
Méltányosságból adható egészségbiztosítási ellátás (csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj) 

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/
PEO.-59-K.-Meltanyossagi-kerelem.pdf 

Amennyiben a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhely:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/
PEO.-62-K.-Adatlap-meltanyossaghoz-Kifizetohelyeknek.pdf 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 

Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő 
elbírálásához, / amennyiben a foglalkoztató társadalombiztosítási 
kifizetőhely: - ADATLAP a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli 
ellátások igényléséhez Társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére, 
valamint a kérelemhez/adatlaphoz csatolni kell:  
 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
 

- a kifizetőhely vagy a járási hivatal azon végleges döntését, hogy a 
kérelmező az ellátásra nem jogosult. 

  
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a közös háztartásban lakók számát, 

- nyilatkozatot a kérelmező és a vele együtt élők jövedelmi helyzetéről. 

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díja 

Az ügyintézés illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes.  

Ügyintézési 
határidő 

 

60 nap 

Kérelem 
benyújtásának 
módja 

 

A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. 

Ügyintézési 
tájékoztató 

 

Pénzbeli ellátást méltányosságból is kizárólag a biztosítottak részére lehet 
megállapítani. 

Amennyiben a biztosított szülő a csecsemőgondozási díjra, illetve a 
gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi 
biztosítási idővel nem rendelkezik. 
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Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj (diplomás 
gyed) vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. 

A méltányosságból engedélyezhető csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj folyósításának idejét és összegét az 
egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja. 

A méltányosságból megállapított ellátás időtartama csecsemőgondozási díj 
esetében nem haladhatja meg a szülési szabadságnak megfelelő 
időtartamot (168 nap), gyermekgondozási díj esetében legfeljebb a 
gyermek 2. életévének betöltéséig lehet méltányosságot gyakorolni. 

Az ellátás napi alapja csecsemőgondozási díj vonatkozásában a 
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad 
részét nem haladhatja meg, a gyermekgondozási díj esetében a 
minimálbérnél nem lehet magasabb.  

A méltányosságból megállapított ellátás újabb jogokat és kötelezettségeket 
nem keletkeztet, így ha a biztosított részére méltányosságból 
engedélyezésre került a csecsemőgondozási díj, nem vonja maga után a 
gyermekgondozási díj iránti kérelem pozitív elbírálását. 

Időpontfoglalás 

 

Előzetesen telefonon van rá lehetőség.  

Elektronikus 
ügyintézés 

 

Jogszabályban meghatározottak alapján egészségbiztosítási 
méltányossági eljárásban kizárt.  

 


