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Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség

A  kérelmet  benyújtó  biztosított  foglalkoztatójának
(társadalombiztosítási  kifizetőhelynek),  egyéni  vállalkozónak,
őstermelőnek székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal. 
A  méltányossági  ellátást  kizárólag  a  kormányhivatal  állapíthatja
meg,még  akkor  is,  ha  a  kérelmező  foglalkoztatójánál
társadalombiztosítási kifizetőhely működik. 

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya (3100
Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

A méltányosságból megállapítható pénzbeli ellátás iránti kérelemhez
központilag rendszeresített nyomtatvány áll rendelkezésre, melyet az
igénylőnek ki kell tölteni, és a foglalkoztatójához benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:

 A saját jogú, vagy a gyermek ápolása címén igényelt  táppénz
folyósítására  vonatkozó  kérelemhez  a  kérelmezőnek  csatolni
kell az orvosi igazolást a keresőképtelenségről: „Orvosi Igazolás
a  keresőképtelen  (terhességi)  állományba  vételről”,  „Orvosi
igazolás  folyamatos  keresőképtelenségről”,  „Igazolás  a  szülő
részére,  a  18  éven  aluli  gyermekkel  fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról”
elnevezésű orvos által hitelesített igazolásokat. 

 A javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható
időtartamáról,  szintén  a  központilag  rendszeresített
nyomtatványon.

A kérelemhez benyújtandó nyomtatványok elnevezése:

 A kérelmező által kitöltendő „Kérelem a biztosított részére a
pénzbeli  ellátás  méltányosságból  történő  elbírálásához”
nyomtatvány, melyhez mellékelni kell a kérelmező és a vele
közös  háztartásban együtt  élők  jövedelméről  szóló
igazolásokat  (munkáltató  által  kiállított  keresetigazolás,
nyugdíjszelvény stb.).

 Táppénz és gyermekápolási táppénz ellátások iránti kérelmek
esetében  az  „Orvosi  javaslat  táppénz,  gyermekápolási
táppénz  folyósítás  méltányosságból  történő
meghosszabbításának elbírálásához” nyomtatvány, melyen
a  kezelőorvos  ad  javaslatot  a  keresőképtelenség  várható
időtartamára vonatkozóan.

 „ADATLAP  a  méltányosságból  engedélyezhető  pénzbeli
ellátások  igényléséhez  Társadalombiztosítási
kifizetőhelyek  részére”,  melyet  a  társadalombiztosítási
kifizetőhelyek töltenek ki.



A  nyomtatványok  letölthetők  a  Magyar  Államkincstár
Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátása Nyomtatványok menüpontból.
A  nyomtatványok  a  salgótarjáni  ügyfélszolgálaton,  a
balassagyarmati  Társadalombiztosítási  Osztály  ügyfélszolgálatán,
valamint  a Kormányablakok ügyfélszolgálatán is elérhetőek, illetve
postai  úton  is  lehet  kérni  az  NMKH  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályától.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az  egészségbiztosítási  és  baleseti  ellátások  –  beleértve  a
méltányosságból  igénybe  vehető  ellátásokat  is  –  biztosított  általi
igénybevételével  kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek,
melyet  a kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi
LXXXIII. törvény 75/A. §-a biztosít.

Ügyintézési határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén 8 nap, hiánypótlás kérés
(teljes eljárásra történő áttérés) szükségessége esetén 60 nap. 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Méltányosságból  megállapítható  pénzbeli  ellátás  iránti  kérelmet  az
igénylő foglalkoztatójához kell benyújtani. 

A foglalkoztató a biztosított  pénzbeli  ellátások iránti  méltányossági
kérelmét és a rendelkezésre bocsátott valamennyi dokumentumot a
kérelem  kézhezvételétől  számított  5  napon  belül  továbbítja  a
székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A  foglalkoztató  ha  társadalombiztosítási  kifizetőhelyet  működtet,  a
biztosított  méltányossági  kérelmét,  a  foglalkoztató  rendelkezésére
bocsátott  valamennyi  dokumentumot,  valamint  a  Magyar
Államkincstár  Központ  által  rendszeresített  nyomtatványt kitöltve,  a
kérelem  benyújtásától  számított  5  napon  belül  megküldi  a
kormányhivatalhoz.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az alapvető tudnivalók a  Magyar Államkincstár/ Egészségbiztosítás
Pénzbeli Ellátása/Ellátások/ Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra/
Méltányosság a pénzbeli ellátásoknál/ kattintással olvashatók.

