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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a
felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló T/16204. számú törvényjavaslathoz az

alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (la) bekezdés 1.
pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (la) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

,,(la) E törvényt nem kell alkalmazni
1. ( a bírák, az igazságügyi alkalmazottak, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi
fogalmazók, az ügyészségi tisztviselők, az ügyészségi írnokok, a közjegyzők, a
közjegyzőhelyettesek, a közjegyzőjelöltek, a bírósági végrehajtók, a végrehajtó
helyettesek, a végrehajtójelöltek, az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak
valamint az igazsagugyi szakértők és szakértőjelöltek]az igazságszolgáltatási
tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közreműködő, illetve ahhoz
szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére ilyen
minőségükben jogszabály rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatás, képzés,

megszervezésére."
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Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - 2013. évi LXXVII. törvény 2. § Sa.
pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül
ki:
(E törvény alkalmazásában:)

,,5a. jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés: jogszabály által valamely tevékenység
folytatásának, munkakör betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának
feltételéül meghatározott olyan oktatás és képzés, amelynek legalább célját, tartalmát és
megszervezésének általános feltételeit, továbbá az oktatás, képzés eredményes elvégzésének
igazolási módját vagy ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó
követelményt jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában
közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, ide nem értve a köznevelési intézmény,
a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó
intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe (nem ]tartozó,
valamint a szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és képzést,"

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - 2019. évi LXXX. törvény 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

., 15. § [Az oklevél, a szakmai bizonyítvány és a képesítő bizonyítvány]

( 1) A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány államilag elismert
középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi
munkakörének betöltésére képesít(, a). A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai
bizonyítvány szakképesítést, ha a részszakmára történő felkészítés dobbantó program keretében
és műhelyiskolában történt, államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít
és legalább egy munkakör betöltésére képesít."

Módosítópont sorszáma: 4.



3

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (2) bekezdés - 2019. évi LXXX. törvény 96. § (2)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 96. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(2) A szakképzésért felelős miniszter a könyvkiadást, illetve a digitális tananyagfejlesztést
folytató személy kérelme alapján - a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével
- dönt a szakképzési tankönyvvé nyilvánításról, annak módosításáról, meghosszabbításáról és
megszüntetéséről. Az eljárásban az ügyintézési határidő három hónap. A szakképzési
tankönyvvé nyilvánítással, annak módosításával és meghosszabbításával összefüggő eljárásban
a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerinti szakértő
kirendelése kötelező. A szakképzési államigazgatási szerv a szakképzésért felelős miniszter
döntése alapján hivatalbóli eljárás keretében veszi fel a szakképzési tankönyvjegyzékre, illetve
törli a szakképzési tankönyvet a szakképzési tankönyvjegyzékről, A könyvkiadást, illetve a
digitális tananyagfejlesztést folytató személy a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás és annak
módosítása és meghosszabbítása iránti eljárásért, valamint annak a könyvkiadást, illetve a
digitális tananyagfejlesztést folytató személy kérelmére történő megszüntetéséért - a kérelem
benyújtásával egyidejűleg - igazgatási szolgáltatási díjat fizet. Az igazgatási szolgáltatási díj a
szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - 2019. évi LXXX. törvény 105. § (2) bekezdés 1.
pont
Módosítás jellege: módosítás

26. § 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 105. § (1) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

.. (2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli
1. az államot, a helyi önkormányzatot és a (helyi]nemzetiségi önkormányzatot,"

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - 2019. évi LXXX. törvény 105. § (2) bekezdés 7.
pont
Módosítás jellege: módosítás
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26. §

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 105. § ( 1) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

.,(2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli
7. a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszővetkezetet, [és ja közérdekű
nyugdíjas szövetkezetet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetet,"

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - 2019. évi LXXX. törvény 109/A. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a következő 109/A. §-sal egészül ki:

,, 109/A. § [A duális képzőhely által a szakirányú oktatáshoz igénybe vehető támogatás]

A duális képzőhely a szociális [hozzájárulásról]hozzájárulási adóról szóló törvényben
meghatározottak szerint jogosult a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján igénybe
vehető adókedvezmény érvényesítésére.··

