Társadalombiztosítási kifizetőhely megnevezése, címe, elérhetősége (telefon, telefax, email…)

Iktatószám:

Hiv.szám:
Ügyintéző:
Tárgy:

Címzett neve, címe

HATÁROZAT
........................................................ (név) .................................................. (szül. hely és idő)
........................................................ (anyja neve) .......................................................................
................................................................. (lakcíme) ............................................ (TAJ száma)
................................................................. ellátás megállapítása és folyósítása tárgyában ........
év ..................... hó................ napjától .............. év ........................... hó .................... napjáig
terjedő időszakra hozott döntésemet visszavonom, …… év .............. hó….. napjától . ……év
.......................... hó .............. napjáig terjedő időszakra irányuló ..... ……………………….
ellátás iránti kérelmét elutasítom, …….év ............... hó................ napjától. ......................... év
…………hó ….. napjáig terjedő időszakra …………naptári napi összegben pedig
megállapítom, egyben … ….év……….. hó………napjától……..év……….. ........................ hó
……..napjáig terjedő időszakra bruttó ..................... Ft, azaz………………. ........................
forint jogalap nélkül kifizetett ................................... ellátás visszafizetésére, valamint az
ellátás kiutalásától a határozathozatal időpontjáig felszámított .... ……. Ft összegű kamat,
mindösszesen…………. Ft, azaz …………………… .................. forint
visszafizetésére kötelezem.
A jogalap nélkül felvett összeget a határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15
napon belül ………………………….bankszámlaszámra köteles megfizetni.
E határozat ellen a határozat közlését követő 15 napon belül, a határozatot hozó szervnél két
példányban benyújtott, a foglalkoztató székhelye (telephelye) szerint illetékes
…………………………………… Megyei Kormányhivatal (a fővárosban és Pest megyében:
Budapest Főváros Kormányhivatala) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez
címzett fellebbezéssel élhet.
(ügyintézés helye: ……………………. Megyei Kormányhivatal (főváros és Pest megye
területén: Budapest Főváros Kormányhivatala) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szerve, cím:…………………..………….…………………………………………, levelezési
cím:…………………………………)
A törvényes határidőben fellebbezéssel meg nem támadott határozat jogerőre emelkedik és
végrehajtható.
Az eljárás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 75/A. §
alapján illeték-, és költségmentes.
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INDOKOLÁS
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban:
Ebtv.) 74. § szerint, ha a kérelem elbírálása vagy követelés érvényesítése után megállapítást
nyer, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy bíróság által el
nem bírált határozat jogszabályt sért, vagy a kérelmet tévesen utasították el, illetve az ellátás
összegét tévesen állapították meg, vagy az ellátást tévesen folyósították, a hatóság a határozat
közlésétől számított öt éven belül a határozatot módosítja vagy visszavonja.
Az Ebtv. 66. § (1) bekezdése alapján az, aki az egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli
ellátást, baleseti járadékot, baleseti táppénzt, vagy utazási költséghez nyújtott támogatást (e
szakasz alkalmazásában együtt: ellátás) jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha
erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték.
Az Ebtv. 66. (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével a jogalap
nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható.
Az Ebtv. 68/A. § (2) bekezdése szerint, a 66. § (2)-(6) bekezdése alapján visszafizetésre,
megtérítésre kötelezettet a visszafizetésre vagy megtérítésre előírt összeg után az Art.-ban
meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 49. § (1) bekezdése
értelmében az Ebtv. 68/A. §-a (2) és (3) bekezdésében említett kamatot a pénzbeli ellátás,
illetőleg a baleseti táppénz, folyósításának napjától, egészségügyi szolgáltatás esetén a
finanszírozott összeg átutalásának időpontjától kell felszámítani, a határozathozatalakor
irányadó mértékben.
A Vhr. 49. § (3) bekezdés alapján, az Ebtv. 68/A. §-a (2) és (3) bekezdésében említett kamatot
nem kell felszámítani, ha annak összege az 1000 forintot nem éri el.
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése, 99. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 49/B. § biztosítja, mely
szerint a kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének a betegségi és
anyasági ellátással, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a
munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási
szervhez lehet fellebbezni.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
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Határozatom a ……………………………………………………, továbbá a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 66. § (1) és (2) bekezdésein,
68/A. § (2) bekezdésén, 71. § (3) bekezdésén, a 75/A. §-án, a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 49/B. §-án, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdésén, 72. § (1) bekezdésén, 98. §
(1) bekezdésén, 99. § (1)-(2) bekezdésein alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.
Kelt: ………………, ……. év ……………… hó ……. nap
P.H.
……………………………..
kiadmányozó
(beosztás)

