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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 
2020. július 1. után?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

2020. január 7-én nyújtottam be Önhöz K/9034 számú írásbeli kérdésemet „Továbbra is mi lesz a 
társadalombiztosítás nélkül maradottakkal?” címmel. Erre K/9034/1 számú válaszában Tállai 
András államtitkár úr válaszában tájékoztatott, hogy „egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a 
belföldi személynek kell fizetnie, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen 
sem jogosult”, kivéve aki „helyzeténél fogva (pl.: nyugdíjas, gyes-ben részesül, kiskorú, szociálisan
rászorult, stb.) jogosult egészségügyi szolgáltatásra”.

A „szociálisan rászorult” kategória definícióját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 54. § határozza meg:

„a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át”, illetve

„b) aki egyedülélő [sic!] és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-
át nem haladja meg”.

Ez a két összeg a jelenlegi (és 2010 óta változatlan) 28.500 forintos minimál-nyugdíjjal számolva 
34.200, illetve 42.750 forint. A 2020. július 1-ével hatályba lépő társadalombiztosítási szabályok 
alapján aki tartósan munkanélküli, szükséghelyzet folytán nem bejelentett munkából él, vagy éppen 
pályakezdésre váró fiatal, és az egy főre eső havi jövedelme ezeket az összegeket egy forinttal is 
átlépi, máris köteles havi 7.710 forintot fizetnie az adóhatóságnak, ha szeretne az államtól 
egészségügyi ellátást kapni.

Ez a 7.710 forint a fenti összegeknek több mint negyedét, illetve ötödét – a lakhatási, 



gyermeknevelési és esetleges gyógyszerköltségek levonása után pedig még nagyobb hányadát – 
teszi ki, amit az érintettek jó része egyszerűen képtelen kifizetni. Így tehát látható, hogy az új 
szabályozás a célját – a fizetési hajlandóság növelését – nem szolgálja, viszont szociális alapon 
bünteti a legsúlyosabb megélhetési gondokkal küzdőket.

Illetve könnyen adósság, adósságspirál, uzsora terhe alá vetheti őket, hiszen akinek a havi tb-járulék
előteremtése is nehézségekbe ütközik, annak a háromhavi tartozás (23.310 Ft!) kiegyenlítése a 
jövedelméből egyenesen lehetetlen. Márpedig enélkül – szintén az államtitkár úr válaszát idézve – 
„térítésmentesen nem lehet ellátást igénybe venni”.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek alapján a következő kérdésekben kérem tájékoztatását:

A „térítésmentesen nem lehet ellátást igénybe venni” kitétel pontosan mit jelent? Valóban 
megtagadhatja-e egy, az élet védelmére fölesküdött orvos olyasvalaki ellátását, akinek a tb-tartozása
meghaladja a háromhavi összeget? 

Amennyiben a sürgősségi ellátás szabályai – hivatkozva Izer Norbert államtitkár úr 
K/8693/1. számú válaszára is – nem változnak, úgy melyek azok az ellátások, amiket az 
egészségügyi rendszer az új szabályozás szerint nem biztosít térítésmentesen? 

Létezik-e „térítéses igénybevétel”? Ha igen, annak a kiszámítása hogyan történik? 
Létezik-e árlista a különböző beavatkozásokról? 

A kormány számításai szerint a több mint háromhavi tb-járulékkal tartozók kimaradása 
az orvosi ellátásból mennyivel rontja az ő egészségügyi állapotukat és rövidíti meg 
élettartamukat? Ez pedig hosszútávon hogyan befolyásolja a magyar lakosság 
egészségügyi és a magyar állam gazdasági helyzetét? 

Megtisztelő válaszát köszönöm!

Tisztelettel:

Dr. Oláh Lajos 
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