
Méltányosságból adható egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, gyermekápolási 
táppénz) 

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   és 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/
PEO.-60-K.-Orvosi-javaslat-meltanyossaghoz.pdf 

Amennyiben a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhely:  

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

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/
PEO.-60-K.-Orvosi-javaslat-meltanyossaghoz.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 és 

- Orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz folyósítás 
méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához és 

- Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről”, 
„Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről”, „Igazolás a 
szülő részére, a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról” 
elnevezésű orvos által hitelesített igazolásokat, 

- a kezelőorvos javaslatát, és 
- a keresőképtelenség várható időtartamára vonatkozó orvosi 

szakvélemény,  
- 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 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-59-K.-Meltanyossagi-kerelem.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-59-K.-Meltanyossagi-kerelem.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-60-K.-Orvosi-javaslat-meltanyossaghoz.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-60-K.-Orvosi-javaslat-meltanyossaghoz.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-62-K.-Adatlap-meltanyossaghoz-Kifizetohelyeknek.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-62-K.-Adatlap-meltanyossaghoz-Kifizetohelyeknek.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-60-K.-Orvosi-javaslat-meltanyossaghoz.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/PEO.-60-K.-Orvosi-javaslat-meltanyossaghoz.pdf


Kérelem 
benyújtásának 
módja 

 

A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. 

Ügyintézési 
tájékoztató 

 

Pénzbeli ellátást méltányosságból is kizárólag a biztosítottak részére lehet 
megállapítani. 

Rövid biztosításban töltött idő esetén: 

Ha a biztosítási jogviszonnyal rendelkező beteg a keresőképtelenségét 
megelőző időszakban rövid biztosítási idővel rendelkezik, ugyanakkor a 
keresőképtelensége időtartama meghaladja a táppénzre való jogosultság 
időtartamát. 

Gyermek betegsége esetén: 

- Az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében, ha a biztosított szülő a 
gyermek életkorához kötött, jogszabályban meghatározott gyermekápolási 
táppénzre való jogosultságát kimerítette. A 12 év alatti gyermek ápolására 
vonatkozó gyermekápolási táppénzt méltányosságból legkorábban a 
jogszabályban meghatározott jogosultsági idő lejártát követő naptól lehet 
megállapítani. 

- Ha a biztosított szülő a 12 és 18 év közti életkorú beteg gyermekét otthon 
ápolja, vagy ha a gyermeket kórházban kezelik, a kórházi kezelése 
időtartamára, amennyiben a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a 
kórházban. 

A méltányosságból megállapítható táppénz folyósításának idejét és 
összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is 
meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított táppénz összege 
nem lehet magasabb a biztosítási idő figyelembevételével meghatározott 
mértéknél (60 % vagy 50 %) és a táppénz napi maximalizált összegénél. 

A biztosítási jogviszony fennállása alatt, a biztosított számára megállapított 
táppénz folyósításának időtartama a méltányosságból engedélyezhető 
táppénz folyósítás időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet. 

A méltányosságból  engedélyezett  táppénz  folyósításának  időtartama  
újabb ellátás megállapítására nem ad jogot, de az ún. táppénzelőzménybe 
be kell számítani és az együttes időtartam az egy évet nem haladhatja 
meg. 

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

