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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
A Független Egészségügyi Szakszervezet elnökeként kérem segítségét a járványügyi
elkülönítés miatt keresetveszteséget szenvedett munkavállalók veszteségének megtérítése
tárgyában követendő eljárás ügyében.
A COVID 19 járvány során nagy számban kerültek egészségügyi és a szociális ágazatban
dolgozók önhibájukon kívül a foglalkozásuk gyakorlásával összefüggésben járványügyi
megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá. Ilyen esetekben az érintettek 60%-os, illetve egyes
feltételek esetén 50%-os táppénzt kaptak és ezáltal jelentős jövedelemkiesést szenvedtek el.
Esetenként ezzel összefüggésben egyéb kapcsolódó költségek is felmerültek. Az elkülönítés,
bár nem foglalkozási megbetegedés, de a munkavállaló szempontjából nagyon hasonló
helyzetet teremt, hiszen a munkahellyel összefüggő egészségügyi okból nem tudja a feladatait
ellátni legalább 14 napig, de van, amikor hosszabb ideig.
Tekintettel arra, hogy többnyire alacsony jövedelmű munkavállalókról van szó, fontos lenne a
veszteségük pótlása. Az egészségügyi törvény 70 § szerint ezeket a veszteségeket az állam
megtéríti. Ezt erősítette az EMMI-nek az RTL Klubnak adott közleménye is, amely a napokban
került nyilvánosságra. A törvény és a járványüggyel kapcsolatosan megjelent végrehajtási
rendelet sem tájékoztat arról, hogy melyik állami szervezethez kell fordulni az így kieső
jövedelem pótlása tekintetében. /Munkáltató vagy az illetékes kormányhivatal? - Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma vagy valamely társadalombiztosítási szerv? - Az Államkincstár,
vagy járványügyi hatóság, munkavédelmi hatóság? stb./
Ugyancsak fontos tudnunk, hogy milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez.
Feltehetően a keresetvesztést igazoló dokumentumok, pl. a kiesett jövedelem igazolásához.
Van-e a kérelemre rendszeresített nyomtatvány?
Kérem mielőbbi szíves tájékoztatását, hogy a járvány miatt bajba jutott emberek megsegítése
érdekében lépéseket tehessünk, hiszen éppen elég baj, hogy súlyos kockázatoknak lettek kitéve,
ne tetézzük azzal, hogy még anyagi hátrányba is kerülnek, ami legtöbb esetben nemcsak a
közvetlen dolgozót, hanem családtagjait is érinti. /Pl. elég gyakori, hogy egy családon belül
több egészségügyi dolgozó is érintett/.
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Az 1997. évi CLIV az egészségügyről szóló törvény 70. § -a kimondja: A járványügyi
elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés
idején az azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó
hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási
jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a
kórokozó hordozó részére megtéríti.
Budapest 2020. május 27.
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