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Kormányrendeletek

A Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel az Alaptörvény 53. cikk
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszünteti.
2. §		
Ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2–4. § tekintetében 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 kihirdetése
1. §		
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításával összefüggő szabályok
2. §

(1) A Kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt
jelöli ki.
(2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában a járványügyi készültség során működő Operatív
Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel létrehozott Operatív Törzs segíti.

3. §

(1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
(2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
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(3) A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések
végrehajtásában.

3. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
során kiadott egyes kormányrendeletek újbóli hatálybalépése, illetve alkalmazhatósága
4. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
1.
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
2.
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet,
3.
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
4.
a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben
közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,
5.
a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
6.
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,
7.
a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet – annak
4. §-a kivételével –,
8.
az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
9.
a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról szóló 499/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,
10.
a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
11.
a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020.
(XI. 14.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
12.
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet – annak 35. §-a kivételével –,
13.
az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának
a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet – annak 8. §-a
kivételével –,
14.
az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási
tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban
dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi
ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
15.
a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet – annak
4. §-a kivételével –,
16.
az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején
alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
17.
a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
18.
a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
– annak 3. §-a kivételével –,
19.
a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló
523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,
20.
az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó
klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 524/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
21.
az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem
látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020.
(XI. 25.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
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az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek
eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet – annak 12. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
– annak 3. §-a kivételével –,
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó
intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának
elhalasztásáról szóló 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 21. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 553/2020.
(XII. 2.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos
intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt
elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet – annak 21. §-a kivételével –,
a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet – annak 15. §-a kivételével –,
a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről szóló
568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet – annak 15. §-a
kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
– annak 3. §-a kivételével –,
egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya
átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet – annak 16. §-a kivételével –,
az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő
alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról szóló 602/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági
intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet
ideje alatt történő alkalmazásáról szóló 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról szóló 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási
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szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 10. §-a
kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 642/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló
643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra
vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának
egyes kérdéseiről szóló 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges
szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának
kiterjesztéséről szóló 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól szóló
688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló
689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 690/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020.
(XII. 29.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
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 – annak 6. §-a kivételével –,
a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának
támogatásáról szóló 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,
az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet – annak 6. §-a
kivételével –,
az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020.
(XII. 31.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési
önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló
13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról szóló
14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.)
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes
szabályokról szóló 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól szóló 17/2021. (I. 22.)
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet – annak
3. §-a kivételével – és
a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021.
(I. 28.) Korm. rendelet – annak 2. § (2) bekezdése kivételével – és
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a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti
szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –
a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
(2) Ahol az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet említ,
azon az 1. § szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.

4. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti 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,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában, a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. és 24. alpontjában, valamint a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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 módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény
a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy
b) a szakképzésről szóló törvény
szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók
tartózkodása megengedett.”
2. §		
Az R. 22. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 11. § a) pontja szerinti
kötelezettség megszegéséről szerez tudomást
a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén a vendéglátó üzletet hat hónap időtartamra,
b) a kötelezettség ismételt megszegése esetén a vendéglátó üzletet egy év időtartamra
ideiglenesen bezáratja (a továbbiakban: ideiglenes bezáratás) és az üzemeltető az ideiglenes bezáratás időtartamára
a vendéglátó tevékenység végzésétől a 22/A. § szerint eltiltásra kerül (tevékenységtől eltiltás).
(2b) A rendőrség a (2a) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása mellett, a kötelezettségszegés súlyosságára
tekintettel, különösen a kötelezettség ismételt megszegése esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően a (2) bekezdés a) pontja szerinti bírságot szabhat ki.”
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3. §		
Az R. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. (1) Ha a vendéglátó üzletet a rendőrség ideiglenesen bezáratta, a vendéglátó üzlet
a) üzemeltetőjének a vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése
a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti,
b) üzemeltetője részére a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység
végzésére engedély nem adható, illetve ilyen célú bejelentése nem érvényes,
c) üzemeltetője a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem
végezhet.
(2) Ha az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzlet üzemeltetője gazdasági társaság, abban az esetben a vendéglátó
üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, illetve vezető tisztségviselője
a) személyesen,
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként vagy
c) a (3) bekezdés c) pontja szerinti más gazdasági társaság tagjaként
az üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem végezhet.
(3) Ha az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzlet üzemeltetője gazdasági társaság, abban az esetben
a) a vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, illetve vezető tisztségviselője részére vendéglátó
tevékenység végzésére kiadott engedély vagy ilyen célú bejelentés a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának
az időtartamára érvényét veszti,
b) mindazon gazdasági társaság vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése
a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, amelynek vezető tisztségviselője
az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja vagy vezető tisztségviselője,
c) mindazon gazdasági társaság vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése
a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti, amelynek tagja vagy tagjai
kizárólagosan az ideiglenesen bezáratott vendéglátó üzletet üzemeltető gazdasági társaság tagja, tagjai vagy
vezető tisztségviselője,
d) az a) pont szerinti személy, illetve a b) és c) pont szerinti bármely érintett gazdasági társaság részére a vendéglátó
üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység végzésére engedély nem adható, illetve
ilyen célú bejelentés nem érvényes.
(4) A rendőrség az ideiglenes bezáratásról tájékoztatja a szervező vagy az üzemeltető tevékenységét engedélyező
vagy a tevékenység bejelentését fogadó kereskedelmi hatóságot. A kereskedelmi hatóság a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján
a) a szervező vagy az üzemeltető,
b) a (2) bekezdés szerinti személy, valamint
c) a (3) bekezdés szerinti vendéglátó üzletet üzemeltetőjének
működési engedélyét visszavonja, illetve a tevékenység folytatását megtiltja és az üzletet a nyilvántartásból törli.”
4. §		
Az R. a következő 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona vagy a kereskedelmi hatóság értesítése
alapján a 22/A. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 22/A. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez
tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) a vendéglátó üzletet az ideiglenes bezáratásból még hátralevő időtartamra bezáratja, és
b) az üzemeltetővel szemben 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerint jogkövetkezmény alkalmazása esetén a 22. § (4) és (7)–(10) bekezdését megfelelően
alkalmazni kell.”
5. §		
Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
a) az 1. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 4. § (1) és
(3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
12. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (7) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében vagy
b) a 8. § (1) bekezdésében
meghatározott védelmi intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint,
legmagasabb összege ötszázezer forint,
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b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege százötvenezer forint,
legmagasabb összege egymillió forint.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől
eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig
terjed.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől
eltérően százötvenezer forinttól ötszázezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén hatszázezer forintig
terjed.”
6. §		
Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. március 1-ig lehet alkalmazni.”
7. §		
Az R. a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról szóló 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés
időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.”
8. §		
Az R.
a)
22. § (2) bekezdésében az „a 11. §” szövegrész helyébe az „a 11. § b)–g) pontja” szöveg,
b)
22. § (4) bekezdésében az „A (2) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés a) pontja,
illetve a (2b) bekezdés” szöveg,
c)
22. § (5) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (2) és a (2a) bekezdés” szöveg,
d)
22. § (10) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (2)–(2b) bekezdés” szöveg
lép.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság, illetve
a támogatás mértékének meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a szolgáltatást rendszeresen
igénybe vevők számától, a tanodaszolgáltatás esetében a feladatmutató teljesítésétől, valamint mindkét szolgáltatás
esetében a közösségi rendezvények megtartásától
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel,
b) a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi
válsághelyzettel,
c) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel, valamint
d) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerint veszélyhelyzettel
érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el kell tekinteni.”

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2a) bekezdésében az „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet” szövegrész helyébe „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti és a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet” szöveg lép.
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4. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló
559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020.
(XII. 4.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szövegrész helyébe az „a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt:
veszélyhelyzet)” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9–11. § 2021. február 8-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 29/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. március 1-jén hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2021. január 31-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó
átmeneti rendelkezésekről
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 Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) figyelemmel a koronavírus-világjárvány
elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépéséig tartó időszakra a 2. § szerinti rendkívüli intézkedéseket vezeti be.
2. §

