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Jogszabályi háttér 

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése 
értelmében az OEP - az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában - 
irányítja, felügyeli, szervezi és ellenőrzi az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint 
az adatszolgáltatási feladatok ellátását, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, 
az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggő utazás 
költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését). 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
rendelet) 6/A. §-a alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint szakmai irányító szerv a 
szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalok (továbbiakban: ellenőrző hatóság) 
által lefolytatandó ellenőrzések vonatkozásában ellenőrzési tervet bocsátott ki. 

A rendelet 6/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a BFKH-EPSZSZ - a szakmai irányító szerv 
által kiadott országos hatósági ellenőrzési terv alapján - a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint az alábbi hatósági ellenőrzési 
tervet bocsátja ki. 

 

Az ellenőrzés célja 

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy megsértésének 
megállapítása. 

Maga az ellenőrzés valamely foglalkoztató, kifizetőhely az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival 
összefüggő tevékenységének vizsgálata, figyelemmel kísérése. 

Az ellenőrzések lefolytatásakor elsődleges szempont a prevenció, másodlagos a hibák feltárása, a 
jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben szankció kiszabásával a jogkövetés 
kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. 
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Az ellenőrzés preventív és restitutív jellegének érvényre juttatásához elengedhetetlen a feltárt 
jogsértések súlyának megfelelő jogkövetkezmények következetes, szigorú, ugyanakkor méltányos 
alkalmazása, a biztosított személy jogainak és kötelezettségeinek maradéktalan érvényesítése. 

 

Az ellenőrzési terv általános irányelvei 

• az Egészségbiztosítási Alap és a biztosítottak érdekeinek védelme, 
• kifizetőhelyek esetén a megfelelő ellenőrzési fordulók követése (a foglalkoztatónál az elévülési 

időn belül, szükség szerint egy alkalommal téma, illetőleg célellenőrzést kell tartani), 
• a bekövetkezett jogszabályváltozások következtében felmerülő feladatok végrehajtása, 
• az egészségbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás, az ezekkel kapcsolatos bejelentési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok betartatása, 
• az egységes jogalkalmazás, a törvényesség betartásának, a társadalombiztosítási jogok és 

kötelezettségek együttes érvényesülésének biztosítása, 
• az illetékességi területre jellemző sajátosságok figyelembevétele, 
• az ellenőrzés preventív jellegének hangsúlyozása, az ellenőrzött foglalkoztatók és kifizetőhelyek 

munkájának segítése, 
• az eljárási szabályok kifizetőhelyek által történő betartásának, alkalmazásának vizsgálata. 

 

 

A hatóságnak ellenőrzést kell lefolytatnia 

• a kifizetőhelyen az elévülési időn belül legalább egy alkalommal (átfogó ellenőrzés), 
• az érkezett beadvány, illetőleg az OEP nyilvántartása alapján feltételezhető, hogy a foglalkoztató a 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon tett eleget, 
• az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai megállapításához szükséges adatok beszerzése 

meghiúsul, vagy feltételezhető, hogy az adatok tévesek, valótlanok, 
• az arra illetékes szakegységtől felkérés érkezik, 
• a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől felkérés érkezik a 

székhelytől eltérő egészségbiztosítási szerv illetékességi területen működő kifizetőhelyen 
lefolytatandó eljárásra 

• más szerv megkeresése a foglalkoztató mulasztásának, téves adatszolgáltatásának feltárására 
irányul, 

• a foglalkoztató, a társadalombiztosítási kifizetőhely megszűnik (záró ellenőrzés), 
• ügyirati megkeresés esetében, ha (pl.: panasz, közérdekű bejelentés, hatósági megkeresés) az 

ügyfélnél, a biztosítottnál vagy foglalkoztatónál, illetőleg egyéb adatszolgáltatásra kötelezettnél, 
egyéni vállalkozónál, őstermelőnél, stb. helyszínen történő eljárást igényel 

 

Az ellenőrző hatóság ellenőrzési kötelezettsége kiterjed 

• a foglalkoztatónak minősülő jogi és természetes személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, költségvetés alapján gazdálkodó 
szervezetekre, illetőleg egyéb szervekre, továbbá egyéni vállalkozókra és az „önfoglalkoztatók"-ra, 

• a biztosítottakra, mint a társadalombiztosítási jogviszony alanyaira, 
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Az ellenőrzés hatásköre kiterjed 

• az egészségbiztosítással összefüggő bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének vizsgálatára, 

