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I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
2018. évi CXVIII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról .................................
287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi
és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról ................................................................................
300/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Dohányzás Fókuszponttal, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központtal, valamint a Nemzeti Addiktológiai
Fókuszponttal kapcsolatos feladatokról ..............................
1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó,
a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról ...............................................................................................
1764/2018. (XII. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati
szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó
intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm.
határozat, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek
megelőzését célzó komplex programról szóló
2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról .......
1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozat az egészségügyi
alapellátás 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai
programjának kidolgozásáról és az ahhoz kapcsolódó
intézkedési tervről ........................................................................
1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat a Semmelweis
XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím
előirányzatról történő átcsoportosításról ............................
1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról,
a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok
módosításáról ................................................................................
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1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozat a fejezetek közötti és
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző
ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím
előirányzatának megemeléséről .............................................
1814/2018. (XII. 27.) Korm. határozat az Egészségügyi
Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról ............
24/2018. (XII. 28.) AB határozat a Kúria Pfv.
III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről ................
25/2018. (XII. 28.) AB határozat a kötelező egészségbizto
sítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. §
(2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a folyamatban lévő
ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról ..........
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III. RÉSZ
Miniszterelnöki, emberi erőforrás
és egyéb miniszteri rendeletek
és utasítások
42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelet az elektronikus vénnyel
kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet módosításáról ............................................. 72
44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról ............... 73
45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet az egészségügyi ellátások
igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról ..................................................................................... 79
46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet az Európai Közösségi jog
hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő
egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és
a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok
megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival
azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.)
EüM rendelet módosításáról .................................................... 90
47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet egyes egészségügyi
tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról .................................. 158
49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet a népegészségügyi
szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként
jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről,
a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY
vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó
részletes szabályokról ................................................................. 160
IV. RÉSZ
Útmutatók
V. RÉSZ
Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos
felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról .......... 166
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye manuálterápia vizsga meghirdetéséről ...... 166
Az emberi erőforrások miniszterének pályázati felhívása
szakképzési tankönyv megírására .......................................... 167
VI. RÉSZ
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
közleményei
VII. RÉSZ
Vegyes közlemények
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra...............................
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