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Baleseti ellátások 

 

I. A baleseti ellátások helye a társadalombiztosítási ellátások 

rendszerében 

 

A társadalombiztosítási ellátások rendszerében a baleseti 

ellátások az egészségbiztosítási ellátások között 

helyezkednek el. 

 

II. Baleseti ellátásra jogosultak köre 

 

II./I. Baleseti ellátásra és baleseti hozzátartozói 

nyugellátásra jogosultak köre 

 

Baleseti ellátásra, valamint baleseti hozzátartozói 

nyugellátásra jogosultak a társadalombiztosítási 
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nyugellátásról szóló törvényben1 (a továbbiakban és röviden: 

Tny.) meghatározott biztosítottak, így például: 

-  a munkaviszonyban foglalkoztatottak, tekintet 

nélkül arra, hogy a foglalkoztatás teljes vagy 

részmunkaidőben történik; 

-  a tanulószerződés alapján szakképző iskolai 

tanulmányokat folytató tanuló; 

-  az álláskeresési támogatásban részesülő személy; 

-  a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem 

minősülő egyéni vállalkozó; 

- a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem 

minősülő társas vállalkozó; 

- a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, 

egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási 

jogviszonyban) személyesen munkát végző személy 

a külön törvényben meghatározott közérdekű 

                                                           
1 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 
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önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – 

amennyiben az e tevékenységéből származó, 

tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a 

minimálbér 30 százalékát, illetőleg naptári napokra 

annak harmincad részét; 

- a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak 

szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy. 

A fentieken túlmenően a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi. LXXXI. törvényben, valamint a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvényben (továbbiakban: Ebtv.) meghatározottak szerint 

baleseti ellátásra, valamint baleseti hozzátartozói 

nyugellátásra jogosult például: 

1.) aki egyéni, illetve társas vállalkozóként kiegészítő 

tevékenységet folytatónak minősül vagy  

2.) saját jogú nyugdíjasként  
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-  a munkaviszonyban foglalkoztatott személy, 

tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy 

részmunkaidőben történik; 

-  a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, 

egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási 

jogviszonyban) személyesen munkát végző személy, 

amennyiben az e tevékenységéből származó, 

tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a 

minimálbér 30 százalékát, illetőleg naptári napokra 

annak harmincad részét (kivéve a külön törvényben 

meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyt). 

 

II./2. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak 

köre 

 

Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki 
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- nevelési-oktatási intézmény vagy felsőoktatási 

intézmény gyakorlati képzésben részt vevő 

tanulója, illetve hallgatója, továbbá szakképző 

intézmény szakirányú oktatásban részt vevő 

tanulója, illetve képzésben részt vevő személye, ide 

nem értve a külföldi állampolgárt; 

- szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebeteg, 

illetőleg szenvedélybeteg; 

- letartóztatott, szabadságvesztést, elzárást töltő 

személy, továbbá akinek őrizetét rendelték el; 

- közcélú munkát végez, különösen, aki életmentés, 

baleset-, illetőleg katasztrófa-elhárítás vagy véradás 

során szenved balesetet vagy egészségkárosodást; 

- közérdekű munkát végez; 

- külön törvény alapján közérdekű önkéntes 

tevékenységet végez. 
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III. Baleseti ellátásra való jogosultág feltétele – 

Társadalombiztosítási üzemi baleset és foglalkozási 

megbetegedés 

 

Az egészségbiztosítás baleseti ellátása üzemi baleset vagy 

foglalkozási megbetegedés esetén vehető igénybe. A baleseti 

ellátás igénybevételének feltétele, hogy a balesetet vagy a 

foglalkozási megbetegedést – társadalombiztosítási 

szempontból – üzemi balesetnek kell minősíteni. (Az Ebtv. 

a foglalkozási megbetegedést és az üzemi balesetet 

egységesen üzemi balesetnek hívja.) 

