Tisztelt Olvasó!
A „Folyó ügyek” című havonta megjelenő elektronikus egészségügyi-jogi periodika kifejezetten
egészségügyben foglalkoztatottaknak-vállalkozóknak készül; az aktuális jogszabályi változásokat és
örökzöld témákat felölelő hírlevél elsősorban szakorvosok, háziorvosok, szakdolgozók, egészségügyi
szakemberek, magánrendelések, egészségügyi-joggal is foglalkozó jogászok, szakértők érdeklődésére
tarthat számot. A kiadvány elsősorban a Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő, Egészségügyi Közlöny, Bírósági
Határozatok, Ítélőtáblai Határozatok, Európai Jog, Európai Unió Hivatalos Lapja kiadványokat; az Emberi
Erőforrás Minisztérium, ÁNTSZ-OTH, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, OEP, Alapvető Jogok
Biztosa (ombudsman), Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Állami Egészségügyi Ellátó
Központ; az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Egyenlő Bánásmód
Hatóság, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, Emberi Jogok Európai Bírósága határozatait, közleményeit, ajánlásait, állásfoglalásait, publikációit
szemlézi.
A 2010. február 1-ig megjelent számok teljes terjedelemben, míg az ezt követően megjelenő
számok ízelítő tartalma érhető el a www.inspekcio.hu honlapon (lásd „Egészségügyi-jogi szakértés,
publikációk, előadások, oktatás” menüpont alatt). Az újonnan megjelenő hírlevelek teljes anyaga
előfizethető. Az előfizetés díja évi 17 000,- Ft ÁFA-val, mely tehát az előfizetéstől számított 12 havi
megjelenésre szól. Az előfizetett kiadványhoz a Google Drive fájlmegosztó rendszerén keresztül lehet
bármikor, bármely internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről illetve okostelefonról hozzáférni, ezért
egy Google-hoz regisztrált e-mail cím megadására van szükség (pl. gmail.com végződésűre). A pdf
formátumú fájlokat kinyomtatni, letölteni és elmenteni, másolni, nem előfizető számára továbbítani illetve
megosztani nem lehet, a licensz csak megtekintésre szól. Másolja be a megrendelő levelébe és egészítse ki
a szükséges adatokkal az alábbi szöveget, majd kérjük küldje el azt a drhanti@inspekcio.hu címre:
"Ezúton kérek on-line hozzáférést a Folyó ügyek c. elektronikus periodikához ÁFA-val 17 000,- Ft/év
előfizetési díjért (12 havi megjelenés). Ebből a célból az itt megadott személyes adataim kezeléséhez
önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok. A www.inspekcio.hu honlapon található általános szerződési
feltételeket megismertem és elfogadom.
Számlázási név: ............................................................
Számlázási cím: ............................................................
Egészségügyi szakterület: .............................................
E-mail cím: ……………………………………..………………………"
Az előfizetési díjat az Inspekció 99 BT. 10918001-00000003-15480003 számú bankszámlaszámára
átutalással teljesítheti. Az előfizetési díj beérkezése után a megadott névre és címre postázzuk a számlát és
az előfizetésenként megadott egy Google-hoz regisztrált postafiók számára tesszük elérhetővé az
anyagokat.

