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Személyi rész

1233/2020. (V. 15.) Korm. határozat a Semmelweis Egyetem
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195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet
során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló
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