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Baleseti ellátások
A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,
hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más testi- lelki
egészségkárosodást, illetve halált okoz. A társadalombiztosítási ellátások körében a baleseti ellátásokra
jogosító eseményeket ennél szűkebb értelemben, a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett
balesetekből eredő ellátási igényekre alkalmazzuk. A munkavédelmi előírások betartásával,
betartatásával a munkáltatók kötelesek olyan munkavégzésre alkalmas körülményeket teremteni, ahol a
munkavállalók élete, testi épsége és egészsége nincs veszélynek kitéve. Abban az esetben, ha ennek
ellenére a munkavállaló a munkavégzésével összefüggésben egészségkárosodást szenved, baleseti
egészségbiztosítási ellátást vehet igénybe. Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből
eredő egészségkárosodásokra nyújtott egészségbiztosítási ellátásokra speciális, az általános
szabályoknál kedvezőbb szabályok vonatkoznak, így szélesebb körű gondoskodás igénybevételére
biztosítanak lehetőséget.
A társadalombiztosítási szempontból elismert baleset bekövetkezése esetére természetbeni ellátásokat
(orvosi ellátást, magasabb gyógyszer/gyógyászati segédeszköz/gyógyászati ellátás ártámogatást) illetve
a balesetből eredő keresőképtelenség idejére a táppénznél kedvezőbb feltételű baleseti táppénz
igénybevételét teszi lehetővé az egészségbiztosítás.
A baleseti táppénzről itt nem ismertetett szabályok a táppénzre vonatkozó szabályokkal azonosak, ezért
azt ott ismertetjük.
Üzemi baleset
Foglalkozási megbetegedés
Határozat az üzemi balesetről/foglalkozási megbetegedésről
Baleseti egészségügyi ellátás
Baleseti táppénz
Ki jogosult baleseti táppénzre?
Baleseti táppénz igénylése
Baleseti táppénz folyósítása
Baleseti táppénz összege
Üzemi baleset
Társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetnek az a baleset, minősül amely
• a biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végezett munka közben, vagy azzal összefüggésben
éri (munkabaleset), illetőleg
• munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet közben elszenvedet baleset
(munkavégzéssel összefüggő úti baleset), továbbá
• üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint
• a biztosítottat egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során (keresőképtelenség,
rokkantság, egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt,
vagy a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenéssel
összefüggésben) érte.
A baleset üzemi jellegének elbírálásánál nincs jelentősége annak, hogy a baleset oka a munkáltató
működésében rejlő ok volt, vagy az az üzem működési körén kívül eső valamilyen külső ok,
elháríthatatlan erő (pl.: árvíz, tűzvész, stb.) miatt következett be. Üzeminek minősül a baleset akkor is,
ha azt a munkavállaló figyelmetlensége, felelőtlensége, gondatlansága okozta, hiszen ezzel a

munkáltató elmulasztotta a megfelelő ellenőrzési, munkavédelmi feladatai ellátását. Továbbá
természetesen a baleset akkor is üzemi balesetnek minősül, ha a sérülés azért következett be, mert a
munkavédelmi előírásokat nem tartották be.
Nem jár baleseti ellátás, ha a balesetet a sérült szándékosan okozta.
Úti baleset
Úti üzemi balesetnek minősül a munkába menet vagy onnan a munkavállaló lakására (szállására)
menet közben elszenvedett baleset. Ha a baleset munkába menet vagy onnan jövet éri a biztosítottat,
akkor az üzemi baleset megállapításához további vizsgálat szükséges. Az úti üzemi baleset
minősítésénél fontos szerepet játszik az eltelt időtartam, tekintettel arra, hogy a sérülés üzemi baleseti
jellege csak akkor állapítható meg, ha a sérülés bekövetkezése során a munkával való kapcsolat
tartósan nem szakad meg. Tartós marad a kapcsolat, ha a munkába, illetve hazafelé menetelkor az
emberek mindennapi életvitelükhöz szükséges cselekményeket végzik (bevásárlás, gyermek elkísérése
az iskolába). A minősítés során meg kell vizsgálni, hogy a balesetet szenvedett személy a lehető
legrövidebb úton haladt-e hazafelé és az útközben tett kitérő szükségesnek tekinthető-e. A
szükségtelennek, vagyis már nem a munkavégzéssel összefüggőnek minősülő kitérő esetén
bekövetkezett baleset már nem tekinthető üzemi balesetnek, ezért az ellátások kizárólag az általános
szabályok alapján állapíthatók meg.
A következő körülmények miatt nem lehet üzemi balesetnek minősíteni a sérülést akkor sem, ha az
munkavégzésre irányuló, vagy munkavégzéssel összefüggő tevékenységek során bekövetkezett
balesetekből ered.
Nem üzemi a baleset,
• ha kizárólag a sérült ittassága miatt következett be,
• ha munkahelyi rendbontás következménye,
• a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka esetén,
• az úti balesetek körében, ha nem a legrövidebb útvonalon történt a közlekedés, illetve a baleset az
utazás indokolatlan megszakítása miatt következett be.
Foglalkozási megbetegedés
A foglalkozási megbetegedés az a betegség, egészségkárosodás, amely a biztosított foglalkozásának
különös veszélye folytán keletkezett. A foglalkozási megbetegedés általában hosszabb tartamú behatás
következtében kialakuló egészségi állapotromlás.
Ha a munkavégzéssel összefüggésben nem egyszeri behatás, vagyis baleset éri a munkavállalót,
hanem a munkavégzés különös körülményei miatt tartós egészségkárosodást szenved, akkor lehet
foglalkozási megbetegedést megállapítani.
A foglalkozási megbetegedés a baleseti ellátásra való jogosultság szempontjából egy tekintet alá esik
az üzemi balesettel.
Az üzemi baleset időpontja pontosan megállapítható, a foglalkozási megbetegedés kialakulásának
azonban nincs pontosan meghatározható időpontja.
A foglakozási megbetegedés megállapítása orvos-szakmai feladat.
Abban az esetben, ha az ellátó üzemorvos, háziorvos, szakellátás orvosa foglalkozási megbetegedést
állapít meg, akkor azt be kell jelentenie az ÁNTSZ munkáltató székhelye szerint illetékes intézetéhez.
A foglalkozási megbetegedés kivizsgálása az ÁNTSZ feladata. A vizsgálat eredménye alapján az
ÁNTSZ orvosa kiállítja és megküldi a foglalkozási megbetegedés bejelentésére szolgáló, „Értesítés”

elnevezésű nyomtatványt a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, illetve a regionális
egészségbiztosítási pénztárnak, amelyben közli, hogy a foglalkozási megbetegedés megállapítható-e.
A foglalkozási megbetegedésről szóló „bejelentő lap”-ot és a „Vizsgálati lap”-ot pedig az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnak küldi meg az ÁNTSZ.
A foglalkozási megbetegedés speciális esetei például:
• A hosszabb ideig végzett bányászati tevékenység során bekövetkező megbetegedések: a szilikózis,
amely esetén külső anyag részecskék, gázok okozzák a tüdő megbetegedését.
• Vibráció, ahol a géppel, légkalapáccsal végzett munka közvetlen hatása során alakul ki a betegség.
• A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területen dolgozók esetében előforduló fertőzéses
megbetegedések foglalkozási megbetegedésnek minősülnek.
• Vitatott kérdés volt, hogy a kullancs által okozott encephalitis (agyvelőgyulladás) és a Lyme kór
foglalkozási megbetegedésnek, vagy balesetnek minősül-e. A joggyakorlat a kullancscsípést
balesetnek tekinti, és ha az üzemi baleseti jellege megállapítható, a csípés nyomán annak
következményeként fellépő agyvelőgyulladás alapján a csípést elszenvedett személy baleseti
ellátásra való jogosultságát el kell ismerni.
Határozat az üzemi balesetről/foglalkozási megbetegedésről
Az üzemi baleset megtörténtét munkabaleseti vagy üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A bejelentett üzemi baleset társadalombiztosítási szempontból is üzemi balesetnek minősítése tényét a
baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv (kifizetőhely vagy a regionális egészségbiztosítási
pénztár) határozattal állapítja meg. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés
esetén a REP-nek kell határozatot hoznia.
Az egyéni és társas vállalkozó, illetve a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi
munkáltatónak a Magyar Köztársaság területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében
munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója által elszenvedett balesetet – a sérült
bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes REP vizsgálja ki, és
veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet.
A bejelentett üzemi baleset tényét, a baleset üzemi jellegét, a foglakozási megbetegedés tényét a
baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv (a társadalombiztosítási kifizetőhely, vagy a munkáltató
székhelye szerinti illetékes REP) határozattal állapítja meg.
