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Az egészségügyi miniszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnökének 
15/2018/1.311/2017. számú rendeletével jóváhagyott, a szabadságokkal és az egészségügyi 
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végrehajtási normáit módosító  

RENDELET 
 
Az egészségügyi miniszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke a következő 
rendeletet adja ki: 
 

I. CIKK  
Az egészségügyi miniszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnökének 
15/2018/1.311/2017. számú rendeletével jóváhagyott, a szabadságokkal és az egészségügyi 
biztosítási javadalmazásokról szóló 158/2005. számú sürgősségi kormányrendelet 
végrehajtási normái, amelyek a Hivatalos Közlöny I. részének 31/12.01.2018 számában 
jelentek meg, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a következőképpen 
módosulnak: 
1. A 20. cikk, (1) és (4) bekezdései módosulnak és a következő tartalma lesz: 
„(1) A családorvosoknak joguk van betegszabadságolási igazolásokat kiállítani ideiglenes 
munkaképtelenségre, legtöbb 10 naptári napra szólóan, egy betegségszakaszra 
vonatkozóan, egy vagy több részletben, azon személyek (ideiglenes 
munkaképtelenségének) kivételével, akik számára el volt rendelve az elkülönülés 
intézkedése a 136/2020 számú törvény alapján, újraközölve az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel. 
(4) A (3) bekezdésben előírt időtartam nem vonatkozik azokra a betegszabadsági napokra, 
amelyeket a 10. cikk (2) bekezdése, 231. cikk (3), (6) és (9) bekezdése, 232. cikk, 781. cikk (7) 
bekezdésének k) betűje, (15) és (16) bekezdés, é 782. cikk (15) bekezdése értelmében írtak 
elő.” 
2. A 231. cikk módosul és a következő tartalma lesz: 
„231. cikk – (1) Azok a biztosított személyek, akikre vonatkozóan elkülönülést rendeltek el, a 
törvény értelmében, egészségügyi egységekbe az elkülönítés teljes idejére 
betegszabadságra jogosultak. 
(2) Azon egészségügyi biztosítással rendelkező személy számára, akire elkülönítést 
rendeltek el egy egészségügyi egységben, a kezelőorvos a kiutaláskor kiállítja a 
betegszabadsági igazolást, úgy a beutalás idejére vonatkozóan, mint a kiutalás idejére 
helyzettől függően, bejelölve a megfelelő javadalmazási kódot (besorolást-kategóriát). A 
betegszabadságolási igazolások legtöbb 30/31 naptári napra állítódnak ki. 
(3) A (2) bekezdésben előírt esetekben, ha a kórház elhagyásakor megítélt betegszabadság 
leteltével a biztosítással rendelkező személy egészségi állapota nem teszi lehetővé a 
munkatevékenység újrakezdését, a családorvos ugyanarra a betegségre vonatkozóan 
meghosszabbíthatja a betegszabadságot a 20. cikk (1) bekezdésének előírásai betartásával. 



