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kenységre 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 gén-
technológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet módo-
sításáról  ........................................................................................... 2276

28/2019. (XII. 11.) EMMI rendelet a törzskönyvezett 
gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielé-
gítő 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 módosítá-
sáról  .................................................................................................. 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


