
2021.IV.30-V.4. 

 

Státusz 

(új/mód.) 
 

Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás A külgazdasági és külügyminiszter 

8/2021. (IV. 30.) KKM rendelete 

a védettségi igazolások kölcsönös 

elfogadásának megállapításáról szóló 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 

módosításáról 

 

MK 76. szám 

 

2021.IV.30. 

2021.V.1. A járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 1.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a 

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló 

kétoldalú megállapodást kötött ország a Szlovén 

Köztársaság is. 

módosítás A Kormány 219/2021. (V. 1.) Korm. 

rendelete a járványügyi készültségi 

időszak utazási korlátozásairól szóló 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

MK 77. szám 

 

2021.V.1. 

2021.V.2. A rendelet a következők szerint módosul: 

 

A 4. § (1) bekezdés esetében - az ott 

meghatározottak szerint - az első, az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR 

tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, 

amelyet valamely schengeni térségbe tartozó 

országban, a Horvát Köztársaságban, az Amerikai 

Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, 

és annak eredményét az érintett magyar vagy angol 

nyelvű okirattal igazolja. 

 

A 7.§ (4a) bekezdés is kibővül a Horvát 

Köztársasággal. 

 

módosítás A külgazdasági és külügyminiszter 

9/2021. (V. 1.) KKM rendelete a 

védettségi igazolások kölcsönös 

MK 77. szám 

 

2021.V.1. 

2021.V.3. A járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 1.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2319eff06352b2c26fdde985d5c9bb255caaa49f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/07fab90042da4b84a979c4e68f11328070015eb8/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/07fab90042da4b84a979c4e68f11328070015eb8/megtekintes


elfogadásának megállapításáról szóló 

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 

módosításáról 

 

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló 

kétoldalú megállapodást kötött ország a Bahreini 

Királyság is. 

 

módosítás Az emberi erőforrások minisztere 

16/2021. (V. 3.) EMMI rendelete 

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

módosításáról 

 

MK 78. szám 

 

2021.V.3. 

2021.V.4. A rendelet új 7/A. §-sal egészül ki: 

 

„7/A. § A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást 

térítésmentesen veheti igénybe  

a) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

4.  § (1)  bekezdés a), b) és d) pontja szerinti 

személy,  

b) tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 

országbeli állampolgár,  

c) a  Magyarország területén lévő diplomáciai és 

konzuli képviselet, továbbá a  nemzetközi szervezet 

állandó képviseletének tagja. 
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