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b) a  járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti 
beszerzési igény jóváhagyásáról.”

 (2) Az R1. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az Operatív Törzs munkáját a rendészetért felelős miniszter által irányított minisztérium segíti.”

2. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.  § 
a)–c) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „14” szövegrész helyébe a „10” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2020. szeptember 21-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló  
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés o)  pontjában és 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető.”

 (2)  Az R. 2. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  a  személy, aki a  SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti 
igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú mellékletben meghatározott díj fizetésére 
kötelezhető.
(13) A (12) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR 
mintavételt és laboratóriumi vizsglatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe.”

2. §  Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. szeptember 21. napján lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése 2020. október 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