Az egészségbiztosítás baleseti ellátásai kizárólag e határozat alapján vehetők igénybe.
A határozatot az eljáró szerv közli a biztosítottal, a kezelőorvossal és a keresőképtelenséget elbíráló
orvossal (háziorvos). A határozatot a betegnek meg kell őriznie, és a baleseti egészségügyi szolgáltatás
igénybevételekor be kell mutatnia.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a sérült kérésére a munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket is
rögzíteni kell a munkáltatónak az erre a célra szolgáló nyomtatványon és be is kell jelentenie azokat a
regionális egészségbiztosítási pénztárnak.
A beteg bejelentési kötelezettsége
Az ellátásban részesülő beteg köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni az
egészségbiztosítónak, amely az ellátásra jogosultságát vagy ellátása folyósítását érinti. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő összegű – az elkövetett
mulasztással arányos – mulasztási bírságot szabhat ki az egészségbiztosító.

Jogorvoslat az üzemi balesetet megállapító határozat ellen
Az üzemi baleset/foglalkozási megbetegedés tényét megállapító határozat elleni jogorvoslat azonos az
egészségbiztosítás többi pénzbeli ellátásához kapcsolódó jogorvoslati eljárással.
A baleseti ellátások
Az üzemi baleset sérültjét és a foglalkozási megbetegedésben szenvedő személyt az egészségbiztosítás
szolgáltatásaként nyújtott baleseti ellátások közül térítésmentes baleseti egészségügyi szolgáltatás és
baleseti táppénz illeti.
Nem jogosult a baleseti ellátások igénybevételére az a személy, aki
• sérülését önmagának okozva, balesetet színlel,
• a baleset bejelentésével, és az orvosi ellátás igénybevételével szándékosan késlekedik (pl.: ha a
késlekedés célja valamilyen helyzetnek, állapotnak – pl. ittasságnak – az eltakarása).
BALESETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS
Az egészségbiztosítás baleseti egészségügyi szolgáltatása keretében a biztosítottak és a kizárólag
baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek üzemi balesetből (foglalkozási
megbetegedésből) eredő egészségkárosodása miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,
gyógyító ellátás árához száz százalékos mértékű társadalombiztosítási támogatás jár. A határozattal
üzemi balesetnek (foglalkozási megbetegedésnek) elismert külső behatás miatt szükséges ellátások
áráért tehát akkor sem kell a térítési díjat megfizetni, ha egyébként nem 100%-ban támogatott az adott
ellátás.
Amennyiben az üzemi baleset során a fogak is sérültek, akkor a sérült rágóképessége helyreállítása
érdekében térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggően szükséges
fogpótlásra is.
A baleseti egészségügyi szolgáltatás csak a baleseti ellátások igénybevételére jogosító, az üzemi
balesetet/foglalkozási megbetegedést elismerő határozat bemutatásával rendelhető.
Egészségbiztosítási ellátások az üzemi balesetet megállapító határozat hiányában
Amíg az üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) tényét jogerős határozattal nem állapították meg,
addig az orvos által a balesettel összefüggésben rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,
gyógyászati ellátás, rágóképességet helyreállító fogpótlás árának a biztosítottat – az általános
szabályok szerint – terhelő részét (térítési díját) a sérültnek meg kell fizetnie. Azonban az üzemi
baleset jogerős megállapítását követően, a jogerős határozat bemutatásával a biztosított – illetékmentes
– kérelmére a lakóhelye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár (vasutas dolgozó
esetében a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) soron kívül megtéríti a sérült
által az üzemi balesettel összefüggésben igénybevett ellátások térítési díját.
A kérelemhez csatolni kell:
• a kezelőorvos igazolását az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról,
• a baleset üzemiségét elismerő határozatot.

Kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek:
A baleseti ellátások közül kizárólag csak a baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a következő
jogviszonyban álló személyek, tekintettel arra, hogy bár munkát végeznek, az erre irányuló
jogviszonyuk alapján nem minősíthetők biztosítottnak.
• A nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban,
gyakorlati képzésben részesülő – magyar állampolgár – tanulója, hallgatója, aki a gyakorlati
képzés közben, vagy ezzel összefüggésben balesetet szenved.
