
148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás 

biztosításáról 

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 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) 

bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, 

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

rendeli el: 

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a SARS-CoV-2 koronavírus-

világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, az 

egészségügyi közfeladat ellátásával összefüggő célból a folyamatos belföldi gyógyszer-, 

gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátást a (2) bekezdésben foglaltak szerint 

biztosítani kell. 

 (2) A SARS-CoV-2 koronavírus általi megbetegedések megelőzéséhez és a SARS-CoV-2 koronavírus 

okozta betegségek kezeléséhez szükséges, 

 a) az Országos Kórházi Főigazgatóság által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú 

gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-igényt és 

 b) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által határozatban meghatározott 

mértékű és fajtájú gyógyszerigényt 

a kötelezett gyártó egyéb vállalásait megelőzően – gyártókapacitása erejéig – köteles teljesíteni. 

 (3) A (2) bekezdés szerinti határozatból következő elsőbbségi szolgáltatás teljesítése miatt a 

kötelezett gyártó más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadhatja, és ezzel 

összefüggésben vele szemben szerződésszegésre alapított jog nem gyakorolható, és 

szerződésszegésen alapuló igény nem érvényesíthető. 

 (4) Ha a kötelezett gyártó a (3) bekezdés alapján más szerződéses kötelezettségei teljesítését 

megtagadja, e döntéssel összefüggésben harmadik fél tekintetében felmerült kártalanítási igény a 

kötelezett gyártóval szemben nem érvényesíthető. 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 

I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti. 
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