
Az alkalmazandó jog megállapítása  

Ügyintézés 
helye: 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatal  
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  
Egészségbiztosítási Osztály 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 350.  
Telefon: (82) 423 133 Fax: (82) 423 145  
E-mail: egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu 
 
Központi Ügyfélszolgálat: 
7400 Kaposvár Bajcsy – Zs. u. 28. 
 
Kihelyezett Ügyfélszolgálati Pontok: 
8600 Siófok, Koch R. u. 9. 
8700 Marcali, Posta köz.1. 
7500 Nagyatád, Baross u. 5. 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Kaposvár:  
H, CS: 8.00 – 13.00  
SZ: 8.00 – 17.00  
P: 8.00 – 11.00 
 
Siófok: Kedd: 9.00 – 15.00 
Marcali: Hétfő: 9.00 – 15.00 
Nagyatád: Péntek: 9.00 – 12.00 

Ügyintézéshez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatványok 

Kiküldetés esetén: 
Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz - Munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése 
ideiglenes munkavégzés céljából - Egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi 
tevékenysége (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) 
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_522015.html 
 
Párhuzamos tevékenység esetén: 
Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban 
párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén 
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521890.html 
 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 

 
Igénylőlap Kiküldetés Igazolásához elnevezésű nyomtatvány 

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatatási 
díja 

Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

Ügyintézési 
határidő 

 
60 nap  
(ha minden irat rendelkezésre áll, és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor sommás 
eljárásban 8 nap) 
 

Kérelem 
benyújtásának 
módja 

 
Személyesen, meghatalmazott útján, postai úton, bármelyik kormányablakban, 
ügyfélkapun keresztül. 
 

Ügyintézési 
tájékoztató 
 

A munkavállaló, amennyiben munkáltatója az EGT tagállamok valamelyikébe, vagy 
Svájcba küldi ki, legfeljebb 24 hónapig marad a kiküldő tagállam 
társadalombiztosítási szabályainak hatálya alatt.  
Kiküldetés esetén a kiküldött részére a magyar társadalombiztosítási jogviszonyt 
a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv az A1 jelű 
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nyomtatvánnyal igazolja 
 
Párhuzamos tevékenység 
A két vagy több tagállamban párhuzamosan (egyszerre vagy váltakozva) 
tevékenységet folytató személy esetén az eljárás az alkalmazandó jog előzetes 
megállapításával kezdődik. (Az uniós szabályok alapján a több tagállamban 
tevékenységet folytató személy kizárólag egy tagállamban lehet biztosított. ) 
Amennyiben az eljárás során megállapításra kerül, hogy az alkalmazandó jog a 
magyar, úgy azt az illetékes egészségbiztosítási szerv az A1 jelű nyomtatvánnyal 
igazolja. 
 
Bővebb tájékoztató:  
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/biztositasi_kotelezetts
eg_eu_szerint/a_kikuldetes_szabalya_az_eu_ban 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/biztositasi_kotelezetts
eg_eu_szerint/parhuzamos_tevekenyseg_ket_vagy_tobb_eutagallamban 
 

Időpontfoglalás 
van 
https://ejelentes.oep.hu/ipfr/index.jsp 
 

Elektronikus 
ügyintézés 
 

van 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/OEP_elektronikus_nyomtatvany
ok.html 
Ügyfélkapuval rendelkezők esetében van lehetőség, az egészségbiztosítónál 
történő előzetes regisztrációt követően. 
 
Hivatali kapu: SMKHEBO (KRID azonosító: 347797776) 
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