A határozatot kapják:
1. ügyfél
2. irattár
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Tájékoztató a határozat meghozatalához
A Társadalombiztosítási kifizetőhely a pénzbeli ellátás iránti kérelem elbírálásával és
folyósításával meghozta érdemi döntését, csupán alakszerű határozat meghozatalára
nem került sor a kérelem teljes mértékben történő teljesítése miatt.
Ezért, ha valamilyen oknál fogva az ellátást attól kell visszakövetelni, akinek a részére
folyósították, úgy az Ebtv. 74. §-a alapján az arról szóló döntést kell visszavonni,
amelyben megállapításra került, hogy az igénylő jogosult az ellátásra és részére
meghatározott összegben jár.
A rendelkező részben azt kell feltüntetni, hogy milyen időszakra szóló döntést kell
visszavonni, mert az arra az időszakra nem jár az igénylőnek.
Pl.:
Ha az igénylő 2012. január 4-étől 2012. március 14-ig összesen 65.000,-Ft. összegű
táppénz ellátásban részesült, de utólag kiderül, hogy 2012. január 4-étől 2012.
február 29-éig még sem jár neki a táppénz, ugyanakkor 2012. március 1-jétől
2012. március 14-éig viszont jár a táppénz. A túlfizetés a biztosítottnak róható fel,
és a kifizetéstől már több mint 90 nap eltelt. A rendelkező rész az alábbiak szerint
alakul:
XY (név) Budapest, 1962.08.12.(szül. hely és idő) ZY (anyja neve) Budapest, Valamilyen
utca 2. (lakcíme) 000 000 000 (TAJ száma) táppénz ellátás megállapítása és folyósítása
tárgyában 2012. év január hó 4. napjától 2012. év március hó 14. napjáig terjedő időszakra
hozott döntésemet visszavonom, 2012. év január hó 4 napjától 2012. év február hó 29 napjáig
terjedő időszakra irányuló táppénz ellátás iránti kérelmét elutasítom, 2012 .év március hó 1.
napjától 2012. év március hó 14. napjáig terjedő időszakra X naptári napi összegben pedig
megállapítom, egyben 2012. év január hó 4. napjától 2012. év február hó 29. napjáig terjedő
időszakra bruttó 40.000,-Ft, azaz negyvenezer forint jogalap nélkül kifizetett táppénz ellátás
visszafizetésére, valamint az ellátás kiutalásától a határozathozatal időpontjáig felszámított
1.500,- Ft összegű kamat, mindösszesen 41.500,- Ft, azaz negyvenegyezer-ötszáz forint
visszafizetésére kötelezem.

Indokolási részének kitöltéséhez:
A tényállás részletes leírása: mikortól-meddig, milyen ellátást folyósítottak, milyen
igazolások/iratok alapján; miért nem jogosult, illetve miért nem jár a biztosított részére
az ellátás, milyen tényállás alapozza meg a jogalap nélküli kifizetést; amennyiben nem
90 napon belül történik az ellátás visszakövetelése, akkor mi alapozza meg azt, hogy a
biztosítottat kell visszafizetésre kötelezni (miért felróható a jogalap nélküli kifizetés a
biztosítottnak), ebben az esetben a kamat összeg kiszámításának a módja, a túlfizetés
összegének kiszámítási módja stb.
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