2021/2. számú
TÁJÉKOZTATÓ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE
az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, illetve a baleseti táppénzt, valamint az
azokkal kapcsolatos eljárást érintő leglényegesebb új szabályokról és azok
gyakorlati alkalmazásáról
2021. január 1-jei (egyes esetekben ettől eltérő) hatállyal az alábbi jogszabályok módosították
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Ebtv.), illetve a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) egyes, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokat, baleseti táppénzt és utazási
költségtérítést, valamint az azokkal kapcsolatos eljárást érintő szakaszait:
- az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények
módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény,
- egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának
jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló
2020. évi CLII. törvény,
- a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény,
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 543/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
- az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet,
- az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek
deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 237/2020.
(V. 26.) Korm. rendelet.
Az Ebtv. és a Vhr. módosításán túl sor került néhány jelentősebb módosításra a
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.), illetve a keresőképtelenség és keresőképesség
orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
szabályozásában is.
Az egységes jogértelmezés érdekében az alábbiakban ismertetjük a 2021. január 1-jétől
(egyes esetekben ettől eltérő időponttól) hatályba lépő változásokat.
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I.
1)

AZ EBTV.-T ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

A közigazgatási perekkel összefüggő pontosítás [Ebtv. 77. § (3) bek.]

Változatlan maradt az a szabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi
balesettel, illetve a baleseti táppénzzel kapcsolatos közigazgatási eljárások esetén a
közigazgatási pert a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv ellen
kell megindítani, ha a döntést társadalombiztosítási kifizetőhely hozta. Ugyanakkor a
jogszabályhely kiegészítésre került egy új rendelkezéssel, amely a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) találhatóktól eltérő
illetékességi szabályt fogalmaz meg.
Abban az esetben, ha az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel,
illetve a baleseti táppénzzel kapcsolatos döntést kifizetőhely hozta, és ezzel a döntéssel
szemben az ügyfél jogorvoslattal élt, a közigazgatási perre az a bíróság lesz illetékes,
amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a foglalkoztató
székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv székhelye található.
Az Ebtv. 77. § (3) bekezdésében foglaltak nem érintik a bíróságok illetékességét abban az
esetben, ha a döntést a megyei, fővárosi kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
hozta meg. Ebben az esetben továbbra is a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazandó: a
perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási
cselekmény megvalósult.

2)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományára vonatkozó új jogállási
törvénnyel kapcsolatos kiegészítés [Ebtv. 81/B. § (3) bek.]

2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) személyi
állományának jogállásáról új jogszabály, a 2020. évi CXXX. törvény rendelkezik. Ezen
jogszabály - az Ebtv. 81/B. § (1)-(2) bekezdése szerinti rendvédelmi, illetve honvédelmi
egészségkárosodási járadékhoz, valamint egészségkárosodási keresetkiegészítéshez hasonlóan
- lehetővé teszi a NAV-nál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló tisztviselői és
pénzügyőri
státuszú
foglalkoztatottak,
illetve
volt
foglalkoztatottak
részére
egészségkárosodási keresetkiegészítés és egészségkárosodási járadék megállapítását.
Ha a NAV személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási
járadékra vagy egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult baleseti táppénzre is
jogosult, ennek tényéről, továbbá a baleseti táppénz mértékének változásáról,
megszűnéséről és megszüntetéséről az ellátást megállapító szerv 15 napon belül
tájékoztatja a NAV-ot. Az ellátást megállapító szerv a NAV erre irányuló tájékoztatása
alapján szerez tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak meg egészségkárosodási
járadékot vagy egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen ellátások
megszűntek.

3)

A keresőképtelenség felülvizsgálatát érintő módosítás [Ebtv. 45. § (5) bek.]

2021. január 7. napjától az Ebtv. 45. §-a kiegészült egy új (5) bekezdéssel. A módosítás
értelmében, ha a kormányhivatal a keresőképtelenség felülvizsgálata során az egészségügyi
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dokumentációban hiányosságot észlel, adminisztrációs kötelezettség elmulasztása vagy
szakmai hiányosság miatt közigazgatási bírságot szab ki.

II.
1)

A VHR. MÓDOSÍTÁSAI

Az örökbefogadói díjhoz kapcsolódó pontosítás [Vhr. 38. § (1) bek.]

