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Betegszabadságok: lazított előírások
Több korlátozást is sürgősségi rendelettel oldottak fel

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S ürgősségi rendelettel oldott 
fel több korlátozást is a be-
tegszabadságokra vonatko-

zóan az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár. A szükségállapot 
idejére bevezetett új előírások ér-
telmében az intézményes karan-
ténban, illetve lakhelyi elkülöní-
tésben töltött időszakra megkapják 
a táppénzt azok is, akik az elmúlt 
évben összesen hat hónapnál rövi-
debb ideig álltak alkalmazásban, 
azaz hat hónapnál rövidebb ide-
ig fizettek társadalombiztosítási 
hozzájárulást. Ugyanez érvényes 
általánosan a betegszabadságok-
ra is. Mint ismert, a karanténban 
vagy lakhelyi izolációban töltött 
időszakot is betegszabadságként 
számolják el a társadalombiztosí-
tási rendszerben. 

Kik váltak jogosulttá?

„Most azok is jogosultakká váltak, 
akiket mondjuk egy, két, három, 
négy vagy öt hónappal ezelőtt al-
kalmaztak, illetve tavaly éves szin-
ten nem volt összesen hat hónapnyi 
munkaviszonyuk. Mindezek csak a 
mostani periódusra vonatkoznak, 

érvényüket vesztik, amikor meg-
szűnik ez a rendkívüli állapot, azaz 
a szükségállapot. Természetes is, 

hogy normális esetben annak, aki 
nem járul hozzá a rendszerhez, csak 
korlátozott lehet a hozzáférése. De 

most nem olyan időket élünk” – tájé-
koztatott az új előírásokról Duda Ti-
hamér, a Hargita Megyei Egészség-

biztosítási Pénztár vezérigazgatója. 
A frissen megjelent sürgőssé-

gi rendelet értelmében a beteg-

szabadságok hosszára vonatkozó 
korlátozások is módosultak. Nincs 
már szükség a munkaügyi szak-
orvos jóváhagyására a 90 napra 
kiterjedő betegszabadságok meg-
hosszabbításához. Mostanáig egy 
esztendőben legfeljebb 183 nap 
betegszabadságot kaphatott egy 
biztosított, ezt a felső határértéket 

most eltörölték, azaz szükség ese-
tén a 183 napot is meghaladhatja a 
betegszabadság hossza – számolt 
be a további újdonságokról Duda 
Tihamér. Kérdésünkre elmond-
ta továbbá azt is, hogy a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tárhoz még nem nyújtottak be 
elszámolásra karanténban vagy 
lakhelyi elkülönítésben töltött idő-
szakra vonatkozó igazolásokat. 

A legutóbbi, szombati megyei 
adatok szerint Hargita megyében 
mindaddig 20-an kerültek intézmé-
nyes karanténba, 1532-en pedig lak-
helyi elkülönítésre, utóbbiak közül 
szombatig 7 személy esetében járt 
le a kéthetes izolációs időszak, így 
elhagyhatták otthonukat. 

Már feloldott kotlátozások

Egyébként az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár az elmúlt 
napokban már feloldott egy sor 
korlátozást a hatékonyabb 
betegellátás érdekében. 
Ezek közé tartozik, hogy a 
kórházakban túlléphetik a 
korábban megszabott költ-
ségkereteket, a háziorvosok 
szakorvosi javaslat hiányá-
ban is kiállíthatnak betege-
iknek krónikus betegségekre 
gyógyszerrecepteket, ugyanakkor 
egészségügyi kártyával való hi-
telesítés nélkül is biztosíthatják a 
szükséges egészségügyi szolgál-
tatásokat a páciensek számára az 
egészségügyi rendszerben, illetve 
a gyógyszertárakban.

Nincs már szükség a 
munka ügyi szakorvos jóvá-
hagyására a 90 napra kiter-
jedő betegszabadságok 
meghosszabbításához
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Az FSLI, amely a tanügyi alkal-
mazottak 56 százalékának jo-

gaiért áll ki, közleményében kifejti, 
hogy az oktatási minisztérium már-

cius 18-án közzétett felhívá-
sa, amelyben a tanintéz-
ményekre bízza az online 
oktatással kapcsolatos 
döntést, nem veszi fi gye-
lembe az oktatási rendszer 
valóságát. „A felhívás nem 

veszi fi gyelembe, hogy nem 
minden diáknak van lehetősége 
hozzáférni okoseszközökhöz és in-
ternethez, hogy teljesíteni tudja a 
feladatokat – nemcsak a vidéki is-
kolákban tanulóknak, de néhány 

bukaresti iskola diákjainak sincs er-
re lehetőségük –, és sajnos vannak 
tanárok is hasonló helyzetben. A 
járvánnyal járó szorongások mellett 
sok pedagógusból további nyugta-
lanságot váltott ki az a tény, hogy 
fi zetése függhet attól, hogy átadja-e 
online a leckéket vagy sem. Továb-
bá azt sem kell elfelejteni, hogy sok 
szülő otthonról kénytelen végezni 
a munkáját ebben az időszakban, 
ezért sok gyerek nem fér akkor hoz-
zá a számítógéphez vagy más okos-
eszközhöz” – írják a tanügyi szak-
szervezet képviselői. Úgy vélik, a 
járványhelyzet alakulásának függ-
vényében, főként a tavaszi vakáció 
lejárta után a minisztérium képes 
lesz majd egy megvalósítható meg-
oldást találni a tanév lezárására és a 
záróvizsgák lebonyolítására.

