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Tárgy: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi 
készenlétről szóló törvényjavaslat 
 
 
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnökeként több százezer 
magyar mozgáskorlátozott ember érdekét és biztonságát képviselve a koronavírus veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő és közösségünk tagjait közvetlenül érintő átmeneti szabályok kapcsán 
fordulok Önökhöz a mozgássérült emberek pénzügyi és szociális biztonsági jogainak garantálása 
érdekében. 
 
A Kormány a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési 
rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) megalkotásával 
megteremtette a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró, az egészségi állapottól függő ellátások és 
jogosultságok fenntartása érdekében szükséges orvosi felülvizsgálatok későbbi időpontban történő 
elvégzésének lehetőségét, melyekre mind az érintett ellátásban részesülő személyek, mind pedig a 
hivatalok eljárását figyelembe vevő észszerű határidőket szabott. 
 
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről 
szóló T/10748 sz. törvényjavaslat azonban a felülvizsgálatok elvégzésére, és bizonyos ellátások 
tekintetében azok megszüntetésére meghatározott rendkívül szűk határidők előírásával jelentősen 
és az érintettekre nézve különösen hátrányosan tér el a kormányrendeletben foglaltaktól. 
 
Szeretném emlékeztetni, hogy e kormányrendelet 2020. április 6. napján lépett hatályba, az érintettek 
számára ekkortól ismertek azok a szabályok, melyek kevés kivételtől eltekintve a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) hatályvesztésének 
hónapját követő második hónap végéig rendeli lefolytatni a felülvizsgálatokat, vizsgálatokat és 
megszüntetni az ellátásokra való jogosultságot. Tehát a kormányrendeletben bízva, annak szabályait 
követő és előre gondolkodó ellátottak, jogosultak a Vr. hatályvesztése utáni időszakra gondolva már 
rendelkeznek szakorvosi időponttal az egészségi állapotuk igazolásához szükséges orvosi 
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dokumentumok beszerzése érdekében, így e két hónap elegendő lenne annak elintézéséhez, hogy 
jogosultságuk, ellátásuk folyósítása folyamatos legyen. 
 
A kormányrendelettel ellentétben a törvényjavaslat az esedékes felülvizsgálatok elvégzésére, illetve az 
ellátásokra való jogosultság megszűnésének napjaként a minimum 2 hónap helyett úgy határoz meg 
konkrét naptári napot, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének időpontja jelenleg még nem ismert. A 
törvénytervezet szerinti jogvesztő időpontokig alig 3 hét van hátra, ami alatt nyilvánvalóan nagyon 
kevesen tudnak intézkedni az egészségi állapotot bizonyító orvosi iratok beszerzéséről illetve a 
hatósági eljárások lefolytatásáról.  
 
A javaslat érinti az időskorúak járadékát, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, a 
gyermekek otthongondozási díját és az ápolási díjat, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a 
magasabb összegű családi pótlékot, melyek esetében ha a felülvizsgálat a veszélyhelyzet ideje alatt 
vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig kell lefolytatni. Szintén ez a helyzet a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
fennállását megállapító határozat hatálya, és az egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság 
alapján megállapított jogosultsággal.  
 
A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő 
ellátásoknál esedékes felülvizsgálatok esetén az említett körülmények felülvizsgálatára tekintettel az 
ellátások legkorábban 2020. július 1-jétől szüntethetők meg. A kormányrendelet ezen ellátásokról úgy 
rendelkezett, hogy a Vr. hatályvesztéséig az esedékes felülvizsgálatok nem végezhetőek el, a 
felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a 
veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem 
szüntethető meg. 
 
A javaslat szerint a 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás 2020. 
július 1-jén szűnik meg, melyet a kormányrendelet úgy szabályozott, hogy a rehabilitációs ellátás a Vr. 
hatályvesztését követő második hónap utolsó napján szűnik meg. Ez a határnap azonban a 
kormányrendeletben foglaltak ismeretében hátrányos és megtévesztő az érintettek számára, és 
valóban abba a helyzetbe sodorhatja őket, hogy ellátatlanok maradnak. 
 
A kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet idején lejáró közgyógyellátás a veszélyhelyzet 
megszűnésének napjától számított további 90 nappal meghosszabbodna, ennek ellenére a 
törvénytervezet csak 2020. június 30. napjáig hosszabbítaná meg ezt az ellátást. A közgyógyellátást 
orvosi igazolások alapján több hatóság egymásra épülő eljárásában állapítják meg, amely még normál 
ügyteher mellett sem végezhető el 3 hét alatt. 
 
 
A fentiekre figyelemmel a MEOSZ a T/10748. számú törvényjavaslat normaszöveg módosítását 
javasolja a következők szerint. 
 
70. § 
 
A tervezet 70. § (1) és (2) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 
 
„70. § 
(1) Ha 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
1993. évi III. törvény) szerinti havi rendszeres szociális ellátásnak a 1993. évi III. törvény 25. § 
(4)-(6) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálata, vagy 
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b) a gyermekek otthongondozási díjának az 1993. évi III. törvény 134/H. § (5) bekezdése szerinti 
felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig jelen 
bekezdés hatálybalépésének napjától számított két hónapon belül kell lefolytatni. 
 