Egy korábbi jogalkotási hiányosságot pótolva a Vhr. 38. § (1) bekezdése kiegészült az
örökbefogadói díjjal; egyértelművé téve, hogy ezen ellátás esetén is ugyanúgy kell
benyújtani a kérelmet, mint a többi pénzbeli egészségbiztosítási ellátás esetén.
A hivatkozott jogszabályhely 2021. január 1-jétől kimondja, hogy, ha a foglalkoztatónál
kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra, a
gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához
„Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, vagy gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén a
Magyar Államkincstár Központ által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvánnyal együtt öt napon belül az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a székhelye
szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi. A foglalkoztató a kérelem, valamint az
igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

2)

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása [Vhr. 41. § (1a) bek.]

2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezésre került a Vhr. 41. § (1a) bekezdése, amely
korábban arról rendelkezett, hogy az Ebtv. 45. § (4) bekezdésében foglalt esetben a
keresőképtelenséget az orvosszakértői szerv szakvéleményével kell igazolni.
A módosítással egyértelművé vált, hogy a keresőképtelenség visszamenőleges igazolása
esetén is a háziorvos (vagy más, arra jogosult orvos) által kiállított orvosi igazolással kell
igazolni a keresőképtelenséget, és nem az orvosszakértői szerv szakvéleményével.

3)

A fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját érintő pontosítás [Vhr. 28. § (6) bek.]

2020. december 31. napjáig a Vhr. 28. § (6) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az (5) bekezdés
tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a jogviszonynak a
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 47. §-a
alapján történő átalakulása.
A 2014. évi LXXVI. törvény 47/A. §-a kimondja, hogy a kutatóhely mint munkáltató által
foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva 2020.
december 31-én megszűnik és a megszűnését követő nappal a kutatóhellyel létesített
munkaviszony jön létre. Ezen jogállásváltozásra tekintettel került módosításra a Vhr. 28. § (6)
bekezdése, ahová bekerült a 2014. évi LXXVI. törvény 47/A. §-a is. Vagyis a 2021. január 1jétől bekövetkező ezen jogállásváltozás esetén a biztosítási jogviszony kezdőnapjának nem
2021. január 1-jét, hanem a jogviszony eredeti létrejöttének időpontját kell tekinteni.
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III.
1)

A TBJ. FONTOSABB VÁLTOZÁSAI

A biztosított személyekkel kapcsolatos módosítások [Tbj. 6. § (1)-(2) bek., 14. §]

A 2021. január 1-jétől hatályba lépő egyéb jogszabályi változásokra való tekintettel a Tbj. 6. §
(1) bekezdés a) pontjába bekerültek biztosítottként az adó- és vámhatósági szolgálati
jogviszonyban, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek.
Bekerült biztosítottként a Tbj. 6. § (2) bekezdésébe a Nemzeti Választási Bizottság
választott és megbízott tagja (azzal a feltétellel, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi
járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át, vagy naptári napokra annak
harmincad részét).
A mezőgazdasági őstermőket érintően jelentős módosításokra került sor 2021. január 1-jétől.
Hatályba lépett a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény, egyúttal a jogalkotó
hatályon kívül helyezte - többek között - a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló
436/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet. Mindemellett a Tbj.-ben is alapvető változásokra
került sor.
2021. január 1-jétől a mezőgazdasági őstermelő biztosítottságának nem kritériuma az, hogy az
öregségi nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen elérje
a 20 évet. Ennek értelmében biztosítottá válnak azok a mezőgazdasági őstermelők is, akik
korábban azért nem váltak azzá, mert az öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest 20 éven belül
kezdtek bele az őstermelésbe, és a korábban megszerzett szolgálati idejükkel együtt a
hátralévő idő nem érte el a 20 évet.
A Tbj. 6. § (1) bekezdés h) pontja alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató
személynek nem minősülő mezőgazdasági őstermelő, kivéve
- az őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagját,
- az egyéb jogcímen - ide nem értve az f) pont és a (2) bekezdés szerint - biztosítottat,
- a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Az új szabályok értelmében mezőgazdasági őstermelőként őstermelői tevékenység
nyilvántartásba vételt követően végezhető. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemről a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara dönt. A mezőgazdasági őstermelő
az a 16. életévét betöltött, a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő
természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat. A
mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységét önállóan vagy őstermelők családi
gazdaságának tagjaként végezheti. Mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége
tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet.
A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége
a. a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való
törlés napjáig,
b. őstermelők családi gazdaságának tagja esetében az őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, vagy
c. a 6. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény
megszűnését követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig
áll fenn.
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A mezőgazdasági őstermelőnek megszűnik a biztosítása akkor is, ha kilép az őstermelők
családi gazdaságából.

