
A Kormány 508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete 
a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések 
veszélyhelyzeti szabályairól 
 
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemrol̋ 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 elleni védekezésrol̋ szóló 2021. 
évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyul̋ési felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következok̋et rendeli el: 
 
1. § 
(1) Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT ) 
muk̋ödtetoj̋e a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi 
intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény vezetőjének 
tájékoztatása, valamint a helyi szintű védelmi intézkedések meghatározása – 
céljából napi rendszerességgel az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelének összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé 
teszi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) szerinti, a Kormány által az oktatásért felelos̋ miniszter köznevelési 
feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: 
köznevelési szerv) számára az adat megismerhetővé tételének napján az 
oltottsággal vagy egyéb módon védettséggel rendelkező személyeknek a 
SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy a védettségi időtartamra 
vonatkozó adatát. 
(2) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell 
összevetni, amely csak azon érintettek védettségének ténye megismerhetos̋égét 
teszi lehetov̋é a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan a köznevelési szerv 
az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti köznevelés információs rendszerében Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelet kezel. 
 
2.§ 
(1) A SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi 
intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény vezetőjének 
tájékoztatása, valamint a helyi szintu ̋védelmi intézkedések meghatározása – 
céljából a köznevelési intézmény a köznevelési szerv számára – az e szervek által 
az e célra létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési 
intézménnyel 
a) a munka törvénykönyvérol̋ szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti 
munkaviszonyban álló vagy 
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik a munkakörükbe tartozó – különösen 



az Nkt. szerinti gazdasági, ügyviteli, mus̋zaki, kisegíto ̋– feladatokat a köznevelési 
intézmény területén látják el. 
(2) Az EESZT muk̋ödtetoj̋e az (1) bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel az 
érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a (3) 
bekezdés szerinti módon – megismerhetov̋é teszi a köznevelési szerv számára az 
adat megismerhetov̋é tételének napján a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás 
tényére vagy a védettség időtartamára vonatkozó adatát. 
(3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell 
összevetni, amely csak azon érintettek adatainak megismerhetos̋égét teszi lehetov̋é 
a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelet a köznevelési intézmény a köznevelési szerv számára az (1) bekezdés szerinti 
módon és célból átadott. 
(4) A köznevelési szerv az (1) bekezdés szerint átadott adatokat – az (5) bekezdés 
szerinti kivétellel – a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli. 
(5) Az (1) bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a 
köznevelési intézmény a köznevelési szervet arról értesíti, hogy az érintett már nem 
áll vele az Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti közalkalmazotti 
jogviszonyban, illetve ha az érintett a munkakörét a továbbiakban már nem a 
köznevelési intézmény területén látja el. 
 
3. §  
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követo ̋napon 
lép hatályba. (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követo ̋15. napon lép hatályba. 
 
4. § 
(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésrol̋ 
szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésrol̋ szóló 2021. évi I. 
törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. 
 


