TÁJÉKOZTATÓ
a keresőképtelenség igazolásáról és a táppénz iránti kérelmek elbírálásáról a
veszélyhelyzet fennállása alatt
A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásának és
igazolásának egyes kérdéseiről szóló 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak
értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni
keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást, hanem azt az orvos elektronikus úton - így
különösen e-mailben - is továbbíthatja a beteg részére.
A 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja azt is kimondja, hogy a veszélyhelyzet
ideje alatt a biztosított a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást elektronikus úton - így
különösen e-mailben - is továbbíthatja a foglalkoztató részére.
Táppénz megállapítására a veszélyhelyzet fennállása alatt is csak a Kr. rendelkezései
szerint kiállított orvosi igazolás, kórházi (klinikai) ápolásról, illetve a szülő fekvőbetegellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló igazolás
alapján kerülhet sor. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a keresőképtelenségről szóló
igazolásokat továbbra is a Kr. szabályainak megfelelően, szabályosan ki kell állítani minden
esetben. Az igazolást tehát papír alapon el kell látni az orvos aláírásával, valamint munkahelyi
és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával. Ezt követően kerülhet sor a
szabályosan kiállított keresőképtelenségi igazolás digitalizálására (szkennelésére) és
elektronikus úton (különösen e-mailben) a beteg részére történő továbbítására.
Az orvosi igazolások biztosítottakhoz történő eljuttatásának, illetve a biztosítottak által
a foglalkoztatókhoz történő továbbításának elsődleges csatornája a veszélyhelyzet
fennállása alatt az e-mail. Nincs lehetőség azonban a táppénz megállapítására, ha a
biztosított nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy keresőképtelen állományban van, de az
erről szóló orvosi igazolást nem csatolja.
Az átmeneti szabályokat az orvosok a 2020. december 24. után kiállított keresőképtelenségi
igazolásokra nézve alkalmazhatják. Vagyis elektronikus úton azon orvosi igazolásokat
továbbíthatják a betegek részére, amelyeket 2020. december 25-én vagy ezt követően
állítottak ki.
Másrészt a biztosítottak 2020. december 24. után küldhetik meg a keresőképtelenségi
igazolásokat elektronikus úton a foglalkoztatók részére. Erre akkor is lehetőségük van, ha
maga az orvosi igazolás 2020. december 25-ét megelőzően került kiállításra. Ha például a

háziorvos 2020. december 21-én állította ki az orvosi igazolást, és papír alapon adta át a
biztosított részére, a biztosítottnak lehetősége van arra 2020. december 24. után, hogy ezt a
papíralapú igazolást beszkennelje (esetlegesen lefényképezze) és e-mailben küldje meg a
foglalkoztatónak.
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