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (5) bekezdés - 2019. évi LXXX. törvény 123. § 
(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

.,(3) Felhatalmazást kap a szakképzésért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős
miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg a 96. § (2) bekezdése szerinti
igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és
felhasználásának szabályait."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (1) bekezdés - 2019. évi LXXX. törvény 128. § 
(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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36. § 

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:

,.(4) A 2022. adóévben a 108. § (2) bekezdésének az adóelőleg megfizetésekor hatályos
rendelkezése szerinti előleget utoljára (202012022. május hónapra vonatkozóan kell megfizetni
azzal, hogy a 2022. adóévben befizetett előleg és [az évesJa 2022. január-június hónapra
vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. július 12-éig kell megfizetni, illetve
visszaigényelni. A szakképzési hozzájárulásból 2022. július 31-éig befolyt bevétel az Alapot
illeti meg.··

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés - 2019. évi LXXX. törvény 128. §
(Sa) és (Sb) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (5a) és (5b)
bekezdéssel egészül ki:

.. (5a) (AzJA szakképzési hozzájárulásnak az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a
felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel (a továbbiakban:
MódTvl .) megállapított (104-110. §-átJszabályait a 2021. adóévre (vonatkozóan Jis
alkalmazni kell[.! azzal, hogy a MódTvl.-gyel megállapított 107. § (3a) bekezdését kizárólag a
MódTvl. hatálybalépését követően kötött szakképzési munkaszerződések tekintetében kell
alkalmazni. A MódTvl. alapján a szakképzési hozzájárulásra kötelezett a 2021. január l-jétől a
MódTv 1. hatálybalépéséig terjedő időszakra vonatkozó többlet adókedvezményt a 108. § ( 1)
bekezdése szerinti adóbevallásában önellenőrzéssel érvényesítheti. Nem kell megfizetni a
szakképzési hozzájárulásnak a 2021. január l-jétől a MódTvl. hatálybalépéséig terjedő
időszakra vonatkozóan azt a részét, amely a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet - az élet
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárványhoz
kapcsolódó veszélyhelyzet ideje alatt a Kormány rendelete alapján igénybe vehető
szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményre, illetve mentességre is tekintettel - a MódTvl.
alapján terheli.

(5b) A bruttó kötelezettségét a MódTvl.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti mérték hetven százalékával csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató
szervezet az általa a régi Szkt. szerint kötött olyan együttműködési megállapodásra tekintettel,
amely a gyakorlati képzési kötelezettséget a 125. § (3) bekezdése szerinti tanulóra vonatkozóan
az érintett tanuló [természetes személyazonosító adatainakJcsaládi és utónevének és oktatási
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azonosító számának megjelölésével konkrétan meghatározza. Az adóév munkanapjai közül
csak azon napok vehetők figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a
napi hét órát. A bruttó kötelezettség csökkentésénél alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,o:·

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (8a) bekezdéssel
egészül ki:

.. (8a) A MódTvl.-gyel megállapított 22. § ( 1 a) bekezdését a 2021. szeptember l-jén és az azt
követően alapított szakképző intézményre kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 24. és 25. pont
Módosítás jellege: módosítás

38. §

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
24. 23. § címében a .Jogának" szövegrész helyébe az .Jrányítási [hatáskör"]hatáskörének"
szöveg,
25. 23. § a) pontjában a .jogának" szövegrész helyébe az [,,irányításaiJ . .irányítási
hatáskörének" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 72. pont
Módosítás jellege: módosítás

38. §

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
72. 123. § (2) bekezdés 4. pontjában az .alapításának, a" szövegrész helyébe az
,,alapításának, megszüntetésének, átszervezésének és fenntartói [joga]irányítási hatásköre
átadásának, a" szöveg és a .Jétesítő" szövegrész helyébe az ..alapító" szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 85. pont
Módosítás jellege: módosítás

38. § 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
85. 127. § (3) bekezdésében az ,,intézmény a"' szövegrész helyébe az ,,intézmény és a duális
képzőhely a" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § új 86. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