• A gyógyító célú foglalkoztatás ma már a gyógykezelés szerves részét képezi az ideg- és
elmegyógyászatban, valamint az alkohol és drogbetegek gyógykezelésében is. A
szenvedélybetegek, valamint az elmebetegek foglalkoztatása történhet a foglalkoztatást végző
intézet területén lévő munkaterápiás műhelyben, más egészségügyi intézményben, illetve a
betegek állapotának megfelelő erre kijelölt egyéb munkahelyen. Tekintettel arra, hogy az
ápoltakkal ilyen esetben munkaviszony nem létesíthető, ezért a jogszabály alapján kizárólag
baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szereznek a szocioterápiás intézetben
gyógykezelt elmebetegek, illetőleg szenvedélybetegek, ha munka közben vagy azzal
összefüggésben balesetet szenvednek.
• Az őrizetbe vett, az előzetesen letartóztatott elzárásra utalt, illetőleg szabadságveszés büntetését
töltő személy, ha a fogvatartás ideje alatt végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben,
valamint a fogvatartást foganatosító szerv által adott utasítás teljesítése közben, vagy azzal
összefüggésben szenvedett balesetet.
• A közcélú munkát végző személy, különösen például, aki a társadalmi közösség érdekében,
ellenszolgáltatás nélkül végez hasznos tevékenységet – pl.: életmentés, baleset-, illetőleg
katasztrófa-elhárítás, vagy véradás – és ennek során szenved balesetet vagy egészségkárosodást.
Közcélú munkának minősül ezen túl az állami szerv vagy önkormányzat, illetőleg a munkáltató
által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka is.
• A közérdekű munkát végző személy is jogosultságot szerez baleseti egészségügyi
szolgáltatásra, ha a közérdekű munkavégzés közben üzemi balesetet, vagy foglalkozási
megbetegedést szenved. A közérdekű munka a büntető igazságszolgáltatás eszköze, a
büntetőbíróság főbüntetésként szabja ki, oly módon, hogy a közérdekű munkára ítélt személy
köteles a részére megállapított munkát elvégezni, de ezzel munkaviszony nem jön létre, ezért
biztosítottnak nem tekinthető.
• Az ún. közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy is jogosultságot szerez baleseti
egészségügyi szolgáltatásra. A közérdekű önkéntes tevékenység 2005. október 1-jével
bevezetett jogintézmény (részletes szabályit lásd a 2005. évi LXXXVIII. tv-ben). A közérdekű
önkéntes tevékenységet, mint az az elnevezéséből is következik, önkéntesen, ellenszolgáltatás
nélkül folytatják, többek között pl. az önkormányzatok közszolgáltatási feladatai körében,
illetve az egészségügyi-, oktatási intézmények, a könyvtárak, közlevéltárak, mint
fogadóintézmények többletszolgáltatásainak elősegítése érdekében.
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho-t) fizető személyek (pl: írók, művészek,
újságírók) e befizetésük alapján baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szereznek.
• Nem biztosított lesz, hanem az egészségbiztosítás baleseti egészségügyi szolgáltatására szerez
jogosultságot a munkavállaló, ha az alkalmi munkavállalói könyvet felváltó, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény szerint foglalkoztatva, a következő felsorolásban szereplő
feltételeknek megfelelő jogviszonyban végez munkát:
• természetes személy munkáltatónál háztartási munkát végző személy legfeljebb
harmincegy napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve,
hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a tíz munkanapot nem haladja meg,
valamint
• a következők szerinti mezőgazdasági-, a növénytermesztési-, és az idegenforgalmi
idénymunkák esetén

o mezőgazdasági
idénymunka:
a
növénytermesztési,
erdőgazdálkodási,
állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az
előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés
körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy
időpontjához kötődik, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló
munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladja meg a harmincegy napot, egy
naptári éven belül pedig a kilencven napot,
o növénytermesztési
idénymunka:
jogszabályban
meghatározott
egyes
növénytermesztési termékek termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka
és a megtermelt növénytermesztési terméknek a munkáltató saját gazdasága
területén történő anyagmozgatása, csomagolása, azzal, hogy az azonos felek
között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama a
harmincegy napot meghaladhatja,
o idegenforgalmi idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott
kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál
végzett idénymunka.
