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Kormányrendeletek

A Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) 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 alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 2. §-sal egészül ki:
„2. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal,
illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a tömegközlekedési eszközön
történő munkavégzés során,
b) a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint
a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek
maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(2) Értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy
a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított
aa) tagsági igazolvánnyal,
ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását
igazoló dokumentummal,
b) orvosi igazolással
igazolhatja állapotát.
(3) Nem köteles a tömegközlekedési eszköz vezetője maszkot viselni a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású
vezetőfülkéjében történő munkavégzés során.
(4) Az (1) bekezdés esetében az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy
a helyiségben, illetve a területen tartózkodók a maszkot az (1) bekezdésben meghatározott módon viseljék,
ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó
szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket,
szankciókat alkalmazhatja.
(5) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az (1) bekezdésben meghatározott módon
viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles
megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási
körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával.
(6) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának
felszólítására sem viseli az (1) bekezdésben meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el
a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles
a) az utazásból kizárni,
b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása
szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és
c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.
(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b) pontja esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli
az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról,
hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”
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2. §		
Az R.
a)
22. § (2) bekezdésében az „alapján a 6. §” szövegrész helyébe az „alapján a 2. § (4)–(7) bekezdése,
a 6. §” szöveg,
b)
23. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 6/B. §” szövegrész helyébe az „a 2. § (1) bekezdése, a 6/B. §” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
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 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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. §

(1) E rendelet célja annak biztosítása, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és vállalkozások
jogot kapjanak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás
(a továbbiakban: védőoltás) felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók
biztonsága érdekében.
(2) Az e rendeletben foglaltakat arra a foglalkoztatottra kell alkalmazni, aki nem tartozik a koronavírus elleni
védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá (a továbbiakban: foglalkoztatott).

2. §

(1) A munkáltató – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel –
a védőoltás felvételét azon foglalkoztatott esetében, aki e rendelet hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel,
a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (4) bekezdés
szerint mentesül.
(2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti intézkedésben meghatározza a védőoltás felvételének határidejét, ami
egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább
45 nap kell, hogy legyen. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott
időpontban kell felvenni.
(3) A munkáltató elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat
az (1) bekezdés szerinti intézkedésről, a (2) bekezdés szerinti határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának
lehetséges jogkövetkezményeiről.
(4) Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt
a védőoltás felvétele, és ezt az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.
(5) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett
tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott
háziorvosa adja ki.
(6) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi
dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával – a munkáltató által meghatározott módon – igazolhatja:
a)
a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának,
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(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)

ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
b)
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció,
c)
a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított,
a védőoltásról szóló igazolás,
d)
az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának
megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
e)
az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország
elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
E rendelet alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag
vehető figyelembe.
Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a foglalkoztatott
részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól
a (4) bekezdés szerint mentesül.
A munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel,
illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti
elrendelésétől számítva egy év eltelt, és
a)
a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé a (6) bekezdésben meghatározott
módon, és
b)
a foglalkoztatott az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.
A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén
a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.
Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelését követően felveszi a védőoltást,
a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.
Azt a foglalkoztatottat, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül
a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követően kötelezheti a munkáltató a védőoltás felvételére.

3. §

(1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak
a)
a 2. § (6) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére,
valamint
b)
a 2. § (5) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára
vonatkozó adatokat.
(2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben
és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2021. november 15-én lép hatályba.

