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Iktatószám: KI-382/2020 

Budapest, 2020. december 16. 
Prof. Dr. Kásler Miklós, miniszter 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
 
Prof. Dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár 
Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
 
Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
 
másolat: 
 
Wagner Péter, főosztályvezető 
Egészségbiztosítási és Finanszírozási Főosztály 
 
Orsós Zsolt, főosztályvezető 
Fogyatékosságügyi Főosztály 
 
 
 
Tárgy: táppénz az autizmussal élő személy szülőjének az érintett betegsége vagy karantén-
kötelezettsége esetén 
 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Államtitkár Asszony, Tisztelt Államtitkár Úr! 

A koronavírus járvány jelenlegi szakaszában egyre gyakrabban adódik olyan helyzet, mikor az 

autizmusban érintett személynek karantén-kötelezettséget írnak elő, mert megbetegedett, vagy pl. 

kontakt volt az iskolában, a nappali foglalkoztatóban vagy a munkahelyén. Az autista gyermekek és 

felnőttek nagy százaléka az önellátási képességei, saját napjának az önálló menedzselésében 

nagyfokú támogatásra szorul, egyedül nem hagyható.  

Az autizmusban érintett személyhez egy fő segítsége szükséges, valamelyik családtagnak, jellemzően 

az egyik szülőnek otthon kell vele maradni. Ezekben az esetekben gyermekkorban jár a szülőnek 

táppénz, de 18 évesnél idősebb fogyatékossággal élő személy esetén már méltányossági alapon sem. 

Feltétlenül indokolt, hogy a szülő jogosult legyen táppénzre menni az autizmussal élő családtag 

karantén idején való támogatása céljából, mert gyermekének Ő jelenti a biztonságot, Ő ismeri 

legjobban gyermekét, ők tudják leginkább támogatni egymást ebben az élethelyzetben. 
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A probléma elsősorban a nagykorú autista személyek hozzátartozóit érinti, mert 18 éves kor után 

semmiféle lehetőség nincs szülői táppénz igénybe vételére, hiszen a méltányosságból megállapítható 

táppénz is csak a gyermek 12. és 18. életéve között járhat a szülőnek. Ez a probléma egyébként a 

járványidőszakon kívül is fennáll. 

 

Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Államtitkár Asszony, Tisztelt Államtitkár Úr! 

Kérjük, tekintsék át a hivatkozott szabályozást, és sürgősen intézkedjenek annak módosítása 

érdekében, javaslatunknak megfelelően. Az autizmussal élő személyek családjai eddig is fokozott 

terhelésnek voltak kitéve a járvány miatti rendkívüli helyzetben, méltánytalan lenne további, 

rendkívüli terheket, megoldhatatlan feladatokat hárítani rájuk. 

 

Hivatkozott jogszabályhelyek a gyermekápolási táppénz vonatkozásában:  

 1997. évi LXXXIII. a törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól; érintett szakaszok: 2. § 

(2), 5/A. §, 5/B. § ab) és p),  6. § (1), 39–39/B. §, 43. § (1), 44. § b) – e), h), 46. § (1) b)–e), (1a), 

(6), 77. § (2), 80. § (6) 

 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról; érintett szakaszok: 1. § (2) b). (5)-(6), 25/B. §, 27. § – 31. §, 

31/A. §–31/E.§, 38/B. §–39. §  

 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az 

élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról; 

érintett szakasz: 3. § (1) b) 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Hivatkozott jogszabályhelyek a méltányosságból igénybe vehető táppénz vonatkozásában: 

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 44-48. §; 

 217/1997. (XII 1.) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról; érintett szakaszok: 31/A. §, 31/B. §, 31/D. § 31/E. § 
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