Táppénz igénylés ügytípus

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
Hivatali kapu: SMKHEBO (KRID azonosító: 347797776)
Központi Ügyfélszolgálat:
7400 Kaposvár Bajcsy – Zs. u. 28.

Kaposvár:
Hétfő; Csütörtök: 8.00 – 13.00,
Ügyfélfogadási
Szerda: 8.00 – 17.00,
idő:
Péntek: 8.00 – 11.00
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
Regisztrációs lap (2017.12.01.)
Ügyintézéshez
Foglalkoztatói Igazolás
kapcsolódó
letölthető
Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz
nyomtatványok
igényléséhez
Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához
Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE 160/B)
Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről (A3517-140/a)
Ügyintézéshez
szükséges
Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről (A3517-25)
dokumentumok
Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről (KPE120)
Ügyintézés
illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási
díja
Ügyintézési
határidő

Az eljárás illeték- és költségmentes

Sommás eljárás esetén 8 nap,
teljes eljárásnál 60 nap.
A táppénz iránti kérelmet a foglalkoztatónál (munkáltatónál) kell jelezni, az eredeti orvosi
igazolások leadásával.

Amennyiben a munkáltató kifizetőhellyel rendelkezik, a táppénz irántikérelmet a kifizetőhely bírálja el
Kérelem
és folyósítja.
benyújtásának
módja
Egyéb esetben a foglalkoztató 5 napon belül elektronikusan továbbítja a kérelmet a székhelye szerint
illetékes Egészségbiztosító felé, az ÁNYK program segítségével előállított nyomtatvány
(Foglalkoztatói Igazolás) benyújtásával.
Az egyéni vállalkozó/őstermelő maga kötelezett az elektronikus (Igénybejelentés táppénz,

csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez) nyomtatvány
kitöltésére.
A táppénz iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be az Egészségbiztosítóhoz a
Regisztrációs lap beküldését és annak visszaigazolását követően.
A kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus csatolmányként, szkennelve kell
mellékelni.
A kérelmet az igénybejelentés napjától legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet
érvényesíteni! (Tehát 2018. márciusban előterjesztett kérelem esetén a 2017. szeptemberit
megelőző keresőképtelenségre nem állapítható meg a táppénz.)
Táppénz annak a biztosítottnak jár, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére
kötelezett, valamint munkakörében keresőképtelenné válik, és ezt orvos igazolja.
Táppénzre a biztosítási jogviszony fennállása alatt lehet jogosult az, aki keresőképtelen.
Ügyintézési
tájékoztató

Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal is rendelkezők (munkaviszony, egyéni
vállalkozó, társas vállalkozó) táppénz iránti kérelmét (a táppénz folyósítás időtartamát, a táppénz
összegét, mértékét) valamennyi jogviszonyában külön-külön kell igényelni és megállapítani.
A táppénz ellátásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9geset%C3%A9n/t%C3%A1pp%C3%A9nz,-betegszabads%C3%A1g.html
Időpontfoglalás https://ejelentes.oep.hu/ipfr/index.jsp
Elektronikus
ügyintézés

ÁNYK nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun keresztül.