(2) A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és 
c) az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 
megállapított jogosultság meghosszabbodik 2020. június 30-áig jelen bekezdés hatálybalépésének 
napjától számított második hónap végéig.“ 
 
Indoklás: 
 
Javaslatunk a jelenleg hatályos kormányrendeletbe foglalt szabály törvényi szintre emelésére irányul. 
A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési 
rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §, 8. § és 3. § szerinti ellátások és jogosultságok a 
Vr. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig meghosszabbodnak. 
 
A szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított 
jogosultság a tervezet szerinti időponttól való megszüntetése az új Tbj. július 1-jei hatályba lépésével 
összefüggésben még inkább aggályos. Hátrányos helyzetben lévő, szociálisan rászoruló emberek, akik 
más jogcímen továbbra sem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra – mert dolgozni nem tudnak, 
pénzbeli ellátásban nem részesülnek – kerülnek abba a helyzetbe, hogy nem kaphatnak orvosi ellátást. 
 
A tervezet 70. § (3) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 
 
„70. § (3) A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 
2020. június 30-áig jelen bekezdés hatálybalépésének napjától számított 90 nappal 
meghosszabbodik. A meghosszabbítás időtartamára az eseti gyógyszerkeret összege 1.500 Ft, az 
egyéni gyógyszerkeretet pedig az utolsó negyedévre érvényes gyógyszerkeretnek megfelelő 
összeggel kell feltölteni.” 
 
Indokolás: 
 
Javaslatunk a jelenleg hatályos szabály törvényi szintre emelésére irányul. A veszélyhelyzet során 
teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a 
szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 2. § szerint a veszélyhelyzet alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztésének napjától számított további 90 
nappal meghosszabbodik.  
 
A veszélyhelyzet megszűnésének időpontja jelenleg még nem ismert, ugyanakkor, a törvénytervezet 
szerint a veszélyhelyzet idején lejáró közgyógyellátási jogosultság csak 2020. június 30-ig 
hosszabbodna meg.  
 
A közgyógy igazolvány kiállítása hosszadalmas és több szerv eljárását igénylő folyamat. A kérelemhez 
az erre szolgáló nyomtatványon kiállított orvosi igazolásokat kell csatolni, amelyek mérlegelése alapján 
a lakóhely szerinti járási hivatal elbírálja a jogosultságot és meghatározza a gyógyító ellátás költségeit, 
megállapítja a gyógyszerkeret összegét majd egy másik – a megyeszékhely szerinti – járási hivatal 
kiállítja és postai úton kézbesíti a közgyógykártyát, a NEAK pedig a jogosultakról és a gyógyszerkeretről 
hatósági nyilvántartást vezet.  
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A többlépcsős eljárás igen időigényes, amelyre a június 30-ig hátralévő kb 3 hét még normál ügyteher 
mellett is aligha lenne elegendő, továbbá a szintén a törvénytervezettel bevezetendő kizárólagos 
postai kézbesítés is tovább hosszabbítja a folyamatot, ezért a közgyógyellátás folyamatos biztosítása 
érdekében a 90 napos átmeneti idő biztosítása elengedhetetlen.  
 
 
A törvénytervezet indokolása utal ugyan a gyógyszerkeret felhasználásának szabályozására, azonban 
erre vonatkozó normaszöveg a törvénytervezetben nem szerepel. Figyelemmel arra, hogy 
közgyógyellátás keretében gyógyszert csak a gyógyszerkeret erejéig lehet igénybe venni, ezért a 
jogosultság szabályozása mellett a gyógyszerkeret összegét is szükséges meghatározni. Az eseti keret 
éves összege a költségvetési törvény alapján 6.000 Ft, amely a meghosszabbítás javasolt idejére 
időarányosan 1.500 Ft-t, a gyógyító ellátás költségének mérlegelésével megállapított egyéni 
gyógyszerkeret összegére pedig a jelenleg is alkalmazott utolsó negyedévre érvényes gyógyszerkeret 
rendelkezésre bocsátását javasoljuk. 
 
71. § 
 
A tervezet 71. § (4) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 
 
„71. § (4) 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) a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig jelen bekezdés hatálybalépésének napjától számított második 
hónap végéig el kell végezni, és 
b) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság 2020. június 30-áig jelen bekezdés 
hatálybalépésének napjától számított második hónap végéig meghosszabbodik.“ 
 
Indoklás: 
 
A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság alapja a gyermek egészségi állapota, melynek 
igazolása a veszélyhelyzeten kívül is a gyermek betegségétől függően sok esetben hosszabb időt vesz 
igénybe, nem kis terhet róva a szülő számára. Ezen igazolás beszerzéséhez indokolt hosszabb időtartam 
biztosítása az ellátás nélküli időszak elkerülése vagy lerövidítése érdekében. 
 