Az a munkavállaló, aki Európai Uniós közösségi rendelet, vagy a Magyar Köztársaság által
kötött kétoldalú egyezmény alapján másik államban biztosított és e másik államban fennálló
biztosítását megfelelően igazolja is, nem a magyar egészségbiztosítás baleseti egészségügyi
szolgáltatására szerez jogosultságot.
A kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek balesetéről az üzemi baleseti
jegyzőkönyvet
• a tanulók, hallgatók esetében az oktatási intézmény,
• gyógykezeltek esetén a szocioterápiás intézet,
• az őrizetbe vett, fogvatartottak esetében a fogvatartást foganatosító szerv,
• a közcélú, közérdekű munkát végző személyek balesetéről a közcélú munkát szervező, illetőleg a
közérdekű munkát elrendelő szerv
állítja ki.
Az ellátások igénybevételének ellenőrzése
Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét ellenőrzi az egészségbiztosító. Ennek keretében
összesíti a beteg által társadalombiztosítási támogatással igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat.
Az összesítés érdekében a személyes- és egészségügyi adataira vonatkozóan adategyeztetést is
kezdeményezhet a beteggel a lakó- vagy tartózkodási helyén, aki köteles ebben közreműködni, illetve,
helyszíni ellenőrzést is végezhet.
Ha az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés során az érintett beteg az egészségbiztosító által
megállapított összesítésben szereplő valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételét vitatja, az
egészségbiztosító az adott egészségügyi szolgáltatást rendelő, illetve az azt nyújtó egészségügyi
szolgáltatónál rendelkezésre álló dokumentációt is ellenőrzi.
Ha az igénybe vett ellátások összesítése, illetve az adategyeztetés során az egészségbiztosító
megállapítja, hogy a beteg jogalap nélkül és felróhatóan vette igénybe a gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás ártámogatását, akkor köteles lesz azt megtéríteni.
Az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés után az ellátásban részesült személy lakóhelye szerint illetékes
regionális egészségbiztosítási pénztár ún. megtérítésre kötelező határozattal, a támogatás
igénybevételétől számított öt éven belül (bűncselekmény esetén a büntethetőség elévüléséig)
érvényesíti a követelést.

Baleseti táppénz
Ki jogosult baleseti táppénzre?
Baleseti táppénz annak a biztosítottnak és baleseti ellátásra jogosultnak, jár, aki a biztosítás fennállása
alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset
következtében válik keresőképtelenné.
A baleseti táppénzre jogosultság szempontjából keresőképtelennek kell tekinteni azt a személyt, aki az
üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt, vagy a gyógyászati
segédeszköz hiánya miatt nem tud munkát végezni.
A baleseti táppénz megállapításának alapfeltétele, hogy az üzemi baleset és a keresőképtelenség okokozati összefüggésben álljon egymással.
A baleseti táppénz abban a jogviszonyban jár, amelyben a sérült az üzemi balesetet elszenvedte.
Ha a sérült ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre is
jogosult lenne, akkor csak az egyik – saját választása szerinti – ellátást veheti igénybe. Ha a (választott)
ellátás folyósítása idején újabb ellátásra válik jogosulttá, vagy eredeti választásától eltérően más
ellátást kíván igénybe venni, akkor az új ellátást a választásnak a munkáltatónál való írásbeli
bejelentése napjától, a korábbi ellátás folyósításának beszüntetésével lehet megállapítani és folyósítani.
A baleseti táppénz iránti kérelem előterjesztése
A baleseti táppénz iránti kérelmet – üzemi balesetből eredő, keresőképtelenséget igazoló orvosi vagy
kórházi igazolással együtt – annál a foglalkoztatónál kell benyújtani, ahol az üzemi baleset, vagy a
foglalkozási megbetegedés bekövetkezett.
A Magyar Köztársasággal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak a magyarországi
biztosítással rendelkező állampolgára által a korábban a Magyar Köztársaság területén kívül
elszenvedett üzemi balesetére tekintettel kérelmezett baleseti táppénz esetén a Közép-Magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell a kérelmet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az
orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok magyar nyelvű
fordítását is.
A foglalkoztató a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét (beérkezését) hitelt érdemlő módon
köteles igazolni. Az egyéni vállalkozó a baleseti táppénz iránti kérelmét formanyomtatványon, írásban,
a telephelye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnál nyújthatja be.
