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636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti

szabályokról

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) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (a
továbbiakban: Eszjtv.) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet ideje alatt az e §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott
egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál
fennálló jogviszonyát - az azonnali hatályú felmondás kivételével - nem szüntetheti
meg.

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 a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I.

törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
4. § A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú

szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a következő 2. §-sal egészül ki:

„2. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja - a Hszt.
84. §-ában foglaltaktól eltérően - a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat
le.”