• az Ebtv. V. fejezetében taglalt egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint az Ebtv. VI. 
fejezetében meghatározott baleseti ellátások megállapításához szolgáltatott adatok 
megalapozottságának, helytállóságának, valódiságának ellenőrzésére, 

• a foglalkoztatóhoz benyújtott egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzre 
irányuló kérelmek kezelése és a kérelmeknek az ellátás megállapítására és folyósítására illetékes 
szervhez történő továbbításának vizsgálatára, 

• az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai jogszerűségének megállapításához a biztosítási 
jogviszony elbírálásának és a járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, 

• a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál, egyéni vállalkozónál, „önfoglalkoztatók"-nál 
(mezőgazdasági őstermelő, stb.) és minden biztosítottat foglalkoztató jogi és természetes 
személynél az ellátások megállapításához közölt adatok megalapozottságának, egyéb 
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, 

• jogszabályi feltételek megléte esetén a foglalkoztatónak társadalombiztosítási kifizetőhelyek 
létesítésére történő kötelezésére, illetőleg a foglalkoztató kérelme alapján, a működéshez 
szükséges feltételek esetén a megállapodás előkészítésére (és a megállapodásban foglaltak 
betartatására), 

• a kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátások jogszerűségének és 
elszámolásának vizsgálatára, valamint a kifizetőhelyeknek jogszabályban, illetőleg a 
Tájékoztatóban előírt feladatai teljesítésére, 

• méltányossági ügyekben érkezett felkérés alapján környezettanulmány elvégzésére, 

• az ellenőrző hatóság területi illetékességi körébe tartozó „önfoglalkoztatók" (egyéni vállalkozók, 
mezőgazdasági őstermelők, stb.) üzemi balesetének kivizsgálására 

 

Az ellenőrzés típusai 

• Átfogó ellenőrzés. Az ellenőrzés felöleli teljes körűen a vizsgált foglalkoztató (kifizetőhely) 
egészségbiztosítással összefüggő jogszabályok, szabályozások betartását az ezzel összefüggő 
feladatellátást, adatszolgáltatását. 

• Téma ellenőrzés. Az ellenőrzés azonos, illetve az azonos jellegű feladatot (pl.: jogszabályváltozás 
hatása, stb.) egy időben több foglalkoztatónál vizsgálja általánosítható következtetések levonása 
céljából. 

• Célellenőrzés. A célellenőrzés egy adott konkrét, egyedi ügy, feladat kivizsgálására, tisztázására 
irányul. 

• Utóvizsgálat Az utóellenőrzés valamely előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai, javaslatai 
alapján hozott intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálatára irányul. 

• Záró ellenőrzés. Kifizetőhelyi záró ellenőrzés megtartása kötelező a kifizetőhely megszüntetése 
esetén. 
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Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzési 
időszak 

Az 
ellenőrzések 
ütemezése 

Ellenőrzés 
eszköze 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyeken az 
egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 
megállapítására, folyósítására és elszámolására 
vonatkozó vizsgálat lefolytatása 

Elévülési időn 
belül 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni 
átfogó 
ellenőrzés 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) 
kormányrendelet 2014. január 1-től hatályba lépett, a 
kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek 
végrehajtása, különös tekintettel: 
- a gyermekgondozási díjat (gyed) érintő változások 
alkalmazására (ún. gyed extra), 
- egyidejűleg több ellátás folyósítására, 
- a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésére, 
az Ebtv. 74. §-ban foglaltak alkalmazására, 
- az ügyintézési határidők betartására, 
- a kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítására és 
vezetésére. 

2014.01.01-
2015.12.31. 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni 
téma 
ellenőrzés 

A kifizetőhelyek által folytatott eljárások, különös 
tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvényben foglaltak alkalmazása, főként 
- a döntések (végzés, határozat) alakszerűsége, 
- fellebbezési eljárások. 

Elévülési időn 
belül 
 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni 
téma 
ellenőrzés 

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető 
foglalkoztatók esetében a pénzbeli ellátások 
megállapításához közölt adatok helyessége: az 
elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek 
esetében az elektronizált dokumentumon és a 
papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok 
egyezősége, a biztosítási jogviszony bejelentéséről 
szóló igazolás kiadása, ellátás igénylésekor a 
kérelem és igazolások átvételének, beérkezésének 
igazolása. 

2012.01.01-
2015.12.31. 

2015. I-IV. 
negyedév 

Helyszíni 
téma 
ellenőrzés 

 

Az ellenőrzési tervben foglaltakat jóváhagyom: 

 Dr. Borka Béla 
 igazgató 


