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III. Kormányrendeletek

A Kormány 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím 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 járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú, valamint a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése 
céljából történő utazásra vonatkozó rendelkezések”

2. §  Az R1. a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) Magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha
a) az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID-19 
oltóanyag a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 3. § (2a) bekezdése szerinti országban történő beadásának tényét Magyarországra 
történő belépésekor igazolja,
b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerint 
a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és
c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő második munkanapon a kormányablakban benyújtja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti magyar állampolgár felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
Magyarország területére az  (1) és (4) bekezdés szerinti célból belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország 
területére korlátozás nélkül beléphet.
(3) Ha a  magyar állampolgár az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kérelmet az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
határidőben a kormányablakban nem nyújtja be, a 2. alcím rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi vizsgálatot nem kell elvégezni,
b) a karantén helyszínét az illetékes járványügyi hatóság jelöli ki.
(4) Magyar állampolgár Magyarország területére – az  (1)  bekezdés szerint – korlátozás nélkül beléphet abban 
az esetben is, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.”

2. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  §-a 
a következő (2a)–(2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d) az Oroszországi Föderációban,
e) a Kínai Népköztársaságban,
f ) az Egyesült Arab Emírségekben,
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g) a Bahreini Királyságban,
h) a  Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah 
Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a  külpolitikáért felelős miniszternek a  közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 
megjelölt országban
került sor, a  védettségi igazolványt a  külföldön beoltott magyar állampolgár részére a  hatóság 15 napon belül  
– a  2.  § (8)  bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen – bármely kormányablakban személyesen vagy 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton 
benyújtott kérelemre állítja ki.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a  külföldi hatóság vagy az  oltást végző egészségügyi 
szolgáltató által kiállított, az  oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen 
nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az  igazolásnak tartalmaznia kell a  koronavírus elleni 
oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.
(2c) A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
(2d) Az érintett a kérelemben kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolvány kiküldése hivatalos iratként történjen 
meg.
(2e) A  (2a)  bekezdés szerinti kérelem esetében a  hatóság – az  igazolás megfelelősége esetén – az  érintett nevét, 
a (2c) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat, az oltóanyag típusát, az oltás idejét, a (2d) bekezdés szerinti kérelem 
esetén annak tényét, valamint ha rendelkezik az  érintett TAJ számmal, akkor a  TAJ számot – a  2.  § (1)  bekezdés 
g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében – az EESZT-ben rögzíti.
(2f ) Ha az  érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az  EESZT működtetője az  érintett részére technikai azonosítót 
képez, amelyhez a (2c)–(2e) bekezdés szerinti adatait rögzíti.
(2g) A (2a) bekezdés szerinti kérelmek tekintetében a 2. § (10a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 
kell.”

 (2) Az R2. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi 
igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető 
a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, ha azokat a  feladást igazoló elektronikus 
okirat tartalmazza.”

4. §  Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3. § (2a) bekezdése szerinti kérelem esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.”

5. §  Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy a  közbiztonságért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat – a  3.  § (2a)  bekezdésében fel nem sorolt – országokat, amely 
országokban beoltott magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)–(2g) bekezdését.”

6. §  Az R2. 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „Magyarország területén történt” szövegrész helyébe az  „– a  3.  § 
(2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyarország területén történt” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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g) a Bahreini Királyságban,
h) a  Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah 
Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a  külpolitikáért felelős miniszternek a  közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 
megjelölt országban
került sor, a  védettségi igazolványt a  külföldön beoltott magyar állampolgár részére a  hatóság 15 napon belül  
– a  2.  § (8)  bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen – bármely kormányablakban személyesen vagy 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton 
benyújtott kérelemre állítja ki.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a  külföldi hatóság vagy az  oltást végző egészségügyi 
szolgáltató által kiállított, az  oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen 
nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az  igazolásnak tartalmaznia kell a  koronavírus elleni 
oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.
(2c) A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
(2d) Az érintett a kérelemben kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolvány kiküldése hivatalos iratként történjen 
meg.
(2e) A  (2a)  bekezdés szerinti kérelem esetében a  hatóság – az  igazolás megfelelősége esetén – az  érintett nevét, 
a (2c) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat, az oltóanyag típusát, az oltás idejét, a (2d) bekezdés szerinti kérelem 
esetén annak tényét, valamint ha rendelkezik az  érintett TAJ számmal, akkor a  TAJ számot – a  2.  § (1)  bekezdés 
g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében – az EESZT-ben rögzíti.
(2f ) Ha az  érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az  EESZT működtetője az  érintett részére technikai azonosítót 
képez, amelyhez a (2c)–(2e) bekezdés szerinti adatait rögzíti.
(2g) A (2a) bekezdés szerinti kérelmek tekintetében a 2. § (10a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 
kell.”

