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köztársasági elnöki határozatok, 
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1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat a járóbeteg irányítási 
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zéséről  .............................................................................................. 2586

1671/2020. (X. 20.) Korm. határozat a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátá-
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