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I. RÉSZ
Személyi rész

1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat a Központi Maradvány
elszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból,
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról ................ 1117
1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozat az orvostechnikai
eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb
ellátása érdekében szükséges intézkedésekről ................. 1126

II. RÉSZ
Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi
Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap
feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról ...................................................
109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi
Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap
feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról ........................
147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint
a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról ................................
154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról .................................................
155/2020. (IV. 28.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás
keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999.
(VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról ...............................
157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során
elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről .................
158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról
és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020.
(III. 28.) Korm. rendelet módosításáról ..................................
164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet egyes orvostechnikai
eszközökkel összefüggő kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról ...............................................
1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat a Központi
Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról .............................................................................................
1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a központi kórházi
integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érde
kében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szük
séges források biztosításáról ....................................................

1091

1092

1095

1097

1098
1099

1101

1102

III. RÉSZ
Miniszterelnöki, emberi erőforrás
és egyéb miniszteri rendeletek
és utasítások
15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról ...................
16/2020. (IV. 30.) EMMI rendelete 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 a gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007.
(III. 14.) EüM rendelet módosításáról .....................................
17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet a fertőző betegségek és
a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról ...............................................................................................
22/2020. (IV. 24.) HM utasítás a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól ......
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V. RÉSZ
Közlemények
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi
szakmai irányelve az interstitialis tüdőbetegségek (ILD)
diagnosztizálásról és az idiopathiás tüdőfibrosis (IPF)
kezeléséről felnőttekben ........................................................... 1141
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