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Hatósági ügy neve:

Az egészségkárosító magatartás (baleset) kapcsán az egészségbiztosító
által fizetett ellátások költségeinek megtérítésére vonatkozó igény
érvényesítése

A hatáskörrel
rendelkezdő szerv
neve
Eljáró szerv
illetékességi területe

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)
Az eljárást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi kihelyezett
szervezeti egységei folytatják le
OEP esetében országos, a területi kihelyezett szervezeti egységek esetében
területi

Ügymenet

baleseti megtérítés

Az ügyben használt
nyomtatványok
listája

Munkabaleseti jegyzőkönyv vagy
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott
expozícióról vagy
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE 170) vagy
Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset(sérülés)
körülményeiről (KPE 180)

Tájékoztatás az
ügyfelet megillető
jogokról és az
ügyfelet terhelő
kötelezettségekről
Az ügyintézés
határideje

az eljárás hivatalból indul, az ügyintézés határideje az eljárás hivatalbóli
megindítását követő naptól számított 3 hónap
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.

Tisztelt Ügyfelünk! Az elektronikus kapcsolattartás részletes feltételeiről, az elektronikus
kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról, illetve az ügyfélkapu létesítéséről szóló
tájékoztató az oep.hu honlapunk nyitó oldalán, a nyomtatványok menüpont e‐nyomtatványok
almenüjére kattintva található meg.

Abban az esetben, ha valaki egy baleset során megsérül, az ellátásával (betegségével,
keresőképtelenségével, egészségkárosodásával, halálával) kapcsolatos költségeket az egészségbiztosítás
finanszírozza, hasonlóan, mint megbetegedés esetén. A balesetek kapcsán azonban gyakran a baleset
bekövetkezéséért nem a sérülést szenvedett személy a felelős, ezért ilyen esetekben a klasszikus
kártérítési megoldásoknak megfelelően az Egészségbiztosítási Alap balesettel kapcsolatos kifizetéseit (a
betegséggel, keresőképtelenséggel, egészségkárosodással, az esetleges halállal kapcsolatos költségeket)
a balesetet, sérülést okozó személy köteles lesz megtéríteni. A megtérítés összegét a sérült személy
egészségügyi‐ és pénzbeli ellátásával kapcsolatban az Egészségbiztosítási Alapból kifizetett költségek
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határozzák meg. A megtérítési igényt az egészségbiztosítási szerv fizetési meghagyás kibocsátásával
érvényesíti.
A megtérítési/kártérítési igény érvényesítése az Egészségbiztosítási Alap bevételének biztosításán túl
az emberek felelősségérzetének erősítését, a másik ember egészségkárosításának megelőzését is
szolgálja.
A megtérítési igényt a munkabalesetek, az üzemi balesetek, a foglalkozási megbetegedések, illetve
bármely olyan baleset esetén is érvényesíti az egészségbiztosító, amelyet nem a sérült, hanem más
személy okozott és a balesettel összefüggésben a sérült egészségbiztosítási ellátásban részesült.
