
A balesti járadékról

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes  általános  hatáskörű  nyugdíj-megállapító  szervként  eljáró
kormányhivatal.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  –  Salgótarján,  Mérleg  u.  2.,
Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványhoz csatolni kell  a
baleseti  táppénz  megállapítására  jogosult  szerv  üzemi  baleset
(foglalkozási betegség) tényéről hozott  döntését,  valamint az üzemi
balesetről  készült  jegyzőkönyvet.  Csatolni  kell  az  egészségi
állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló
adatokat  tartalmazó,  a  háziorvostól,  kezelőorvostól  beszerezhető
véleményt („Beutalót”).

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő Az ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Az  igényt  postai  úton,  személyesen  (igénylő  vagy  igénylő
meghatalmazottja  útján)  a  kormányablakokban,  a
szakügyfélszolgálaton,  és  elektronikus  úton  (ügyfélkapus
jogosultsággal) lehet benyújtani.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár.
Baleseti  járadékra az jogosult,  akinek üzemi baleset  következtében
13  százalékot  meghaladó  egészségkárosodása  keletkezett,  de  a
megváltozott  munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg,
valamint  nem  a  rokkantsági  ellátása  kerül  részére  változatlan
összegben öregségi nyugdíjként továbbfolyósításra.

A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási betegség)
okozta egészségkárosodás fokától függően az alábbiak szerint alakul:

- 1.  fokozat:  14-20%  mértékű  egészségkárosodásnál  a  havi
átlagkereset 8 %-a;

- 2.  fokozat:  21-28%  mértékű  egészségkárosodásnál  a  havi
átlagkereset 10 %-a;

- 3.  fokozat:  29-39%  mértékű  egészségkárosodásnál  a  havi
átlagkereset 15 %-a;

- 4. fokozat: 39%-ot meghaladó egészségkárosodásnál a havi
átlagkereset 30 %-a;

A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől
az  igénylő  13  százalékos  mértéket  meghaladó  baleseti  eredetű
egészségkárosodását megállapították. Ha ezen a napon a kérelmező
baleseti táppénzben részesül, a jogosultság a táppénz megszűnését
követő  naptól  nyílik  meg.  Újabb  üzemi  baleset  esetén  valamennyi
baleset  következményét  együttesen  kell  figyelembe  venni  és  a
járadékot, akkor kell újból megállapítani, ha a sérült az újabb baleset
következtében  magasabb  baleseti  fokozatba  kerül.  A  baleseti



járadékot ebben az esetben a korábbi és az újabb balesetre irányadó
átlagkeresetek közül a kedvezőbb alapján kell kiszámítani.

Megszűnik  a  baleseti  járadékra  való  jogosultság,  ha  az
egészségkárosodás  mértéke  nem  éri  el  a  13  százalékot.  Ha  a
baleseti  egészségkárosodás mértéke a 20 százalékot  nem haladja
meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át folyósítható.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény  és  a  végrehajtására  kiadott  217/1997.  (XII.1.)
kormányrendelet.

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Időpontfoglalás
Az  online  időpontfoglaló  a  http://idopontfoglalo.onyf.hu internetes
oldalon érhető el.

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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