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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S ürgősségi kormányrendelet-
tel módosította a kormány a 
betegszabadságok és a táp-

pénz jóváhagyására vonatkozó elő-
írásokat – a rendelet már megjelent 
a Hivatalos Közlönyben. Az új sza-
bályozás elsősorban a járványügyi 
előírások miatt karanténba, illetve 
lakhelyi elkülönítésbe kerülők ese-
tében tartalmaz újdonságokat. Ők 
betegszabadságra, illetve az utolsó 
hat hónapban megvalósított jöve-
delmük átlagával megegyező, tehát 
100 százalékos értékű táppénzre jo-
gosultak az izoláció idejére, írja elő 
a jogszabály. A táppénzt teljes egé-
szében az egészségbiztosítási alap-
ból fi zetik ki számukra.

Fontos rendelkezés

A szabályozás ugyanakkor arról is 
rendelkezik, hogy azok a biztosí-
tottak, akik a fertőző betegségek A 
csoportjába – amelybe az új típusú 
koronavírus is tartozik – sorolt kórok 
valamelyikében szenvednek vagy a 
fertőző betegségek miatt elkülöní-
tésre kerülnek, továbbá a sürgősségi 
sebészeti beavatkozásra szoruló pá-
ciensek, AIDS-szel, valamint tüdőtu-
berkulózissal diagnosztizált betegek 
akkor is jogosultak a betegszabad-
ságra, illetve táppénzre, ha nem fe-
lelnek meg az egészségbiztosítotti 
státuszra vonatkozó kritériumoknak. 
Magyarán ez azt jelenti, hogy nem 
kell meglegyen a diagnózist vagy 
izolációt megelőző egy évben a mini-
málisan előírt hat hónapos munka-
viszonya vagy hat havi egészségbiz-
tosítási hozzájárulása – tudtuk meg 
Duda Tihamértól. A betegszabadság 
első öt napjára járó táppénz költsége 
a munkáltatót terheli, az azt követő 

időszakra az egészségbiztosítási 
pénztár fi zeti. Kivételt képeznek ez 
alól a karanténban vagy lakhelyi 
elkülönítésben lévők betegszabad-
ságai, azokra ugyanis teljes egészé-
ben az egészségbiztosítási pénztár 
fi zeti a táppénzt.

Követhetetlen 
törvényváltozások

A járványügyi intézkedések nyo-
mán karanténba vagy lakhelyi el-
különítésbe került személyek be-
tegszabadságra, illetve táppénzre 
való jogosultságára vonatkozóan már 
a szükségállapot idején érvényben 

volt egy sürgősségi kormányrendelet, 
ám utólag több rendelkezést is alkot-
mányellenesnek minősített az alkot-
mánybíróság, az új szabályozásra 
azért volt szükség, hogy az előírások 
megfeleljenek az alkotmányossági 
feltételeknek – erősítette meg a Har-
gita Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vezérigazgatója. Volt ugyan egy 
rövid, egy-két hetes időszak, amikor 
nem volt törvényes háttér ezeknek a 
betegszabadságoknak és táppénzek-
nek a jóváhagyására, de emiatt sen-
ki nem került hátrányba, ugyanis a 
betegszabadságok jóváhagyására 30 
nap áll az orvosok rendelkezésére, így 
utólag áthidalható volt a törvényessé-

gi probléma – mondta el kérdésünkre 
az intézmény vezetője. A törvények 
szinte követhetetlen változásai miatt 
azonban meglehetősen nehéz lesz 
a betegszabadságok elszámolása, 
ugyanis a táppénzt a munkaadónak 
ki kell fi zetnie, majd 90 napon belül 
visszaigényelnie az egészségbiztosí-
tási pénztártól, amelynek 60 nap áll 
rendelkezésére, hogy utalja a pénzt. 
Így viszont az egészségbiztosítási 
pénztárnál több hónap elteltével kell 
majd visszahelyezzenek minden ese-
tet abba a törvényi kontextusba, ami 
a betegszabadság jóváhagyásakor 
érvényben volt. Hargita megyében 
havonta átlagban 4000–5000 beteg-
szabadságot hagynak jóvá az orvo-
sok, az ezekre kifi zetett táppénzek 
összértéke 4–5 millió lej között ala-
kul. A szükségállapot bevezetése óta 
lecsökkent a betegszabadságok szá-
ma. Márciusban még 6000 fölött volt 
a jóváhagyott betegszabadságok szá-
ma, ez áprilisra alig több mint 3000-re 

csökkent, májusban pedig 2800 alá. 
Júniusban kissé emelkedett, de alig 
haladta meg a 3500-at. Egyébként a 
jóváhagyott betegszabadságok közel 
tíz százalékát koronavírussal kap-
csolatos okok – megbetegedés vagy 
izoláció – miatt rendelték el, a négy 
hónap alatt összesen 1194 ilyen be-
tegszabadságot hagytak jóvá Hargita 
megyében. Ezekre a betegszabadsá-
gokra összesen több mint 200 ezer lejt 
fi zetett ki az egészségbiztosítási pénz-
tár az említett négy hónapban.

