657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
Hatályos: 2020.12.25 - 2021.01.07
657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és
igazolásának egyes kérdéseiről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX.
törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról
és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1)
bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti
nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a
beteg részére.
2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően
a) a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton – így különösen emailben –
is továbbíthatja a foglalkoztató részére,
b) az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését
hitelt érdemlő módon köteles igazolni.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
4. §1
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A 4. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2021. január 8-án lép hatályba.

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
Hatályos: 2021.01.08 - 2021.02.08
657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és
igazolásának egyes kérdéseiről1
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX.
törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról
és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1)
bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti
nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a
beteg részére.
2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően
a) a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton – így különösen emailben –
is továbbíthatja a foglalkoztató részére,
b) az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését
hitelt érdemlő módon köteles igazolni.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni
védekezésről szóló 2020. évi
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
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A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával

