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Tárgy: Távolléti díj megtérítése az egészségügyi dolgozók számára a koronavírus járvánnyal 

összefüggő keresőképtelenség idejére – és a dolgozók hatékonyabb szűrése 

 

 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

 

Egyre több egészségügyi dolgozó betegszik meg, vagy kerül karanténba kontaktként a 

koronavírus járvány következtében. Prof. Dr. Kásler Miklós 2020. 07. 02-án kelt  

IV/5672/2020/EBF iktatószámú levelében (mellékelve) kérte főigazgató urat, hogy az ÁEEK 

fenntartású kórházakban az egészségügyi dolgozók számára a karantén idejére távolléti díjat 

fizessen, illetve a táppénz összegét egészítse ki a távolléti díj összegére. 

 

Ennek néhány intézmény eleget tett, ugyanakkor tagjaink továbbra is azt jelzik számunkra, 

hogy sok ÁEEK fenntartású intézmény továbbra sem az EMMI által kiadott iránymutatás 

szerint jár el. Van olyan munkáltató, aki arra hivatkozott, hogy nem kapott ilyen utasítást, 

illetve azzal is hárítottak, hogy a fentebb idézett levél már több hónappal ezelőtt kelt, ezért 

véleményük szerint az már nem érvényes a jelenlegi helyzetben. Probléma az is, hogy egyes 

kórházak úgy értelmezik, hogy a 100% táppénz csak legfeljebb egy hónapig jár azon 

egészségügyi dolgozók esetében, akik súlyos megbetegedésen estek át, és a koronavírus 

szövődményei miatt akár hónapokra rehabilitációra és táppénzre kényszerülnek. Kérjük annak 

is egyérteleművé tételét az intézmények számára, hogy az emelet összegű táppénz vagy még 

inkább a távolléti díj a koronavírus-fertőzés miatti keresőképtelenség teljes idejére járjon. 

 

Kérem Főigazgató Úr szíves közbenjárását, hogy a levélben szereplő utasítás ismételten 

megküldésre kerüljön az ÁEEK fenntartású intézmények részére. Köszönettel vesszük, ha 

másolatban ezt részünkre is megküldi, így az az egészségügyi dolgozók számára hivatkozási 

alap lehet, ha a munkáltatójuk továbbra sem a miniszteri utasításnak megfelelően jár el.  
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Szeretném főigazgató úr figyelmét felhívni arra a problémára is, hogy sok ÁEEK fenntartású 

egészségügyi intézményben még mindig nem rutinszerű az egészségügyi dolgozók szűrése, 

még akkor sem, ha közvetlen kollégáikról derült ki, hogy fertőzöttek, vagy a „normál” 

osztályon több betegről is kiderül a pozitivitás. A hozzánk beérkező dolgozói jelzések alapján 

hiányos módon történik a kontaktkutatás is ezekben az esetekben. Ez a gyakorlat az 

egészségügyi dolgozók és családjaik életét és egészségét súlyosan veszélyeztett, kérjük ezzel 

szemben is szíveskedjen fellépni. 

 

Tájékoztatom, hogy hasonló tartalmú levelet küldök Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr és 

Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony részére is. Ez a levél kizárólag elektronikus úton 

kerül megküldésre. 

 

Segítő együttműködését ezúton is köszönöm! 

 

Budapest, 2020. november 22. 
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