Az emberi er6fom{sok minisztere
2912021.(XL l9.) EMMI hrtrfirozata
a

jdrvdnyiigti id6rz*k kdznevel&i v6delmi intGzked6seirdl

A katasztr$fuvddelemrdl ds a hozzti kapcsolddd egNS tiinAnyek midositdsdrdl szdld 20tt. dvi
CffiylII. tdrviny 51. $ (a) bekezdds a) pontjriban meghatdrozott hatdskiirdmben eljr{rva figyelanmel a 'veszdlyhelyzet kihirdetisdrfll ds a veszdlyhetyzeti intdzkeddsek hatdlybaldpdsdrdt
szdld 2712021" {, 29,) Karm, rendeletre- a kdvetkezd hatfuozatot hozom:

l. A kdzneveldsi

intdzmdnybe tiirtdn$ beldpds csnk akkor engeddlyezhet6, ha

a k6znevel6si

intdzmdny

aj

*

Covidl$-vildgidrvdny idejin o szabad mozgas megkdnnyitise tirdekiben az interoperdbilis,
Covidl9-oltasra, tesztre ds gtdgtultsdgra vo,Mtkozd igazolvi*nyok (uniis digitdtis Covidigazalvdtry) kidllitdsdnqk, ellendrzdsinek 6s elfagoddsdnak keretdrdl szdtd 2CI21. j*nius t1-i
{EU) 2021/953 europai parlamenti ds tandcsi rendelet szerinti uni6s digitilis Covidigaeolvdny,

bla

karonavinu elleni vdda*,ig igazolasdrdl szdl6 60l202t. (lL l2.) Korw. rendelet szcrinti
vedettsfgi igazolvany, illetve applikAci6,
e) az Egeszsdgugyt Vilipzervezet iiltal kiadott nemzetkiizi oltr{si bizonyitvdny
ha az a
vddfioltris beadrisatrak megtdrtdntdre vonatkoz6, oltdst igazald orvos riltal kirillitott bejegyzdst
tartalmaz - vagy
d) az olyan rillam riltal ki{llitott videtts6gi igaeolAs, amely {llam 6ltal kidllitott vedettsdgi
igazolfut Magyarorszdg elismeri, ds ennek tdnydt a k0lpolitikddfi felelds miniszter a
hatiirrendeszet€rt felel$s miniszterrel egyetdrtdsdben kiadott rendeletdben megfrllapitotta
felmutat{s6val * ellen6rizte a belepni kivrin6 szemdly koronavirus elleni vedettsdgdnek igazol6sr{t.

-

2. Ae l. pontben foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavirus elleni vid*oltdsnak az dllami ds
dnkormdnyzati intdzminyelnil foglalkoztatattak dltal ttrtind karclezd iginybevdtetdrnt szild
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet l. $ (l) bekezdds al pont hat{lya al6 tartozd foglalkoztatotha, a
kdzneveldsi intdzrninyu-en nevel6-oktat6 tevdkenys€get folytat6 szem6lyren az intdznr€nnyel
jogviszonyban 6116 gyermelne, tanul6ra, tovdbbd arra a szerndlyre, aki a kiizneveldsi intdanCny
tertiletdn
a kdmeveldsi intdzmdny ellen6rzdsi kdrdn kivtll es6, elhrirfthatatlan esem€nnyel (a
tovdbbiakban: esemdny) 6sszefrggesben az intdzminyvezetd engeddlydvel vdgez olyan
tevdkenyseget, ameiy az esandny kdvetkermdnyei elhriritasrira iranyul.

-

3' A gyermeket, illetve a tanul6t a ktizneveldsi intdzmdnybe kiserd vagy onnan hazakiscrd egy fd
nagykoru szan6ly a koronavirus elleni vddettsdgdnek igazolisa ndlkiil a kdznevelesi intdzmdny
ter0let€re a k$zneveldsi intdzm€ny vezetdje {ltal meghatiirozott pontig l6plret be.
4. A k0zneveldsi intdzmeny vezet{ije ksteles gandoskodni az l-3. pontban foglaltak vdgrehajtdsar6l.
5. Ez a hat{rozat 2021. december
Budapest, 2021, november 19.
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