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Az  egészségbiztosítási  pénztári  feladatkörben  eljáró
kormányhivatal 

Illetékesség A munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  (NMKH)  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási  Főosztály  (CSTBFO)  Egészségbiztosítási
Osztálya  (3100  Salgótarján,  Zemlinszky  R.  út  9.),  valamint  az
NMKH  CSTBFO  Társadalombiztosítási  Osztálya  (2660
Balassagyarmat, Ady E. út 2.)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Alkalmazott  és  társas  vállalkozó  esetén  Foglalkoztatói
igazolás

 Egyéni  vállalkozó  és  mezőgazdasági  őstermelő  esetén
Igénybejelentés  táppénz,  csecsemőgondozási  díj,
gyermekgondozási  díj,  örökbefogadói,  baleseti  táppénz
igényléséhez

 Igénybejelentés örökbefogadói díjra
 Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról
 Igazolvány  a  biztosítási  jogviszonyokról  és  az

egészségbiztosítási ellátásokról (TB igazolvány)
 Az ellátás  összegének megállapításánál  figyelembe venni

kért  kedvezménynek  megfelelő  adóelőleg  nyilatkozat
(Családi  kedvezmény  és  járulékkedvezmény
érvényesítéséről, Négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezménye,  Első  házasok  kedvezménye  nyilatkozat,
Személyi kedvezmény nyilatkozat)

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási  szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő

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

Ha  az  ellátás  összege  azért  nem  állapítható  meg,  mert  a
foglalkoztató  részéről  nem  került  sor  a  NAV  felé  a  biztosított
jövedelméről bevallás benyújtására az adóelőleg megállapításához,
akkor az ügyintézési határidő 25 nap. 

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 biztosítottnak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni
az „Igénybejelentés  örökbefogadói  díjra”  elnevezésű
nyomtatványon. 

A foglalkoztató 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  igénybejelentés  napjától  legfeljebb  6  hónapra  visszamenőleg
lehet érvényesíteni az örökbefogadói díj iránti kérelmet.

A  szükséges  okmányok  hiánytalan  benyújtása  esetén  a
örökbefogadói  díj  iránti  kérelem  a  beérkezését  követő  8  napon
belül elbírálásra kerül.

A örökbefogadói díjat az első megállapítást és folyósítást követően
havonta egyszer, utólag kell folyósítani, a tárgyhónapot követő hó
10.  napjáig,  a  társadalombiztosítási  kifizetőhelyet  fenntartó
foglalkoztatónak  legkésőbb  a  bérfizetési  napon,  a  kérelmen
megadott címre, vagy számlaszámra. 

Örökbefogadói díjra jogosult az

a biztosított,
aki  a  második  életévét  betöltött  gyermeket,  illetve
ikergyermekek  esetén  a  harmadik  életévüket  betöltött
gyermekeket  örökbefogadási  szándékkal  nevelésbe  vette
feltéve, hogy
a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven
belül 365 napon át biztosított volt, és
a gyermeket  a  gondozásba  vétel  időpontját  megelőzően
nem  neveli  legalább  egy  éve  folyamatosan  saját
háztartásában.

 
Az örökbefogadói díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365
napi biztosítási időbe be kell számítani:

a  biztosítás  megszűnését  követő  baleseti  táppénz,
csecsemőgondozási  díj,  örökbefogadói  díj,
gyermekgondozási  díj  -  kivéve  a  hallgatói
gyermekgondozási díj - folyósításának az idejét,

a köznevelési  intézmény, a szakképző intézmény vagy a
felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatán  egy  évnél
hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,

a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Az  örökbefogadói  díj  a gyermek nevelésbe vételének napjától
számított 168. napig jár.
Amennyiben  az  örökbefogadó  szülő  nem  a  nevelésbe  vétel
napjától,  hanem ahhoz képest  későbbi  időponttól  kéri  az  ellátás
megállapítását,  a  168  napot  csökkenteni  kell  a  nevelésbe  vétel
napjától  az  ellátásra  való  jogosultság  kezdetét  megelőző  napig
eltelt időtartam napjainak a számával.

Az  örökbefogadói  díj  naptári  napi  alapját  a gyermekgondozási

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html


díjhoz hasonlóan kell megállapítani. Az örökbefogadói díj összege
a  naptári  napi  alap  70%-a,  legfeljebb  havonta  a  mindenkori
minimálbér  (2020-ban  161.000,-Ft)  kétszeresének  70%-a (2020-
ban 225.400,-Ft). 

Az örökbefogadói  díjból  kizárólag  személyi  jövedelemadó-
előleg  levonására  kerül  sor,  nem  képezi  alapját  a
nyugdíjjáruléknak.

Az  örökbefogadói  díj  folyósítása  mellett  korlátlan  időtartamban
végezhető keresőtevékenység. 

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

Jogszabályke  reső  

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

ÁNYK nyomtatványkitöltő program

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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