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555/2020. (XII. 3.) Korm. rendelet 

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kr.) 14. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Ha a megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti igénylést szükségesnek találja, de megyén 

belüli egészségügyi intézmény bevonásával nem tudja teljesíteni, akkor erről a tényről – az igénylés 

egyidejű megküldésével – haladéktalanul tájékoztatja az Operatív Törzset. 

(2b) Az Operatív Törzs a (2a) bekezdés szerinti esetben bármely egészségügyi intézmény vezetőjét 

kötelezheti a kirendelés végrehajtására.” 

2. § (1) A Kr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi válsághelyzet esetén a 

kirendelés az egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézetbe történhet. A kirendelést a 13. § 

(1) bekezdésében meghatározott személy vagy szerv vezetője kezdeményezi. A megyei 

kormányhivatal dönt a kirendelés szükségességéről, és az általa meghatározott egészségügyi 

intézmény vezetőjét kötelezi a kirendelés végrehajtására. Ha a kirendelendő egészségügyi 

dolgozónak nincs a kirendelést végrehajtó vezetője, a megyei kormányhivatal adja ki a kirendelési 

határozatot. A megyei kormányhivatal a kirendelésekről tájékoztatja a megyei védelmi bizottság 

elnökét.” 

(2) A Kr. 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Ha a megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti igénylést szükségesnek találja, de megyén 

belüli egészségügyi intézmény bevonásával nem tudja teljesíteni, akkor erről a tényről – az igénylés 

egyidejű megküldésével – haladéktalanul tájékoztatja az Operatív Törzset. 

(1b) Az Operatív Törzs a megyei kormányhivatal tájékoztatása alapján bármely egészségügyi 

intézmény vezetőjét kötelezheti a kirendelés végrehajtására. Ha a kirendelendő egészségügyi 

dolgozónak nincs a kirendelést végrehajtó vezetője, az Operatív Törzs adja ki a kirendelési 

határozatot.” 

3. § A Kr. 

a) 5. § (3) bekezdésében az „az OGYÉI vezetőjével,” szövegrész helyébe az „az OGYÉI vezetőjével, az 

Operatív Törzzsel,” szöveg, 



b) 14. § (3) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal adja ki” szövegrész helyébe az „a (2) 

bekezdés szerinti esetben a megyei kormányhivatal, a (2a) bekezdés szerinti esetben az Operatív 

Törzs adja ki” szöveg 

lép. 

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

 