További újdonságok

A betegszabadságokra vonatkozó új 
jogszabály egy másik újdonságot is 
tartalmaz: a karantén, illetve lakhe-
lyi elkülönítés időszakára jóváha-
gyott betegszabadság nem számít 
bele a biztosítottak számára egy év 
alatt jóváhagyható betegnapok szá-
mába, és ugyanez érvényes a tüdő-
tuberkulózis, AIDS, dagana-
tos vagy szív-érrendszeri 
megbetegedés, illetve beteg 
gyerek ápolása érdekében 
elrendelt betegszabadságok-
ra is, valamint a terhességi, 
veszélyeztetett terhességi és 
szülési szabadságokra is. 

Egy másik, szintén új sza-
bályozás értelmében meg-
változik a betegszabadság 
orvosi igazolása is. Az új típusnyom-
tatványt már nem kell kitölteniük a 
háziorvosoknak, így a szakorvosok 
által kiállított igazolásokat a bete-
geknek nem kell elvinniük látta-
mozásra háziorvosukhoz, leadhat-
ják egyenesen munkaadójuknál. 
Az új típusú igazolások legkésőbb 
szeptember végétől használatba 
kerülnek, ám ha azt megelőzően 
kiürülnek a régi igazolások megyei 
készletei, korábban kezdik meg az 
új igazolások használatát – tájékoz-
tatott Duda Tihamér.

Törvényes a karanténszabadság
Megváltozott a betegszabadságok és a táppénz jóváhagyására vonatkozó jogszabály

Betegszabadság és teljes értékű táppénz jár a karanténba 
vagy lakhelyi elkülönítésbe kerülőknek. Módosult a 
vonatkozó törvény
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Mike Levente, az MPP székelyud-
varhelyi szervezetének elnöke 

Mezei János országos elnökkel együtt 
jelentette be, hogy előbbi a polgáriak 

polgármesterjelöltje lesz a választáso-
kon. Mike élesen bírálta a néppártot, 
Gálfi  Árpád polgármestert és a helyi ci-
vil összefogást is. Ölvedi Zsolt, az EM-
NP helyi szervezetének elnöke szerint 
korábban felajánlották az MPP-sek-
nek, hogy a frontemberek vonuljanak 
vissza, és olyanoknak adjanak helyet 

az EMSZ közös önkormányzati jelölt-
listáján, hogy az mindkét fél számára 
elfogadható legyen – ő maga és Hajdó 
Csaba tanácsos is lemondtak volna a 
jelölésről. „Hónapokig hitegettek, az-
tán nagyon átgondolatlanul nyilvá-
nosan kérték fel Geréb Lászlót, hogy 
vállalja a polgármesteri jelölést. Mi-

kor pedig kifogytak az ötletekből, 
akkor Mikét jelölték, aki elviszi a 
balhét” – fogalmazott Ölvedi. 
Az összes politikai racio-
nalitást felülmúlja az MPP 
döntése – jegyezte meg 
Nagy Pál, az EMNP Hargita 
megyei elnöke. Az még nem 
dőlt el, hogy lesz-e a nép-
pártnak jelöltlistája Széke-
lyudvarhelyen. A szervezet 
továbbra is kiáll Gálfi  Árpád 
polgármester mellett, aki köré civilek-
ből álló csapat szerveződött.

EMNP-megdöbbenés Székelyudvarhelyen
• Értetlenül áll az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi és Hargita megyei vezetősé-
ge a Magyar Polgári Párt és Mike Levente MPP-s polgármesterjelölt hétfői sajtótájékozta-
tóján elhangzottak előtt: mivel a február óta tartó egyeztetések kevés eredménnyel jártak, 
Székelyudvarhelyen nem valósul meg az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) célkitűzése.

Főesperesi beiktatás
A kolozsvári piarista temp-
lomban iktatják be vasárnap 
László Attilát, a felújítás alatt 
álló Szent Mihály-templom 
új plébánosát, a Kolozs-Do-
boka kerület főesperesét. A 
vasárnap 11 órakor kezdődő 
beiktatáson Kovács Gergely, a 
Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye érseke ce-
lebrálja az ünnepi szentmisét. 
László Attila plébános eddig 
Székelyudvarhelyen szolgált.

• RÖVIDEN 

• A koronavírusos betegek, illetve a karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe ke-
rülő biztosítottak akkor is jogosultak a betegszabadságra, ha nem felelnek meg a 
betegszabadság jóváhagyására vonatkozó általános feltételeknek. Az említettek 
ugyanakkor teljes értékű táppénzre jogosultak. Módosult a betegszabadságok és a 
táppénz jóváhagyására vonatkozó jogszabály.




