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I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő
módosításáról ................................................................................
194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................................................
1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat az egészségügyi
szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról ...........
1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat az EFOP-2.2.0-162016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szak
ellátók szállóinak fejlesztése” című) kiemelt projekt
támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erő
forrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat módosításáról ...............................................
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15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek szemészeti, nő
gyógyászati beavatkozásokhoz és kemoterápiás protokollokhoz kapcsolódó módosításáról ...................................
16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről .............................................................
17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról ...........
18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet az emberi erőforrások
minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvén�nyel összefüggő módosításáról ...............................................
15/2019. (VII. 26.) BM–EMMI–ITM–PTNM együttes utasítás
a Paks II. Projekt térség- és infrastruktúra-fejlesztési
munkacsoportjának létrehozásáról és működéséről ......
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IV. RÉSZ
Útmutatók
V. RÉSZ
Közlemények
1516

III. RÉSZ
Miniszterelnöki, emberi erőforrás
és egyéb miniszteri rendeletek, határozatok
és utasítások
80/2019. (VII. 31.) ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről .......................................................................................... 1518
14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet a törzskönyvezett
gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való
befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról ............... 1518
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