
 MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. május 22., szombat

 Tartalomjegyzék

273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló  
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 3826

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet A védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről 3827

4/2021. (V. 22.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára 
tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket 
szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló  
264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 3828



3826 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 95. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 273/2021. (V. 22.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  járványügyi készültség utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.)  
1. § (3) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„e) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások 
kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az  ezen ország által a  részére 
kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét 
igazolja,
f ) arra a  személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely ország viszonyában 
Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus 
elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja, valamint”

 (2) Az R. 1. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„g) arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a d)–f ) pont szerinti személy felügyelete alatt áll, és 
vele együtt lépi át Magyarország határát.”

2. §  Az R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy a  határrendészetért felelős miniszterrel 
egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek védettségi igazolását Magyarország 
egyoldalúan elismeri. Az  így meghatározott országok körét azok járványügyi helyzetétől vagy ezzel kapcsolatos 
intézkedésétől függően – ideértve egy ország tekintetében az  egyoldalú kedvezmény visszavonását is –  
a  külpolitikáért felelős miniszter a  határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben hatályon kívül helyezheti 
vagy módosíthatja.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 17/2021. (V. 22.) KKM rendelete
a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) 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 járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 
f ) pontja alapján Magyarország a védettségi igazolásokat az alábbi ország tekintetében ismeri el:
a)  Románia.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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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.

IX. Határozatok Tára

A belügyminiszter 4/2021. (V. 22.) BM határozata
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet  
idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló  
264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti feladatkörömben, és a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 
ötödik fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 14.  § (3)  bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a  következő 
határozatot hozom:

Megállapítom, hogy az  ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának 
napja mint hatálybalépési feltétel 2021. május 22. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes 
feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése 
alapján az  R. hatálybalépésének naptári napja 2021. május 23-a, azaz kétezerhuszonegy május huszonharmadik 
napja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter


