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III. Kormányrendeletek

A Kormány 734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által 
történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) 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 koronavírus elleni védőoltásnak az  állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő 
kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti intézmény azon foglalkoztatottja tekintetében, akinek 
vonatkozásában a  munkáltató a  2.  § (2)  bekezdése szerint megállapította, hogy a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont 
aa)  alpontja hatálya alá tartozik (e § alkalmazásában a  továbbiakban: foglalkoztatott), a  2.  § (7) és (8)  bekezdését 
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  foglalkoztatott 2021. december 15. napjáig a  védőoltást nem vette fel, a  foglalkoztatott – a  (4) és 
a  (7)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  intézmény dolgozói és tanulói egészségének és életének megóvása 
érdekében 2022. január 3. napjától
a) fizetés nélküli szabadságon van, és
b) a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény, valamint egyéb, a  munkavégzéssel összefüggő 
intézmény területére egy, a  saját költségére elvégeztetett, 72 óránál nem régebbi és az  egészségügyi szakmai 
szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – negatív eredményének 
igazolásával léphet be.
(3) Azt a  foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel 2021. december 15. napjáig, a munkáltató felhívja, hogy 
2021. december 30. napjáig
a) a védőoltást vegye fel, és
b) annak felvételét a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon igazolja, vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti orvosi 
szakvéleményt mutassa be.
(4) A  (2)  bekezdésben foglaltak alól mentesül az  a  foglalkoztatott, aki 2021. december 30. napjáig a  védőoltás 
felvételét a  2.  § (5)  bekezdésében meghatározott módon igazolja, vagy a  2.  § (4)  bekezdése szerinti orvosi 
szakvéleményt bemutatja.
(5) Ha a foglalkoztatott 2022. január 3. napjától a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon igazolja a védőoltás 
felvételét, vagy a  2.  § (4)  bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt bemutatja, ettől az  időponttól a  fizetés nélküli 
szabadság és a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség megszűnik.
(6) A  munkáltató az e  § hatálybalépését követő napon elektronikus úton vagy papír alapon tájékoztatja 
a  foglalkoztatottat a  védőoltás (3)  bekezdés szerinti felvételének kötelezettségéről, a  védőoltás felvételének 
igazolásáról, valamint a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.
(7) Különös méltánylást érdemlő esetben az  emberi erőforrások minisztere a  járványügyi és köznevelési 
szempontokra tekintettel – az  Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – a  foglalkoztatottat mentesítheti 
a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alól.
(8) Az (1)–(7) bekezdésben foglaltakat az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati fenntartású intézmény, 
valamint annak a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja hatálya alá tartozó foglalkoztatottjai tekintetében csak abban 
az esetben kell alkalmazni, ha az 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület 
polgármestere, illetve a  fővárosi fenntartású intézményeknél a  főpolgármester döntött az  e  rendeletben foglaltak 
alkalmazásának elrendeléséről.”

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

  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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