TÁJÉKOZTATÓ
a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj
elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatban
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 61. § (5)
bekezdése szerint a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj, a
gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az
egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és a járási
hivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus azonosítását követően
elektronikus úton nyújthatja be.
Azok a foglalkoztatók, amelyek társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtetnek,
kötelesek a biztosítottak (volt biztosítottak) pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve
baleseti táppénz iránti kérelmeit elektronikus úton megküldeni az egészségbiztosító
részére. A beküldés történhet Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül attól függően, hogy a
foglalkoztató (vagy a meghatalmazottjaként eljáró más személy, gazdálkodó szervezet)
kötelezett-e a Cégkapu használatára vagy sem. Az Ügyfélkapus, illetve Cégkapus
hozzáférésen túl a beküldőnek főszabály szerint rendelkeznie kell egy külön - az
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalnál elvégzett regisztrációval is; a regisztrációs kötelezettség alóli kivétel az alábbiakban kerül részletezésre.
Ezek a szabályok megfelelően irányadók az egyéni vállalkozókra és a mezőgazdasági
őstermelőkre is.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti gazdálkodó szervezetek kötelesek a
kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a
kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyet (a
továbbiakban: Cégkapu) használni. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja értelmében gazdálkodó
szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet (azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem
minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány).
Ennek megfelelően gazdálkodó szervezetnek minősül például valamennyi gazdasági társaság,
köztük a közkereseti társaságok (kkt.), a betéti társaságok (bt.), illetve a korlátolt felelősségű
társaságok (kft.) is. Minden olyan, az Eüsztv. szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő
foglalkoztató, amelynél társadalombiztosítási kifizetőhely nem működik, köteles a
biztosítottak (volt biztosítottak) pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti
táppénz iránti kérelmeit Cégkapun keresztül megküldeni az egészségbiztosító részére.
Az egyéni vállalkozók, illetve a mezőgazdasági őstermelők Cégkapu használatára nem
kötelezettek. Esetükben a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNYregisztrációhoz kapcsolódó tárhely (a továbbiakban: Ügyfélkapu) minősül hivatalos
elérhetőségnek. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők tehát az Ügyfélkapus
hozzáférésükről kötelesek az egészségbiztosítóhoz megküldeni a saját és a náluk biztosítási

jogviszonyban álló személyek pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz
iránti kérelmeit.
Mind a Cégkapu használatára köteles gazdálkodó szervezetek, mind az Ügyfélkaput használó
természetes személyek a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz iránti
kérelmek benyújtására igénybe vehetnek meghatalmazottat. Ebben az esetben a beküldés
módját (vagyis, hogy Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül kell-e a kérelmet benyújtani) az
határozza meg, hogy a meghatalmazott (például könyvelő, könyvelőiroda) melyik tárhely
használatára kötelezett.
I. Cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek
1. Kérelem benyújtása a foglalkoztató saját Cégkapujáról
Amennyiben a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató Cégkapu
használatára kötelezett és nincs meghatalmazottja, úgy a biztosítottak (volt biztosítottak)
pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz iránti kérelmeit a saját
Cégkapujáról köteles benyújtani. Ebben az esetben a foglalkoztatónak nem kell külön
regisztrálnia az egészségbiztosítónál, nincs szükség a „Regisztrációs lap” elnevezésű
nyomtatvány kitöltésére.
Nincs szükség „Regisztrációs lap” kitöltésére akkor sem, ha a foglalkoztatónak van
meghatalmazottja, azonban a Cégkapu-megbízott hozzáférést biztosít a foglalkoztató
Cégkapujához a meghatalmazott részére: a gyakorlatban ebben az esetben ugyanúgy a
foglalkoztató saját Cégkapujáról történő kérelembenyújtásról van szó.
2. Meghatalmazott általi kérelembenyújtás
Ha a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató Cégkapu használatára
kötelezett, azonban a biztosítottak (volt biztosítottak) pénzbeli egészségbiztosítási ellátás,
illetve baleseti táppénz iránti kérelmeit nem a saját Cégkapujáról kívánja beküldeni, hanem
meghatalmazottat vesz igénybe, és a saját Cégkapujához nem biztosít hozzáférést a
foglalkoztató a meghatalmazottnak, akkor kötelező a „Regisztrációs lap” kitöltése és annak
az illetékes egészségbiztosítási szervhez történő benyújtása.