Nehéz helyzetben

Molnár Zoltán úgy véli, nagyon nehéz 
helyzetben vannak a tanárok, mert ed-
dig Romániában nem volt szokás olyan 
elektronikus platformok használata, 
amelyekről most elvárja a minisztéri-
um, hogy használják. „Nem azt mond-
juk, hogy nem kell online oktatni, csak 
azért tartjuk ezt diszkriminatívnak, 
mert nem juthat el mindenkihez, és 
nincsenek erre felkészülve, felkészítve 
a tanárok sem. Esetleg egyénileg akad-
tak olyanok, akik ezt tanulták régeb-
ben is, de nem volt divat Romániában 
ilyesmivel foglalkozni. Azzal megy el 
sok idő, hogy elektronikus platformo-
kat tanulmányozunk, próbálunk hasz-
nálni, mikor az anyagot így is, úgy is 
be kell majd pótolni” – mondta el az 
FSLI Maros megyei elnöke. Véleménye 

szerint nehéz felmérni, hogy hány gye-
rek és tanár nem fér hozzá az online 
oktatás lehetőségeihez, de nagyon so-
kan vannak, főleg vidéken, ahol sok is-
kolában a tanulók legalább fele nehéz 
anyagi körülmények között él. Molnár 
Zoltán úgy látja, sikeresen próbálkoz-
nak azok a pedagógusok, akiknek 
lehetőségük van az online oktatásra. 
Hozzátette, követni lehet ugyan, hogy 
a diák mennyi időt tölt el egy-egy ok-

tatással kapcsolatos elektronikus plat-
form előtt, de kötelezni nem lehet rá. 

Az elmaradt hetek pótlási lehe-
tőségeiről még elméleti szinten sem 
lehet beszélni, mivel napról napra 
változik a járványügyi helyzet az 
országban. A szakszervezet megyei 
elnöke szerint csak akkor lesz erről 
szó, amikor lehetőség adódik tár-
gyalni róla, hiszen jelenleg a tanügyi 
helyzet is nagyon kilátástalan. 

• Megkapják a táppénzt a betegszabadság, a karantén, illetve lakhelyi elkülönítés
idejére azok is, akik hat hónapnál rövidebb ideig álltak alkalmazásban az elmúlt év-
ben. A szükségállapot idejére lazított a betegszabadságok jóváhagyására vonatkozó
előírásokon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Közbeszólt a szegénység: diszkriminatív lehet az online oktatás
• Hátrányosan megkülönböztetőnek nevezte a Tanügyi Szabad Szakszervezetek
Szövetsége (FSLI) a minisztérium azon javaslatát, mely szerint a pedagógusoknak
online formában kellene leckéket leadniuk a diákoknak, ugyanis számos tanulónak
nincs internet-hozzáférése vagy okoseszköze, de találunk hasonló helyzetben lévő
tanárokat is országszerte. A szakszervezet Maros megyei elnöke, Molnár Zoltán rá-
mutatott, a tanárok nem voltak felkészítve az elektronikus platformok használatára.

Mi legyen a tanévvel?
Három forgatókönyv jöhet szóba a tanévvel kapcsolatban – közölte hétfőn 
Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes. Az Agerpres hírügynökség közlése 
alapján a kormányfőhelyettes szerint a következő forgatókönyvek lehetsé-
gesek: az első értelmében a tanítás folytatódik, és a vizsgákat megtartják 
az eredetileg tervezett időpontban. Turcan azonban úgy véli, ennek vi-
szonylag csekély az esélye, mert a jelek szerint az oktatás felfüggesztését 
meg kell majd hosszabbítani az eredetileg bejelentett határidőn túlra. A 
második elképzelés az, hogy az iskolai év tovább tart majd és – ennek meg-
felelően – a vizsgákat is későbbi időpontban szervezik meg, a harmadik 
lehetőség pedig a tanév megismétlése. Turcan kifejtette: a döntést „igen 
nehéz” meghozni, de mindenképpen figyelembe veszik majd az oktatási 
minisztérium elemzését is, amely azt vizsgálja, hogy mennyire hatékony a 
közszolgálati televízió közreműködésével elindított iskolatévé-program. 
„Az alapelv az, hogy semmilyen vizsgán nem lehet számon kérni olyan 
anyagot, amit nem adtak le” – szögezte le a miniszterelnök-helyettes.