Méltányossági jogkörben kizárólag a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról,  valamint  ezen  ellátások  fedezetéről  szóló  2019.  évi
CXXII. törvény 6. §-a szerinti biztosítottnak minősülő személy részére
engedélyezhető pénzbeli ellátás.

Méltányosságból  táppénzt,  csecsemőgondozási  díjat,
gyermekgondozási díjat akkor lehet megállapítani, ha a biztosított az
ahhoz  szükséges  biztosítási  idővel  nem rendelkezik:  táppénzt,  ha
rövid folyamatos biztosítási  ideje van,  csecsemőgondozási  díjat  és
gyermekgondozási díjat, ha a biztosított szülő a csecsemőgondozási
díjra,  illetve  a  gyermekgondozási  díjra  való  jogosultsághoz
szükséges előzetes 365 napi biztosítási idővel nem rendelkezik. 

Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj (diplomás
gyed) vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. 

Gyermek betegsége esetén:

 Az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében, ha a biztosított szülő



a  gyermek  életkorához  kötött,  jogszabályban  meghatározott
gyermekápolási táppénzre való jogosultságát kimerítette. A 12 év
alatti  gyermek  ápolására  vonatkozó  gyermekápolási  táppénzt
méltányosságból  legkorábban  a  jogszabályban  meghatározott
jogosultsági idő lejártát követő naptól lehet megállapítani.

 Ha  a  biztosított  szülő  a  12  és  18  év  közti  életkorú  beteg
gyermekét  otthon  ápolja,  vagy  ha  a  gyermeket  kórházban
kezelik, a kórházi kezelése időtartamára, amennyiben a szülő a
gyermeke mellett tartózkodik a kórházban.

Nem engedélyezhető méltányosságból  táppénz,  ha a biztosított
jogszabály  alapján  egyéb  ellátásra  szerzett  jogosultságot,  illetve
ellátásban  részesül,  kivéve,  ha  a  gyermekgondozási  támogatás
mellett munkavégzési kötelezettsége van, valamint ha az ápolási díj
mellett munkát végző biztosított a gyermeke betegségére tekintettel
igényel táppénzt.

A  méltányossági  kérelem  elbírálásánál  a  következő
szempontokat kell az egészségbiztosítónak figyelembe vennie:

 a kérelmező biztosításban töltött idejét, 
 a  kérelmező  30  napnál  hosszabb  megszakítást  megelőző

biztosítási idejének tartamát, 
 a kérelmező jövedelmi viszonyait és egyéb méltánylást érdemlő

körülményeit, 
 táppénz  esetén  az  illetékes  orvos  által  kiadott  igazolásban

foglaltakat. 

A  méltányossági  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás  során  az
elektronikus kapcsolattartást a jogszabály kizárja. 

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi  LXXXIII.
törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi  LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

A  társadalombiztosítás  ellátásaira  jogosultakról,  valamint  ezen
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

„Kérelem  a  biztosított  részére  a  pénzbeli  ellátás  méltányosságból
történő elbírálásához”

„Orvosi  javaslat  táppénz,  gyermekápolási  táppénz  folyósítás
méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához”

ADATLAP  a  méltányosságból  engedélyezhető  pénzbeli  ellátások
igényléséhez Társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére

http://www.njt.hu/


A  nyomtatványok  letölthetők  a  Magyar  Államkincstár
Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátása Nyomtatványok menüpontból.

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján 

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

A  méltányossági  eljárások  során  a kötelező  egészségbiztosítás
ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  5/A.  §-a  kizárja  az
elektronikus kapcsolattartást.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján
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