
Üzemi baleset elismerése  

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:  
Hétfő; Csütörtök: 8.00 – 13.00,  
Szerda: 8.00 – 17.00 
Péntek: 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 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 
 
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170) 
 
Munkabaleseti jegyzőkönyv http://www.ommf.gov.hu 
 
Foglalkozási megbetegedés értesítő (A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 6. 
számú melléklete) 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 

Munkabaleseti jegyzőkönyv http://www.ommf.gov.hu 
 
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170) 
 
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról  
 
Foglalkozási megbetegedés értesítő (A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 6. 
számú melléklete) 

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) 
 

mailto:egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
http://www.ommf.gov.hu/
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Kérelem 
benyújtásának 
módja 

Az üzemi baleset elismerésére vonatkozó kérelmet a munkáltatónál 
működő társadalombiztosítási kifizetőhelyhez, vagy a munkáltató 
székhelye szerinti illetékes járási hivatalhoz kell benyújtania a 
foglalkoztatónak. 
 
Az egyéni és társas vállalkozó, a biztosított mezőgazdasági őstermelő,a díjazás 
ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási 
szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási 
jogviszonyban) személyesen munkát végző személy, 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 járási hivatal vizsgálja ki, és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet. 
 
Benyújtható elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül, de ebben az 
ügykörben az elektronikus ügyintézés még nem kötelező a munkáltatók 
részére! 
 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellatasok/baleset-esetén/üzemi-
baleset.html 

Ügyintézési 
tájékoztató 

Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, 
amely a biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végzett munka közben, 
vagy azzal összefüggésben éri (munkabaleset), illetőleg munkába menet vagy 
onnan a lakására (szállására) menet közben elszenvedett baleset 
(munkavégzéssel összefüggő úti baleset). 
 
A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet – a foglalkozási 
megbetegedést kivéve – legkésőbb a baleset bekövetkezésétől számított egy 
éven belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása miatt igazolással nem lehet 
élni. 
 

A bejelentett üzemi baleset tényét, a baleset üzemi jellegét, a foglalkozási 
megbetegedés tényét a baleseti táppénz megállapítására 
jogosult társadalombiztosítási kifizetőhely, vagy a munkáltató székhelye szerinti 
illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, főváros esetében 
a XIII. Kerületi Hivatal határozattal állapítja meg.  
 
Az egészségbiztosítás baleseti ellátásai kizárólag e határozat alapján vehetők 
igénybe. 
 
Részletes tájékoztató lásd: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/baleset-
eset%C3%A9n/%C3%BCzemi-baleset.html 
 

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

Elektronikus 
ügyintézés 

van 
 
Előzetes regisztrációt követően ügyfélkapun keresztül. 
 
Hivatali kapu: SMKHEBO (KRID azonosító: 347797776) 
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