(1) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának kimondása esetén
e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.
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(2) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának a veszélyhelyzet
idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) vagy a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi
CIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálya alatt történő kimondása esetén e döntés hatálya a veszélyhelyzet
megszűnését követő napon áll be.
(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások
elmaradnak. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül
ki kell tűzni.
(4) Ha a kitűzött választás elmaradását a Tv. 4. § (4) bekezdése alapján szünetelésnek kellett tekinteni, a kitűzött
választás szünetelése fennmarad, azzal, hogy a nyilvántartásba vétel hatálya a veszélyhelyzet megszűnését
követően kitűzött választásra is kiterjed, további jelölt- és listaállítás nem lehetséges. Ebben az esetben az elmaradt
választást legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő negyvenötödik napra lehet kitűzni.
(5) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött
országos és helyi népszavazások elmaradnak.
(6) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) II–III. Fejezetében meghatározott valamennyi határidő
megszakad. A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt
országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(7) Ha a helyi népszavazás kezdeményezése érdekében folytatott aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a Tv. 4. §
(6) bekezdése alapján szünetelt, az aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a Rendelet hatálybalépésétől
a veszélyhelyzet megszűnését követő napig szünetel.
(8) A (7) bekezdés szerinti aláírásgyűjtés esetén a helyi választási iroda vezetője a veszélyhelyzet megszűnését követő
napon új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek. A szünetelés
időtartama az Nsztv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba nem számít be.
3. §

(1) Ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépése időpontjában hatályát
veszti.
(3) Az e rendelet hatályvesztésének időpontját az igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti
szünetelésre vonatkozó 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,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást
megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az – bármely ügyfélnek
az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában – a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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3. §		
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
4. §		
Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek 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 ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az e § szerinti támogatás a 2021. évben a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható. Ezen előirányzat teljesülése
módosítás nélkül eltérhet az előirányzat összegétől.”
2. §		
Az R1. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása
nélkül – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki
a) a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
szóló 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a kérelemben foglalt munkavállalója
vonatkozásában, és
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. február 8. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja
a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”
3. §		
Az R1.
a)
3. §-ában a „2021. évben egy hónapra” szövegrész helyébe a „2021. évben két hónapra” szöveg, az „előleget”
szövegrész helyébe az „előleget és a 2021. év első negyedévére előleget” szöveg,
b)
5. § (4) bekezdésében a „2021. év január hónapjára” szövegrész helyébe a „2021. év január és február
hónapjára” szöveg,
c)
14. § (5) bekezdésében a „2021. év január hónapjára” szövegrész helyébe a „2021. év január és február
hónapjára” szöveg
lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.)
Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „kétszer” szövegrész helyébe a „háromszor” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében a „2021. év január hónapjában” szövegrész helyébe a „2021. év január és február
hónapjában” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 33/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
egyes orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények veszélyhelyzet idején történő működésével
összefüggő intézkedésekről
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. Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat
is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló
524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó
klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 524/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdés szerinti további jogviszonyként létrehozásra kerülő oktatói és kutatói munkakör betöltésére
nem kell alkalmazni az Nftv. 29. § (1) és (2) bekezdését, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a közalkalmazotti jogviszony pályázat útján történő létesítésére vonatkozó rendelkezéseit, ha
az oktatói, kutatói munkakör betöltésére az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakulást követő 3 hónapon belül kerül sor annál a foglalkoztatónál,
amely az érintett személyt ugyanazon oktatói vagy kutatói munkakörben a jogviszonyváltás időpontjában
foglalkoztatta.”

2. Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat
el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
szóló 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó
klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti további jogviszonyként létrehozásra kerülő oktatói és kutatói munkakör betöltésére
nem kell alkalmazni az Nftv. 29. § (1) és (2) bekezdését, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a közalkalmazotti jogviszony pályázat útján történő létesítésére vonatkozó
rendelkezéseit, ha az oktatói, kutatói munkakör betöltésére az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakulást követő 3 hónapon belül
kerül sor annál a foglalkoztatónál, amely az érintett személyt ugyanazon oktatói vagy kutatói munkakörben
a jogviszonyváltás időpontjában foglalkoztatta.”

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 34/2021. (I. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet 13. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (8) bekezdés szerinti további jogviszonyként létrehozásra kerülő oktatói és kutatói munkakör betöltésére
nem kell alkalmazni az Nftv. 29. § (1) és (2) bekezdését, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a közalkalmazotti jogviszony pályázat útján történő létesítésére vonatkozó rendelkezéseit,
ha az oktatói, kutatói munkakör betöltésére az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakítást követő 3 hónapon belül kerül sor annál a foglalkoztatónál,
amely az érintett személyt ugyanazon oktatói vagy kutatói munkakörben a jogviszonyváltás időpontjában
foglalkoztatta.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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