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Tisztelt Szerkesztőség! 
 

 

A Magyar Diabetes Társaság fennállása óta küldetésének tekinti a cukorbetegségben szenvedők 

támogatását. Ennek keretében többek között saját weboldalunkon (www.diabet.hu) belül külön páciens oldalt is 

működtetünk, melynek célja betegeink naprakész és korrekt tájékoztatása. Minthogy a cukorbetegség valódi 

népbetegség, mind pácienseink, mind az őket kezelő egészségügyi dolgozók számára hasznos, ha minél több 

fórum foglalkozik a diabétesz különböző aspektusaival.  Ezért örömmel láttuk, hogy a www.penzcetrum.hu 

weboldalon 2016. július 7-én megjelentek szerint „66,5 ezer forintos jóváírást is kaphatsz idén a háziorvostól” 

címmel egy rövid összefoglaló jelent meg a cukorbetegek összevont adóalapját csökkentő kedvezmény 

igénybevételéről. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a cikk tartalmaz néhány olyan észrevételt a jogszabály 

értelmezésével kapcsolatban, mely az olvasót félrevezetve felesleges konfliktusokat generálhat a 

cukorbetegségben szenvedő páciens és ellátó orvosa között.  

 

Észrevételeink az alábbiak:  

 

1. A cikkben hivatkoznak a 15/1990. (IV.23.) SZEM rendeletre, mely azonban 2010. jan. 1-én az eü. miniszter 

49/2009 (XII.29) EüM rendelete a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról 3. § (6) pont alapján 

hatályát vesztette. 

 

2. A cikk írója két bekezdésben írja le a cukorbetegnek járó juttatásokat, de mindkét pont ugyanarról, vagyis a 

cukorbetegek összevont adóalapját csökkentő kedvezmény igénybevételéről szól, amit nyilván csak egyszer lehet 

kérvényezni.  

 

3. A közleményben szerepel, hogy „Szövődményes cukorbetegeknek, akik betegségük mellett is aktívan 

dolgoznak, magasabb bérbesorolás jár. Ezt a cég visszakapja az államtól, tehát a munkáltatónak semmibe sem 

kerül.”  Ilyen rendeletről nincs tudomásunk, feltehetően rosszul értelmezték az adóalapot csökkentő 

kedvezményt.  

 

4. „…a fentebb említett juttatási formákat törvény mondja ki, így az érvényes szakorvosi igazolással ezekért 

folyamodó cukorbeteg emberektől nem tagadhatják meg sem a háziorvosok, sem a cégek.” 

Egyrészt a nevezett juttatásokról  nem törvény rendelkezik, hanem rendelet, másrészt a fenti mondat azt sugallja, 

mintha a háziorvosok eddig megtagadták volna az igazolás kiadását. Mivel ilyen esetre a cikk írója nem hoz fel 

példát (az MDT-nek sincs tudomása ilyenről), ezért ez a megállapítás megalapozatlannak tűnik.  

 

Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy egyébként jóhiszemű, de laikusok által megfogalmazott írások, 

tájékoztató anyagok tartalmaznak félreérthető, vagy szakmailag nem korrekt állításokat, mely miatt a segítő 

szándék nem éri el célját és félreértéseket okoz.  

http://www.penzcentrum.hu/
http://www.diabet.hu/
http://www.penzcetrum.hu/


Amennyiben szerkesztőségük a későbbekben hasonló, diabetológiai tárgyú közlemények megjelenését tervezi, 

készséggel felajánljuk a Magyar Diabetes Társaság szakmai közreműködését, akár a lektorálást, akár cikkírást 

illetően.  
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