38. § 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
86. 127. § (5) bekezdésében a ,,továbbképzését az utolsó továbbképzésben való részvételétől
kell számítani" szövegrész helyébe a ,,továbbképzési kötelezettsége 2021. július l-jével
kezdődik, azzal, hogy az e törvény hatálybalépése és a továbbképzési kötelezettség e
bekezdés szerinti kezdő időpontja közötti időben történő továbbképzésben való részvételt -
ha az szakmai tartalmában megfelel az e törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására
kiadott rendeletében a továbbképzéssel összefüggésben meghatározott követelményeknek -
a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe be kell számítani" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § új 28. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

39. §

Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
28. 127. § (5) bekezdésében a .. , ha ez az idő az e törvény hatálybalépésekor már eltelt, az
alkalmazott 2021. december 31-éig köteles a továbbképzési kötelezettségét az e törvény
szerint teljesíteni" szövegrész,
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 
Módosítás jellege: módosítás

40. § 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 12. § (2) bekezdésében a ,,szakképzési
hozzájárulás teljesítése keretében" szövegrész helyébe a [,,Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási
Alapból"] .. foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapbór· szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § 
Módosítás jellege: módosítás

47. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [25. alcíme]44. §-a a következő [44/A.
§-sal](6) bekezdéssel egészül ki:

[,,44/A. § 

A hallgatóval e törvény alapján hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési
szak esetében a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött kifizető
a szociális hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva képzési területenként
alkalmazandó súlyszorzója alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésére."]

..(6) A hallgatóval e törvény alapján hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési
szak esetében a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött kifizető a
szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva képzési területenként
alkalmazandó súlyszorzója alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésére:·

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84/A. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

.. (3) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő
felsőoktatási intézmény az állami felsőoktatási intézménnyel azonos elv szerint jogosult
támogatásra az általa fenntartott köznevelési intézményben ellátott köznevelési alapfeladatra és
szakképző intézményben ellátott szakképzési alapfeladatra tekintettel. Az állami felsőoktatási
intézmény ilyen támogatását a felsőoktatási intézmény költségvetésében elkülönítve kell
megtervezni, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő
felsőoktatási intézmény esetében pedig közfeladat-finanszírozási szerződéssel kell azt
biztosítani. A köznevelési, illetve a szakképzési tevékenységhez az egyedi feladatok támogatása
körében további támogatás biztosítható.,.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

Hatályát veszti az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény

b) 250. § (4) bekezdésel.],

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

58. § 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
e) 3/A. melléklet II. rész 2. pont e) alpontjában a ,,nevéf' szövegrész helyébe a .megjelőlését"
[és)szöveg, a . .tényét" szövegrész helyébe az ,.és szünetelésének tényét, típusát" szöveg és a
..típusát" szövegrész helyébe a ..mértékét" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (2) és (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(2) A 9-21. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23-25. §, a 29. §, a 31-35. §, a 36. § (3) bekezdése, a 37.
§, a 38. § 1-61., 64., 69-81. és 83-85. pontja, a 39. § 1-16., 22-24., 126-29.]26., 27., 29., 30.
és 131132. pontja és a 42. § 2021. szeptember l-jén lép hatályba.

(3) A 30. §, a 36. § ( 1) bekezdése, a 38. § 68. pontja, a 39. § 17., 21., 25. és 130111- pontja, a 3.
alcím, a 4. alcím, a 6-8. alcím és a 10. alcím 2022. július l-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 23.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § - 2013. évi LXXVII. törvény 1. § ... védekezésről, a ...(1 a) bekezdés 3. pontja

2. 12. § - 2019. évi LXXX. törvény 15. § ... illetve a szakmai bizonyítvány ...( 1 ) bekezdése

3. 28. § (2) bekezdése - 2019. évi LXXX. . .. [hathőnaposlhat hóna12os ...törvény 107. § (3) bekezdése
28. § (3) bekezdése - 2019. évi LXXX. ... [kedvezmény-4. törvény 107. § (3b) bekezdés a) és b)
pontja alapjalkedvezményala12ja ...