2)

A járulékfizetési alsó határral összefüggő változás [Tbj. 27. § (3) bek.]

2020. december 31. napjáig a csecsemőgondozási díj nem szerepelt a Tbj. 27. § (3)
bekezdésében, amelyből kifolyólag a foglalkoztatónak akkor is alkalmaznia kellett a
járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezéseket, ha a biztosított csecsemőgondozási
díjban részesült (és erre való tekintettel keresőtevékenységet nem folytatott). Ezért a 2020.
szeptember - 2020. december közötti időszakban számos esetben előfordult, hogy a
csecsemőgondozási díj idejére vonatkozóan bevallásra került 48.300 forint összegű
társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem.
A jogalkotó 2021. január 1-jétől pótolta ezt a joghézagot. Egyúttal a Tbj. 105. § (2)
bekezdésébe beiktatott egy olyan átmeneti rendelkezést, amelynek értelmében a családi
gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvénnyel módosított 27. § (3) bekezdés a) pontja
2020. július 1-jétől alkalmazható. Ezen átmeneti rendelkezés alapján a foglalkoztatók
módosíthatják a korábban a NAV felé teljesített bevallásaikat.
Mindez egyben azt is jelenti, hogy ha a biztosított részére sor került olyan pénzbeli
egészségbiztosítási ellátás megállapítására, amelynek összege meghatározása során
figyelembevételre került a csecsemőgondozási díj időszakára bevallott 48.300 forint összegű
járulékalap, és a foglalkoztató önrevíziót nyújt be, akkor az ellátás korábban megállapított
összegét - az Ebtv. 39/C. §-a alapján - felül kell vizsgálni.

3)

A mezőgazdasági őstermelők járulékfizetését érintő módosítások [Tbj. 41. § (2)-(3)
bek.]

Továbbra is főszabály, hogy a mezőgazdasági őstermelő - ideértve a tevékenységét a
tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is - a minimálbér 92 százalékának megfelelő
összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.
A főszabálytól eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből
származó, tárgyévet megelőző évben elért - támogatások nélküli - bevétele nem haladja
meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét, az őstermelői
tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után
társadalombiztosítási járulékot fizet. Ezen rendelkezés alkalmazásában a mezőgazdasági
őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi - támogatások nélküli - bevétele 15
százalékának egytizenketted részét kell tekinteni.
A Tbj. 105/A. §-ában foglaltak szerint ugyanakkor az előző bekezdésben írtaktól eltérően a
2021. adóévben a 2020. december 31-én hatályos, a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény szerinti mezőgazdasági kistermelő a tárgyévet megelőző évi támogatások nélküli - bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási
járulékot.
Arra továbbra is lehetősége van a mezőgazdasági őstermelőnek, hogy nyilatkozatával vállalja,
hogy a társadalombiztosítási járulékot magasabb járulékalap után fizesse meg, mint amire
egyébként a törvényi rendelkezésekből következően kötelezett lenne.
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IV.
1)

A KR. MÓDOSÍTÁSAI

Az új formátumú keresőképtelenségi igazolás bevezetésével kapcsolatos szabályok
[Kr. 10. § (1) bek., 5-6. sz. melléklet]

2021. január 1-jétől a keresőképtelenség igazolása egységes formátumú nyomtatványon
történik, amelynek elnevezése „Orvosi igazolás keresőképtelen állományról” (Kr. 5.
számú melléklete). Ezzel megszűnik a korábban alkalmazott kétféle nyomtatvány: az „Orvosi
igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” és az „Orvosi igazolás folyamatos
keresőképtelenségről” elnevezésű.
A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt orvos a biztosított
dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás a
keresőképtelen állományban tartásról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a keresőképtelenségi
állomány a 2 hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a
biztosított részére átadni. Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos munkahelyi és
személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő
címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.
Az új formátumú nyomtatvány egyrészt az egészségbiztosító által előállításra kerül
hagyományos nyomdai úton, amely a korábbiaknak megfelelően elérhető a
kormányhivatalokban. Ugyanakkor mivel ezeken a nyomtatványokon már nem szerepel
sorszámozás, ezért nem kötelező a nyomdai úton előállított igazolások használata: az
orvosok, egészségügyi szolgáltatók előállíthatják azt számítógépen, normál papírra
kinyomtatva is (feltéve, hogy az így előállított igazolás tartalmát tekintve mindenben
megfelel a nyomdai változatnak).
Az új típusú igazolás kitöltésével kapcsolatban az alábbiakra szükséges felhívni a
figyelmet:
1. A nyomtatvány első blokkjában a keresőképtelen biztosítottra vonatkozó adatok megadása
szükséges:
- név,
- születési dátum,
- TAJ szám,
- anyja neve,
- lakcíme,
- munkaköre: az a foglalkozás, illetőleg munkakör, amelyben a biztosított dolgozik;
ha a biztosított egyidejűleg több biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik, a
keresőképtelenséget mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni, és
annyi darab eredeti igazolást kell a részére kiállítani, ahány jogviszonyban
keresőképtelennek minősül.
2. A nyomtatvány második blokkját kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a szülő azért
minősül keresőképtelennek, mert a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja. Ebben
az esetben „X”-et kell tenni a második blokk „Gyermekápolási keresőképtelenség”
elnevezésű sorában található kódkockába.

