
FOLYÓ ÜGYEK – EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK
 V. évfolyam 11. szám, 2010. november

– t a r t a l o m -

1. Egyes pénzügyi- és adószabályok változásairól - kiemelések
a. társasági adóelőleg „feltöltési” kötelezettség
b. „különadó” - reload...
c. Nemzeti Adó- és Vámhivatallá – új szerv; mulasztási bírság változások
d. Szja. változások
e. helyi adók változása
g. nyugdíjjárulék változása
h. Tao. változása

2. Vegyes
a. KSH adatszolgáltatások – 2011
b. rosiglitazon visszavonás
c. „korbácsrendelet” - legfrissebb orvosértékelések
d. Alkotmánybíróság – megnyírbált szárnyakkal...
e. többlet a szakellátási kasszába
f. jegybanki alapkamat
g.  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  új  törvény  –  eü. 

szolgáltatások hirdetése és reklámja
h. Ket. Változás

3. Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok
a. közalkalmazottak – átszervezés - vezetői feladatok

b. jogszerű munkáltatói rendes felmondás

c. rokkantsági nyugdíj – állapotrosszabbodás

d. jóhírnév megsértése

e. Európai Bíróság: csomagküldő szolgálatok

f. Európai Bíróság: jogszerű pénzügyi ösztönzőrendszer gyógyszerrendelő orvosoknak

g. Európai Bíróság: eü. felsőoktatás és diszkrimináció

h. Európai Bíróság: gyógyszertárak létesítése
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Kedves Olvasó !

A  Folyó  ügyek  megjelenő  aktuális  számainak  ízelítő  tartalma  elérhető-letölthető  a 
www.inspekcio.hu  honlapról.  A  teljes  anyag  levelezőlistán  történő  rendszeres  megküldése  
előfizethető a honlapon található feltételekkel. 
Az előfizetés díja 2011-re (12 megjelenés): 15 000,- Ft ÁFA-val.

dr. Hanti Péter
igazságügyi egészségbiztosítási orvosszakértő, biztosítási szakjogász

telefonos egészségügyi-jogi szakértői konzultációt a

06 90 633 533
emeltdíjas telefonszámon nyújt munkaidőtől függetlenül a hét minden 

napján

a hívás díja: 500,- Ft/perc ÁFA-val

(a telefonszám hívásával a szolgáltatás www.inspekcio.hu honlapon található 

feltételeit a hívó fél elfogadottnak tekinti)
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