(4) Azon biztosított személynek, akire elkülönítést rendeltek el egy egészségügyi egységbe, 
és aki kiengedhető a kórházból az otthoni vagy az általa megjelölt helyen való elkülönülés 
feltételével, a kórházi kezelőorvos, aki kezelte és kiutalta a kórházból, kiállítja a 
betegszabadságolási igazolást a kórházi kezelés idejére szólóan, és kiállíthat 
betegszabadsági igazolást az otthoni elkülönítés teljes idejére vagy egy, általa megállapított 
időtartamra, az egészségügyi miniszter, a megyei és Bukaresti Közegészségügyi 
Igazgatóságokra, egészségügyi egységekre vonatkozó,  a SARS-Cov-2 járvány okozta 
kockázati helyzetek esetében megvalósítandó közegészségügyi végrehajtási terveiről szóló, 
rendelete értelmében. 
(5) Abban az esetben, ha a biztosítással rendelkező személy beutalása a fertőző betegséget 
megerősítő teszt levétele után történik, arra az időszakra a családorvos állítja ki a 
betegszabadsági igazolást a közegészségügyi igazgatóság által kiállított dokumentum 
alapján, amely tartalmazza az első teszt elvégzésének időpontját, a betegség 
megerősítésének időpontját, és a beteg beutalásának időpontját. 
(6) Abban az esetben, ha a (4) bekezdésben előírt orvos nem állított ki betegszabadsági 
igazolást a kórházból való kiutaláskor, arra az időre, amíg a biztosított személy otthoni 
elkülönítésben tartózkodik ugyanarra a betegséget illetően a családorvos állítja ki a 
betegszabadsági igazolást, aki a páciens egészségi állapotát teleorvoslás vagy 
távkonzultáció révén követi. 
(7) A (6) bekezdésben szereplő betegszabadsági igazolást olyan időintervallumra kell 
kiállítani, amely nem haladhatja meg az elkülönítési időszak teljes tartamát, amely a 
beutalás pillanatától kezdődik, vagy amelyet a kórházi kezelőorvos állapít meg és levélben 
közöl a családorvossal. 
 (8) A fertőző betegséggel igazolt biztosított személy, akinek esetében otthoni elkülönítést 
vezettek be, annak az orvosnak az ajánlása alapján, aki kórházi beutalás nélkül végezte el az 
illető személy értékelését annak érdekében, hogy megállapítsa és korlátozza a fertőző 
betegség terjesztésének kockázatát, a közegészségügy által kiállított dokumentumban 
rögzített teljes időtartamra szóló orvosi szabadságban részesül, amelyet a családorvos ír 
elő, és tartalmazza az esetet értékelő orvosról és az egészségügyi egységéről szóló 
információkat, valamint az elkülönítő intézkedés megállapításáról szóló ajánlást, 
meghatározva azt az időszakot, amelyre ezt az intézkedést elrendelődik.  
(9) Azoknál a biztosítottaknál, akik számára az elkülönítési intézkedést a 136/2020. számú 
módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt Törvény 8. cikkének (31) bekezdése 
értelmében rendelték el, az orvosi szabadságról szóló igazolásokat azok a háziorvosok adják 
ki, akik nyilvántartásba vették és megfigyelték ezeket a személyeket. Ezekben az esetekben 
az orvosi szabadság időtartamát, az egészségügyi miniszternek a megyei és a bukaresti 
közegészségügyi igazgatóságok, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet és 
egészségügyi egységeknek a SARS-CoV-2 vírus fertőzések epidemiológiai kockázata 
megfékezését célzó terveinek jóváhagyására vonatkozó rendelete értelmében, a 
háziorvosok a betegség alakulásának és az ellenőrzés időtartamának megfelelően állapítják 
meg.  
(10) Abban az esetben, amikor a (9) bekezdésben meghatározott személyeket beutalják egy 
egészségügyi egységbe, erre az időszakra az orvosi szabadság igazolását a (2) - (4). bekezdés 
szerint állítják ki.  
(11) A (2), (4) és a (10) bekezdésben meghatározott egészségügyi egységbe, valamint az (5) 



és (9) bekezdésekben meghatározott időtartamra történő kórházi beutalás idejére „kezdeti” 
orvosi szabadság igazolás adódik. 
(12) Az egészségügyi szabadság igazolásokat, akik számára az elkülönítési intézkedést 
elrendelték, az elkülönítési időszak megszűnésének utolsó napját követően, de nem 
később, mint az elkülönítés megszüntetésének utolsó napjától számított 30 naptári napon 
belül kell kiadni. 
(13) Ha az elkülönítési időszak meghaladja a 90 napot, a társadalombíztosítási orvos-
szakértő jóváhagyása nem szükséges ezen orvosi szabadság igazolásokhoz. 
(14) Az elkülönítés idejére járó juttatás havi bruttó összegét a módosított és kiegészített 
399/2006 számú törvénnyel jóváhagyott 158/2005 számú sürgősségi kormányrendelet 10. 
cikkével összhangban határozzák meg és teljes mértékben az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár költségvetéséből fedezik, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. 

3. A 37. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul: 
„(4) A karantén idejére járó juttatás havi bruttó összegét a módosított és kiegészített 
399/2006 számú törvénnyel jóváhagyott 158/2005 számú sürgősségi kormányrendelet 10. 
cikkével összhangban határozzák meg, és teljes mértékben az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár költségvetéséből fedezik, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.” 

4. A 46. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
„(2) Olyan helyzetekben, amikor a gyermekeket fertőző betegségekkel diagnosztizálják, 
mozgásszervi károsodások következményeként járásképtelenek, vagy műtéten esnek át, az 
orvosi szabadság időtartamát szakorvos határozza meg, a betegség alakulása 
függvényében.” 

II. CIKK 
Jelen rendelet megjelenik Románia Hivatalos Közlönye I. részében. 
 
 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elnöke 
Adela Cojan 