 (2) Az R2. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi 
igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető 
a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, ha azokat a  feladást igazoló elektronikus 
okirat tartalmazza.”

4. §  Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3. § (2a) bekezdése szerinti kérelem esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.”

5. §  Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy a  közbiztonságért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat – a  3.  § (2a)  bekezdésében fel nem sorolt – országokat, amely 
országokban beoltott magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)–(2g) bekezdését.”

6. §  Az R2. 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „Magyarország területén történt” szövegrész helyébe az  „– a  3.  § 
(2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyarország területén történt” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím 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 járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú, valamint a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése 
céljából történő utazásra vonatkozó rendelkezések”

2. §  Az R1. a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) Magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha
a) az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID-19 
oltóanyag a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 3. § (2a) bekezdése szerinti országban történő beadásának tényét Magyarországra 
történő belépésekor igazolja,
b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerint 
a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és
c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő második munkanapon a kormányablakban benyújtja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti magyar állampolgár felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
Magyarország területére az  (1) és (4) bekezdés szerinti célból belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország 
területére korlátozás nélkül beléphet.
(3) Ha a  magyar állampolgár az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kérelmet az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
határidőben a kormányablakban nem nyújtja be, a 2. alcím rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi vizsgálatot nem kell elvégezni,
b) a karantén helyszínét az illetékes járványügyi hatóság jelöli ki.
(4) Magyar állampolgár Magyarország területére – az  (1)  bekezdés szerint – korlátozás nélkül beléphet abban 
az esetben is, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.”

2. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  §-a 
a következő (2a)–(2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d) az Oroszországi Föderációban,
e) a Kínai Népköztársaságban,
f ) az Egyesült Arab Emírségekben,
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A Kormány 249/2021. (V. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) 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 további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
a következő 6/F. alcímmel egészül ki:
„6/F. Az Operatív Törzs közvetlen elektronikus hozzáférése egyes egészségügyi, egészségbiztosítási 
nyilvántartásokhoz
9/F. § (1) A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. §-a szerinti Operatív Törzs által az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/B. § 
(3) bekezdése alapján létrehozott és általa kinevezett tagokból álló akciócsoport az Eütv. 232/B. § (4) bekezdésében 
meghatározott adatszolgáltatás teljesítését a  Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi szakrendszerében, 
a  NEAK Finanszírozási rendszerében, valamint az  EESZT-ben (a továbbiakban együtt: adatbázis) kezelt adatok 
vonatkozásában akként is igényelheti, hogy az  adatbázis adatkezelője az  akciócsoport arra jogosult tagja részére 
az  adatok átvételét lehetővé tevő, közvetlen elektronikus hozzáférést (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) 
biztosítson.
(2) Ha a  közvetlen hozzáférés során személyes adatok kezelésére is sor kerül, ezen adatok kezelésére 
az Eütv. 232/B. § (5)–(8) bekezdésében meghatározott előírásokat kell alkalmazni.
(3) A közvetlen hozzáféréssel végrehajtott adatkezelési művelet körülményeit, így különösen
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy nevét és felhasználói azonosító adatát és a  tevékenységét leíró 
adatokat,
e) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat
[a továbbiakban az  a)–e)  pont együtt: naplóbejegyzés] a  közvetlen hozzáféréssel érintett adatbázis adatkezelője 
az  adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége, valamint a  személyes adatok integritásának és 
biztonságának biztosítása céljából rögzíti, és az így rögzített nyilvántartást (a továbbiakban: napló) a naplóbejegyzés 
keletkezésétől tíz évig megőrzi.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével 
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A  naplóban rögzített adatok kizárólag az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az  adatbiztonsági 
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési, 
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési 
ellenőrzési célból ismerhetőek meg és használhatóak fel, valamint az  e  tevékenységet folytató adatkezelő részére 
továbbíthatóak.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 249/2021. (V. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) 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 további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
a következő 6/F. alcímmel egészül ki:
„6/F. Az Operatív Törzs közvetlen elektronikus hozzáférése egyes egészségügyi, egészségbiztosítási 
nyilvántartásokhoz
9/F. § (1) A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. §-a szerinti Operatív Törzs által az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/B. § 
(3) bekezdése alapján létrehozott és általa kinevezett tagokból álló akciócsoport az Eütv. 232/B. § (4) bekezdésében 
meghatározott adatszolgáltatás teljesítését a  Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi szakrendszerében, 
a  NEAK Finanszírozási rendszerében, valamint az  EESZT-ben (a továbbiakban együtt: adatbázis) kezelt adatok 
vonatkozásában akként is igényelheti, hogy az  adatbázis adatkezelője az  akciócsoport arra jogosult tagja részére 
az  adatok átvételét lehetővé tevő, közvetlen elektronikus hozzáférést (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) 
biztosítson.
(2) Ha a  közvetlen hozzáférés során személyes adatok kezelésére is sor kerül, ezen adatok kezelésére 
az Eütv. 232/B. § (5)–(8) bekezdésében meghatározott előírásokat kell alkalmazni.
(3) A közvetlen hozzáféréssel végrehajtott adatkezelési művelet körülményeit, így különösen
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy nevét és felhasználói azonosító adatát és a  tevékenységét leíró 
adatokat,
e) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat
[a továbbiakban az  a)–e)  pont együtt: naplóbejegyzés] a  közvetlen hozzáféréssel érintett adatbázis adatkezelője 
az  adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége, valamint a  személyes adatok integritásának és 
biztonságának biztosítása céljából rögzíti, és az így rögzített nyilvántartást (a továbbiakban: napló) a naplóbejegyzés 
keletkezésétől tíz évig megőrzi.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével 
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A  naplóban rögzített adatok kizárólag az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az  adatbiztonsági 
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési, 
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési 
ellenőrzési célból ismerhetőek meg és használhatóak fel, valamint az  e  tevékenységet folytató adatkezelő részére 
továbbíthatóak.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 252/2021. (V. 17.) 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.) 18. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A nevelési, oktatási intézmény területére)
„f ) az a)–e) pontban felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint belépésre jogosult 
koronavírus ellen védett személyen”
(kívül más személy nem léphet be.)

2. §  Az R.
a) 18. § (1) bekezdés d) pontjában a „tanulón és” szövegrész helyébe a „tanulón,” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdés e) pontjában a „személyen” szövegrész helyébe a „személyen és” szöveg,
c) 18.  § (2)  bekezdésében a „gyermeket” szövegrész helyébe a „koronavírus ellen nem védett, a  gyermeket” 

szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 253/2021. (V. 17.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  2.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet elszámolási útmutatójában meghatározott 
esetekben és módszertan alapján – az  Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 
(2017/N) számú határozata hatálya alá tartozó támogatások kivételével – szúrópróbaszerűen, véletlenszerűen 
választhatja ki, és vizsgálhatja a számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok létezését és az összesítő 
táblázattal való egyezőségét. Az ellenőrzés – ideértve a  (4b) bekezdés szerinti ellenőrzést is – során a bizonylatok 
legalább 10%-át, ha az  összesítő táblázatban tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, 
de legalább egy darab számlát, számviteli bizonylatot kell vizsgálni úgy, hogy az  ellenőrzött számlák, számviteli 
bizonylatok összege elérje az összesítő táblázatban szereplő, elszámolni kívánt érték legalább 10%-át. Ha a vizsgált 
számlák, számviteli bizonylatok ellenőrzése alapján az  elszámolás nem felel meg az  e  rendeletben foglaltaknak, 
a teljes, tételes elszámolás ellenőrzését le kell folytatni.”
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A külgazdasági és külügyminiszter 13/2021. (V. 13.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Észak-macedón Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„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) Bahreini Királyság,
b) Észak-macedón Köztársaság,
c) Horvát Köztársaság,
d) Montenegrói Köztársaság,
e) Szerb Köztársaság,
f ) Szlovén Köztársaság,
g) Török Köztársaság.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 14/2021. (V. 13.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés e), f ) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2021. (V. 14.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló  
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Cseh Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„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) Bahreini Királyság,
b) Cseh Köztársaság,
c) Észak-macedón Köztársaság,
d) Horvát Köztársaság,
e) Montenegrói Köztársaság,
f ) Szerb Köztársaság,
g) Szlovén Köztársaság,
h) Török Köztársaság.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, emberi erőforrás  

