1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
Táppénz
43. § (1)358 Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben
meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
(2)359 Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való
jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön
kell megállapítani. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a
foglalkoztatónál áll fenn.
(3)360

44. § Keresőképtelen,
a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
b) aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre
nem jogosult;

c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
d)361 a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése
időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbetegellátást nyújtó intézményben; Hatályos 2013. VII.6-tól
e)362 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)363 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.
45. § (1) A betegség okozta keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetőleg az a munkakör az
irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott.
(2) A keresőképesség elbírálására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződésben nevesített
orvosa és a keresőképesség elbírálására jogosító szerződést kötött orvos jogosult.
(3) A keresőképtelenség a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően, legfeljebb öt napra visszamenőleg
is igazolható.
(4)364 Kivételesen indokolt esetben - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az orvosszakértői szerv a
keresőképtelenséget a vizsgálatra jelentkezés időpontjától legfeljebb hat hónapra visszamenőleg is
igazolhatja.
46. § (1) Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban
a)365 a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át;
b)366 egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbetegszakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben
történő tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig;
c)367 egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a gyermek
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át;
d)368 háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a gyermek
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó

intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülállónak
nyolcvannégy naptári napon át;
e)369 hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a gyermek
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc
naptári napon át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a biztosított, ha részére külön törvény rendelkezése szerint
betegszabadság jár, a 44. § a) és f) pontjában említett keresőképtelenség esetében táppénzre legkorábban a
betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól jogosult.
(3)370 Az, aki a keresőképtelensége első napját közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt
folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő ideig kaphat.
(4) Biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki
a) tizennyolc éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy
b) iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig
megszakítás nélkül biztosított.
(5) Ha a biztosított a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már táppénzben
részesült, ennek időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be
kell számítani.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában nem számít előzménynek az az idő, amely alatt a biztosított
a) egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása,
b) beteg gyermek ápolása,
c) közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés vagy a járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat
miatt részesült táppénzben.
(7)371
47. § (1) A táppénz - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - minden naptári napra jár, ideértve a
szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is.
(2) Nem jár táppénz
a)372 a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult, illetőleg,
amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a
betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon
(munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn,
b) a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve, ha a
keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után,
c) a gyermekgondozási segély folyósításának az idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka
alapján járó táppénzt,
d) az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára,
e)373 a saját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára,
f)374 a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti
bányászjáradék folyósításának az idejére, ide nem értve a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék, illetve az átmeneti bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt.
(3)375 A táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható
ok nélkül nem jelent meg, vagy a keresőképesség elbírálását külön jogszabályban foglaltak szerint ellenőrző
(fő)orvos vizsgálatához nem járult hozzá. Az ellenőrző (fő)orvos - a kezelő orvos jelenlétében - a
keresőképességet a jogosult tartózkodási helyén is ellenőrizheti. A táppénz folyósítását akkor is meg kell
szüntetni, ha a táppénzre jogosult a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be,
illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti.
48. § (1)376
(2)377 A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért,
pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi
átlaga alapján kell megállapítani.
(3)378 Ha a biztosított a (2) bekezdésben megjelölt időtartam alatt nem rendelkezett legalább 180
naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári
napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre
jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a
biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő [48/A. § (1) bekezdés] megszakítása esetén a táppénz
alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
(4)379 Ha a biztosított a (2)-(3) bekezdésben (irányadó időszakban) táppénzalapként meghatározott
jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a jogosultság kezdő
napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a

tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek
hiányában a tényleges jövedelem.
(5)380 Ha a biztosítottnak azért nem volt a (2)-(3) bekezdés szerint figyelembe vehető jövedelme, mert
táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi
összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a
(4) bekezdés szerint megállapított összegnél kedvezőbb.
(6) A naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az
alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha
a) a korábbi keresőképtelensége is az újabb keresőképtelensége első napját magában foglaló naptári évben
kezdődött, és
b)381 a korábbi táppénzét a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján állapították meg.
(7)382 A táppénz alapjaként figyelembe vehető, a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem naptári napi
átlagának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány állapítja meg.
(8)383 A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető
jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege
nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét.
48/A. §384
49. §385 (1)386 A gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati
járandóság, a balettművészeti életjáradék vagy az átmeneti bányászjáradék mellett munkát végző biztosítottra
a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy387
a)388 a táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál biztosítási időként csak a gyermeknevelési
támogatás, az ápolási díj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék vagy
az átmeneti bányászjáradék folyósításának időtartama alatt biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet
figyelembe venni,
b)389 a táppénz összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonynak az a) pontban meghatározott
időtartam alatt elért, biztosítási jogviszonyból származó pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező
jövedelmet kell figyelembe venni a 48. §-ban foglaltak szerint.
(2)390