6

Gyermekápolási keresőképtelenség esetén a második blokkban megadni szükséges a
gyermek:
- nevét,
- születési dátumát,
- TAJ számát és
- anyja nevét.
3. A harmadik blokkban kell megadni az adott biztosított keresőképtelenségére vonatkozó
valamennyi releváns adatot:
- Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama: minden esetben azt
az időtartamot kell megadni, amelyre vonatkozóan a keresőképtelenség aktuálisan
igazolásra kerül. Egy darab nyomtatványon legfeljebb 2 hét időtartamra
igazolható a keresőképtelenség.
- Baleseti keresőképtelenség esetén a baleset napja: kizárólag abban az esetben kell
kitölteni, ha a keresőképtelenség valamely balesettel van ok-okozati
összefüggésben (de függetlenül attól, hogy az adott baleset üzemi balesetnek
minősül-e vagy sem). Ha a balesetből kifolyólag a biztosított 2 hétnél hosszabb
időn keresztül keresőképtelen (vagyis részére több orvosi igazolás is kiállításra
fog kerülni), akkor valamennyi igazoláson meg kell adni a baleset napját.
- Keresőképtelenség kódja: „1”-től „9”-ig a Kr. 2. számú melléklet
„Keresőképtelenség jellege” elnevezésű táblázatában szereplőknek megfelelően
(2021. január 1-jétől a „6”-os kód már nem alkalmazható).
- Gyógyhelyre utalva: „X”-et kell tenni a kódkockába, ha a keresőképtelen
biztosított gyógyhelyre utalására került sor.
- Kórházba utalva: „X”-et kell tenni a kódkockába, ha a keresőképtelen biztosított
kórházba utalására került sor.
- Folyamatos keresőképtelenség: abban az esetben kell „X”-et tenni a kódkockába,
ha a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama” sor „-tól”
mezőjében megadott dátum későbbi, mint a keresőképtelenség kezdete. Ha a
kódkockába nem kerül „X”, akkor a nyomtatvány a korábbi kezdő orvosi
igazolásnak felel meg, ellenkező esetben pedig a folyamatos orvosi igazolásnak.
Kódváltás esetén „X”-et kell tenni a kódkockába, ha az előző kóddal igazolt
keresőképtelenség utolsó napja és a következő kóddal igazolt
keresőképtelenség első napja között nincs egyetlen nap megszakítás sem
(vagyis nem vált a biztosított keresőképessé).
- Fekvőbeteg: „X”-et kell tenni a kóckockába, ha a keresőképtelen biztosított
fekvőbeteg.
- Járóbeteg: „X”-et kell tenni a kódkockába, ha a keresőképtelen biztosított
járóbeteg.
- Kijárási idő: meg kell adni a kijárási idő napon belüli tartamát a kezdete és a vége
órájának a meghatározásával.
- Visszarendelés időpontja: csak abban az esetben töltendő ki, ha a biztosított
visszarendelésére kerül sor. Ebben az esetben a visszarendelés időpontját naptári
dátum szerint kell megadni.
- Keresőképes: abban az esetben töltendő ki - naptári dátum szerint -, ha a
biztosított az egészségi állapota javulásának következtében munkája elvégzésére
már alkalmas, illetőleg, ha az általa ápolt gyermek egészségi állapota miatt
további ápolást már nem igényel. Ha kódváltás történik, de a biztosított
keresőképtelensége egyetlen napra sem szakad meg, úgy ezt a mezőt nem kell
kitölteni.
- Felülvizsgálati lezárás: abban az esetben kell a kódkockába „X”-et tenni, ha a
keresőképtelenség lezárása a keresőképtelenséget felülvizsgáló főorvos döntése
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alapján történt.
4. A negyedik blokkban megadott adatok igazolják a nyomtatvány hitelességét; itt kell
megadni az alábbiakat:
- orvosi naplószám,
- szolgálat kódja, és
- itt kell az igazolást az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható
lenyomatával, valamint aláírásával ellátni (a rendelő címét feltüntetve).
Az alábbiakban néhány példán keresztül bemutatjuk az „Orvosi igazolás keresőképtelen
állományról” elnevezésű nyomtatvány helyes kitöltését:
a) A biztosított 2021. január 4-től 2021. január 13-ig (vagyis 2 hétnél rövidebb ideig)
betegsége miatt a munkáját nem tudta ellátni. A „Jelen orvosi igazolással igazolt
keresőképtelenség időtartama”-ként a 2021.01.04 - 2021.01.13. közötti időszak tüntetendő fel.
A „Folyamatos keresőképtelenség” kódkocka üresen marad, a „Keresőképes” kódkockába
2021.01.14-i dátum kerül.
b) A biztosított 2021. január 4-től 2021. január 22-ig betegsége miatt a munkáját nem tudta
ellátni. Tekintettel arra, hogy a keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, ezért
részére 2 darab igazolás fog kiállításra kerülni:
- Az első igazoláson a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama”ként a 2021.01.04 - 2021.01.17. közötti időszak tüntetendő fel. A „Folyamatos
keresőképtelenség” kódkocka üresen marad (hiszen ez lesz a kezdő orvosi igazolás), a
„Keresőképes” kódkockába pedig nem fog dátum kerülni, mivel még fennáll a
biztosított keresőképtelensége.
- A második igazoláson a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség
időtartama”-ként a 2021.01.18 - 2021.01.22. közötti időszak tüntetendő fel. A
„Folyamatos keresőképtelenség” kódkockába „X”-et kell tenni, a „Keresőképes”