és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2021. (V. 14.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló  
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Cseh Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„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) Bahreini Királyság,
b) Cseh Köztársaság,
c) Észak-macedón Köztársaság,
d) Horvát Köztársaság,
e) Montenegrói Köztársaság,
f ) Szerb Köztársaság,
g) Szlovén Köztársaság,
h) Török Köztársaság.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása 
közforgalmú gyógyszertár  létesítésére

Az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) (a  továbbiakban: 
OGYÉI) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 49. §-a, illetve 49/A.  §-a, továbbá 
a  gyógyszertárak létesítésének és működésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a alapján 

pályázatot ír ki

közforgalmú gyógyszertár létesítésére Budapest XVII. kerületében.

A pályázatot személyi joggal rendelkező vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja be, ha vállalja a fent 
hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó előírások folyamatos betartását, valamint  
a személyi és tárgyi feltételeknek való folyamatos megfelelést.
Pályázati feltételek:
– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Budapest XVII. kerület,
– a gyógyszertár megnyitásának legkésőbbi időpontja: a létesítési engedély véglegessé válását követő 180. nap,
– a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás: 

– nyitvatartási idő hétfőtől vasárnapig: 7–21 óráig (heti 98 óra).
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a létesítendő gyógyszertár műszaki tervdokumentációja,
– teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy a kérelmező megfelel a Gyftv. 56. §-ában foglalt 

feltételeknek, valamint arról, hogy a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követő öt napon belül 
a személyi jog iránti kérelmet az OGYÉI-hez benyújtja,

– gazdasági társaság esetén a  cég nevét, cégjegyzékszámát, a  képviselő elérhetőségét, a  közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldányának másolatát – ha a  cég a  képviselőjének a  közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz 
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az OGYÉI az iratot és a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból 
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg –, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos társasági 
szerződésének másolatát, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy a személyi jogra jogosult gyógyszerész 
és a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat 
működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek együttes tulajdonhányada 
meghaladja az 50%-ot, még létre nem jött gazdasági társaság esetén társasági szerződésének (alapszabályának, 
alapító okiratának) tervezetét, a  képviselő elérhetőségét és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a  létesítési engedély megszerzése esetén a  gazdasági társaság 
– pályázat során benyújtott tervezetnek megfelelő – bejegyzését a létesítési engedély kiadásától számított 15 napon 
belül kezdeményezik, amelyben a  személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és 
a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 
tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,

– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve ha a gyógyszertárat a kérelmező 
nem saját tulajdonában lévő ingatlanban kívánja működtetni, a  tulajdonos nevét, lakcímét vagy székhelyét, 
az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét,
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– földmérő szakértői véleményt arról, hogy a  kerületben működő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és 
a  létesítendő közforgalmú gyógyszertár bejárata között legalább 250 méter távolság van (A  meglévő és 
az  újonnan létesített közforgalmú gyógyszertárak közötti legkisebb távolságon, a  közúton vagy közterületen 
történő megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni.),

– a gyógyszertár működtetőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén ő, illetve az  ingatlan tulajdonosa hozzájárul a  hatósági vezető 
kirendeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a – Rendelet 3. § (5) bek. szerinti – többletszolgáltatás vállalása a gyógyszertár 
megnyitását követő legalább öt éven keresztül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.
A  pályázatok benyújtásának módja: a  pályázatnak postai úton, tértivevényes küldeményként, – a  feladás 
pontos idejének a  könyvelt postai egyedi azonosító jelzés alapján, a  Magyar Posta Zrt. küldemény nyomkövetési 
szolgáltatásából lekérdezhető módon – az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) címére történő megküldésével.
A pályázat elbírálása: a pályázatokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 Budapest, 
Zrínyi utca 3.) a pályázati felhívásban megjelölt és a benyújtási határidő leteltéig beküldött dokumentumok alapján, 
hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi.
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VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

ÁLtALÁNOS tudNIVALóK

Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. 
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk 
közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük 
meg, további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A  gyors megjelenés érdekében a  pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a  Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 7–8. 
V. em. 514., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a  magyar végzettséget vagy 
állampolgárságot preferáló előírások).

