
Crohn- és Colitis ulcerosa betegek  
számára járó kedvezmények
Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevétele

Jogszabály1:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 40.§-a, valamint az összevont 
adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele  szempontjából a 
Crohn- valamint a Colitis ulcerosa betegek az adóév napján érvényes havi 
minimálbér 5%-ig terjedő adókedvezményre jogosultak (2016- ban ez havi 
5.550,- Ft/évi 66.600, - Ft, míg 2017- ben havi 6.375,- Ft/évi 76.500, - Ft).

Ki által és hogyan érvényesíthető?

Az adókedvezményt kizárólag a beteg veheti igénybe, családtag (pl. beteg 
gyermek szülője) nem, a betegség fennállásáról kiállított igazolás birtoká-
ban. A kiállító orvos lehet szakambulancia, vagy kórházi osztály szakorvosa, 
illetve háziorvos is. Az orvosi igazolást az adóbevalláskor nem kell csatolni, 
csak 5 évig megőrizni. Az orvosi igazolás pontos adattartalmát a 49/2009. 
(XII.29.) EÜM rendelet melléklete határozza meg.

Ha év közben állapítják meg a betegséget, akkor az adókedvezmény év 
közben is érvényesíthető az adóelőlegből vagy év végén az éves személyi 
jövedelemadó bevallásban. Az adókedvezmény igénybevételéhez a 2016. 
évre vonatkozóan az ÁNYK 1653 számú formanyomtatvány 49. sorának „c” 
oszlopát kell kitölteni, annyiszor havi 5.550,- Ft-ot - legfeljebb évente 66.600, 
- Ft-ot – lehet beírni, ahány hónapig a betegség fennállt. A 2017. év vonat-
kozásában pedig az ÁNYK 1753 számú formanyomtatvány ugyanezen oszlo-
pában annyiszor havi 6.375,- Ft – legfeljebb évente 76.500,- Ft – tüntethető 
fel, ahány hónapig a betegség fennállt. A nyomtatvány megfelelő kitöltése 
érdekében azonban javasolt a személyi jövedelemadó bevallás kitöltési út-
mutatóját minden esetben figyelmesen áttanulmányozni.

Ha Ön több éve beteg, az adókedvezmény az igazolás megszerzését kö-
vetően az 5 éves elévülési időn belül a személyi jövedelemadó bevallások 
önellenőrzésével visszamenőlegesen is érvényesíthető. 

Orvosi vizsgálaton való részvétel

Az orvosi vizsgálatokon való részvétel miatti távolmaradás igazolt távollét-
nek minősül, díjazás azonban erre az időre a munkáltatótól nem jár. Nin-
csen törvényi korlát, hogy maximum hány napot lehet igénybe venni ilyen 
célból, a kötelező orvosi vizsgálaton való részvétel miatti távollét minden 
esetben díjazás nélküli, igazolt távollétnek minősül az Mt. alapján.

Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos szabályok

A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi ok-
kal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, 
ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a 
munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő mun-
kakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört ala-
pos ok nélkül nem fogadja el (Mt. 66.§ (7) bek.).

Ha Önt a betegsége akadályozza a munkája elvégzésében, és a munkáltató 
ezen okból felmondja a munkaviszonyát, úgy jogosult végkielégítésre, ha 
annak az egyéb törvényi feltételei is fennállnak, azaz a felmondás közlésé-
nek időpontjában nem minősül nyugdíjasnak és a munkáltatóval a munka-
viszonya legalább három éve fennáll. (Mt. 77§. (5) bek., b) pont). 

Fizetés nélküli szabadságra való jogosultság 

Ha a Crohn-vagy Colitis ulcerosa beteg gyermeket a munkavállaló szemé-
lyesen gondozza, a gyermek 10. életévének betöltéséig fizetés nélküli sza-
badságra és gyermek-gondozási díjra jogosult (Mt. 128.§ és 130.§).

***

1. 335/2009.(XII.29.) számú kormányrendelet

2. 5/2003. (II. 19) számú ESZCSM rendelet

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvény 20.§ (1) bekezdés c) pontja
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Magasabb összegű családi pótlék 
igénybevételének lehetősége
Jogszabály2:

A Crohn-betegséggel vagy Colitis ulcerosa-val küszködő gyermek esetén 
magasabb összegű családi pótlék igényelhető (2017-ben ennek összege 
23.300,- Ft, egyedülálló szülő esetében pedig 25.900,- Ft).

Hogyan érvényesíthető?

A magasabb összegű családi pótlék alap esetben bármely fővárosi és me-
gyei kormányhivatalnál papír alapon kérelmezhető, illetve elektronikusan 
(Ügyfélkapus azonosítással) is intézhető a Magyar Államkincstár oldalán: 
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view_off

A kérelem megfelelő kitöltése érdekében javasolt figyelmesen elolvasni az 
ide vonatkozó tájékoztatót:
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/create_csp_off_taj

A kérelem benyújtásakor csatolni kell a betegséget igazoló szakorvosi iga-
zolást, melyet rendszerint a beteg lakóhelye szerinti gyermekklinika, gyer-
mekszak-kórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés 
vagy szakgondozó szakorvosa adja ki.

Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók 
listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatala (OTH) a honlapján (www.antsz.hu) tájékoztatás céljából 
közzéteszi az alábbi linken: 
https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/magasabb_csaladi_potlek/
magasabb_csaladi_potlek.html?query=5/2003%20ESZCSM%20rendelet

1. 335/2009.(XII.29.) számú kormányrendelet

2. 5/2003. (II. 19) számú ESZCSM rendelet

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvény 20.§ (1) bekezdés c) pontja

Gyermekgondozást segítő ellátás  
(korábbi gyermekgondozási segély igénybevétele)
Jogszabály3:

A tartósan beteg, Crohn- vagy Colitis ulcerosa- ban szenvedő gyermek 10. 
évének betöltéséig a szülő (ideértve gyám, nevelőszülő is) gyermekgondo-
zást segítő ellátásra jogosult (bruttó összege 2017-ben 28.500, Ft).

Hogyan igényelhető?

A gyermekgondozást segítő ellátás a járási hivataloknál, kormányablakok-
nál papíralapon, illetve az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők eseté-
ben, elektronikus úton a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon igé-
nyelhető. 

A kérelemhez ez esetben is csatolni kell a beteg lakóhelye szerinti gyer-
mekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa által kiadott orvosi igazolást, 
kivéve, ha korábban családi pótlék igénylésére is sor került. 

Munkaviszonyban foglalkoztatott  
Crohn- vagy Colitis ulcerosa betegekre 
vonatkozó szabályok
Az alábbiakban kiemeltük a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. szá-
mú törvény (’Mt.”) azon rendel kezéseit, amelyek a Crohn-vagy Colitis ulce-
rosa-val küszködő betegek vagy ilyen gyermeket nevelő szülő számára 
hasznosak lehetnek:
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