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szervezet

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
Orvosi igazolás a keresőképtelen állományról
Igazolás a fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről
Igazolvány a biztosítási jogviszonyokról és az egészségbiztosítási
ellátásokról (TB igazolvány)
Nyilatkozat  az üzemi balesetnek nem minősülő baleset  (sérülés)
körülményeiről
Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról 
Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához

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 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  igénybejelentés  napjától  legfeljebb  6  hónapra  visszamenőleg
lehet érvényesíteni a táppénz iránti igényt.

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

A betegség miatti  keresőképtelenség első 15 munkanapjára az
általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem
ún.  betegszabadságot  vehet  igénybe  az  arra  jogosult
munkavállaló. A betegszabadság kizárólag a munkavállaló saját
betegsége esetén jár. 



Nem  jogosult  betegszabadságra  az  egyéni  vállalkozó,  társas
vállalkozás  tagja  (kivéve,  ha  munkaviszony  keretében  munkát
végez),  megbízás  alapján  munkát  végző  személy.  Nem  jár
betegszabadság az üzemi baleset  és foglalkozási  betegség miatti
keresőképtelenség,  valamint  a  veszélyeztetett  várandósság  miatti
keresőképtelenség  tartamára,  illetve  a  közegészségügyi  okból
foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés okán, „7”-es kóddal
fennálló keresőképtelenség esetén sem. Ezekben az esetekben a
keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat.

A  betegszabadság  alatt  folyósított  juttatás  nem  az
egészségbiztosítás  ellátása,  hanem  azt  a  munkáltató  fizeti.  A
betegszabadság idejére a távolléti díj 70 %‐a jár, oly módon, hogy
ez az összeg adó‐ és járulékköteles is.

A táppénzre  jogosultsághoz  alapvető feltétel  a  beteg fennálló
biztosítási jogviszonya, tekintettel arra, hogy a táppénz annak jár,
aki a biztosítása fennállása alatt válik keresőképtelenné. (Táppénzre
kizárólag a biztosítottak jogosultak.)

Táppénz az  igénylő  betegsége  miatt  a  betegszabadságra  való
jogosultság lejártát követő naptól,

az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár,
legfeljebb  azonban  a  biztosítási  jogviszony  fennállásának
időtartama alatt egy éven át, ha a keresőképtelenség ideje
alatt  a  táppénzre jogosult  személy munkaviszonya fennáll,
rendelkezik  legalább  egy  éves  folyamatos  biztosításban
töltött  idővel,  és  nincs  táppénzelőzménye  sem  (egy  évre
visszamenőlegesen nem kapott  táppénzt),  akkor maximum
egy évig lehet jogosult táppénzre.


A táppénz összegét több tényező befolyásolja, így elsődlegesen
az  a  jövedelem  határozza  meg,  amely  után  a  biztosított
társadalombiztosítási  járulék  megfizetésére  kötelezett,  hiszen  a
számítás során a táppénz alapját e jövedelem naptári napi átlaga
képezi.

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges
kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60 %-a, illetve 50 %-
a,  de  maximum a  jogosultság  kezdőnapján  érvényes  minimálbér
kétszeresének  harmincadrésze  (2020-ban,  a  161.000,-  Ft-os
minimálbér alapulvételével a táppénz napi összege nem haladhatja
meg a 10.733,33 Ft-ot).

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

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltata


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

Jogszabálykereső

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

http://www.njt.hu/