A  jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van 
lehetőség, az  ismételt közzététel az  általános hirdetési árakon történik, amelyről az  Egészségügyi Közlöny kiadója 
(a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő 
kezdő időpontjának a  hirdető a  megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a  pályázati 
határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések esetén a  honlapon feltüntetett 
határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A  Szerkesztőség felhívja a  hirdetők figyelmét arra, hogy a  tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon 
megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. 
Az  esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el 
a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

PÁLYÁZAtI HIRdEtMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INtÉZMÉNYVEZEtŐI  
ÉS ORVOSVEZEtŐI ÁLLÁSOKRA

Az  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.) pályázatot 
hirdet a Stratégiai és informatikai igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra 3 hónapos munkaidőkeret).
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, ami az 528/2020. (XI. 28.) Korm. 
rendelet 10. § előírásai szerint egyoldalúan visszavonható.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A  foglalkoztatás a  2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozóként, az  egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 2020. évi C. törvény) 8. § (3) bekezdése szerinti 
szakorvosi munkakörben történik.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a stratégiai és informatikai igazgató a főigazgató közvetlen irányítása 
mellett az orvos-szakmai célok kialakítása és megvalósítása érdekében, együttműködve az intézet vezetőhelyetteseivel:
– ellátja a  stratégiai tervezési feladatokat, javaslatot tesz a  stratégiai célok meghatározására, javaslatot tesz 

a  fejlesztési programok kialakítására, szervezi és részt vesz a stratégiai célállapot tervezetének és az elfogadott 
stratégiai célállapothoz szükséges megvalósítási tervek kidolgozásában és folyamosan figyelemmel kíséri azok 
megvalósítását, az egyes fejlesztési projektek előrehaladását,

– közreműködik az  intézet fejlesztési irányainak meghatározásában, így különösen a  fejlesztési projektek, 
rekonstrukciós programok, intézményi vállalkozási tevékenységek stb. terveinek kidolgozásában és azok 
megvalósítási folyamatában,

– közreműködik – különösen az orvos-szakmai területet érintően – a pályázati tervezési, előkészítési, és megvalósítási 
munkákban,

– a gazdasági igazgatóval együttműködve részt vesz az intézményi fejlesztési programok kidolgozásában, az egyes 
fejlesztési programokhoz kapcsolódó projektek, megvalósításában, így különösen
– a beruházási projektek műszaki paramétereinek az orvos-szakmai célokkal való összhangja megteremtésében,
– kutatási és fejlesztési projektekben elérendő célokat szolgáló anyagi és nem-anyagi jellegű erőforrások  

meghatározásában,
– a szervezetfejlesztési projektek szervezési, humán erőforrás fejlesztési feltételeinek megteremtésében,

– figyelemmel kíséri az intézet alaptevékenységével összefüggő hazai, külföldi és közösségi pályázati lehetőségeket, 
javaslatot tesz a pályázati forrásokból elérhető hazai és külföldi pénzforrások bevonására és felhasználására, részt 
vesz a pályázatok és kutatási programok összeállításában és lebonyolításában,

– felügyeli a  finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátását az  orvosigazgató, valamint a  gazdasági igazgató 
bevonásával, ennek keretében gondoskodik a finanszírozási szabályok és előírások betartásáról,

– felügyeli a  kapacitásgazdálkodást és annak végrehajtását, kezdeményezi annak szükség szerinti módosítását, 
gondoskodik a finanszírozási szerződések és módosításaik előkészítéséről,