 

Azt, hogy az adott baleset üzemi balesetnek minősül-e, a 

munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely 

bírálja el, ennek hiányában pedig az illetékes kormányhivatal 

járási hivatala. A baleset üzemi mivoltának elbírálásakor az 

eset összes körülményét és a jogszabályban leírt, lentebb 

ismertetett ismérveket veszik figyelembe, és ez alapján 

határozzák meg, hogy üzemi-e a baleset. Ők erről 
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határozatot adnak ki, a baleseti ellátás a határozat alapján 

vehető igénybe. 

Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi 

szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék és baleseti 

hozzátartozói nyugellátás illeti meg.2 

 

III/1. Üzemi baleset meghatározása 

 

Az Ebtv.3 értelmében: 

üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a 

foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal 

összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, 

amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására 

(szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti 

baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú 

munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások 

igénybevétele során éri. 

                                                           
2 Ebtv. 51. § (2) bekezdés 
3 Ebtv. 52. § (1) bekezdés 
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Mit jelent ez? Az könnyen érthető, hogy amennyiben a 

foglalkoztatott a munkahelyén szenved balesetet, akkor az 

üzemi balesetnek minősül, de üzemi balesetnek minősül 

például az is, ha a munkavállaló hétvégi csapatépítésen vesz 

részt, hiszen az is a foglalkozása körében végzett munkával 

összefüggésben történt.4 

 

A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során 

bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a 

biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, 

továbbá az egészségkárosodás mértékének, 

rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, 

illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb 

vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével 

összefüggésben érte.5 

                                                           
4 Kúria Mfv.10230/2007/6. 
5 Ebtv. 52. § (2) bekezdés 
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A fenti jogszabályi rendelkezésből továbbá megállapítható, 

hogy társadalombiztosítási szempontból az a baleset 

tekinthető üzemi balesetnek, amely: 

- Akkor éri a biztosítottat, amikor a foglalkozása 

körében munkát végez. Üzemi balesetnek minősül az 

is, ha a baleset a munkáltató működésében rejlő 

okból következett be, illetve az is, ha valamilyen 

olyan okból, ami a munkáltató működésén kívül 

esett. Az is üzemi balesetnek minősül, ha a baleset a 

munkavállaló figyelmetlenségéből, gondatlanságából 

ered. (A baleset társadalombiztosítási szempontból 

üzemi balesetnek minősül akkor is, ha a 

munkavállaló közrehatott, ennek a munkáltató 

munkajogi felelőssége meghatározásakor van 

szerepe.)  

- Munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) 

menet közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel 

összefüggő úti baleset). Amennyiben azonban az úti 

baleset nem a munkába vezető úton történik, hanem 
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már a munkáltató telephelyén belül (mondjuk az 

ottani problémás burkolat miatt), az sima üzemi 

balesetnek minősül. Az úti balesetek üzemi 

balesetnek történő minősítése során meg kell 

vizsgálni, hogy a balesetet szenvedett személy a 

lehető legrövidebb úton haladt‐e hazafelé (azaz nem 

tett-e semmilyen szükségtelen kitérőt), és hogy az 

útközben tett kitérő szükségesnek tekinthető‐e. Nem 

tekinthető szükségtelennek az a kitérő, amikor a 

balesetet szenvedett személy mindennapi feladatait 

intézi, mint például a gyerekét hozza el az óvodából 

vagy bevásárolni megy.  

- A biztosítottat közcélú munka végzése közben, 

valamint a biztosítottat egyes társadalombiztosítási 

ellátások igénybevétele során (keresőképtelenség, 

egészségkárosodás mértékének, 

rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt, 

vagy a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb 
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vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenéssel 

összefüggésben) érte. 

