TÁJÉKOZTATÓ
a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő szabályok alkalmazásáról
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 1. §-ában az Országgyűlés
felhívta a Kormányt, hogy szüntesse meg a veszélyhelyzetet. A miniszterelnöknek a Magyar
Közlönyben közzétett egyedi határozata szerint a veszélyhelyzet megszűnésének időpontja mint hatálybalépési feltétel - 2020. június 18. napján következik be. A veszélyhelyzet
megszűnésével hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény,
illetve a veszélyhelyzetre tekintettel megalkotott rendeleti szintű szabályozások.

1)

Keresőképtelenségi igazolások kiállítása a veszélyhelyzet megszűnése után

A veszélyhelyzet megszűnését követő naptól a keresőképtelen állományba vételi joggal
rendelkező orvosoknak a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolásokat a
keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - tehát
a korábbi gyakorlat szerint legalább kéthetenként - kell kiállítaniuk.
A veszélyhelyzet megszűnését követően nem alkalmazható az az eljárás, hogy
- az orvosok elektronikus úton juttatják el a biztosítottak részére a keresőképtelenségi
igazolásokat,
- a biztosítottak elektronikus úton adják le a keresőképtelenségi igazolásokat a
foglalkoztatójuknak, és
- a táppénz elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek nem az eredeti orvosi igazolások
alapján állapítják meg, illetve folyósítják a táppénzt.
A veszélyhelyzet megszűnését követően tehát a biztosított a köteles a foglalkoztatójának az
eredeti orvosi igazolásokat leadni; a foglalkoztató pedig ezt továbbítja a kifizetőhelyhez,
illetve a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató az eredeti orvosi igazolást csatolja
papíralapú digitalizált dokumentumként az egészségbiztosító részére - kizárólag elektronikus
úton - megküldendő nyomtatványhoz.

2)

A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik,
hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt gyermekgondozási díjra való jogosultság függetlenül attól, hogy annak megállapítására az Ebtv. melyik jogszabályhelye alapján került
sor - 2020. június 30-áig meghosszabbodik.
A 2. - illetve ikergyermekek esetén 3. - életévüket betöltött gyermekek jogán tehát a
gyermekgondozási díjat 2020. június 30. napjáig kell folyósítani. A meghosszabbítás azonban

csak azokat az ellátásokat érinti, amelyekre való jogosultság még a veszélyhelyzet ideje alatt vagyis a 2020. március 11 - 2020. június 17. közötti időszakban - járt le. Ha a
gyermekgondozási díjra való jogosultság 2020. június 30. előtt, de a veszélyhelyzet
megszűnése napját követően járt le, az ellátás továbbfolyósítására nincs lehetőség.
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