TÁJÉKOZTATÓ
a méltányossági táppénz veszélyhelyzeti különös szabályairól
A méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló
326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Különös szabály) 1. §-a szerint a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)
ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a
továbbiakban: Ebtv.) foglaltaktól, illetve az Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 31/B. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2
járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz
méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig
folyósítható.
Az Ebtv. vhr. 31/B. § (2) bekezdése kimondja, hogy a táppénz folyósításának időtartama a
méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartamával együtt sem haladhatja
meg az egy évet.
A Különös szabály célja, hogy a táppénz - méltányosságból - 1 éven túl is folyósítható
legyen azon biztosítottak számára, akik az egyes egészségügyi ellátások (például
műtétek) koronavírus világjárvány miatti felfüggesztése miatt nem válhattak
keresőképessé. A Különös szabály alapján táppénz méltányosságból csak azon biztosítottak
részére állapítható meg és folyósítható, akiknek az 1 éven túl is fennálló keresőképtelensége
ok-okozati összefüggésben van az egészségügyi ellátások felfüggesztésével.
Az előző bekezdés szerinti ok-okozati összefüggés igazolása érdekében az ügyfélnek a
kérelméhez csatolnia kell az egészségügyi szolgáltató arra vonatkozó igazolását, hogy érintett
volt az egészségügyi ellátás felfüggesztésével (például műtétre volt előjegyezve, de az
elhalasztásra került; az egészségügyi ellátások felfüggesztése miatt nem kapott műtéti
időpontot; stb.). Ezen célból formanyomtatvány rendszeresítésére nem kerül sor, a táppénz
megállapítása érdekében elfogadható bármely olyan irat, amelyből egyértelműen
megállapítható, hogy a biztosított érintett volt az egészségügyi ellátások felfüggesztésével. Az
egészségügyi szolgáltató által kiállított ezen igazolással meg kell keresni a keresőképtelen
állományban tartó orvost, akinek írásban nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a
biztosított keresőképtelensége ok-okozati összefüggésben áll-e azzal a körülménnyel,
hogy nem részesülhetett - az egészségügyi ellátások SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódó felfüggesztése okán - azon ellátásban, amelyet, ha megkapott volna, már
keresőképessé válhatott volna.
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 2021. február 8. napjától
kezdődően áll fenn. A méltányossági táppénz megállapítására és folyósítására vonatkozó
Különös szabály azon biztosítottak esetén alkalmazható, akik keresőképtelenségének
időtartama 2021. február 7. napját követően érte el az 1 évet. Amennyiben ezen körülmény
fennáll, és igazolható a jogszabály szerinti ok-okozati összefüggés, úgy a méltányossági

táppénz legkorábban a Különös szabály hatálybalépésének napjától, 2021. június 11-től
állapítható meg, illetve folyósítható.
A Különös szabály csak a keresőképtelenség legalább 1 éves fennállását követeli meg, nem
szabályozza azonban azt, hogy ezen keresőképtelenségnek folyamatosnak kellene lennie.
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint, ha a biztosított a táppénzre
való jogosultság időtartamát kimerítette, azonban a keresőképtelensége továbbra is fennáll,
úgy a biztosított kérésére az orvos köteles kiadni a keresőképtelenségről szóló igazolást.
Amennyiben olyan biztosított nyújt be a Különös szabály alapján méltányossági táppénz
iránti kérelmet, akinek a keresőképtelenségi időtartama a veszélyhelyzet alatt érte el az 1 évet,
azonban akár már több hete vagy hónapja nincs igazolva a keresőképtelensége, abban az
esetben is lehetőség van a táppénz méltányosságból történő megállapítására azon naptól
kezdődően, amikortól a biztosított keresőképtelensége újra igazolásra kerül. Ebben az esetben
- mivel az ellátás legkorábban 2021. június 11-től folyósítható - nincs szükség arra, hogy az
orvosszakértői szerv visszamenőlegesen véleményezze a biztosított keresőképtelenségét.
A Különös szabály olyan esetben is alkalmazható, amikor a biztosított keresőképtelenségének
az időtartama a veszélyhelyzet ideje alatt olyan módon éri el az 1 évet, hogy az alatt nem
folyamatosan normatív alapon részesült táppénzben, hanem már méltányosságból is kapott
ellátást (például 9 hónapig táppénzben részesült, majd 3 hónapig méltányossági táppénzben ha fennállnak a Különös szabályban foglalt feltételek, esetében is van lehetőség arra, hogy 1
éven túl is kapjon ellátást).
A fentieken túl egyebekben a méltányossági táppénz megállapítására vonatkozó általános
szabályok szerint kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy a biztosított a méltányossági kérelmet a
foglalkoztatójához nyújthatja be, aki a kérelmet, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott
valamennyi dokumentumot, valamint - ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet
működtet - a Magyar Államkincstár Központ által rendszeresített nyomtatványt („Adatlap a
méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások igényléséhez társadalombiztosítási
kifizetőhelyek részére”) kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a
székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére. A méltányossági táppénz folyósítására
vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, az orvosi szakvéleményt
a keresőképtelenség várható időtartamáról.
A
kérelem
benyújtására
szolgáló
formanyomtatvány
elérhető
a
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html internetes hivatkozásra
kattintva, „Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő
elbírálásához” elnevezéssel.

Budapest, 2021. július 9.
Magyar Államkincstár Központ

