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 Nyilatkozat  az  üzemi  balesetnek  nem  minősülő  baleset

(sérülés) körülményeiről 
 Bejelentés  foglalkozási  megbetegedésről  (mérgezésről),
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Ügyintézés  illetéke,
igazgatási  szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő

Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban 60 nap. 

Amennyiben  a  baleset  üzemisége  az  elbíráláshoz  szükséges
adatok  hiánya  miatt  25  napon  belül  nem  bírálható  el  és  a
rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő táppénzre jogosult, az
igénylő részére 25 napon belül táppénz kerül megállapításra. 

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Elektronikus  úton  Cégkapun,  vagy a  kormányhivatalnál
történt regisztrációt követően Ügyfélkapun keresztül.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

A  kérelmet  a foglalkoztatóhoz kell  benyújtani, aki  a  kérelem
beérkezését és az igazolások átvételét (beérkezését) hitelt érdemlő
módon  köteles  igazolni.  Amennyiben  a  foglalkoztatónál  nem
működik  társadalombiztosítási  kifizetőhely,  úgy  a  foglalkoztató
köteles  5  napon  belül  a  kérelmet  továbbítani  a  székhelye
szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Az  egyéni  és  társas  vállalkozó,  a  biztosított  mezőgazdasági
őstermelő,  illetve  a  Magyarországon bejegyzésre  nem kötelezett



külföldi  munkáltatónak  a  Magyarország  területén  biztosítási
kötelezettséggel  járó  jogviszony  keretében  munkát  végző  vagy
kiküldetésben  lévő  munkavállalója a  baleseti  táppénz  iránti
kérelmét  írásban,  a  székhelye  szerint
illetékes kormányhivatalnál nyújthatja be.

A  baleseti  táppénz  iránti  igényt  az  igénybejelentés  napjától
legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni.

A szükséges okmányok hiánytalan  benyújtása  esetén a baleseti
táppénz  a  kérelem beérkezését  követő  8  napon  belül  kiutalásra
kerül a kérelmen megadott címre, számlaszámra. 

Baleseti  táppénz  csak  akkor  állapítható  meg,  ha  a
bejelentett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés tényét a
baleseti  táppénz  megállapítására  jogosult  szerv (kifizetőhely,
vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei
kormányhivatal,  vagy  a  fővárosi  kormányhivatal)  határozattal
megállapította.

Baleseti  táppénz  annak  jár,  aki  a biztosítása  fennállása  alatt,
vagy a biztosítása megszűnését  követő legkésőbb harmadik
napon  üzemi  baleset  következtében  válik  keresőképtelenné.
Keresőképtelen  az,  aki  az  üzemi  balesettel  összefüggő  és
gyógykezelést  igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati
segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.

A baleseti táppénz megállapításának alapfeltétele, hogy az üzemi
baleset  és  a  keresőképtelenség  ok-okozati  összefüggésben
álljon egymással.

A  baleseti  táppénz  a  keresőképtelenség  első  napjától
folyósítható,  a  kérelmezőnek betegszabadság  nem  állapítható
meg. 

A  foglalkozási  megbetegedés  alapján  igényelt  baleseti  táppénz
esetén a baleset napjának a foglalkozási megbetegedés orvos által
megállapított napját kell tekinteni.

A  baleseti  táppénz  jogosultságának  időtartama  független  attól,
hogy a biztosított hány nap folyamatos, előzetes biztosítási idővel
rendelkezik. Baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre tekintet
nélkül,  a  balesetből  eredő  keresőképtelenség  időtartamára,  de
legfeljebb egy éven át jár, azonban a baleseti táppénz folyósítása
az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján, maximum egy
évvel meghosszabbítható. 

A  baleseti  táppénz  összegének  megállapításánál  jövedelemként
kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló munkaviszonyában
(egyéb  biztosítási  jogviszonyában)  elért,  a  személyi  jövedelem-
adóelőleg  megállapításához,  az  állami  adóhatósághoz  bevallott,
társadalombiztosítási  járulékalapot  képező  jövedelmet  lehet
figyelembe venni.

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/baleset-eset%C3%A9n/%C3%BCzemi-baleset.html


A  baleseti  táppénz  összege  az  átlagkereset  100%,  úti  baleset
esetén 90%-a.
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