– felügyeli az informatikával kapcsolatos feladatok ellátását,
– javaslatot tesz az intézet adatgyűjtési (információs) rendszereire, gondoskodik azok folyamatos korszerűsítéséről, 

az intézeti adatvagyon hasznosításáról, elemzéséről, illetve felhasználásáról,
– közreműködik az  intézeti minőségfejlesztési tevékenységben, a  folyamatok tervezésében és megújításában, 

valamint azok ellenőrzésében,
– felügyeli és ellenőrzi a stratégiai és informatikai igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek teljes tevékenységét, 

ennek keretében beszámoltatja az egyes résztevékenységek ellátásáért felelős vezetőket, dolgozókat,
– kiadja az  irányítása alá tartozó területekkel kapcsolatos stratégiai és informatikai igazgatói körleveleket, 

utasításokat, valamint véleményezi az intézet egészét érintő belső utasításokat és szabályzatokat,
– részt vesz és szakmai tanácsaival elősegíti az intézet SZMSZ-ben meghatározott vezető testületei (Szakmai Vezető 

testület, Felügyelő tanács, Etikai Bizottság, Intézményi Kutatási Etikai Bizottság stb.) tevékenységét, 
– tanácskozási, valamint javaslattételi jogkörrel részt vehet az  intézet SZMSZ-e szerint főigazgatói részvétellel 

működő valamennyi szakmai testület, értekezlet munkájában,
– a  feladatkörébe tartozó kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési és – a  gazdálkodás rendjét 

meghatározó szabályzatok hatókörébe nem tartozó – aláírási joggal rendelkezik.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– egyetem, orvosi és management végzettség,
– legalább 10 éves betegellátási tapasztalat,
– legalább 10 éves vezetői tapasztalat (min. osztályvezetői szint),
– finanszírozási, informatikai és minőségügyi terület működtetésében szerzett gyakorlat,
– ágazati szintű folyamatok tervezésében és megvalósításában szerzett tapasztalat,
– projektirányítási gyakorlat,
– tárgyalóképesség,
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– számítógépes ismeretek,
– angol nyelvvizsga.
Előny:
– korábbi stratégiai igazgatói tapasztalat (finanszírozási és informatikai területek irányításában),
– tapasztalat nemzetközi/regionális/nemzeti szintű operatív programok/projektek tervezésében és végrehajtásában,
– adatvédelemben, információbiztonságban, minőségügyben és informatikai szolgáltatásmenedzsmentben 

szerzett képzettség és tapasztalat,
– elméleti tevékenység (publikációk, előadások, szakkönyv) a fenti területekben.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
– nyelvtudást igazoló okirat másolata,
– folyamattervezési és projektirányítási tapasztalatot alátámasztó iratok másolata,
– maximum 2 oldal (A4) terjedelemben megfogalmazott motivációs levél a betöltendő posztra vonatkozó szakmai    

elképzelésekről,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a  pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a  pályázati 

eljárással összefüggésben (elektronikusan is) kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.
Pályázati benyújtási határidő: 2021. június 9.
Pályázati elbírálási határidő: 2021. június 18.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a  pályázatnak az  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet címére történő 

megküldésével (1145 Budapest, Amerikai út 57., Főigazgatóság). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  munkakör 
megnevezését: Stratégiai és informatikai igazgató,

– elektronikus úton, a  humanpolitika@mail.oiti.hu e-mail-címre. A  tárgyban kérjük megjelölni a  munkakör 
megnevezését: Stratégiai és informatikai igazgató.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 2020. évi C. törvény rendelkezéseiben foglaltakon túli 
juttatások megegyezés szerint.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okiti.hu honlapon szerezhet.

***

Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) Fejér megyei Sportegészségügyi Ellátás 
részére az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a  továbbiakban: 2020. évi C. törvény)  
alapján pályázatot hirdet megyei vezető főorvos beosztás ellátására. 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1–5. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2026. június 30. napjáig szól. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: sport szakorvosi feladatok ellátása 
a Székesfehérvári Sportorvosi Rendelőben és a főorvosi feladatok ellátása Fejér megyei sportorvosi rendelőkben. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltétel:
– egyetem,
– sportorvosi szakvizsga. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolás:
– szakmai önéletrajz, 
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 
– érvényes működési engedély, 
– érvényes MOK tagság,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Marianna OSH vezető főorvos nyújt, a (1) 488-6106-os 
telefonszámon.
A  pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a  pályázatnak a  Országos Sportegészségügyi Intézet címére 
történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 29/2021, valamint a beosztás megnevezését: megyei vezető főorvos. Elektronikus úton 
dr. Kiss Marianna OSH vezető főorvos részére az osh@osei.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató a 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, 
ennek következtében a jogviszony létesítése az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében tölthető be. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ: a www.osei.hu honlapon szerezhet. 
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