
336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes határidőkkel 

kapcsolatos 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. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő 

egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolhatja, 

hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, ha 

a) az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására 

szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, vagy 

b) az érintett részére a (3) bekezdésre tekintettel védettségi igazolvány került kiállításra, és a 

védettségi igazolvány érvényességi ideje lejárt, vagy a lejárata 14 napon belül van.” 

 (2) Az R. 2. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki: 

„(4c) Ha az érintett a (4)–(4b) bekezdés szerint igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni 

ellenanyag jelen van, úgy az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag 

jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban 

nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.” 

 (3) Az R. 2. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: 

„(7a) A (6a) bekezdéstől eltérően, ha az érintett részére a (3) vagy (4) bekezdésre tekintettel 

védettségi igazolvány került kiállításra, az érintett a védettségi igazolvány lejártát megelőző 14 napon 

belül is kérelmezheti a (7) bekezdés szerint a védettségi igazolvány kiállítását.” 

2. § Az R. 2. § (6a) bekezdésében a „hatóság a (6) bekezdés” szövegrész helyébe a „hatóság – a (7a) 

bekezdésben foglaltak kivételével – a (6) bekezdés” szöveg lép. 

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