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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ungár Péter (LMP)

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: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Aki elveszti a TAJ számát, mindent elveszít?"

Tisztelt

Miniszter

Úr!

Augusztus végén jelent meg az EMMI rendelete, amely szerint már a sürgősségi ellátásért is fizetnie
kell annak, aki július után hat havi tb-tartozást halmoz fel. A „jó” hír, hogy elég a beavatkozás után
fizetni, és az összeget 750 ezer forintban maximalizálták.
Pedig Izer Norbert, a pénzügyi tárca adóügyi államtitkára korábban azt nyilatkozta, hogy „az új
rendelkezések nem érintik a sürgősségi ellátást: a mentés igénybevételéhez való jog Magyarország
területén – állampolgárságra vagy egészségbiztosítási jogviszony fennállására tekintet nélkül –
mindenkit megillet. Azaz ellátás nélkül senki nem maradhat.”
Az új rendelet következtében egy véletlen baleset, vagy váratlan megbetegedés miatti egészségügyi
ellátás is több millió forint ellátási díjjal járhat. Ha valakit elütnek, infarktust kap az utcán, vagy
elkapja a koronavírust, akkor az ellátás sok-sok esetben teljesen megfizethetetlen lehet számára,
vagy akár egész családokat, sőt generációkat tehet tönkre.
A tb-törvény tavaly év végi módosítása azonban okozhat még további kellemetlen meglepetéseket is
a magyar emberek számára, ezért kérem tisztelt miniszter urat, hogy válaszoljon a következő
kérdéseimre:
1.) A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (továbbiakban: TAJ-szám) egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele vonatkozásában való érvénytelenítése jár-e azzal a következménnyel, hogy emiatt
semmilyen új szociális segély vagy szociális támogatás (akár önkormányzati, akár állami
folyósítású) nem lesz igényelhető - még élelmiszersegély sem, hiszen azok kérelmezése érvényes
TAJ-kártyához kötött?

2.) A TAJ-szám egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában való érvénytelenítése
járhat-e azzal a következménnyel, hogy megszűnik az addig rendszeresen folyósított szociális
támogatások kifizetése (pl. özvegyi nyugdíj, lakásfenntartási-fűtési támogatás, élelmiszertámogatás, esetleg gyermekgondozási díj is), hiszen azok folyósítása érvényes TAJ-kártyához
kötött?
3.) Milyen szociális ellátásra lesz jogosult az olyan személy, akinek nincs az egészségügyi ellátás
tekintetében érvényes TAJ-száma? Kaphat-e pl. élelmiszertámogatást, lakhatási támogatást,
sürgősségi betegellátást, szülési segélyt?
Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2020. szeptember 28.
Tisztelettel:
Ungár Péter
(LMP)

1