A Magyar Államkincstár által a regisztráció céljára rendszeresített kétféle nyomtatvány közül
esetükben a „Regisztrációs lap az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (táppénz, gyermek
ápolása címén igényelt táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és baleseti
táppénz iránti kérelem elektronikus ügyintézés keretében történő benyújtásához Cégkapu
használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek részére” elnevezésű nyomtatvány töltendő ki.
A „Regisztrációs lap” II. pontját annak megfelelően kell kitölteni, hogy a meghatalmazott
Cégkapu használatára kötelezett-e (ebben az esetben a B. pontot kell kitölteni), vagy
Ügyfélkaput használ, mert nem Cégkapu-kötelezett (ebben az esetben az A. pontot kell
kitölteni).

II. Ügyfélkaput használó - Cégkapu használatára nem kötelezett - természetes személyek
(egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők)
1. Kérelem benyújtása saját Ügyfélkapuról
A Cégkapu használatára nem kötelezett természetes személyek (egyéni vállalkozók,
mezőgazdasági őstermelők) minden esetben kötelesek az egészségbiztosítónál
regisztrálni, „Regisztrációs lap”-ot kitölteni. Igaz ez abban az esetben is, ha az egyéni
vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő a saját Ügyfélkapujáról küldi be a biztosított (volt
biztosított) pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz iránti kérelmét; és
akkor is, ha az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő a saját kérelmét kívánja
benyújtani.
A Cégkapu használatára nem kötelezett természetes személynek a regisztrációhoz a
„Regisztrációs lap az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (táppénz, gyermek ápolása címén
igényelt táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és baleseti táppénz iránti
kérelem elektronikus ügyintézés keretében történő benyújtásához egyéni vállalkozók,
őstermelők részére” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. Ha az egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági őstermelő a beküldésre a saját Ügyfélkapuját használja, kizárólag a
„Regisztrációs lap” I-II. pontjait kell kitölteni - a II. pontban megjelölve, hogy „A
kérelmeket elektronikus úton saját magam kívánom benyújtani.”, és megadva a
tajszámát - a III. pontot kitölteni nem kell.
2. Meghatalmazott általi kérelembenyújtás
Ha a Cégkapu használatára nem kötelezett természetes személy (egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági őstermelő) a nyomtatványokat nem a saját Ügyfélkapujáról kívánja beküldeni,
hanem meghatalmazottat vesz igénybe, akkor a regisztrációt szintén a „Regisztrációs lap az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és baleseti táppénz iránti kérelem elektronikus
ügyintézés keretében történő benyújtásához egyéni vállalkozók, őstermelők részére”
elnevezésű nyomtatványon kell megtenni. Ez esetben viszont kötelező kitölteni a
Regisztrációs lap mindhárom pontját, és a II. pontban „A kérelmeket elektronikus úton
meghatalmazott útján kívánom benyújtani.” lehetőséget kell választani. A „Regisztrációs
lap” III. pontjában az A., illetve B. pontok közül kizárólag az a pont töltendő ki, amely a
meghatalmazott vonatkozásában releváns: ha a meghatalmazott Cégkapu használatára
kötelezett, akkor a B. pont, ellenkező esetben az A. pont töltendő ki.
A „Regisztrációs lap”-ok kitöltésére fokozott figyelmet kell fordítani, és a nyomtatvány
által kért - az adott regisztráció esetében releváns - valamennyi adatot, információt meg
kell adni. (Az e-mail címek kizárólag kapcsolattartási célokat szolgálnak, így azok
megadása nem kötelező.)
Amennyiben akár a regisztrációval, akár a nyomtatványok beküldésével összefüggésben
probléma merülne fel, úgy elsődlegesen a foglalkoztató/egyéni vállalkozó/mezőgazdasági
őstermelő székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell fordulni. Az
illetékes hatóságokról részletes tájékoztatás érhető el a Magyar Államkincstár hivatalos
honlapján
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közzétett
tájékoztatóban:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/Tajekoztatas-ugyfeleknek---Eigenybejelentes-problemak-vegleges.pdf. Amennyiben a regisztrációval, illetve a kérelem
benyújtásával kapcsolatos probléma a járási (fővárosi kerületi) hivatallal történt egyeztetést
követően sem oldódna meg, kérjük, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a Magyar
Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztályával az (1) 270-8901-es telefonszámon vagy a
penzbeli.ellatasok@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
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