kódkockába pedig 2021.01.23-i dátum kerül.
c) A biztosított 2021. január 4-től 2021. január 13-ig volt keresőképtelen, amely időszakon
belül 2021. január 6-tól 2021. január 9-ig kórházban volt. Bár a keresőképtelenségi állomány
a 2 hetet nem haladja meg, mivel azonban a kórházi kezelés időtartamát a kórház igazolja,
ezért a biztosított részére ez esetben is 2 darab igazolás fog kiállításra kerülni:
- Az első igazoláson a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama”ként a 2021.01.04 - 2021.01.05. közötti időszak tüntetendő fel. A „Folyamatos
keresőképtelenség” kódkocka üresen marad, a „Keresőképes” kódkockába nem fog
dátum kerülni, a „Kórházba utalva” kódkockába viszont „X”-et kell tenni.
- A második igazoláson a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség
időtartama”-ként a 2021.01.10 - 2021.01.13. közötti időszak tüntetendő fel. A
„Folyamatos keresőképtelenség” kódkockába „X”-et kell tenni, a „Keresőképes”
kódkockába pedig 2021.01.14-i dátum kerül.
d) A biztosított 2021. január 4-től 2021. január 13-ig volt keresőképtelen, amely időszakon
belül 2021. január 4-től 2021. január 6-ig kórházban volt, vagyis a keresőképtelensége
kórházi ápolással kezdődött. A „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség
időtartama”-ként a 2021.01.07 - 2021.01.13. közötti időszak tüntetendő fel. A „Folyamatos
keresőképtelenség” kódkockába „X”-et kell tenni, a „Keresőképes” kódkockába pedig
2021.01.14-i dátum kerül.
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e) A biztosított 2021. január 4-től 2021. január 22-ig volt keresőképtelen, amely időszakon
belül a keresőképtelensége 2021. január 4-től 2021. január 10-ig „8”-as, 2021. január 11-től
2021. január 22-ig „9”-es kóddal állt fenn. A keresőképtelensége orvosszakmai szempontból
folyamatosnak tekintendő, a kódváltásra tekintettel (mivel egy nyomtatványon csak egy kód
tüntethető fel) azonban 2 darab igazolás fog kiállításra kerülni a biztosított részére:
- Az első igazoláson a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama”ként a 2021.01.04 - 2021.01.10. közötti időszak tüntetendő fel, „8”-as kóddal. A
„Folyamatos keresőképtelenség” kódkocka üresen marad, a „Keresőképes”
kódkockába pedig nem fog dátum kerülni.
- A második igazoláson a „Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség
időtartama”-ként a 2021.01.11 - 2021.01.22. közötti időszak tüntetendő fel, „9”-es
kóddal. A „Folyamatos keresőképtelenség” kódkockába „X”-et kell tenni, a
„Keresőképes” kódkockába pedig 2021.01.23-i dátum kerül.
A Kr. nem tartalmaz átmeneti rendelkezést az új formátumú keresőképtelenségi igazolás
bevezetésével kapcsolatban, ezért a keresőképtelen állományba vételi joggal rendelkező
orvosok kizárólag az új formátumú nyomtatványon igazolhatják a keresőképtelenséget. Jelen
Kifizetőhelyi Tájékoztató közzétételének napjáig terjedő időszakra vonatkozó
keresőképtelenség igazolására a 2021. január 1-jét megelőzően hatályos
nyomtatványokat el kell fogadni, el kell bírálni a biztosítottak táppénzre (baleseti
táppénzre) vonatkozó kérelmét, és a jogosultság fennállása esetén az ellátást meg kell
állapítani, illetve folyósítani kell. A jelen Kifizetőhelyi Tájékoztató közzétételét követő
időszakra vonatkozó keresőképtelenség esetén táppénz (baleseti táppénz) megállapítására és
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az orvos a keresőképtelenséget az új
formátumú nyomtatványon igazolja.
Az új formátumú keresőképtelenségi igazolással kapcsolatban utalni kell a Vhr. 41. § (2)
bekezdésére is, amely szerint, ha a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző
időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi
igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási
könyv másolatával kell igazolni. 2021. január 1-jét megelőzően - konkrét jogszabályi
rendelkezés nélkül - az orvosok sok esetben a „régi nagy alakú” orvosi igazolást használták
terhesállományba vételre. Ezzel szemben az új formátumú orvosi igazolás megnevezésében
egyáltalán nem szerepel már a „(terhességi) állományba vételről” megnevezés. Ebből
következően az új típusú keresőképtelenségi igazoláson kizárólag keresőképtelenség
igazolható, az nem használható terhesállományba vételre vonatkozó adatok
feltüntetésére.
Amennyiben a biztosított orvosától terhesállományba vételről szóló igazolás kiállítását
kéri, ennek érdekében az orvosnak egy külön igazolást kell kiállítania, amelyre
vonatkozóan a hatályos jogszabályok formanyomtatványt nem rendszeresítenek. Ezen
igazolásnak a következőket indokolt tartalmaznia:
- a várandós nő személyi adatai (neve, születési dátuma, tajszáma, anyja neve) és
lakcíme,
- a gyermek születésének várható időpontja,
- az igazolás kiállításának dátuma,
- a kiállító szolgálat kódja, az orvos aláírása, bélyegzőlenyomata.