5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által
történő kötelező igénybevételéről
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 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány 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. §

(1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott
a)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,
b)
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,
c)
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménynél,
d)
a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti kulturális intézménynél,
e)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
f)
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi
CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is –,
g)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó
szociális szolgáltatónál, intézményben,
h)
a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,
i)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó szervnél,
j)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,
k)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: NAV szj.tv.) hatálya alá tartozó szervnél
foglalkoztatott személy.
(2) Az e rendeletben foglaltakat az (1) bekezdés a)–d), g) és h) pontja szerinti intézménynél foglalkoztatottakra
csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az intézmény állami vagy önkormányzati fenntartásban működik,
azzal, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények esetében [ideértve az (1) bekezdés j) pontja szerinti
szervet is] a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású
intézményeknél a főpolgármester dönt az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.
(3) Az e rendeletben foglaltakat az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok
többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatottakra – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
nem kell alkalmazni.
(4) E rendeletet az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával
működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott, az (1) bekezdés e) vagy f ) pontja szerinti törvényben
meghatározott jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.

2. §

(1) Az a foglalkoztatott, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást
(a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan
ellátása érdekében köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –
a)
egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát
aa)
2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
ab)
2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá,
b)
kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban
felvenni.
(2) A munkáltató állapítja meg, hogy a foglalkoztatott az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja vagy ab) alpontja szerinti
foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az e-mail
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(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás
elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is.
Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból
ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.
Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett
tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott
háziorvosa adja ki.
A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató által
meghatározott módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi
dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:
a)
a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának,
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
b)
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció,
c)
a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított,
a védőoltásról szóló igazolás,
d)
az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának
megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
e)
az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország
elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
E rendelet alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag
vehető figyelembe.
Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel az (1) bekezdés a), illetve b) pontjában vagy
a (12) bekezdésben meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított
15 napon belül vegye fel, és annak felvételét az (5) bekezdésben meghatározott módon igazolja, vagy a (4) bekezdés
szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.
Ha a foglalkoztatott a védőoltást a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a (4) bekezdés szerinti
orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli
szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendel el.
A munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel,
illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti
elrendelésétől számítva egy év eltelt, és
a)
a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé az (5) bekezdésben meghatározott
módon, és
b)
a foglalkoztatott a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.
A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén
a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.
Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelését követően – de legfeljebb egy éven
belül – felveszi a védőoltást, vagy bemutatja a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt, a munkáltató a fizetés
nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.
Az a foglalkoztatott, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül
a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag
esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.
Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormány által kijelölt szerv ellenőrzi.
A szolgálati rend figyelembevételével
a)
az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti foglalkoztatottak esetében – a b) pontban meghatározott kivétellel –
a rendészetért felelős miniszter,
b)
a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter az általa irányított polgári nemzetbiztonsági
szolgálatnál foglalkoztatottak esetében,
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c)

az 1. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti foglalkoztatottak és az 1. § (3) bekezdése szerinti foglalkoztatottak közül
a Hjt. hatálya alá tartozók esetében a honvédelemért felelős miniszter
az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.
(15) Az e rendelet hatálybalépésekor
a)
tartós külszolgálaton lévő foglalkoztatottak tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter,
b)
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére kirendelt foglalkoztatottak tekintetében
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
az (1) bekezdés a) pontjában és a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérő határidőt állapíthat meg.
3. §

(1) A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak
a)
a 2. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére,
valamint
b)
a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára
vonatkozó adatokat.
(2) A Kormány által a 2. § (13) bekezdése alapján kijelölt szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
megismerheti.
(3) A munkáltató és a Kormány által a 2. § (13) bekezdése alapján kijelölt szerv az (1) bekezdés szerinti adatokat
csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

4. §

(1) E rendelet alkalmazása során munkáltató alatt a Kit. személyi állományába tartozók esetén a Kit. 80. § (3) bekezdése
szerinti kormányzati igazgatási szervet, a NAV szj.tv. személyi állományában tartozók esetén a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalt kell érteni.
(2) Abban az esetben, ha a polgármester vagy a főpolgármester az 1. § (2) bekezdése alapján az e rendelet alkalmazását
elrendeli,
a)
a 2. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a munkáltató határozza meg a védőoltás felvételének határidejét,
ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa
tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen,
b)
a 2. § (7) bekezdésének alkalmazásakor a munkáltató által meghatározott határidőt kell figyelembe venni
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő helyett.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § 2021. november 15-én lép hatályba.

6. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1765/2021. (X. 28.) Korm. határozata
orvostechnikai eszközök és gyógyszerek egyes határon túli egészségügyi intézmények számára történő
adományozásáról
A Kormány
1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában
álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján
az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök és gyógyszerek tulajdonjogának
ingyenes átruházásáról dönt Kovászna megye, Hargita megye, Maros megye, Bihar megye, Fehér megye, Szatmár
megye, Szilágy megye részére;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek átadás-átvételének
megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevőkkel, és a 3. pontban foglaltak szerint működjön közre
az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja a belügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – tegye meg a szükséges
intézkedéseket az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi
Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 15 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1765/2021. (X. 28.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

Sorszám

Intézmény neve

Orvostechnikai eszközök

Mennyiség

Azonosító szám

1.

Fogolyan Kristóf Sürgősségi Kórház
Sepsiszentgyörgy

Lélegeztetőgép (Panther 5)

2 darab

P5AH2008777
P5AH2008807

2.

Kézdivásárhelyi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008475

3.

Baróti Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008680

6 darab

P5AH2008064
P5AH2008309
P5AH2008380
P5AH2008342
P5AH2008552
P5AH2007054

4.

Székelyudvarhelyi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)
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5.

Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

4 darab

P5AH2008778
P5AH2008261
P5AH2008079
P5AH2008472

6.

Maros Megyei Klinikai Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

4 darab

P5AH2008392
P5AH2008762
P5AH2008249
P5AH2008237

7.

Szászrégeni Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

2 darab

P5AH2008569
P5AH2008789

8.

Segesvári Városi Kórházi

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008757

9.

Dicsőszentmártoni Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008793

10.

Ludasi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008407

11.

Nagyváradi Municipiumi Klinika

Lélegeztetőgép (Panther 5)

2 darab

P5AH2008370
P5AH2008236

12.

Margittai Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

2 darab

P5AH2008023
P5AH2008043

13.

Nagyszalontai Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008041

14.

Élesdi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008059

15.

Belényesi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

1 darab

P5AH2008021

16.

Nagyenyedi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

2 darab

P5AH2008050
P5AH2007007

17.

Nagykárolyi Városi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

2 darab

P5AH2008679
P5AH2008728

18.

Szatmári Sürgősségi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

3 darab

P5AH2008028
P5AH2008065
P5AH2008074

19.

Zilahi Sürgősségi Kórház

Lélegeztetőgép (Panther 5)

3 darab

P5AH2008645
P5AH2008313
P5AH2008385

20.

Fogolyan Kristóf Sürgősségi Kórház
Sepsiszentgyörgy

CPAP maszk

200 darab

21.

Kézdivásárhelyi Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

22.

Baróti Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

23.

Székelyudvarhelyi Városi Kórház

CPAP maszk

200 darab

24.

Gyergyói Városi Kórház

CPAP maszk

20 darab

25.

Maros Megyei Sürgősségi Klinika

CPAP maszk

200 darab

26.

Maros Megyei Klinika Kórház

CPAP maszk

200 darab

27.

Szászrégeni Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

28.

Segesvári Városi Kórházi

CPAP maszk

30 darab

29.

Dicsőszentmártoni Városi Kórház

CPAP maszk

50 darab

30.

Ludasi Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

31.

Nagyváradi Municipiumi Klinika

CPAP maszk

30 darab

32.

Margittai Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

33.

Nagyszalontai Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

34.

Élesdi Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

35.

Belényesi Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab

36.

Nagyenyedi Városi Kórház

CPAP maszk

50 darab

37.

Nagykárolyi Városi Kórház

CPAP maszk

30 darab
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38.

Szatmári Sürgősségi Kórház

CPAP maszk

200 darab

39.

Zilahi Sürgősségi Kórház

CPAP maszk

200 darab

40.

1–39. sorokban megjelölt
intézmények

Favipiravir

3000 doboz

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.

