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Az ellenőrzés tárgya 

Ellenőrzések 
szám

a 

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése Jogsértés  

Társadalombiztosítási 
kifizetőhelyeken az 

egészségbiztosítási pénzbeli 
ellátások megállapítására, 

folyósítására és elszámolására 
vonatkozó vizsgálat lefolytatása 
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Az eljárások során megállapított fontosabb eltérések: 
- a táppénz összegét a minimálbér figyelembe vételével állapították meg az ún. „előnyszabály” helyett,  
- a számítási időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelmet az ellátás alapjaként nem vették számításba,  
- az ellátások naptári napi összegének megállapításánál nem vizsgálták a keresetveszteséget, 
- a kifizetőhely a nem rendszeres jövedelem osztószámának megállapításánál figyelmen kívül hagyta, hogy annak osztószáma nem 
lehet kevesebb, mint a rendszeres jövedelem osztószáma, 
- banki kompenzációt, melyet az ellátások folyósítása alatt is fizettek, ellátási alapként számításba vették, 
- egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapján járulékot fizetők esetében figyelembe vették az ellátások megállapításánál azt a 
nem rendszeres jövedelmet, ami után nem fizettek pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. 
- a 2014. január 01-től hatályos jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérték, eltérést, abban az esetben tapasztaltunk, ha a biztosított 
nem rendelkezett 180 naptári napi jövedelemmel az ellátás alapjának megállapításánál a nem rendszeres jövedelmet is számításba 
vették. 
Terhességi-gyermekágyi segélynél „kedvezmény-szabályt” alkalmaztak. 
- ha a biztosított nem rendelkezett 180 napi jövedelemmel, a kifizetőhely tévesen a minimálbér kétszeresének harmincad részével 
folyósította az ellátást, miközben a tényleges jövedelme azt nem érte el. Ezt követően a gyermekgondozási díj is a tévesen 
megállapított összeg figyelembe vételével került folyósításra. 
- az igénylők rendelkeztek legalább 180 napi jövedelemmel, ennek ellenére a minimálbér kétszerese képezte a terhességi-
gyermekágyi segély alapját, 
Gyermekgondozási díj összege az Ebtv. 48.§. (5)  ún. előnyszabály alapján került megállapításra, ennek ellenére januártól 
megemelték az ellátás összegét,  
Üzemi baleseti táppénznél nem a számítási időszakra járó, hanem a számítási időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelmet 
vették figyelembe. 
- a számítási időszakra vonatkozó utólag kifizetett nem rendszeres jövedelem után ellátási differenciát nem folyósítottak, 
- a rendszeres jövedelem osztószámát tévesen állapították meg a szabadságot követő pihenőnapok miatt,  
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolásának vizsgálata során az alábbi eltéréseket állapítottuk 
meg. 
- hivatásos állományúak „ún” számított táppénzét nem a megállapodásban rögzítettek szerint állapították meg, az alapba 
beszámították a hívatásosok egyéb jogviszonya alapján kifizetett járulékalapot képező jövedelmeket is. 
- a hivatásos állományú szülő nők esetében a szülési szabadság idejére nem a megállapodásban rögzített, az Ebtv. rendelkezései 
szerint megállapított terhességi-gyermekágyi segélynek megfelelő összeget, hanem a kifizetett illetmény 70 %-át igényelte 
terhességi-gyermekágyi segély jogcímen . 
- veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség esetén kifizetett táppénz összegét az elszámolásban rossz sorban tüntették fel, 
ebből adódóan nem fizették meg a táppénz-hozzájárulást.  

1997. évi LXXXIII. törvény 42/D.§ (2) 
bekezdés, 48.§, 56. §., valamint a 

végrehajtására kiadott 
217/1997.(XII.1) kormányrendelet 

33.§. (4)-(5) bekezdés 

A kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 
217/1997.(XII.1.) 
kormányrendelet 2013. július 6-
ától, illetve 15-étől hatályba 
lépett rendelkezéseinek 
végrehajtása. 
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A gyermekápolással kapcsolatos jogszabályváltozásokat a vizsgált tételek esetében a kifizetőhelyek helyesen alkalmazták, a szülő 
részére gyermekének kórházi tartózkodásának idejére az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett 50%-os mértékű ellátást 
folyósítottak.  

A folyamatos biztosítási idő fogalmát jól értelmezték, a jogosultság és mérték illetve az ellátás összegének megállapítása tekintetében  

A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj összegének megállapításánál a jogosultság kezdő napján fennálló 
biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet vették figyelembe  

Az ellátások összegének kiszámítására vonatkozó átmeneti rendelkezéseket betartották, vizsgálták a korábban hatályos 
rendelkezések szerint figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított összeget, az összehasonlítást néhány esetben mulasztották 
el. 

A kifizetőhely az egyszerűsített határozatot meghozta, az eljárás során azokat felügyeleti döntés keretében többször meg kellett 
változtatni, téves jogosultsági idő meghatározása vagy, helytelen napi összeg megállapítása miatt. 

A kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 82/F § 
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A jövedelempótlékhoz 
kapcsolódó kérelmek 
elbírálása, folyósítása, 
továbbfolyósítása. A jogalap 
nélkül felvett jövedelempótlék 
megtérítésével kapcsolatos 
eljárás 

250 

A kifizetőhely a gyed januári emelésének ellenére, továbbra is változatlan összeggel folyósította a jövedelempótlékot. 

 

A jogalap nélkül felvett jövedelempótlékról a visszafizetésre kötelező határozatot kiadták, az összeget a visszafizetés után az 
elszámolásban megtérítették 

 

A kifizetőhelyek által folytatott 
eljárások vizsgálata, különös 
tekintettel a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvényben 
foglaltak alkalmazására 

330  
A vizsgált esetekben a Ket. rendelkezéseit alkalmazni nem kellett, a kifizetőhely a rendelkezésre álló adatokból az Ebtv. –ben 
foglaltak szerint az ellátás összegét a megadott határidőn belül meg tudta állapítani. Felfüggesztő végzést nem hozott, belföldi 
jogsegély kérelemmel nem élt, hiány pótlására nem volt szükség. 

A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL törvény 72.§. (1) 
bekezdés, valamint az 1997. évi 
LXXXIII. törvény 66.§. 

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 
kérelemhez kapcsolódó 
jövedelemigazoláson szereplő 
adatok helyessége. 
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Az orvosi igazolások átvételének igazolása gyakran elmarad.  

A foglalkoztatói igazolásokon a rendszeres és nem rendszeres jövedelmek nincsenek helyesen elkülönítve, az utolsó bérrel ellátott 
nap gyakran tévesen van közölve. A jövedelemigazolások új kiállítási rendjéről a foglalkoztatók nagy része nem tudott, így írásbeli 
kérelem nélkül is kiállították azokat.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk a biztosítási jogviszonyok be- illetve kijelentésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére. Az ellenőrzés időpontjában aktuális adatainkat egyeztettük a foglalkoztatók állományi létszámával, eltérés esetén 
rendeztettük a jogviszonyokat.  

1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtására kiadott  
217/1997.(XII.1) kormányrendelet 
37/A.§ (1) bekezdés 
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