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III. Kormányrendeletek

A Kormány 196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi  
CXCIV. törvény 3/A. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának 
meghosszabbításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2020/2021. tanévben a  felsőoktatási intézmény – a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 108.  §  
5. és 40. pontjában – a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott oktatásszervezési időszaktól eltérhet.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény 125.  § (9)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1.  melléklet 127.  pontja szerinti 4  0811  17  04 
azonosító számú gazda szakmához tartozó aranykalászos gazda részszakma képzéshez kapcsolódó szakmai vizsgát 
felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző is szervezhet.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 199/2021. (IV. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 
500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) A  2021. március 8. és 2021. április 19. között lejárt, a  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga 
részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége 
a  lejáratának napjától 2021. augusztus 19-ig meghosszabbodik, ha a  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a  részére 
jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig bejelentkezik.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a  lejáratának napjától 
2021.  május  19-ig hosszabbodik meg, ha a  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a  részére jogszabályban előírt 
ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig nem jelentkezik be.
(3) Sikeres ismételt tűzvédelmi szakvizsga esetén az  új tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi idejét 
az ismételt tűzvédelmi szakvizsga napjától kell számítani.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 200/2021. (IV. 28.) Korm. rendelete
a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 200/2021. (IV. 28.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet A. részében foglalt táblázat a következő 427–440. sorral egészül ki:

(KÖZÉPFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK

A B C)

427 4 0821 17 01 Erdőművelő-fakitermelő

428 5 0821 17 02 Erdésztechnikus Erdőgazdálkodás szakmairány

429 5 0821 17 02 Erdésztechnikus Vadgazdálkodás szakmairány

430 4 0811 17 04 Gazda Állattenyésztő szakmairány

431 4 0811 17 04 Gazda Lovász szakmairány

432 4 0811 17 05 Kertész

433 5 0812 17 06 Kertésztechnikus Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány

434 5 0812 17 06 Kertésztechnikus Gyógynövénytermesztő szakmairány

435 5 0812 17 06 Kertésztechnikus Gyümölcstermesztő szakmairány

436 5 0812 17 06 Kertésztechnikus Zöldségtermesztő szakmairány

437 4 0810 17 07 Mezőgazdasági gépész

438 5 0810 17 08 Mezőgazdasági gépésztechnikus

439 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus Állattenyésztő szakmairány

440 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus Növénytermesztő szakmairány
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 2. Az R. 1. melléklete a következő C. résszel egészül ki:

„C. rész
RÉSZSZAKMÁK

A B C D E F

Szakma azonosító száma
Szakma 

megnevezése
Részszakma megnevezéseMagyar Képesítési 

Keretrendszer szint
Képzési terület Ágazati besorolás Szakmasorszám

1. 4 0811 17 04 Gazda Aranykalászos gazda
”

A Kormány 201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) E  rendeletnek az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) 
megállapított 1.  melléklet 1.2.140., 1.3.130–1.3.132.  alpontját és 1.8.271–1.8.272.  alpontját a  Módr9. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelethez

 1.  A Rendelet 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.140. alponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.140. Az 1. számú főút, Tatabánya, 48+995 km szelvényben lévő csomópont fejlesztése.”
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 2.  A Rendelet 1. melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.130–1.3.132. alponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Mellékutak)
„1.3.130. A 81128. jelű bekötőút 0+000 – 1+971 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.131. A 81129. jelű bekötőút 0+000 – 1+846 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.132. A 8156. jelű Tatabánya–Vértessomló összekötő út fejlesztése.”

 3.  A Rendelet 1. melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.271. és 1.8.272. alponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Kerékpárutak)
„1.8.271. Vértesszőlős–Baj kerékpárút fejlesztése.
1.8.272. Vértesszőlős–Vértestolna kerékpárút fejlesztése.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelete
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint 
védettségének módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Védett műemlékké nyilvánítom a  Balatonfüred (Veszprém megye), Alsó-Muskátli utca 26. szám alatti, 
5147 és 5148 helyrajzi számú ingatlanokat.

 (2) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a  műemléket II. kategóriába 
sorolom.

 (3) A  műemlékké nyilvánítás célja az  egykori Somogyi-kúria, a  hozzá tartozó vincellérlakás és istállóépület műemléki 
értékeinek megőrzése. Az épületegyüttes nevesített műemléki értékei:
a) beépítési módja,
b) tömege, tetőkialakítása,
c) homlokzatképzése, homlokzati architektúrája,
d) történeti szerkezetei, boltozatai,
e) történeti anyaghasználata,
f ) belső terei, térstruktúrája,
g) történeti nyílászárói,
h) a kúria történeti, restaurált falfestései,
i) az egykori vincellérlakás és istállóépület szabadkéménye,
j) az egykori funkcionális egységet tükröző, történetileg összetartozó építmények és a telek egysége.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozóan a magyar államot elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1) Védett műemlékké nyilvánítom a  Budapest II. kerület, Apostol utca 21. szám alatti, 14534/6 helyrajzi számú 
ingatlant.

 (2) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a  műemléket II. kategóriába 
sorolom.

 (3) A  műemlékké nyilvánítás célja a  Suppinger Ferenc tervei szerint 1926–1927-ben épült, 1928–1932 között Bartók 
Béla lakóhelyeként szolgáló villának és kertjének, valamint az  épület építéskori alkotórészeinek és tartozékainak 
a megőrzése. Az épületegyüttes nevesített műemléki értékei:
a) beépítési módja, zöldfelület aránya,
b) tömege, tetőkialakítása,
c) homlokzatképzése, homlokzati architektúrája,
d) történeti szerkezetei,
e) történeti anyaghasználata,
f ) Bartók Béla egykori lakásának belső terei, térstruktúrája,
g) történeti nyílászárói.

