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Tárgy: önhibán kívül ellátatlan betegek táppénz jogosultsága 
 
 
Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (továbbiakban: MEOSZ), mint a 
mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetének 
elnökeként az egészségügyi ellátások elhalasztása miatt önhibán kívül keresőképtelen betegek 
táppénz ellátásának folyamatos biztosítása érdekében fordulok az Operatív Törzshöz. 
 
Az új koronavírus járvány miatt immáron egy éve szűkített kapacitással működik az 
egészségügy. Amint az közismert, a járványhelyzetre tekintettel a nem létfontosságú 
kezeléseket, nem életmentő beavatkozásokat felfüggesztették, és egyes ellátásokat 2020 
márciusa óta határozatlan időre elhalasztottak. 
 
A Szövetségünkhöz érkezett jelzések alapján számos beteg a csipő- térdprotézis, gerinc-, 
végtag és egyéb műtétek folyamatos, többszöri elhalasztása miatt akár már egy éve is 
keresőképtelen. A korlátozások feloldását követően az elhalasztott műtétek pótlása is 
várhatóan hosszabb időt – a várólisták jelenlegi adatai alapján újabb egy évet is – igénybe 
vehet.  
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 46. § (1) 
bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a 
keresőképtelenség tartamára, de legfeljebb egy éven át jár. Az Ebtv. 44. § szerint aki betegsége 
miatt munkáját nem tudja ellátni, az keresőképtelennek számít. 
 
A keresőképtelen betegek pénzbeli ellátását biztosító táppénz tehát maximum egy éven át 
folyósítható, és az Ebtv. 50. § alapján méltányosságból sincs lehetőség 1 évnél hosszabb ideig 
táppénz ellátást nyújtani.  
 
Az egyébként aktív munkavállalók az elhalasztott műtétek, egészségügyi beavatkozások miatt 
ellátatlan betegek önhibán kívül nem kaptak egészségügyi ellátást és nem tudják 
munkájukat ellátni, ugyanakkor az 1 évben maximalizált táppénz jogosultság miatt a 
betegségi ellátásukat elveszítik. Sőt, ez járhat a munkahely és így akár a tb jogosultság 
elvesztésével is. 
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A járvány terjedésének megakadályozása érdekében tett veszélyhelyzeti lépések sorában 
intézkedések történtek az okmányok érvényességének meghosszabbítása, a közgyógyellátási 
jogosultság és a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére vonatkozó szakorvosi 
javaslatok érvényességének meghosszabbításáról is, de a pénzbeli ellátás meghosszabbítására 
nem került sor.  
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Nem pusztán mozgásszervi okból lehet elhalasztott beavatkozás miatt ellátatlanul maradt 
beteg, ezért felhívom szíves figyelmét, hogy a jelzett probléma széles társadalmi kört érint. 
 
Előbbiek alapján kérem a t. Operatív Törzs vezetőségét, hogy az elhalasztott egészségügyi 
beavatkozások miatt önhibán kívül keresőképtelen betegek táppénz ellátásának érdekében 
a táppénz folyósításának időtartamát is szíveskedjenek meghosszabbítani. Kérem szíves 
intézkedését, hogy veszélyhelyzeti rendelettel tegyék lehetővé, hogy az elhalasztott 
egészségügyi beavatkozás megtörténtét követően, a beteg újból munkaképessé válásának 
időpontjáig folyósítható legyen a táppénz. 
 
Végezetül tájékoztatom, hogy fenti javaslatommal megkerestem az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának táppénz szabályozási feladatokkal is megbízott, az egészségügyi 
finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkárát is.  
 
 
Segítő intézkedését előre is köszönöm. 
 
 
Budapest, 2021. március 12. 
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