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Tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

törvény egészségi állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartásához szükséges 
orvosi felülvizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseiről 

 
 
Az Országgyűlés június 16-án fogadta el a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt. A 
törvény 2020. június 20. napján lép hatályba és többek között szabályozza az egészségi 
állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartásához szükséges orvosi felülvizsgálatok 
elvégzésére irányadó határidőket. E törvény rendelkezései igazodnak a jelenleg még  
hatályos kormányrendeletben foglaltakhoz, azonban némiképp eltérnek az ott 
meghatározott határidőktől. Érdemes ezért tisztában lenni a szabályokkal, és időben 
megtenni a szükséges intézkedéseket, úgymint orvosi iratok beszerzése, illetve a 
rendelkezésre álló dokumentumok összeállítása, mert az ellátások, jogosultságok 
felülvizsgálatát a hatóság be fogja pótolni, így azokra hamarosan sor kerül. Ezzel 
összhangban szintén június 20-án lép hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete (a 
továbbiakban: kormányrendelet). 
 
 
A törvény az egészségi állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartásához szükséges 
orvosi felülvizsgálatokkal a szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok fejezetben 
foglalkozik. 
 
A 70. § szól arról, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a 
gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt 
vált esedékessé, akkor a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell indítani. Ez azt jelenti, 
hogy a hatóság ezen időpontig hivatalból intézkedik a felülvizsgálati eljárás elindításáról, ezért 
a legtöbb esetben a vizsgálatok elvégzésére valójában ezt követően kerül sor. 
 
A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását 
megállapító határozat hatálya, és az egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultság alapján 
megállapított jogosultság meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig. Az szociális rászorultság 
alapján megállapított egészségügyi szolgáltatásra jogosultság szempontjából fontos tudni azt, 
hogy erre tekintettel az új Tbj. szerint is jár az orvosi ellátás, azonban a meghosszabbítás iránt 
érdemes időben intézkedni, ne maradjon ellátás nélkül az érintett. 
 
A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 
összhangban a kormányrendeletben meghatározottakkal 2020. augusztus 31-éig 
hosszabbodik meg. 
 
Ha a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az 
ellátásra való jogosultságot úgy állapították meg, hogy a szakértő a vizsgálatot az ápolás 
helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási 
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képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra alapozva 
végezte el, a jogosultságot 2020. augusztus 31-éig felül kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy a 
vizsgálatok elvégzése iránt a hatóság hivatalból intézkedik, és a megjelölt időpontig ezeket el 
is végzi. 
 
A 71. §-ban szabályozott veszélyhelyzet ideje alatt lejáró gyermekgondozási díjra, a 
gyermekgondozást segítő ellátásra, és a gyermeknevelési támogatásra való jogosultság 
2020. június 30-áig meghosszabbodik. E meghosszabbított jogosultság ideje alatt más ezen 
az alapon járó ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe.  
 
Ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges felülvizsgálatra 2020. 
március 11-e után és 2020. június 30-a előtt került volna sor, a felülvizsgálatot 2020. június 
30-áig el kell végezni, és a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság 2020. június 30-
áig meghosszabbodik. 
 
A 72. § szerinti a veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi 
állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások e körülmények 
felülvizsgálatára tekintettel legkorábban 2020. július 1-jétől szüntethetők meg. 
 
A 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás 2020. 
szeptember 1-jén szűnik meg. 
 
 
A kormányrendelet értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések a 
korábbiakban megismertek szerint alakulnak. Így a súlyosan mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményei, azaz az autóvásárlási, vagy átalakítási támogatások a 
veszélyhelyzet elmúltával is felhasználhatóak. Ez azt jelenti, hogy az utalványok a 
jogszabályban meghatározott határidők elteltét követően is érvényesek maradnak a 
veszélyhelyzet után még 30 napig. Ha az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától 
számított négy hónapon belül nem jön létre, vagy az utalványt a kiállításától számított hat 
hónapig nem sikerült felhasználni a veszélyhelyzetre tekintettel, a határidő a veszélyhelyzet 
megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik. 
 
 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő 
harmincadik napig a következő eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
1) Megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a személyt is, aki a 
veszélyhelyzet kihirdetésének napján az Mmtr. 1. § 6. pontja szerinti megváltozott 
munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek 
minősült. Ez alapján, aki ebben az időszakban rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítésével arról, hogy megváltozott munkaképességű személy (akár rehabilitálható, akár 
rehabilitációja nem javasolt) vagy fogyatékossági támogatásban részesül, továbbra is 
megváltozott munkaképességű munkavállalóként foglalkoztatható.  
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2) Nem kell alkalmazni a Mmtr. alábbi rendelkezéseit 
 
- a 8. § (1) bekezdésének f) pontját, azaz a veszélyhelyzetben nem kell visszavonni a 
rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató esetében az állásidő időtartama 
munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű 
állásidő a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának legalább 30%-át 
érintette, amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidő 
időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget. 
 
- 11/A. § (4) bekezdését, azaz jelenleg nem kell eleget tenni annak, hogy a rehabilitációs 
foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori 
tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább 
havi átlag 30 percet köteles biztosítani. A létszámszámítás tekintetében a Központi 
Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos 
statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni. 
 
- 14. § (3) bekezdését, így nem alkalmazandó az, hogy 1000 fő feletti megváltozott 
munkaképességű munkavállaló esetén a munkáltató által foglalkoztatott segítő személy – a 
Kormányhivatal által szervezett képzés elvégzését követően – a 11/A. § (4) bekezdése szerinti 
időkeret 30%-áig elláthatja a rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori 
tevékenységet is. 
 
- 37. § (2) bekezdését, tehát nem kell érvényesíteni azt a szabályt miszerint a teljes havi 
keretösszeg felhasználásának feltétele a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő 
munkavállalók havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatása. A havi 
átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része 
használható fel. 
 
3) Az Mmtr. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a 
munkavégzés időtartamától függetlenül érvényesíthető azon megváltozott 
munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján az 
akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak és egyéni foglalkoztatási 
megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a veszélyhelyzet alatti elszámolási 
időszakban is fennállt. 
 
4) Az állásidő alkalmazása esetén az Mmtr. 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell 
alkalmazni, munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén 

- a teljes – munkaidő-keretre megállapított – havi keretösszeg felhasználásának 
feltétele, hogy adott hónapban az átlagos napi munkavégzés időtartama elérje az 
egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi 
munkavégzés időtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra 
meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát el nem érő foglalkoztatás 
esetén adott hónapra csak a munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeg 
időarányos része használható fel, 

- a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a munkaidő-keretben 
foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók – az átlagos 
napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak az egyéni támogatás éves 
keretösszege – a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának – időarányos 
része használható fel. 


