
1 
 

Független Egészségügyi Szakszervezet          MAGYAR ORVOSOK SZAKSZERVEZETE 
      Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.  Email: mosz@magyarorvosok.hu 

Székhely: 1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/b  Elnök: Dr. Szabad Zoltán            Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Dobi István 
Levelezési cím: 1094 Budapest Viola u. 21 sz.   Alelnök: Dr. Daróczy-Gaál Ágnes Andrea                      tag: Dr. Hadik György 
E-mail: fesziroda@gmail.com www.fesz.eu                                             Dr. Tóth Judit Mária                                 tag: Dr. Tornai Zoltán 
 

Prof. Dr. Kásler Miklós úr részére 

emberi erőforrások minisztere  

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Budapest 

Akadémia utca 3. 

1054 

 

info@emmi.gov.hu  

 

Tárgy: Egészségügyi és szociális területen dolgozók számára a koronavírus járvány során 

százszázalékos táppénz biztosítása 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Örömmel hallottuk nyilatkozatát, miszerint a pedagógusok, más iskolai dolgozók és szoros 

kontaktjaik is százszázalékos táppénzt fognak kapni, akár igazolt Covid-19 fertőzés miatt, akár 

kontakt személyként kerülnek karanténba. Sajnálatosnak és igazságtalannak tartjuk, hogy az 

intézkedés eddig nem terjedt ki az egészségügyben és szociális ágazatban dolgozókra, és 

Miniszter úr nyilatkozatában sem tért ki erre.  

 

Eddig az igazolt covid-19 fertőzöttekkel történt kontaktus miatt karanténba került 

egészségügyi és szociális dolgozók 60%-os táppénzt kaptak, pedig jellemzően a 

munkahelyükön kerültek kapcsolatba fertőzött személyekkel. A jelenlegi gyakorlat szerint 

kizárólag azok a dolgozók jogosultak a teljes összegű táppénzre, akik ténylegesen meg is 

betegedtek, és a munkavédelmi hatóság (azaz a területileg illetékes kormányhivatal munkaügyi 

és munkavédelmi főosztálya) az esetüket foglalkozási megbetegedésnek minősítette. További 

probléma, hogy sok esetben a száz százalékra történő táppénz kiegészítésre is hónapokig kell 

várni a munkavédelmi hatóság elhúzódó eljárása miatt - sok esetben még az első hullám alatt 

karanténba került egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók esetén keletkezett táppénz 

igénnyel kapcsolatosan sem születtek meg a vonatkozó határozatok.  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 70.§ lehetőséget adna minden 

önhibáján kívül karanténba került munkavállaló és más természetes személy anyagi 

veszteségének megtérítésére. A kártalanítás benyújtására, elbírálására vonatkozó eljárásról 

azonban a munkavállalói érdekképviseletek többszöri kérelme ellenére sem kaptak a dolgozók 

az Emberi Erőforrások Minisztériumától tájékoztatást - pedig a vonatkozó paragrafus világosan 
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fogalmaz. Az Eütv. 70. § szerint “a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a 

járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával 

összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, 

szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő 

kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a kórokozó hordozó részére 

megtéríti.” 

 

Tekintettel Miniszter úr bejelentésére is, kérjük szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy 

a teljeskörű táppénz megállapítására vonatkozó eljárás egyszerű és gördülékeny legyen, hiszen 

a dolgozók számára a több hónapos várakozás az egyébként is méltatlanul alacsony bérezés 

mellett elfogadhatatlanul nagy terhet jelent. Kérjük továbbá azt is, hogy a karantén 

következtében elszenvedett indokolt költségek - közte a kiesett munkabér - megtérítésére 

vonatkozó eljárásrendet minél előbb ismertessék, ezáltal biztosítsák azt, hogy a pedagógusok 

mellett az egészségügyi dolgozók, a szociális ellátásban és más területen dolgozók és 

családtagjaik, a munkavégzés során, önhibájukon kívül szerzett fertőzés esetén, vagy a fertőzött 

személlyel való szoros kontakt miatti karantén esetén legalább anyagi hátrányt ne szenvedjenek 

el. Kérjük a foglalkozási megbetegedések minősítésével kapcsolatos eljárások felgyorsítását is. 

Tekintettel arra, hogy a foglalkozási megbetegedés és a járványügyi elkülönítés miatti 

jövedelempótlás is az érintettek anyagi veszteségének a kompenzálását szolgálja, javasoljuk 

ezeknek az eseteknek az egységes, gyors, bürokráciamentes kezelését - esetleg összevonását, 

hiszen gyakran a karantén alatt derül ki a megbetegedés ténye. Hangsúlyozzuk, hogy az 

egyszerűsített eljáráshoz a hatóságoknak minden információ rendelkezésére áll (a járványügyi 

elkülönítést elrendelő határozat, a keresőképtelenség megállapításának dokumentumai, az 

érintett dolgozók adatai, a kifizetések dokumentumai egyebek között). 

 

Fentiekre való tekintettel kérjük Miniszter Úr haladéktalan intézkedését, a karantén 

alatt járó teljes összegű táppénz, illetve keresetpótlás szabályainak közzétételére, és 

szervezeteinknek az ezzel kapcsolatos tájékoztatására! 

Budapest, 2020 szeptember 21. 

Tisztelettel: 
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