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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a koronavírus miatti járványügyi
intézkedésekkel érintettekről történő gondoskodásról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot
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2020. évi ..... törvény
a koronavírus miatti járványügyi intézkedésekkel érintettekről történő gondoskodásról
Az Országgyűlés fontosnak tartja a társadalmi szolidaritás érvényesülését minden olyan esetben,
amikor önhibájukon kívül emberek, családok élete, biztonsága kerülhet veszélybe. Ma még nem
ismert milyen következményekkel járhat a koronavírus magyarországi megjelenése, terjedése.
Annyi bizonyos, hogy a fertőző betegség tünetei, vagy erre utaló gyanú alapján az érintett személyt
el kell különíteni, indokolt esetben járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá kell
helyezni. A közösség érdekében foganatosított járványügyi intézkedések miatti jövedelmi, szociális
hátrányok csökkentése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.
1. §
(1) Azt a személyt, akit koronavírus betegség miatt el kell különíteni, járványügyi megfigyelés vagy
járványügyi zárlat alá kellett (a továbbiakban együtt: járványügyi intézkedés) helyezni, rendkívüli
szociális védelem illeti meg.
(2) A rendkívüli szociális védelem lehet:
a) a kieső jövedelem pótlása,
b) a közüzemi díjak, közterhek átvállalása, hiteltartozások kifizetésének elhalasztása,
c) a váratlan eseményekhez kapcsolódó intézkedések megtétele.
(3) A rendkívüli szociális védelem kiadásainak fedezésére a Kormány állami alapot hoz létre.
(4) Az állami alapba befizetést teljesíthet a társasági adó alanya. A társasági adó alanyát az állami
alapba befizetett összegnek megfelelő adókedvezmény illeti meg.
2. §
(1) A járványügyi intézkedéssel érintett személy foglalkoztatási jogviszonyát a munkáltató
egyoldalú nyilatkozattal nem szüntetheti meg a járványügyi intézkedés kezdő napjától, annak
befejezését követő egy hónapig.
(2) A járványügyi intézkedéssel érintett személy részére a munkáltató rendkívüli fizetett
szabadságot biztosít, a járványügyi intézkedés kezdő napjától, annak befejezését követő első
munkanapig.
(3) A járványügyi intézkedések elrendeléséről, illetve befejezéséről a kormányhivatal értesíti a
munkáltatót, illetve az állami alapot.
(4) Az állami alap a rendkívüli fizetett szabadság idejére kifizette távolléti díj összegét, a
munkáltató megkeresését követő öt munkanapon belül folyósítja a munkáltató részére.
3. §
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(1) A kormányhivatal a járványügyi intézkedés kezdő napjáról, illetve befejezésének időpontjáról
értesíti az érintett közüzemi szolgáltatókat. A közüzemi szolgáltató a járványügyi intézkedés
időtartama alatt esedékessé váló, de be nem fizetett díjak után késedelmi díjat nem számíthat fel. A
be nem fizetett díjak megfizetésére a közüzemi szolgáltató legalább három hónapi részletfizetést
engedélyez.
(2) A kormányhivatal a járványügyi intézkedés kezdő napjáról, illetve befejezésének időpontjáról
értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság a járványügyi intézkedés időtartama alatt esedékessé váló,
de be nem fizetett adó után késedelmi kamatot nem számíthat fel. A be nem fizetett adó
megfizetésére az adóhatóság legalább három hónapi részletfizetést engedélyez.
(3) A járványügyi intézkedéssel érintett kérésére, a kormányhivatal megkeresi a hitelintézetet, hogy
a járványügyi intézkedés ideje alatt esedékessé váló hiteltörlesztés utólagos – késedelmi kamat
nélküli – befizetését engedélyezze. A hitelintézet az utólagos befizetésre legalább három havi
részletfizetést engedélyez.
(4) A kormányhivatal megkeresésére az állami alap kifizeti az esedékessé vált közüzemi díjat,
közterhet, hitelt feltéve, hogy a járványügyi intézkedéssel érintett családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegét.
4. §
A kormányhivatal meghozza a hatáskörébe tartozó intézkedést, illetve értesíti a gyámhatóságot, a
szociális feladatot és hatáskört ellátó szervezetet, amennyiben a járványügyi intézkedéssel érintett
állapota, halála miatt további, a hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét látja szükségesnek. A
megkeresett döntését soron kívül hozza meg.