Baleseti táppénz csak akkor folyósítható, ha a bejelentett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés
tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv (kifizetőhely, vagy a REP) határozattal
megállapította. A határozat birtokában a baleseti táppénz kérelem mellé már nem kell csatolni az üzemi
baleseti jegyzőkönyvet, mert a határozat már igazolja a baleset időpontját és annak egészségkárosító
következményeit is.
A foglalkozási betegség alapján igényelt baleseti táppénz esetén a baleset napjának a foglalkozási
betegség orvos által megállapított napját kell tekinteni.

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) baleseti táppénz kérelemhez a korábban
átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű
nyomtatványt is mellékelni kell.
Elektronikus kapcsolattartás estén a szükséges igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként
kell csatolni az elektronikus űrlaphoz, azzal, hogy a papíralapú digitalizált dokumentumon, az
elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért az elektronikus
kapcsolattartási mód igénybevételével beküldő fél felel. Az igazolások eredeti példányát a kérelem
benyújtásától számított öt évig meg kell őrizni, a megőrzési kötelezettség megszegése esetén 10.000
Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő összegű mulasztási bírságot szabhat ki az egészségbiztosító.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az elektronikus kapcsolattartás választása esetén sem lehet
papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni a „Jövedelemigazolás az
egészségbiztosítási ellátás megállapításához” és az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az
egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványokat.
A baleseti táppénz határidőn túli kifizetése
Amennyiben az egészségbiztosítási pénztár a baleseti táppénzről az iratoknak a REP -hez érkezését
követő 22 munkanapon belül nem dönt, illetve azt követően nem folyósítja az ellátást, és késedelembe
esik, kamatot köteles fizetni a baleseti táppénzre jogosult részére (ha a kamat összege nem haladja meg
az 1000 Ft-ot, azt nem kell megfizetni). A késedelemre fizetett kamat mértéke minden naptári nap után
a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok
közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési
határidőbe.
Táppénz folyósítása az üzemi balesetet elbíráló határozat hiányában
Ha a baleset üzemiségét elismerő határozat meghozatalára nem kerül sor a táppénz folyósításáig, akkor
a biztosított keresőképtelensége esetén baleseti táppénz helyett – a táppénz megállapítására vonatkozó
szabályok szerinti – táppénzt kell folyósítani. Ha a baleset üzemi baleset jellegét a jogosult szerv
határozatban elismeri, a már folyósított táppénz és a határozat alapján megállapított baleseti táppénz
közötti különbözetet kifizeti a biztosítottnak.
A baleseti táppénzre való jogosultság- és a folyósítás időtartama
A baleseti táppénz jogosultságának időtartama független attól, hogy a biztosított mennyi folyamatos,
előzetes biztosítási idővel rendelkezik. Baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre tekintet nélkül, a
balesetből eredő keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb egy éven át jár. (Előfordulhat tehát az
is, hogy akár egy nap biztosítási idő esetén is jogosult lehet a biztosított egy évig baleseti táppénzre,
hiszen az az alapfeltétel, hogy a baleset a biztosítási jogviszony fennállta alatt, vagy az azt követő első,
második, vagy harmadik napon következzen be). A baleseti táppénz folyósításának 240. napját követő
8 munkanapon belül a baleseti táppénzt folyósító a keresőképtelenséget elbíráló orvost értesíti a beteg
baleseti táppénz jogosultsága megszűnésének időpontjáról.
Amennyiben a munkaképesség helyreállítására az egy év nem elegendő, akkor ennek kimerítését
követően a baleseti táppénz folyósítása az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, mint
szakértő szakvéleménye alapján, maximum egy évvel meghosszabbítható.
A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításakor a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket
nem kell alkalmazni, tehát a baleseti táppénz a keresőképtelenség első napjától folyósítható.
Baleseti táppénz előzmény
A baleseti táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a
biztosított a jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül részesült-e már baleseti

táppénzben. Ha a jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már részesült baleseti
táppénzben, akkor az egy éven belüli baleseti táppénzfolyósítás időtartamát az újabb jogosultsági
időtartamba be kell számítani. Azaz a korábban folyósított baleseti táppénz időtartamával csökken az
újabb baleseti táppénz folyósítására nyitva álló egy éves időtartam.
A baleseti táppénz előzményének vizsgálata során a nem baleseti táppénz folyósításának időtartamát,
mint táppénzelőzményt nem kell figyelembe venni.
