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I. RÉSZ
Személyi rész

III. RÉSZ
Miniszterelnöki, emberi erőforrás
és egyéb miniszteri rendeletek
és utasítások

II. RÉSZ
Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek
és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek
foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról ...........
347/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes kábítószerekkel,
pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal
kapcsolatos, valamint gyógyszerészeti tárgyú kormány
rendeletek módosításáról ..........................................................
358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi
szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt
tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrende
zési eljárásának szabályairól .....................................................
359/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szol
gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finan
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról .................................................
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
(kivonatos közlés) .........................................................................
361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes nemzetgaz
dasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházá
sokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és
megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével össze
függő módosításáról (kivonatos közlés) ..............................
1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozat a központi költség
vetés költségvetési bevételeinek és költségvetési
kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és
az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett
összegéről ........................................................................................
1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozat a Bicskei Egészség
ügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési
feladatainak megvalósításához szükséges forrás bizto
sításáról ............................................................................................
1783/2019. (XII. 23.) Korm. határozat a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás
eszközfejlesztésének támogatásáról szóló 1269/2019.
(V. 8.) Korm. határozat módosításáról ...................................
1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozat egyes egészségügyi
kérdésekről ......................................................................................

170

185

191

192

193

206

35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű
előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok keze
léséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI
rendelet módosításáról ............................................................. 217
36/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerek
társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri
rendeletek módosításáról .......................................................... 343
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Útmutatók
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Közlemények
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő közleménye a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által teljesített kifizeté
sekről .................................................................................................
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nemzeti Vizsga
bizottság közleménye szakvizsgáiról a 2020. évi őszi
vizsgaidőszakra .............................................................................
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nemzeti Vizsga
bizottság közleménye licencvizsgáiról a 2020. évi őszi
vizsgaidőszakra .............................................................................
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos
felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról ..........
A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
közleménye a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógysze
részek részére jubileumi díszoklevél adományozásáról
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