A baleset bekövetkezéséről, illetve annak körülményeiről az egészségbiztosítási szerveknél lévő
adatbázisokból illetve a sérült személyek különböző nyilatkozataiból szerez tudomást az
Egészségbiztosítási Alapot kezelő szerv.
A munkáltató minden munkabalesetet (a külföldön történtet is) köteles kivizsgálni és az ún.
Munkabaleseti jegyzőkönyvet, foglalkozási megbetegedés esetén a “Bejelentés foglalkozási
megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról” elnevezésű nyomtatványt kiállítani. Az egyéni
és társas vállalkozó, a biztosított mezőgazdasági őstermelő, illetve a Magyarországon bejegyzésre
nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyarország 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
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv vizsgálja ki, és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet.
A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a
vizsgálat eredményét “Üzemi baleseti jegyzőkönyv”‐ben rögzíteni, illetve, a sérült kérésére a
munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket is rögzítenie kell a munkáltatónak.
A munkáltató ezeket a nyomtatványokat megküldi az OEP‐nek.
Ha a baleset nem a munkahelyen történik, a táppénzfolyósító szerv egy nyomtatványt küld a
sérültnek, aki annak kitöltésével 8 napon belül nyilatkozik a balesete részletes körülményeiről.
Üzemi baleset, munkabaleset
A munkáltató a teljes egészségbiztosítási ellátás költségeit és annak kamatát köteles megtéríteni, ha a
baleset annak következménye, hogy a munkáltató vagy az alkalmazottja a munkavédelmi
szabályokat megsértette, vagy esetleg a balesetet szándékosan idézte elő.
A munkavédelmi szabályokban foglalt bármely kötelezettség elmulasztása önmagában elég a
felelősség megállapításához, vagyis az ellátások költségeit ilyen esetekben a munkáltatónak kell
megfizetnie.
Ha a munkahelyi baleset bekövetkezésében a sérült is közrehatott, és egyidejűleg a munkáltató is
munkavédelmi szabályt sértett, ebben az esetben sem lehet a munkáltató és a sérült között
kármegosztást alkalmazni, az egészségbiztosítási ellátást egészében a munkáltatónak kell megfizetnie.
A munkavállaló rendszeresen szabálytalanul folytatott munkavégzése miatt bekövetkezett baleset
esetén is fennáll a munkáltató felelőssége a megtűrt gyakorlat miatt, mert elmulasztotta az
ellenőrzést, illetve a szükséges intézkedéseket, továbbá nem mentesül a munkáltató a felelősség alól
a munkavállaló “figyelmetlensége” esetén sem.
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A munkáltató akkor mentesülhet a felelősség alól,
 ha valamennyi rá vonatkozó munkavédelmi szabályban foglalt kötelezettségének eleget tett,
illetve
 ha a munkavédelmi szabály betartását kizárólag maga a balesetet szenvedett munkavállaló
mulasztotta el.
A munkáltató felelősségét megalapozzák az általános mulasztások is, például a munkavédelmi oktatás
elmaradása, a belső munkavédelmi ellenőrzés hiánya, a biztonsági szabályok vagy a biztonsági
berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése is.