 (4) Műemléki környezetként a  Budapest II. kerület, belterület 14519/1, 14519/2, 14530, 14533/2, 14534/7 és 14560/2 
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a  14515/2, 14532/14 és 14533/1 helyrajzi számú közterületeket, illetve 
a 14528 helyrajzi számú közterület érintett szakaszát jelölöm ki.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanra vonatkozóan a magyar államot elővásárlási jog illeti meg.
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3. § (1) Az  1620-24/1951. VKM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Budapest V. kerület, 24891 helyrajzi 
számú, a  közhiteles műemléki nyilvántartásban 15376 törzsszámon és 510 azonosító számon nyilvántartott 
Földművelésügyi Minisztérium épületének helyet adó ingatlan műemléki védettségét fenntartom, valamint 
az épület műemléki kategóriába sorolását védett műemlékre módosítom.

 (2) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a  műemléket II. kategóriába 
sorolom.

 (3) A műemlék nevesített műemléki értékei:
a) a  Kossuth Lajos téren képviselt szimbolikája és építése óta tartó folyamatos mezőgazdasági minisztériumi 

épületként történő használata,
b) a  Kossuth Lajos tér részeként a  városszövetben elfoglalt helye, monumentalitása, a  három belső udvar és 

az  azokat körülölelő szárnyak alkotta geometriával beépített tömege, tagolása, aránya; lépcsőtornyokkal 
tagolt, részben megmaradt építéskori tetőformája, a Kossuth Lajos tér felőli árkádsora,

c) a  Kossuth Lajos téri térfal részeként a  historizmus formajegyeit viselő egységes arculatú homlokzati 
kialakítás és a homlokzatok műformái a Kossuth Lajos téri fő- és a tér közvetlen látványában szerepet játszó 
oldalhomlokzatokra vonatkozóan,

d) épületrész tekintetében a Kossuth Lajos téri szárny reprezentatív terei, előcsarnok és a két díszlépcsőház.
 (4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanra vonatkozóan a magyar államot elővásárlási jog illeti meg.

4. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Csabrendek 
(Veszprém megye), 517/4 helyrajzi számú, a  közhiteles műemléki nyilvántartásban 4919 törzsszámon és 
9800  azonosító számon nyilvántartott Bogyay-kúria műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  szakmai 
ismérveknek nem felel meg – megszüntetem.

5. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Esztergom 
(Komárom-Esztergom megye), 17096 helyrajzi számú, a  közhiteles műemléki nyilvántartásban 2323 törzsszámon 
és 6185 azonosító számon nyilvántartott lakóház, ún. Magurányi-ház műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

6. §  A 3884/40/1985. OMF számú hatósági határozattal védetté nyilvánított Pécsvárad (Baranya megye), 786 helyrajzi 
számú, a  közhiteles műemléki nyilvántartásban 9786 törzsszámon és 1856 azonosító számon nyilvántartott 
lakóház műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1204/2021. (IV. 28.) Korm. határozata
egyes rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

 1. A Kormány az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust és a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati 
és Természeti Kiállítást (a továbbiakban együtt: Rendezvények) kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánítja.

 2. A  Kormány egyetért azzal, hogy az  52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvény lebonyolítási 
feladatait teljeskörűen az  Egy a  Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, 
Maros  utca  12.; cégjegyzékszám: 01-09-337636), a  Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános 
Titkársága bevonásával, azzal együttműködve valósítsa meg.

 3. A  kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozatban kinevezett 
kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) az e határozat szerinti feladatait a Kormány feladatkörében érintett 
tagjával együttműködve látja el:
a) a honvédelmi miniszter felel a  Magyar Honvédség közreműködéséért a  Rendezvényeken, illetve azok 

biztosítása során,
b) a belügyminiszter felel az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendezvénybiztosítási 

(közlekedési és közrendvédelmi) feladatokat ellátó és díszelgő egységei, a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv, a  Terrorelhárítási Központ, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az  Alkotmányvédelmi Hivatal 
szervei Rendezvényekkel kapcsolatos közreműködéséért, valamint a  Rendezvények biztosítási tervének 
elkészítéséért és azok végrehajtásáért,

c) a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokoll feladatok ellátásáért,
d) az emberi erőforrások minisztere felel az  egészségügyi szervek közreműködéséért és az  egészségügyi 

biztosításért,
e) az agrárminiszter felel az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködéséért.

 4. A  3.  pont szerinti miniszterek a  3.  pontban meghatározott feladataik ellátásához szükséges előirányzati fedezetet 
az általuk vezetett minisztérium fejezetében tervezik meg.

 5. A nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint működő 
operatív törzs látja el a Rendezvények szervezett és biztonságos megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

 6. A  Kormány felhívja a  kormánybiztost, hogy az  érintett szereplők bevonásával vizsgálja meg a  Rendezvényekkel 
összefüggő közterület-használatnak a  módját, és intézkedjen a  Rendezvények megvalósításához szükséges 
közterületek szabályszerű igénybevétele iránt.

Felelős: kormánybiztos
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A miniszterelnök 23/2021. (IV. 28.) ME határozata
az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 242.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény – 241. §-a alapján alkalmazandó – 232. § (2) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel megállapítom, hogy

Fichtinger Gyulának, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának e megbízatása – a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 241.  §-a alapján alkalmazandó 232.  § (1)  bekezdése alapján történt lemondására 
tekintettel –

2021. április 29-ei hatállyal megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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