72. § 
 
A tervezet 72. § (1)-(2) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 
 
„72. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi állapottól, 
személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások – a 70. § és 71. §-ban meghatározott 
ellátások kivételével – e körülmények felülvizsgálatára tekintettel legkorábban 2020. július 1-jétől jelen 
bekezdés hatálybalépésének napjától számított második hónap utolsó napját követően 
szüntethetők meg. 
(2) A 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően 2020. július 1-jén jelen bekezdés 
hatálybalépésének napjától számított második hónap utolsó napján szűnik meg.“ 
 
Indoklás: 
 
Javaslatunk a jelenleg hatályos kormányrendeletbe foglalt szabály törvényi szintre emelésére irányul. 
A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési 
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rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 11. § és 5. § szerinti ellátások és jogosultságok a Vr. 
hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig meghosszabbodnak. 
 
A törvényjavaslat szerinti feltételek mellett az ellátásban részesülők nagy részének nem lesz módja 
a felülvizsgálathoz szükséges szakorvosi iratok beszerzésére, és megküldésére.  
Így nagyon sokan maradhatnak ellátás nélkül, mely a veszélyhelyzetben kialakult gazdasági helyzet 
miatti elbocsátások következtében az érintettek egyedüli bevételi forrását jelentheti.  
 
Emellett kérjük figyelembe venni azt is, hogy ha valaki a folyósított ellátására tekintettel részesült 
egészségügyi szolgáltatásban, és nincs más biztosítotti jogcíme, az ellátás megszűnését követően csak 
a havi 7 710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése estén lesz jogosult orvosi ellátásra, 
miközben a létfenntartását biztosító ellátás – önhibáján kívül, a hatályos kormányrendeletben 
foglaltak ellenére – már nem áll rendelkezésére. 
 
A rehabilitációs ellátást illetően a kormányrendelet célja az volt, hogy az ellátásban részesülők ne 
maradjanak ellátatlanul akkor sem, ha a rehabilitációs ellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet 
időtartama alatt jár le, továbbá, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai ismételt 
igényléséhez a kérelmezők friss orvosi iratokat szerezhessenek be szakorvosaiknál, háziorvosaiknál. A 
törvényjavaslat szerinti határidő azonban az érintettek számára nem teszi lehetővé az időben történő 
intézkedést, meghosszabbodik az az időtartam, melyben ellátás nélkül maradnak. 
 
 
85. § 
 
Továbbá javasoljuk még a tervezet 85. § (3) bekezdés f) pontját az alábbiak szerint kiegészíteni a 
gyógyászati segédeszköz telemedicina rendelési lehetőségével:  
 
„(3) Telemedicina keretében nyújtható különösen 
f) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelése,”. 
 
Indokolás: 
 
A törvénytervezet 85. § (3) bekezdése telemedicina keretében lehetővé teszi a gyógyszer rendelését, 
azonban a mozgáskorlátozott emberek számára nélkülözhetetlen gyógyászati segédeszközökre ez a 
lehetőség nincs szabályozva, holott néhány gyógyászati segédeszköz már rendelhetővé vált eRecepten. 
Ha nem lehetne telemedicina keretében gyógyászati segédeszközt rendelni és ezért szükség lenne a 
személyes orvos-beteg találkozásra, akkor az elektronikus recept gyógyászati segédeszközökre történt 
kiterjesztése ellenére az a biztosítottak felé nem tud érdemi könnyítő hatást kifejteni, ezért javasoljuk 
egyértelműen szabályozni, hogy gyógyászati segédeszköz is rendelhető telemedicina során. 
 
 
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A rendkívül rövidre szabott határidő alatt hatalmas igény zúdul a járványhelyzet miatt egyébként is 
feszült egészségügyi intézményekre, a kormányhivataloknak pedig 3 hét alatt kellene több mint 3 havi 
ügyterhet feldolgozni valamennyi ágazatban. Kérem, hogy a hivatalrendszer és az egészségügyi 
ellátóhálózat terhelhetősége figyelembe vételével, az ellátásra szoruló emberek biztonsága 
érdekében a most hatályos kormányrendeletben foglalt hosszabb határidőket megtartva, ezeket 
átmeneti szabályként átemelve alkalmazzák a törvényben is. 
 
A MEOSZ elnökeként kérem támogatásukat, hogy a mozgáskorlátozott emberek folyamatos 
ellátásának biztosítása és a hatályos kormányrendeletekbe vetett állampolgári bizalom további 
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fenntartása érdekében szíveskedjenek a T/10748 számú törvényjavaslatot a fenti módosítási 
javaslataink figyelembe vételével megváltoztatni. 
 
 
Végezetül tájékoztatom, hogy javaslatainkkal közvetlenül megkerestük dr. Nyitrai Zsolt kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott urat és dr. Tapolczai Gergely országgyűlési 
képviselő urat is.  
 
 
 
Budapest, 2020. június 4. 
 
 
 

 Tisztelettel: 
 
 

Kovács Ágnes 
elnök 

  