5. §
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a kormány, hogy e törvény hatálybalépését követő három munkanapon belül
jelölje ki az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtására hatáskörrel rendelkező
kormányhivatalt.
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Általános indokolás
A koronavírus felismerése, a járvány kialakulásának megelőzése közös társadalmi érdek. Ezért
különleges megoldásokat kell találni annak érdekében, hogy a veszélyeztetett helyzetbe kerülő
magánszemélyek eleget tegyenek járványügyi intézkedéseket megfogalmazó egészségügyi
törvény előírásainak, indokolt esetben elősegítsék a járványügyi intézkedések sikerességét. A
törvényjavaslat célja, hogy a járványügyi elkülönítés vagy járványügyi megfigyelés, illetve
járványügyi zárlattal érintett ne szenvedjen joghátrányt. A törvényjavaslat ennek az elvárásnak
az elősegítéséhez fogalmazza meg a szükséges támogató, segítő állami intézkedéseket mint a
foglalkoztatási védelem, a kiesett időre megállapított munkabér, rendkívüli fizetett szabadság,
valamint az érintettet terhelő egyes fizetési kötelezettségek halasztása.

Részletes indokolás
1. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény meghatározza az egészségügyi államigazgatási
szerv jogosítványait. Az intézkedések köre azt a célt szolgálja, hogy kellő időben felfedezzék a
fertőző betegségben szenvedőket, illetőleg kiszűrjék azokat, akik nem szenvednek fertőző
betegségben. Az egészségügyi államigazgatási szerv járványügyi elkülönítést, járványügyi
megfigyelést, járványügyi zárlatot rendelhet el. Ezek az intézkedések azzal járnak, hogy
korlátozzák az érintett mozgási lehetőségét. Az érintett nem végezhet munkát, és nem tudja
teljesíteni a mindennapi élettel együtt járó kötelezettségeit, például a közüzemi díjak, a
közterhek befizetését. A törvényjavaslat ezért külön állami alap létrehozását rendeli el abból a
célból, hogy ennek terhére segítséget lehessen nyújtani a járványügyi intézkedéssel érintett
részére. A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy az állami alapba befizetést teljesítsen a társasági
adó alanya. A hatályos rendelkezések alapján számos jogcímen lehet adókedvezményt igénybe
venni. A törvényjavaslat él ezzel a lehetőséggel, annak érdekében, hogy az érintetteket
ösztönözze a befizetésre.
2. §
A törvényjavaslat foglalkoztatási védelmet biztosít a járványügyi intézkedéssel érintett
személynek. A munkáltató ugyanis egyoldalú nyilatkozattal, például felmentéssel nem
szüntetheti meg foglalkoztatási jogviszonyt mindaddig, ameddig az érintett járványügyi
intézkedés hatálya alatt áll, illetőleg annak befejezésétől számított egy hónapig. A
törvényjavaslat alapján a járványügyi intézkedés hatálya alatt álló személynek rendkívüli
szabadságot kell biztosítani. Ezért az illető nem táppénzt, hanem a szabadság idejére járó
távolléti díjat kap. Ennek az összegét a munkáltató az általános szabályok szerint kifizeti, majd
az állami alap terhére elszámolja.
3. §
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A törvényjavaslat figyelembe veszi, hogy a járványügyi intézkedéssel érintett mindaddig,
ameddig mozgásában korlátozva van, nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségeiknek. A
kormányhivatal intézkedésére az esedékes befizetéseket nem lehet tartozásként nyilvántartani,
ily módon a késedelmes befizetés jogkövetkezményei nem állhatnak be. A törvényjavaslat
megoldást nyújt arra az esetre is, amikor a járványügyi intézkedésekkel érintett jövedelmi
helyzete miatt indokolttá válik, hogy az állami alap átvállalja a be nem fizetett díjakat,
közterheket, hiteleket.
4. §
A törvényjavaslat megoldást kínál arra az esetre is, amikor a járványügyi intézkedések megtétele
miatt további hatósági intézkedésekre van szükség. A Kormányhivatal a hatáskörébe tartozó
intézkedések megtétele mellett köteles kezdeményezni más hatóságok - gyermekvédelem,
családvédelem, szociális ügyekben eljáró hatóság - intézkedését.
5. §
A § (1) bekezdése hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A § (2) bekezdése felhatalmazza a
kormányt, hogy jelölje ki azt a kormányhivatalt, amelynek meg kell tennie a törvényjavaslat
alapján szükséges intézkedéseket.
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