LXX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1–168. OLDAL

2020. január 15.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA
ÁRA: 3675 FT
TARTALOM
I. RÉSZ
Személyi rész
II. RÉSZ
Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
2019. évi CV. törvény egyes törvények honvédelmi kérdé
sekkel összefüggő módosításáról (kivonatos közlés) ......
2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tör
vénnyel kapcsolatos módosításáról (kivonatos közlés)
2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormány
hivatalok működésének egyszerűsítése érdekében
egyes törvények módosításáról (kivonatos közlés) ..........
2019. évi CXI. törvény egyes törvényeknek az egészség
ügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizony
talan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szol
gáltatók tevékenységének visszaszorításával össze
függő módosításáról ...................................................................
2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi
LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító
és hatályon kívül helyező rendelkezésekről (kivonatos
közlés) ...............................................................................................
2019. évi CXVI. törvény egyes eljárások egyszerűsítése és
elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosí
tásokról (kivonatos közlés) ........................................................
2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvé
nyek jogharmonizációs célú módosításáról .......................
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről ..........
2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek
az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével
összefüggő módosításáról (kivonatos közlés) ...................
309/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a légimentés
integrációjával kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról ................................................................................
310/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes társadalombiz
tosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek
módosításáról ................................................................................
317/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Államnak
a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlá
tolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint
a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlá
tolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges
ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás
közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek
minősítéséről ..................................................................................
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318/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Államnak
a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt
Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós
Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon
Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint
a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt
Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós
Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon
Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szük
séges ingatlanok megszerzésével megvalósuló össze
fonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentő
ségűnek minősítéséről ................................................................
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319/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Államnak
a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Fele
lősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó
Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint
a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Fele
lősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó
Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szük
séges ingatlan megszerzésével megvalósuló össze
fonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentő
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sításáról ............................................................................................
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333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a dohánytermékek elő
állításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről,
a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészség
védelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint
a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biz
tonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................................................ 110
1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat a költségvetési
szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai
nak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással
összefüggő előirányzat-átcsoportosításról ......................... 112
1715/2019. (XII. 17.) Korm. határozat az egészségügyi dol
gozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges
beruházások előkészítésének támogatásáról .................... 127
1716/2019. (XII. 17.) Korm. határozat az egyes élethelyze
tekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szüksé
ges források biztosításáról ......................................................... 128
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Reprodukciós Programról .......................................................... 133
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gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosí
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21/2019. (XII. 19.) NVTNM rendelet az Állami Egészség
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1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre,
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgála
tokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról ................. 146
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