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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi lesz a társadalombiztosítás nélkül 
maradottakkal?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2019. december 13-án elfogadott, új társadalombiztosítási törvény – ami a kihirdetéséig még 
T/8021. számon érhető el – 46. § (2) bekezdése szerint

„Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy (…) fizetési kötelezettségét 
nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási 
járulék összegének háromszorosát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ 
szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi 
szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. A biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős 
szerv a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti.”

Eszerint akinek háromhavi (23 ezer forintos) társadalombiztosítási tartozása összegyűlik, az az 
állami egészségügyi rendszer szolgáltatásait csak térítésért veheti igénybe. Ezen felül a TB-számuk 
is megszűnik, azaz a nyilvántartásból is kikerülnek.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek alapján a következő kérdésekben kérem tájékoztatását:

Azt a magyar állampolgárt, aki ily módon elveszti jogosultságát térítésmentes orvosi ellátásra, és 
anyagi helyzete nem engedi meg a magánkezelést, ki fogja ellátni? 

Az a magyar állampolgár, aki ily módon elveszti jogosultságát térítésmentes orvosi ellátásra, 
kezelés esetén milyen térítési kötelességben fog részesülni? Az eddigi gyakorlat szerint továbbra is 
utólag, adóként vonják le tőle az elmaradt tb-járulék összegét, vagy a kezelés piaci árát kell 



befizetnie? 

Sürgősségi ellátás esetén – amikor a betegnek nincs lehetősége dönteni a kezelését illetően – annak 
a magyar állampolgár, aki ily módon elveszítette jogosultságát térítésmentes orvosi ellátásra, 
szintén meg kell térítenie a kezelés teljes költségét? 

Amennyiben egy TAJ-számát elvesztett magyar állampolgár – piaci áron számolva akár többmilliós
– műtétre szorul, annak a költségét is adóként vonják le, vagy átváltható szabadságvesztésre? 

Fenti esetben a műtét költsége mellett a TAJ-szám nélküli betegnek a tb-járulékot is be kell fizetnie?

Amennyiben valakit munkaadója tudtán kívül nem jelent be a társadalombiztosítónak, az ő orvosi 
kezelését kinek és milyen számítás szerint kell megtérítenie? 

Amennyiben a TAJ-számát elvesztett beteg időközben rendezi a tartozását, mennyi időn belül lesz 
ismét biztosított? 

Mi történik, ha valakiről a rendszer téves riasztást ad? 

Előfordulhat-e, hogy valakinek tb-járuléktartozás miatt csúszik az ellátása, ami az ő egészségének 
további romlásával, ennek következtében pedig magasabb társadalombiztosítási ráfordítással járhat?

Előfordulhat-e, hogy magyar állampolgár tb-járuléktartozás miatt ne kapjon orvosi ellátást? Ha 
igen, úgy kormány előzetes számításai szerint ez hány emberéletbe fog kerülni? 

Tervez-e a kormány kompenzációt azok számára, akiknek nincs bejelentett munkaviszonyuk, illetve
anyagi forrásuk sem a tb-járulék egyéni befizetésére, de különösen nem háromhavi járuléktartozás 
rendezésére? 

Hogyan tervezi a kormány tájékoztatni az érintetteket a megváltozott társadalombiztosítási 
szabályokról? 

Megtisztelő válaszát köszönöm!

Tisztelettel:

Dr. Oláh Lajos 
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