28. § (3) bekezdése. - 2019. évi LXXX. . . . [szociális hozzájárulási adó
5. törvény 107. § (3b) bekezdés b) pontja kedvezményt]szociálishozzájárulásiadó-

kedvezményt ...

6. 28. § (3) bekezdése - 2019. évi LXXX. . .. lhetvenöt-századlhetvenöt század ...törvény 107. § (3b) bekezdés b) pontja

7. 36. § (2) bekezdése. - 2019. évi LXXX. . . . !többlet adókedvezménytltöbblet-
törvény 128. § (5a) bekezdése adókedvezményt ...

INDOKOLÁS

1. A technikai módosítás indoka, hogy a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alóli kivételi

kör megfogalmazása egyértelműen illeszkedjen az Alaptörvény fogalmi rendszerébe és

az Alkotmánybíróság gyakorlatához.

2. Nyelvhelyességi pontosítás.

3. Nyelvhelyességi pontosítás.
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4. Jogtechnikai pontosítás, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi

CXCIV. törvény 30. § ( 1) bekezdésével összefüggésben a bevétel jogosultjának jogállása

révén meghatározza, hogy a bevétel az államháztartás melyik alrendszeréhez

kapcsolódik.

5. A módosítás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) 

bekezdésében összhangban egyértelművé teszi, hogy a helyi önkormányzat mellett a

helyi nemzetiségi önkormányzatot és az országos nemzetiségi önkormányzatot sem

terheli szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség.

6. Jogrendszeri koherencia biztosítása a T/16297. törvényjavaslattal összefüggésben.

7. Jogtechnikai pontosítás, amely a törvény helyes megjelölését vezeti át.

8. Jogtechnikai pontosítás, amely a jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott

követelményeinek megfelelően szövegezi meg az együttes felhatalmazó rendelkezés

tartalmát.

9. Technikai pontosítás mellett az új rendelkezés egyértelműsíti a befolyt bevétel helyét a

költségvetési törvényjavaslattal összhangban.

10. A módosítás kizárja az ötvenszázalékos szabály alkalmazását a már megkötött

munkaszerződések tekintetében. Emellett a módosítás egyszerűsíti az együttműködési

megállapodásban a tanuló megjelölésére vonatkozó követelményt. Természetes

személyazonosító adatok helyett önmagában a családi és utónév és az oktatási azonosító

szám is elegendő a bruttó kötelezettség csökkentése során a tanuló konkrét

azonosításához.

11. A módosítás a jogalkotásra vonatkozó alkotmányos követelményekkel összhangban

biztosítja a megfelelő szabályozási átmenetet a szakképző intézmény alapítására

vonatkozó korlát alkalmazása tekintetében.

12-13. Jogtechnikai pontosítás, amely a jogszabályon belüli egységes terminológia használatát

vezeti át.

A 12. és a 13. pont tartalmilag összefügg egymással.

14-16. A törvényjavaslat 38. § 75. pontjával összefüggésben szükséges az oktató továbbképzési

szabályainak további pontosítása, amelynek keretében a továbbképzési kötelezettség

kezdő időpontja a jövőre nézve módosul a korábban teljesített továbbképzések

beszámítása mellett.

A 14-16. pont tartalmilag összefügg egymással.

17. Koherencia biztosítása a T/16210. törvényjavaslatnak a foglalkoztatás elősegítéséről és a

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdését megállapító

1. § 1. pontjával összefüggésben.
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18. Jogtechnikai pontosítás, amely a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

szóló T/16367. számú törvényjavaslat 235. §-ával a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

évi CCIV. törvényben megállapítani tervezett 44/A. §-ával való ütközést kezeli.

19. A módosítás a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben határozza meg nemcsak a

szakképző intézményre, hanem a köznevelési intézményre (ez jelenleg is hatályos) is

kiterjedően az állami felsőoktatási intézmény és új szabályként azzal azonosan a

közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő

felsőoktatási intézmény támogatását az ekként ellátott köznevelési alapfeladatra, illetve

szakképzési alapfeladatra tekintettel.

20. Nyelvhelyességi pontosítás.

21. Jogtechnikai pontosítás.

22. Jogtechnikai pontosítás.

23. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.

Budapest, 2021. június 10.

Tisztelettel:


