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[FOLYÓ ÜGYEK – 
EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI 
AKTUALITÁSOK] 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által bejegyzett elektronikus periodika                                          
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Adatvédelmi Nyilvántartási azonosítója: 04139-0001 
kézirat lezárva: 2012. július 31. 



Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek sem jogi tanácsadásnak sem gyógyszer- vagy gyógyászati 
segédeszköz ismertetésnek. Elsősorban egészségügyi szakembereknek készült; tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben 
pedig a szerző álláspontját-véleményét tükrözi. Tartalmának másolása, továbbadása, továbbhasznosítása, terjesztése, a szolgáltatást jog- 
illetve szerződésszerűen igénybe vevőn kívüli felhasználása, harmadik személyek számára elérhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, a 
tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatala nem megengedett; a benne foglalt információk, eljárások és megoldások további 
felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak előzetes írásbeli engedéllyel történhet. A hirdetések és 
termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a felelősség kizárt. A felhasználás kizárólag a www.inspekcio.hu honlapon található 
Általános Szerződési Feltételek szerint lehetséges. A kiadvány nem előfizető részére való lemásolása illetve továbbítása a Btk. 329/A. § szerinti 
bűncselekménynek minősül. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti 
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A Folyó ügyek© elektronikus egészségügyi-jogi havi hírlevél teljes anyagának 
levelezőlistán történő rendszeres megküldése előfizethető a www.inspekcio.hu 
honlapon található feltételekkel.  
Az előfizetéstől számított 12 havi megjelenés díja 2012-ben: 17 000,- Ft ÁFA-val. 
Az előfizetési díj átutalható az Inspekció 99 BT. 10918001-00000003-15480003 
számú bankszámlájára - a közlemény rovatban a befizető számlázási címének és e-
mail címének feltüntetésével, amire a számla kiállításra és postázásra, illetve a 
hírlevél rendszeresen megküldésre kerül. 
A periodikában megjelentekkel kapcsolatban szakértői konzultáció a drhanti@t-
email.hu címen kizárólag előfizetőknek. Egyéb témájú egészségügyi-jogi 
szakvéleményezés, illetve választott témákból helyszíni továbbképzés 
előfizetőknek kedvezménnyel. 
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