
517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet  

(hatályos: 2020.12.10 - ) 

 

az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. 

rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról1 

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, 

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 

védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési 

felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. 

rendelet szabályait a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az 

e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ) a 

veszélyhelyzet ideje alatt az Operatív Törzs vezetőjeként kijelölt rendészetért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja. 

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt 

a) az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását a 

miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki, 

b) az országos kórház-főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi 

ki és menti fel, 

c)2 az országos kórház-főigazgató személyi illetményét az állami fenntartású, 

egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a 

veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. 

rendelet 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a miniszter 

javaslatára a miniszterelnök állapítja meg, 

d) az országos kórház-főigazgató felett a b) és c) pontban nem szereplő 

munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. 

(3)3 A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató és az országos 

kórházfőigazgató-helyettes személyi illetményének vonatkozásában nem 

alkalmazandó a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény. Az országos kórház-

főigazgató a (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított személyi illetményére, 

valamint az országos kórházfőigazgató-helyettes az állami fenntartású, 

egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a 
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veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. 

rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése alapján megállapított személyi illetményére a 

kinevezésének kezdőnapjára visszamenőleg jogosult. 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második 

hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig 

meghosszabbítja. 

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti. 

 
1 A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. 

napjával. 
2 A 2. § (2) bekezdés c) pontja az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 23. § (2) 

bekezdése szerint módosított szöveg. 
3 A 2. § (3) bekezdését az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése 

iktatta be. 
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