
Egészségbiztosítási egyszeri segély 

Ügyintézés helye: 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály 
Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály 
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9.  
Telefon: 82/501-400 
Fax: 82/501-419 
E-mail: tbfoosztaly@somogy.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHTBF,  
                     KRID: 450070909 
Ügyfélszolgálati hely: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9. 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Hétfő                                      8.00-17.00                                                               
Kedd, szerda, péntek             8.00-12.00                                                    
Csütörtök                                8.00-16.00 

Ügyintézéshez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatványok 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/
Nyomtatvanyok-egyszeri-segely.pdf 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 

A kérelmet írásban kell benyújtani (adatlap), és tartalmaznia kell mindazon 
indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyt, továbbá a segélykérelemhez 
csatolni kell:  

- jövedelemnyilatkozatot, az Ön és az Önnel közös háztartásban 
élő(k) által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - 
megszerzett nettó jövedelemről, 

- orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, 
gyógyhatású készítményekről, 

- a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget 
igazoló kórházi/ orvosi igazolást, 

- a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását 
igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát, 

- gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek 
vásárlását igazoló számlát, 

- gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem 
esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát,  

-  az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével összefüggő 
utazása során felmerült utazási költség támogatására irányuló 
kérelem elutasítását követően az utazási költség igazolására, 
tömegközlekedési eszköz igénybevétele során a menetjegyeket, 
gépkocsival való közlekedés esetén az egészségügyi 
szolgáltatónál való megjelenést igazoló dokumentumot (pl.: 
kezelési lap). 
 

A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell 
kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni. 

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díja 

Az ügyintézés illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes.  

Ügyintézési 
határidő 

 

60 nap 

Kérelem 
benyújtásának 
módja 

 

Személyesen vagy meghatalmazott vagy törvényes képviselő útján a 
kormányablakokban vagy az ügyfélszolgálati helyen, postai úton. 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Nyomtatvanyok-egyszeri-segely.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Nyomtatvanyok-egyszeri-segely.pdf


Ügyintézési 
tájékoztató 

 

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
személy részesíthető, aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá 
hosszantartó betegség okán az egészségi állapotával összefüggő 
költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és más elérhető forrás nem 
áll rendelkezésére. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, 
hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az 
egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal. 

 
Gyógyszerköltségre  

- ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-
tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű 
gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, 
vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy 

- súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a 
társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, 
gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén. 
 

 Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére   
- a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. 

hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz 
megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi 
támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására 
irányuló kérelme elutasításra került. 

 
Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett 
gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban 
csekély összegű segély nyújtására van lehetőség. 
 
Pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek 
átmeneti enyhítésére,  

-  ha a táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj 
kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, 
vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban 
felmerült utazási költségre való jogosultsága elutasításra került. 
 

A segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak 
különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén 
részesíthető ismételten segélyben a kérelmező.  

Időpontfoglalás 

 

Előzetesen telefonon van rá lehetőség.  

Elektronikus 
ügyintézés 

 

Jogszabályban meghatározottak alapján egészségbiztosítási 
méltányossági eljárásban kizárt.  

 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/egyedi_tamogatas
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/egyedi_tamogatas

