Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye
az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő
2013. július 06. napjától és 2013. július 15. napjától életbe lépő változásokról

Hogyan változtak a táppénz szabályai, 2013. július 15‐től?




Ami eddig volt:
‐ A táppénz számításánál eddig a korábbi munkáltatónál elért jövedelmet is figyelembe
vették.
És ami ezután lesz:
‐ Csak annál a munkáltatónál elért jövedelmet lehet figyelembe venni, ahol dolgozik a
munkavállaló, amikor beteg lesz.
Miért jobb az új szabályozás?
‐ Mert nem érintik a jogosultság szabályait, azaz ugyanaz kaphat táppénzt, terhességi‐
gyermekágyi segélyt és gyermekgondozási díjat, aki korábban is kaphatott.
‐ Könnyen kiszámítható, hogy mennyi lesz a táppénz összege.
‐ Egyszerűbb és kiszámíthatóbbá vált a rendszer.
‐ Betegség esetén a dolgozó tud előre kalkulálni.

Hogyan változtak a gyermekápolási táppénz szabályai, 2013. július 6‐tól?







Ami eddig volt:
‐ Csak az otthoni ápolás idejére járt a gyermekápolási táppénz.
És ami változott:
‐ Mostantól a beteg gyermek kórházi kezelésének idejére is kaphat a szülő
gyermekápolási táppénzt.
Amire eddig nem volt lehetőség:
‐ Az úgynevezett méltányossági táppénz, a 12 és 18 éves beteg gyermek esetében.
Mit is jelent ez?
‐ A 12 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek esetén, méltányosságból
igényelhet táppénzt a szülő, függetlenül attól, hogy kórházban, vagy otthon kezelik a
gyermeket.
Miért jobb az új szabályozás?
‐ Amikor egy gyermek súlyos beteg, sokszor családok mennek tönkre, mert az egyik szülő
keresete kiesik a családi kasszából. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy a kritikus
helyzetben sem marad kereset nélkül egyik szülő sem!

Hogyan változtak a terhességi‐gyermekágyi segély és a GYED összegének kiszámításának
szabályai?



Miben áll a változás?
‐ Csak a gyermek születésekor fennálló munkaviszonyból származó jövedelmet lehet
figyelembe venni a számításkor!
Érintheti‐e bárkit is hátrányosan az új szabály? NEM!
‐ …hiszen, akinek a gyermeke 2014. május 11‐e előtt születik, azoknak a régi és az új
szabályok szerint is ki kell számolni az ellátás összegét és számára a kedvezőbbet kell
folyósítani.

Hogyan változnak a jövedelemigazolás kiállítására vonatkozó szabályok?





Mi volt eddig?
‐ Amikor megszűnt a munkaviszony a munkáltató automatikusan kiállította a jövedelem
igazolást.
Mi lesz ezután?
‐ Most csak akkor köteles kiállítani a munkáltató a nyomtatványt, ha a biztosított azt
írásban kéri, a munkaviszony megszűnésekor.
2013. július 15‐töl kinek érdemes kérnie jövedelemigazolást?
‐ Csak annak, aki olyan gyermekre tekintettel kér terhességi‐gyermekágyi segélyt, vagy
GYED‐et, aki várhatóan 2014. május 11‐e előtt születik.
Miért jobb ez a korábbi szabályozásnál?
‐ Mert a munkáltatók megszabadulnak az igazolás kiállításával kapcsolatos
adminisztrációtól.
‐ A munkavállalónak pedig nem kell őrizgetnie a nyomtatványt

Aki bővebb információt szeretne megtudni a fenti módosításokról, és változásokról az látogasson
el a www.oep.hu lakossági oldalra, ahol talál részletes tájékoztatót is.

Budapest, 2013. július 22.
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