
131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 

a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1 

hatályos: 2012.07.01 - 2012.07.02 

A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 

1. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. §-a a 
következı (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az Ebtv. 39/B. §-a, 52/A. §-a és 55/A. §-a szerinti elıleget a jogosultság kezdı napján 
érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a rendelkezésre álló 
adatok alapján a jövedelem összege a minimálbér összegét nem éri el, ebben az esetben a 
rendelkezésre álló adatok alapján kell az elıleget megállapítani.” 

Ebtv. 39/B. §-a, 52/A. §-a és 55/A. § 

39/B. § (1) Pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén, amennyiben a pénzbeli ellátás 
összege az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt – a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § 
(3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával – harminc napon belül nem határozható meg, a 
rendelkezésre álló adatok alapján az igénylı részére végzésben elıleget kell megállapítani. A 
pénzbeli ellátás határozattal történı megállapításakor a pénzbeli ellátás összegébe a folyósított 
elıleg összegét be kell számítani. 

(2) Amennyiben az igénylı a pénzbeli ellátás iránti kérelmét visszavonja, a folyósított 
elıleget felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelezı határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított harminc napon belül köteles visszafizetni. 

(3) Amennyiben az ellátást folyósító szerv az elıleg folyósítását követıen megállapítja, hogy 
az igénylı pénzbeli ellátásra nem jogosult, az igénylı köteles a folyósított elıleget 
felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelezı határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított harminc napon belül visszafizetni. 

(4) Amennyiben az elıleg folyósítását követıen az ellátást folyósító szerv megállapítja, hogy 
az igénylı részére a pénzbeli ellátás a folyósított elıleg összegnél alacsonyabb összegben jár 
és az a megállapított ellátás összegébe nem számítható be, az igénylı köteles a különbözetet 
felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelezı határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított harminc napon belül visszafizetni. 

52/A. § (1) Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt – 
a Ket. 33. § (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával – harminc napon belül nem 



bírálható el és a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylı táppénzre jogosult, az igénylı 
részére végzésben táppénz elıleget kell megállapítani. 

(2) Amennyiben a baleset üzemiségének elismerését követıen az igénylı részére határozattal 
baleseti táppénzt állapítanak meg, a baleseti táppénz összegébe a folyósított táppénz elıleg 
összegét be kell számítani. 

(3) Amennyiben az igénylı a baleset üzemiségének elismerésére irányuló kérelmét 
visszavonja, a folyósított táppénz elıleget felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre 
kötelezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított harminc napon belül köteles 
visszafizetni. 

(4) Amennyiben a baleset nem minısül üzemi balesetnek, táppénzre való jogosultság esetén 
hivatalból táppénzt kell megállapítani. A baleset üzemiségének elutasítása esetén a baleseti 
táppénz iránti kérelmet táppénz iránti kérelemnek kell tekinteni. A megállapított táppénz 
összegébe a folyósított táppénz elıleg összegét be kell számítani. 

(5) Amennyiben az ellátást folyósító szerv a táppénz elıleg folyósítását követıen 
megállapítja, hogy az igénylı részére a baleseti táppénz vagy a (4) bekezdésben megállapított 
ellátás a folyósított táppénz elıleg összegnél alacsonyabb összegben jár és az a megállapított 
ellátás összegébe nem számítható be, az igénylı köteles a különbözetet felróhatóságra való 
tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított harminc 
napon belül visszafizetni. 

55/A. § (1) Baleseti táppénzre való jogosultság esetén, amennyiben a baleseti táppénz 
összege az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt – a Ket. 33. § (3) bekezdésének 
figyelmen kívül hagyásával – harminc napon belül nem határozható meg, a rendelkezésre álló 
adatok alapján az igénylı részére végzésben baleseti táppénz elıleget kell megállapítani. A 
baleseti táppénz határozattal történı megállapításakor a baleseti táppénz összegébe a 
folyósított baleseti táppénz elıleg összegét be kell számítani. 

(2) Amennyiben az igénylı a baleseti táppénz iránti kérelmét visszavonja, a folyósított 
baleseti táppénz elıleget felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelezı 
határozat jogerıre emelkedésétıl számított harminc napon belül köteles visszafizetni. 

(3) Amennyiben az ellátást folyósító szerv a baleseti táppénz elıleg folyósítását követıen 
megállapítja, hogy az igénylı baleseti táppénzre nem jogosult, a folyósított baleseti táppénz 
elıleget felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelezı határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított harminc napon belül köteles visszafizetni. 

(4) Amennyiben az ellátást folyósító szerv a baleseti táppénz elıleg folyósítását követıen 
megállapítja, hogy az igénylı részére a baleseti táppénz a folyósított baleseti táppénz elıleg 
összegnél alacsonyabb összegben jár és az a megállapított ellátás összegébe nem számítható 
be, az igénylı köteles a különbözetet felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre 
kötelezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított harminc napon belül visszafizetni. 

Vhr. 37. §749 (1)750 Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetıhely (a továbbiakban: 
kifizetıhely) nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, 
a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és 
azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – gyermekgondozási díj iránti kérelem 



esetén ezzel a kérelemmel – öt napon belül a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a 
székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek 
megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlı 
módon köteles igazolni. 