Ugyanazon balesetből eredő ismételt baleseti táppénz igény.
Ha a sérült az első baleseti táppénz igénybevételét követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset
következtében ismét keresőképtelenné válik, baleseti táppénzre ismételten jogosult lesz. Kedvező
szabály, hogy ilyen esetben a baleseti táppénz összege a korábban megállapított összegnél kevesebb
nem lehet.
BALESETI TÁPPÉNZ ÖSSZEGE
A baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az
üzemi balesetet szenvedett személy biztosítási jogviszonya fennáll.
A kifizetőhely vagy az egészségbiztosító kérelemre tájékoztatást nyújt a megállapított ellátás
összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.
A baleseti táppénz mértéke – az úti baleset kivételével – a baleseti táppénz alapját képező
jövedelem 100%-ával azonos, a 2009. december 31-ét követően bekövetkező úti baleset esetén
annak 90%-ával.
A baleseti táppénz alapját képező jövedelem
A baleseti táppénz napi összege azonos a biztosítottnak a baleseti táppénzre való jogosultsága kezdő
napját közvetlenül megelőző hónapban végzett munkájáért kifizetett – a pénzbeli egészségbiztosítási
járulék alapját képező – jövedelmének naptári napi összegével.
Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres
jövedelmet is kifizettek a betegnek, akkor a nem rendszeres jövedelmet azon időtartam naptári napi
napjainak számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt – jogszabály, vagy ennek hiányában a
munkáltató nyilatkozata alapján – kifizették, azzal, hogy a nem rendszeres jövedelem napi összegének
megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem napi
összegének megállapítása során is figyelembe vett napok számánál. Ha a baleseti táppénz összegének
kiszámításához nem rendszeres jövedelmet is figyelembe lehet venni, akkor a baleseti táppénz alapját
képező napi jövedelem megállapításánál a rendszeres jövedelem naptári napi összegéhez hozzá kell
adni a nem rendszeres jövedelem napi összegét.
A baleseti táppénz alapja a megelőző hónapban pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére
nem kötelezett biztosított estén
Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságát megelőző hónapban nem volt pénzbeli
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, akkor a baleseti táppénzének napi összege a balesetet
megelőzően elért tényleges jövedelméből számított naptári napi átlagjövedelme, a 2009. december 31ét követően bekövetkező úti baleset esetén annak 90 %-a.
A baleseti táppénz alapja a megelőző hónapban tényleges jövedelem hiányában
Ha a biztosítottnak a balesetet közvetlenül megelőzően nincs tényleges jövedelme, akkor a baleseti
táppénz napi összege azonos a szerződés szerinti jövedelmének naptári napi összegével, a 2009.
december 31-ét követően bekövetkező úti baleset esetén annak 90 %-a.

A baleseti táppénz alapja egyéni és társas vállalkozó esetén
Egyéni, illetve társas vállalkozó esetében a baleseti táppénz alapját a táppénzre vonatkozó szabályok
szerint kell megállapítani, azzal, hogy a táppénz mértéke ennek 100 %-a lesz, a 2009. december 31-ét
követően bekövetkező úti baleset esetén annak 90 %-a.
A baleseti táppénz alapja kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó esetén
Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó baleseti táppénzét az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege (2010-ben 28.500 Ft) 150 %-ának alapulvételével kell megállapítani, amely 2010ben 42.750 Ft alapulvételét jelenti. Ugyanez a szabály vonatkozik a kiegészítő tevékenységet
folytatónak minősülő egyéni vállalkozó baleseti táppénzének megállapítására is.
(Kiegészítő tevékenységet folytatónak azt az egyéni, illetve társas-vállalkozót kell tekinteni, aki
vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá azt az özvegyi nyugdíjban
részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.)
A baleseti táppénz alapja a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett
biztosított esetén
A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosítottnak (baleseti ellátásra
jogosultnak) a baleseti táppénz összegét azzal az eltéréssel kell megállapítani, hogy jövedelemként azt
az összeget kell figyelembe venni, amely után a foglalkoztató pénzbeli egészségbiztosítási járulékot
fizetett.
A saját jogú nyugdíj mellett munkát végző biztosított főszabály szerint nem kötelezett a pénzbeli
egészségbiztosítási járulék fizetésére. Ezért a nyugdíjasként munkát vállaló biztosítottak baleseti
táppénzének alapjaként csak azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, amely után a foglalkoztató
egészségbiztosítási járulékot fizetett.
A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személyek a járulékalapot képező (jövedelemadó köteles)
jövedelmük után természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizetnek, ha pedig szüneteltetik a nyugdíj
folyósítását, ezen felül még pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizetniük kell. A pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot fizető, nyugdíja folyósítását szüneteltető foglalkoztatott személy baleseti
táppénzének megállapítására az általános szabályokat kell alkalmazni.
A baleseti táppénz alapjánál nem vehetők figyelembe a következő jövedelmek:
Az itt megjelölt jövedelmek, illetve napok (időtartamok), amelyek után ugyan a biztosított pénzbeli
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, mégsem vehetők figyelembe a baleseti táppénz
összegének kiszámításánál:
• az átlagkereset, a távolléti díj címén kifizetett jövedelmek – ide nem értve munkaszüneti napra járó
távolléti díjat – valamint az az időtartam, amelyre azt kifizették,
• a törzsgárda jutalom, jubileumi jutalom, a végkielégítés, valamint azon juttatás, amely nem a
végzett munkáért, tevékenységért került kifizetésre.
Baleseti táppénz egyidejűleg fennálló két vagy több biztosítási jogviszony estén
E problémakör tipikus esete, ha pl. a biztosítottnak egyidejűleg fennálló két munkaviszonya van, úgy,
hogy az egyik munkaviszonyában heti 40 óra a munkaideje, a másik munkaviszonyában pedig heti 20
óra. A biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak abban a jogviszonyában elért jövedelme
után köteles fizetni, ahol a munkaideje heti 40 óra, mert a biztosított nem fizet pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség
alapjául szolgáló jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában. Ha üzemi balesetet
szenved, az üzemi baleset következtében mindkét jogviszonyában keresőképtelen beteg lesz, de
baleseti táppénzre csak abban a jogviszonyában lesz jogosult, ahol az üzemi balesete bekövetkezett. Ha
a balesetet annál a foglalkoztatónál szenvedte, ahol a munkaideje heti 20 óra, ebben a jogviszonyában
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizetett, ezért a baleseti táppénz összegét a baleseti
táppénzre való jogosultsága kezdő napját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkájáért

elszámolt azon jövedelme alapján kell megállapítani, amely után a foglalkoztató pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot fizetett. Tekintettel arra, hogy abban a jogviszonyában is keresőképtelen,
ahol egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, ezért ebben a jogviszonyában táppénzre lesz
jogosult.
NYOMTATVÁNYOK:
• Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE 170)
• Munkabaleseti jegyzőkönyv
• Foglalkoztatói igazolás a baleseti táppénz megállapításához
• Igénybejelentés táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj baleseti táppénz
igényléséhez (IB. 20. r.sz.)
• Pótlap baleseti táppénz megállapításához (PL. 30/bal.tp.r.sz.)
• Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről (KPE 180)
KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYEK
• Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
• ÁNTSZ

JOGSZABÁLYOK

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
érintett szakaszok: 5/B. § ac)–ad) b), 6. § (1), (3)–(4) 38/B. § 39. § (1)–(2) (6), 39/A. § 51–56. §. 61. § 64–
65. § 66. § (1)–(6), 68/A. § (2), 69.§, 70. § (1) a) (2)–(3), 72. § 74–77. § 80. § (3)–(4) (6)
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról
érintett szakaszok: 1. § 32–33. § 37. § (1)-(2) 38. § 38/B. § 39. § 42. § (1) 43–46. § 48. § 49.§ (1) 49/B. §
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
érintett szakaszok: 5. §, 6. §, 14. § (1) –(2) c) 15. § 18. § (1) a–c) 19. § 36. §–37. §
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény végrehajtásáról
érintett szakasz: 11. §
213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről,
valamint eljárásának részletes szabályairól
érintett szakasz: 4. § (2)
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
vonatkozó, fontosabb szakaszok: 64–69. §
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról
vonatkozó, fontosabb szakaszok: 5–10. §
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről
és kivizsgálásáról
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról
érintett szakasz: 1. § (7)

2010.évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
érintett szakasz: 10. §
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
érintett szakasz: 12. §
2008. évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
érintett szakasz: 1. §
2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól
érintett szakasz: 4. §

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi
XXXV. törvény
érintett szakasz: 67. § (1)

