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III. Kormányrendeletek

A Kormány 131/2021. (III. 18.) Korm. rendelete
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló  
488/2020. (XI. 11.) 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 biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus feltételezett 
vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére 
engedélyezi)
„a) EGT-megállapodásban részes államban vagy EGT-megállapodásban nem részes, de a klinikai vizsgálatok, illetve 
a  gyógyszergyártás tekintetében a  Magyarországon hatályos szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó 
államban,”
(a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, a  betegek számára 
történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását.)

2. §  Az R. 6/A. §
a) (2)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés alapján abban” szövegrész helyébe az  „(1)  bekezdés alapján 

– a (3) bekezdésben meghatározott engedélyezés kivételével – abban az” szöveg,
b) (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 132/2021. (III. 18.) 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. § (1) A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább 
kitett személyek átoltottságának növelése és az  érintettek elérése érdekében, az  önkéntesen igénybe vehető 
és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások (a  továbbiakban: védőoltás) kiosztásával kapcsolatos 
feladatok ellátása céljából tájékoztatást küld a  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásokban, 
juttatásokban részesülő személyek (a  továbbiakban: jogosultak) csoportjai részére. A  MÁK ennek érdekében, 
e  célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli a  jogosultak nevét, lakcímét, születési idejét és 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(2) A  MÁK a  9/B.  § szerinti közreműködés keretében a  részére átadott – a  regisztráció során az  érintett által 
megadott  – adatokat a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 96.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja szerint vezetett nyugdíjfolyósítási nyilvántartás adataival – az  átadott adatok pontosságának, 
naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti. Ha az  összevetés eredményeként az  állapítható meg, hogy 
az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről – a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa 
helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével – a  Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK) értesíti.
(3) A NEAK – a 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – a (2) bekezdés szerinti értesítés 
nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az  érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal 
összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok 
pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az  adategyeztetés eredménye alapján 
– szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.”

 (2) A 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NEAK az  egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés o) és 
p) pontjában meghatározott feladatai részeként, a védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát 
az  egészségügyi szolgáltató, az  egészségügyi államigazgatási szerv, az  Országos Kórházi Főigazgatóság, a  MÁK, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 124/2021. (III. 18.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 
4/A.  §  (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Kajári Ferenc dandártábornokot 
2021. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. február 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. február 26.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00994-2/2021.

A miniszterelnök 12/2021. (III. 18.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről 
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az  interregionális 

együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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