
Előterjesztés jogszabályi kiegészítésre 

 

Tárgy: előterjesztés a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény táppénz ellátásokra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására. 

 

A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Ebtv.) 43. § - 49. §-ig rendelkezik a táppénz ellátásról. 

 

A jelenleg hatályos szöveg 43. § (1) bekezdése azt tartalmazza, hogy:  

„Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben 

meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.” 

 

A keresőképtelenség esetköreit az Ebtv. 44. § a) – h) pontja tartalmazza: 

Keresőképtelen, 

a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; 

b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és 

csecsemőgondozási díjra nem jogosult; 

c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; 

d)  a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az 

esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben; 

e) a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon 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 járványügyi, illetőleg állat-

egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen 

(munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható; 

h) *  a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő, 

ha) aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, 

vagy 

hb) a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése 

időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást 

nyújtó intézményben. 

 

A veszélyhelyzet elrendelésére tekintettel fontos lenne a keresőképtelenség esetkörének 

bővítése. A jelenlegi közneveléssel összefüggő intézkedések szükségessé teszik annak 

szabályozását, hogy abban az esetben, ha a köznevelésben résztvevő gyermek nem tud részt 

venni ebben, úgy a gyermekről gondoskodni köteles szülők megfelelő ellátásban részesüljenek. 

A szülők akaratukon kívüli kötelező gyermekfelügyeleti helyzetének kezelése államérdek. 

 

Javasoljuk a fentiek miatt az Ebtv. 44. § kibővítését. 

 

Javaslat: 

i) az Alaptörvény 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet esetén, ha a szülő 14 

évesnél fiatalabb gyermekéről való gondoskodása miatt a munkahelyén nem tud 

megjelenni, és a gyermeket saját háztartásában neveli; 
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Javasoljuk az Ebtv. 45. § a kiegészítését, bővítését is: 

 

Javaslat: 

Ebtv. 45. § (5) bekezdés: A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatti szülői gondoskodás 

miatti keresőképtelenség fennállását az illetékes köznevelési intézmény vezetőjének igazolása 

alapján lehet megállapítani. 

 

Javasoljuk az Ebtv. 46. § (1) bekezdésének a kiegészítését, bővítését is: 

 

Javaslat: 

Ebtv. 46. § (1) bekezdés f) pont: a veszélyhelyzet miatti szülői keresőképtelenség a köznevelési 

intézmény bezárásáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet fenntartásáig állhat fent. 

 

Javasoljuk az Ebtv. 46. § (6) bekezdésének a kiegészítését, bővítését: 

Ebtv. 46. § (6) bekezdés d) pont: veszélyhelyzet miatti 14 évesnél fiatalabb gyermekéről való 

gondoskodása miatt munkahelyen meg nem jelenés miatt részesült táppénzben. 

 

Budapest, 2021. március 12. 

 

 

 

 

 

 


