LXIX. ÉVFOLYAM 21. SZÁM

2253–2324. OLDAL

2019. december 20.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA
ÁRA: 2730 FT
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I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
2019. évi XCVIII. törvény egyes törvényeknek a nagyszülői
gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos
módosításáról ................................................................................
2019. évi CIII. törvény a fiatalkorúak dohányzásának
vissza
szorításával és a nemdohányzók védelmével
összefüggő egyes törvények módosításáról ......................
303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet a sportakadémiákról
305/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével
összefüggő módosításáról ........................................................
1678/2019. (XII. 5.) Korm. határozat a Büntetés-végre
hajtás Egészségügyi Központ beruházás kapcsán a Gróf
Tisza István Kórházat érintő komplex fejlesztés végrehajtásának támogatásáról .........................................................
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III. RÉSZ
Miniszterelnöki, emberi erőforrás
és egyéb miniszteri rendeletek
és utasítások
54/2019. (XII. 4.) AM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás
rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez
szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó
dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet
és a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet módosításáról ............................................................................................ 2276
28/2019. (XII. 11.) 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 módosításáról ............................................. 2290
29/2019. (XII. 11.) 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 és az egyes egészségügyi
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet eltérő szöveggel
történő hatályba léptetéséről .................................................. 2291
30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi szak
ellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról ................................................................................................... 2294
IV. RÉSZ
Útmutatók
V. RÉSZ
Közlemények
A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány
Alapító Okirata ................................................................................ 2298
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos
felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról .............. 2309
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara
közleménye Manuálterápia vizsga meghirdetéséről ....... 2309
VI. RÉSZ
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
közleményei
VII. RÉSZ
Vegyes közlemények
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra............................... 2310
Közlemény elveszett bizonyítványok érvénytelenítéséről 2317

