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- t a r t a l o m - 

 
1) Egyes adó- és pénzügyi szabályok módosításáról – kivonatos közlés 

 
2) Egészségügyi dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése 
 
3) Finanszírozási szabályváltozások 
 

4) Vegyes, egészségügyi tárgyú szabályok változásai 
 

5) Új egyesületi törvény néhány fontosabb szabálya - 2012.01.01-től 
 

6) A bíróságokra vonatkozó egyes változásokról  
 

7) Rokkantsági és rehabilitációs ellátásokkal, valamint a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásával összefüggő módosítások 

 
8) Egyes, az új alaptörvény (alkotmány) hatálybalépésével összefüggő módosítások – 

2012.01.01-től 
 

9) Vegyes 
 

10) Gyakran ismételt kérdések 
 

11) Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok 
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