(2)751 Az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
baleseti táppénz igényléséhez” elnevezéső nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a 
székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 

(2a)752 Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen 
vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követıen elektronikus úton – ügyfélkapun 
keresztül – küldhetı meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 

(3)753 Ha a biztosított a keresıképtelenség vagy a gyed igénybevétele, illetıleg a szülés napját 
megelızı két éven belül más foglalkoztató(k)nál biztosítási jogviszonyban állt, ezt a tényt a 
,,Foglalkoztatói igazoláson'' jelezni kell, továbbá 

a) a biztosítási idıt a 38. § szerint kiállított ,,Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az 
egészségbiztosítási ellátásokról'', 

b) az ellátás alapját képezı jövedelmet pedig a 37/A. § szerint kiállított a ,,Jövedelemigazolás 
egészségbiztosítási ellátás megállapításához'' 

elnevezéső nyomtatványokkal kell igazolni, melyet a foglalkoztató a ,,Foglalkoztatói 
igazolás''-sal, az egyéni vállalkozó pedig a kérelemmel együtt köteles benyújtani. 

(4)754 Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti 
igazolásokat, ezt a tényt a ,,Foglalkoztatói Igazolás''-on jelezni kell. Az egészségbiztosítási 
szakigazgatási szerv a pénzellátás iránti igény elbírálása elıtt, a biztosítottat hiánypótlásra 
felszólítja tizenöt napos határidı megjelölésével. A határidı lejártát követıen az 
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az igényt az igazolt biztosítási idı és a rendelkezésre 
álló jövedelemadatok alapján bírálja el. 

 

2. § (1) A Kr. 39. §-a a következı (1) bekezdéssel egészül ki: 

„(1) Ha a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a baleset 
üzemiségének megállapítása és a baleseti táppénz iránti kérelem – ideértve az Ebtv. 52/A. § 
(4) bekezdése szerinti esetet is – benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény 
teljes mértékben teljesíthetı, az ügyintézési határidı tizennyolc nap. Ebben az esetben nem 
alkalmazható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdése.” 

(2) A Kr. 39. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok 
alapján nem bírálható el, az ügyintézési határidı harminc nap.” 



3. § A Kr. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
másolatát csak abban az esetben kell csatolni, ha ugyanazon gyermekre vonatkozóan a 
gyermekgondozási díjat más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi 
segélyt megállapították.” 

4. § A Kr. 41. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben a biztosított a terhességi-gyermekágyi segélyt a szülést megelızı 
idıponttól kéri, a szülés várható idıpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi 
igazolással, vagy ha a szülı nıt nem vették terhesállományba, akkor a terhesgondozási könyv 
másolatával kell igazolni. A szülést megelızı idıponttól való igénylés esetén, illetve ha a 
foglalkoztatónál kifizetıhely mőködik, a gyermek születésének tényét a szülést követıen, a 
születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni kell. A terhességi-gyermekágyi segélyre 
való jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható.” 

5. § (1) A Kr. 45. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(5) A baleset üzemiségének jogerıs megállapításáig a társadalombiztosítási támogatással 
rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás árához, illetve az Ebtv. 23. § 
b)–c) pontja szerint részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz a térítési díj a 
biztosítottat terheli. A kezelıorvos az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról 
igazolást állít ki, melyet a baleset üzemiségét megállapító jogerıs határozat kézhezvételét 
követı öt munkanapon belül megküld az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv vagy a 
társadalombiztosítási kifizetıhely részére.” 

(2) A Kr. 45. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A baleset üzemiségét megállapító egészségbiztosítási szakigazgatási szerv vagy 
társadalombiztosítási kifizetıhely a kezelıorvostól beérkezı, a baleset üzemiségével 
összefüggı ellátásokról kiállított igazolást a baleset üzemiségének elismerésérıl szóló 
határozattal együtt az igazolás beérkezését követı 8 napon belül megküldi a biztosított 
lakóhelye szerint illetékes OEP szervezeti egységének, aki a biztosított által megfizetett 
térítési díjakat soron kívül visszafizeti.” 

6. § A Kr. 50. §-a a következı (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2012. (VI. 
27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R2.) megállapított  

37. § (5) bekezdését,  

39. § (1) bekezdését,  

39. § (1a) bekezdését,  

39/A. § (1) bekezdését,  



41. § (2) bekezdését a 2012. június 30-át követıen benyújtott kérelmek tekintetében kell 
alkalmazni. 

(9) A Mód.R2.-vel megállapított 45. § (5) és (6) bekezdését a 2012. június 30-át követıen 
bekövetkezett balesetek tekintetében kell alkalmazni.” 

7. § Hatályát veszti a Kr. 

a) 39/A. § (2) bekezdése, és 

(2)771 Ha az ügyfél a születési anyakönyvi kivonatot nem csatolja, az egészségbiztosító a 
kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról 
nyilvántartást vezetı hatósághoz. 

b) 45. § (7) bekezdése. 

(7)795 Az Ebtv. 65. § (2) bekezdése szerinti kérelmet a biztosított az OEP a biztosított 
lakóhelye szerint illetékes területi szervezeti egységéhez nyújthatja be. 

8. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti. 

 
 

1 A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával. 


