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4. A 20-as cikk tartalma a következő lesz: 

„20. cikk – (1) A karantén idején a betegszabadságra és a táppénzre azok a személyek 

jogosultak, akik biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek a 136/2020. számú törvény 20. 

cikkének értelmében. 

(2) Azoknak a biztosítási jogviszonnyal rendelkező személyeknek, akiknek a 136/2020. 

számú törvény értelmében elrendelték az elkülönítést, a  betegszabadságról szóló 

igazolást azok a kezelőorvosok állítják ki, akik nyilvántartásba vették a beteget. 

Ezekben az esetekben a betegszabadság idejét a kezelőorvos állapítja meg a betegség 

függvényében. 

(3) A karantén vagy elkülönítés időszakára szóló betegszabadság bruttó összege a 10-

es cikkelyben leszögezett számítások 100%-át jelenti, és a 136. sz. törvény 20-as 

cikkének (7) bekezdése alapján a a társadalom- és egészségbiztosítási alapból 

fedezik.” 

5. A 34-es cikknek a következő tartalma lesz: 

„34. cikk – A tuberkulózis, neoplasia, AIDS, szív- és érrendszeri betegségek, terhességi 

és szülési szabadságok, a beteg gyermek gondozására járó betegszabadság ideje nem 

csökkenti az egyéb betegségek miatt adott betegszabadsági napok mértékét.” 

II. cikk – Eltérve a 158/2005. számú, a betegszabadságokra vonatkozó sürgösségi 

kormányrendelet 38. cikkétől, a 2020. Júliusára vonatkozó jövedelmekkel kezdődően, 

a közintézmények és közhatóságok, úgy ahogyan a Közpénzügyek 500/2002 sz. 

törvény, 2. cikk, (1) bekezdésének 30. pontjában vannak meghatározva és a Helyi 

Közpénzügyek 273/2006 sz. törvény, 2. cikk, (1) bekezdésének 39. pontjában, 

függetlenül a finanszírozási és alárendeltségi rendszertől, beleértve a teljes 

egészében saját jövedelemből finanszírozott közintézmények mellett működő 

tevékenységeket is, a karantén vagy elkülönítés következményeként a 

betegszabadság után járó szocialis egészségbiztosítási támogatást teljes mértékben 

fedezik, amelyben a saját személyzetük részesűl, a COVID -19 fertőzés gyanája által, a 

136/2020 sz. törvény rendeletei alpján és a 158/2005 sz. sürgösségi kormányrendelet 

alapján, amelyet a 399/2006 sz. törvény hagyott jóvá az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal. 



III. cikk – A 158/2005 számú, a betegszabadságokra vonatkozó sürgösségi 

kormányrendeletet újraközlik a Hivatalos Közlöny I. részében, miután elfogadták a 

jelen sürgősségi rendeletet, és ezáltal a szöveg új számozást kap. 
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