2)

A „6”-os keresőképtelenségi kód megszüntetése [Kr. 2. sz. melléklet]
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2021. január 1-jétől a Kr. 2. számú mellékletében foglalt „Keresőképtelenség jellege”
megjelölésű táblázat „Terhesség-szülés miatti keresőképtelenség” megjelölésű sora hatályon
kívül helyezésre került.
Ennek értelmében 2021. január 1-jétől a „6”-os kódot nem lehet alkalmazni a
keresőképtelenség igazolására.

3)

A keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése [Kr. 6. § (4) bek.]

A Kr. 6. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a betegszabadság, illetve a táppénz
igénybevétele alatt a munkavállaló esetén a munkáltató, közfoglalkoztatott esetén a
közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv kezdeményezze a kormányhivatalnál
a keresőképtelenség felülvizsgálatát.
Ezen jogintézményhez kapcsolódóan került beiktatásra a Kr. 6. §-ába egy új (4) bekezdés,
amely szerint a keresőképesség felülvizsgálatának a (3) bekezdés a) és b) pontjában
történő kezdeményezése esetén meg kell adni a munkavállaló, valamint közfoglalkoztatott
személy nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, anyja nevét, társadalombiztosítási azonosító
jelét és a keresőképtelenség kezdetét. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkáltató, illetve
közfoglalkoztató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét,
valamint telefonos és postai elérhetőségét.

Budapest, 2021. február 17.
Magyar Államkincstár
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