Közlekedési baleset
A személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset esetén a balesetet okozó gépjármű
üzembetartójának felelősségét a kötelező felelősségbiztosítása alapján a biztosító viseli, mert a
kötelező gépjármű‐felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó megtérítésre kötelezett helyett a gépjármű
üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása alapján a biztosító áll helyt azzal, hogy az e
megtérítési körbe eső kötelezettségének átalányösszegben is eleget tehet.

Egyéb balesetekből eredő sérülések költségei
A közlekedési balesetnek nem minősülő baleset esetén, illetve ha a balesetért nem a munkáltató a
felelős, az egészségbiztosítási ellátásokat a klasszikus polgári jogi szabályok szerint megállapított
felelőstől követeli az egészségbiztosító.
A balesetet (sérülést) okozó személy köteles megtéríteni a baleset (sérülés) kapcsán kifizetett
ellátások költségeit. A balesetért felelős személyt a szabálysértési és bírósági eljárások alapján hozott
határozatokból állapítják meg, ezért az ügy elbírálásához szükséges, más hatóság vagy szerv eljárása
során hozott döntések megismerésére jogosult az egészségbiztosítási pénztár, így megkeresésére az
iratok másolatát – 30 napon belül – át kell adni.
Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat (pl. vadállatot tart; lőfegyvert, robbanó‐, mérgező‐,
sugárzó anyagot készít, tart, felhasznál; stb.), az ebből eredő kárt vétkességére tekintet nélkül köteles
megtéríteni. A fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytató akkor mentesülhet a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a baleset a fokozott veszéllyel járó tevékenységi körön kívüli okból eredt, és a
technika jelenlegi állása szerint mindenki számára elháríthatatlan volt (pl.: földrengés).
Az épületből kidobott, kiöntött, kiejtett tárgy által okozott kárért a helyiség bérlője, használója felel.
Az épület hiányosságaiból vagy egyes részeinek lehullásából (pl. tetőről lecsúszó hó vagy cserép)
eredő kárért az épület tulajdonosa felel. Az épületre kifüggesztett tárgyak (pl. reklámtáblák)
leesésével okozott kárért az felel, aki érdekében a tárgyat kifüggesztették, azzal, hogy ebben az
esetben nincs mentesülési lehetőség.
A megtérítendő ellátások költsége
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A balesetért felelős személy a sérült által igénybe vett járóbeteg‐ellátás, fekvőbeteg ellátás,
gyógyszer‐ és gyógyászati segédeszköz támogatás; rehabilitációs szolgáltatások (pl. gyógyfürdő);
betegszállítás; táppénz; baleseti táppénz; és az útiköltség térítés költségeit, továbbá ezen ellátások
összege utáni kamatot is köteles megfizetni. A kamat mértéke a jegybanki alapkamathoz igazodik, a
polgári jog szabályai szerint, amelyet a pénzbeli ellátás (táppénz, baleseti táppénz) folyósításának
napjától, egészségügyi szolgáltatás esetén az egészségbiztosító finanszírozási összegének átutalása
időpontjától a fizetési meghagyás aláírásának napjáig kell felszámítani, a jegybanki alapkamat
mértékének váltakozása szerint, sávosan. A kamatot nem kell felszámítani, ha az összege az 1000
forintot nem éri el.
Lehetőség van arra, hogy a megtérítésre kötelezett balesetért felelős személy (munkáltató, stb) az
eljárásról való tudomásszerzésével egyidejűleg írásban elismerje felelősségét. Amennyiben a felelős
ezt a nyilatkozatát fenntartja, és ugyanakkor az ellátások költségeit, a követelés teljes összegét
határidőben megfizeti, akkor nem kell kamatot fizetnie.
Méltányos esetben a kirótt kamatot az OEP területi kihelyezett szervezeti egység igazgatója
mérsékelheti vagy elengedheti vagy részletfizetést engedélyezhet.
A baleseti költségek megtérítési igényét az OEP területi kihelyezett szervezeti egységei útján fizetési
meghagyással érvényesíti. A fizetési meghagyásban részletesen szerepel a követelés jogalapja, az
egyes ellátások tételes költségei, és az azok után felszámított kamat is. A fizetési meghagyás a
közléssel jogerőssé válik, és ha a kötelezett a fizetési határidőig (közlést követő 15 nap) nem teljesíti a
követelést, az egészségbiztosító a kötelezett bankszámlájáról inkasszóval, vagy a kötelezett
munkabéréből vagy egyéb rendszeres járandóságából érvényesíti a követelést, de ha ez sem vezet
eredményre, az adóhatóságnál kezdeményezheti a végrehajtást.
A fizetési meghagyás ellen nem lehet közigazgatási szervhez fellebbezni (a fizetési meghagyás
fellebbezéssel meg nem támadható hatósági határozat), hanem a közlést követő 30 napon belül a
közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a határozat felülvizsgálatát lehet kérni, jogszabálysértésre
hivatkozva.
A bírósági felülvizsgálatra az a közigazgatási és munkaügyi bíróság az illetékes, amelynek területén az
egészségbiztosító határozatát megtámadó fél (felperes) belföldi lakóhelye (ennek hiányában
tartózkodási helye), jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a
szervezet székhelye található.

JOGSZABÁLYOK
1997. évi LXXXIII. tv a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
érintett szakaszok: 67‐68/A. § 70. § (1) b) (2) (4)–(7) 72. §. 75/A. §
217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv
végrehajtásáról
érintett szakasz: 1. § (4)‐(5) (8) 43‐45. § 49. § 49/D. §
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
érintett szakasz: 64. §
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5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról
érintett szakaszok: 5–8. §
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
érintett szakaszok: 301. § 339. § 345–.346. § 351–353. §
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
érintett szakasz: 341. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
319/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

