Tájékoztató
munkáltatók részére
a veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség idejére folyósított táppénz
esetén fizetendő táppénz hozzájárulásról

Tájékoztatom, hogy az elmúlt időszakban több szakmai lapban téves, szakmai
megalapozottságot nélkülöző tájékoztatás jelent meg a veszélyeztetett terhesség
esetén fizetendő táppénz hozzájárulásról.
A „9”-es keresőképtelenségi kód (veszélyeztetett terhesség) esetén alkalmazandó
munkáltató által fizetendő táppénz hozzájárulással kapcsolatosan az alábbi szakmai
tájékoztatást adom:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi
XXXI. törvény 2011. május 1-jétől hatályos 4. § (1) bekezdése, módosította a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 137. § (1) bekezdését, mely szerint a
munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére — ide nem értve a
társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti
keresőképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként történő gondozásba vételt
követő, terhesség miatti keresőképtelenséget — naptári évenként 15 munkanap
betegszabadság illeti meg.
Ez azt jelenti, hogy 2011. április 30-át követően bekövetkező keresőképtelenségek
esetében, a veszélyeztetett terhes munkavállalónak már a keresőképtelenség első
napjától — amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak — táppénz jár, és nem a
munkáltató által finanszírozott betegszabadság.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-a
értelmében
„Keresőképtelen,
a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
b) aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességigyermekágyi segélyre nem jogosult;
c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
d)
e) a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a
saját háztartásában neveli;
f) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy
gyógykezelése miatt részesül;
g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap,
vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki
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járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem
tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.”
Felmerül valóban a kérdés, hogy a terhesség betegség-e. Véleményünk szerint a
terhesség nem betegség, azonban ha a terhességi ideje alatt a kismama egészségi
állapotában olyan változás következik be, amely az anya, vagy a magzat egészségét
veszélyezteti, tehát a kismama veszélyeztetett terhesnek minősül és keresőképtelen
állományba kerül, úgy adott helyzetben ezen állapot betegségnek tekintendő.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (5) bekezdése
értelmében a foglalkoztató az 5. §-ban említett biztosított betegsége miatti
keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított
táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg.
Ennek megfelelően, a veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség idejére
folyósított táppénz egyharmadát táppénz-hozzájárulás címén meg kell fizetnie a
foglalkoztatónak.
Tájékozatom továbbá, hogy a különböző „szakmai lapokban” megjelenő írások nem az
egészségbiztosítás hivatalos kiadványai, nem jogforrás, így az ott leírtakra hivatkozni
nem lehet.
Kérem, az adott témában a fentiekben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen eljárni.
Budapest, 2011. november 14.
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