
 

 

 
 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY 

Egészségbiztosítási Osztály  

 

II. Államigazgatási és egyéb hatósági ügyek 

 

1. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások 

2. Kifizetőhelyek, foglalkoztatók ellenőrzése 

3. Visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel kapcsolatos eljárások 

 

Központi telefonszám: +36 (96) 618-170 

E-mail: egeszsegbiztositas@gyor.gov.hu,  

Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.onyf.hu 

Cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a.  

Postacím: 9002 Győr, Pf.: 105 

Fax: +36 (96) 618-170/102 

 

 

 

1. 

 

Ügytípus fajtája: méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ebtv. Vhr.). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: a biztosított a méltányossági kérelmet a 

foglalkoztatóhoz nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi 

igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. 

A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül 

továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. 

 

Ügyintézés határideje: 8 nap vagy 21 munkanap, két hónap 

                                       

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az egészségbiztosítási szerv - az E. Alap éves költségvetésében meghatározott keretek között - 

méltányosságból csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt akkor állapíthat meg a 

biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.   

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.) 
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2. 

 

Ügytípus fajtája: kifizetőhelyek, foglalkoztatók ellenőrzése  

 

Eljárás típusa: hatósági és felügyeleti eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ebtv. Vhr.), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény (Tbj.), a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

 

Ügyintézés határideje: 21 munkanap  

                                       

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A foglalkoztatók, az egyéni vállalkozók és egyéb szervek az egészségbiztosítás pénzbeli és baleseti 

ellátásainak megállapításához szükséges nyilvántartások vezetésére, valamint adatok bejelentésére 

kötelezhetők. A foglalkoztatók és egyéb szervek nem kezelhetnek egészségügyi adatot. A 

nyilvántartások vezetése, illetve az adatszolgáltatás az egészségbiztosító által meghatározott esetben és 

módon elektronikus adathordozón is teljesíthető. A foglalkoztató e törvényben előírt adatszolgáltatási és 

nyilvántartási kötelezettségeit a felszámolás és a végelszámolás kezdő időpontjától a felszámoló, illetve 

a végelszámoló teljesíti.   

Az egészségbiztosító felhívására a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat 

tizenöt napon belül kell közölni. 

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a biztosítás megszűnését követően 

folyósított csecsemőgondozási díjról és a 42/A. §, illetve a 42/E. § alapján megállapított 

gyermekgondozási díjról, valamint a baleseti táppénzről az Art. 16. § (4) bekezdésében meghatározott 

adatok feltüntetésével a folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül elektronikus 

úton köteles bejelentést tenni az egészségbiztosítónak. 

Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg 

baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a 

társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a 

jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli 

feladatok ellátására. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, 

könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani. 

Ha az Ebtv. 81. §-a szerint lefolytatott ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a 

társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a ténylegesnél magasabb összegben 

számolta el az ellátásokat, illetve a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg a táppénz-

hozzájárulást, a kormányhivatal a különbözetet fizetésre kötelező határozatban állapítja meg. A 

különbözet után a munkáltatót a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 

megfelelő mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli. 

A kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott 

döntése ellen a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz lehet fellebbezni. 

 

 

http://www.onyf.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi. 

XCII. törvény a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 

szóló 2009. évi CXV. törvény. 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

3. 

 

Ügytípus fajtája: Visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel kapcsolatos eljárások 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ebtv. Vhr.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: - 

 

Ügyintézés határideje: 21 munkanap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.oep.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az, aki egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti járadékot, baleseti táppénzt, vagy 

utazási költséghez nyújtott támogatást (együtt: ellátás) jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha 

erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. Az (1) bekezdésben meghatározott 

idő elteltével a jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele 

felróható. 

A foglalkoztató és egyéb szerv, valamint az egészségügyi szolgáltató köteles megtéríteni a jogalap 

nélkül felvett ellátást, ha az ellátás jogalap nélküli megállapítása, illetőleg folyósítása mulasztásának 

vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a következménye és az ellátást az (1) bekezdés alapján 

visszakövetelni nem lehet. 

Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg felvételéért a foglalkoztatót vagy egyéb szervet 

vagy egészségügyi szolgáltatót és az ellátásban részesülőt is felelősség terheli, a jogalap nélkül felvett 

ellátást közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni, illetőleg visszafizetni. Ha a közrehatások aránya 

nem állapítható meg, a felelősöket egyenlő arányban kell megtérítésre, illetőleg visszafizetésre kötelezni. 

Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg a felvételéért több foglalkoztatót vagy egyéb 

szervet vagy egészségügyi szolgáltatót terhel felelősség, a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítéséért 

egyetemlegesen felelnek. 

 A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült 

egészségbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy ő vagy 

megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, 

illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. 

Aki az egészségbiztosítási ellátásra jogosult betegségéért, keresőképtelenségéért, 

egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős - kivéve a 67. §-ban meghatározott esetet -, köteles az 

emiatt nyújtott egészségbiztosítási ellátást megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll 

fenn, amilyen mértékben a felelősség megállapítható. 

 

http://www.oep.hu/


Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincsenek 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), 

valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.),  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

 

 