A baleset nem ismerhető el üzemi balesetnek, ha: 

- részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított 

alkohol vagy kábítószer általi – igazolt – befolyásoltsága 

miatt következett be; 

- az munkahelyi rendbontás következménye; 

- az a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély 

nélkül végzett munka során következett be (sőt, egy 

bírósági határozat alapján az sem minősül üzemi 

balesetnek, ha a munkavállaló – a munkáltató 

engedélyével munkaidő után a saját gépjárművét javítja 

– mivel nem minősül a foglalkozás körében történt 

balesetnek)6; 

- az az úti balesetek körében nem a legrövidebb 

útvonalon történt a közlekedés, illetve a baleset az 

utazás indokolatlan megszakítása miatt következett be. 7 

                                                           
6 BH2016.217 
7 Ebtv. 53. § (1) bekezdés 
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Fontos, hogy egyáltalán nem jogosult baleseti ellátásra az, aki 

sérülését szándékosan okozta, vagy szándékosan késlekedett 

a baleset bejelentésével, illetve az orvosi segítség 

igénybevételével.  

 

III/2. Foglalkozási megbetegedés meghatározása 

 

Az Ebtv. értelmében foglalkozási megbetegedés a 

munkavégzés, illetve a foglalkozás gyakorlása közben 

bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás 

gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült 

egészségkárosodás, amely 

- a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a 

munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló 

fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és 

ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza; vagy 
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- a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy 

kisebb igénybevételének a következménye.8 

Összehasonlítva az üzemi balesettel, ami általában egy 

konkrét eseményhez kötődik, foglalkozási megbetegedést a 

munkavégzéshez kapcsolódó, hosszantartó, káros behatás 

alapján lehet megállapítani. 

A foglalkozási megbetegedés esetei például:  

- folyamatos (írógéppel végzett) túlmunka miatt történt 

ízületi megbetegedés;9 

- azbesztpor munkahelyi belélegzése miatt történt 

egészségromlás;10 

- kórházi kisegítő tbc fertőzést kapott;11 

- a munkavállaló a munkaviszony kezdetétől a 

kullancsokkal legjobban fertőzött területen végezte a 

                                                           
8 Ebtv. 52. § (3) bekezdés 
9 Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság M.183/2013/16 
10 Kúria Mfv. 10.201/2015/1 
11 BH2007. 240. 
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munkáját, emiatt naponta több kullancscsípés is érte, és 

Lyme-kórt kapott. 12 

 

IV. Saját jogú baleseti ellátások 

 

Magyarországon a baleseti ellátórendszer az 

egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási területek között 

megosztva működik. 

A saját jogú ellátásokra vonatkozóan – úgy, mint a baleseti 

egészségügyi szolgáltatásra, a baleseti táppénzre és a baleseti 

járadékra vonatkozóan – az egészségbiztosítási törvény, a 

baleseti rokkantsági nyugdíj tekintetében a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (Tny.) 

tartalmaz rendelkezéseket.  

 

IV./1. Baleseti egészségügyi szolgáltatás 

 

                                                           
12 BH2001. 87. 
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Az Ebtv. értelmében az üzemi balesetből vagy foglalkozási 

megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt a 

támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és 

gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati 

segédeszköz javítási díjához – amennyiben a támogatás 

mértéke a nulla százalékot meghaladja – száz százalékos 

mértékű támogatás jár.13 Fontos, hogy a baleset üzemiségét 

megállapító határozat kiadásáig a balesetet szenvedett 

munkavállaló az általános szabályok szerint veheti igénybe az 

egészségügyi szolgáltatást. A határozat kiadását követően a 

megfizetett díj a társadalombiztosítási igazgatási szerv által 

hivatalból kerül visszatérítésre a munkavállaló részére. 

 

IV./2. Baleseti táppénz 

 

Az Ebtv. rendelkezései alapján: 

                                                           
13 Ebtv. 54. § (1) bekezdés 
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baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt, 

vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik 

napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné 

válik.14  

Az Ebtv. szerint: 

keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és 

gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy 

gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem 

tud. 

Amennyiben az üzemi baleset bekövetkeztekor a 

biztosítottnak egyidejűleg több biztosítási jogviszonya is 

fennáll, úgy a biztosított baleseti táppénzre abban a 

jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri.  

Fontos rendelkezés, hogy a biztosított baleseti táppénzre 

jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetből eredően 

ismételten keresőképtelenné válik.  

                                                           
14 Ebtv. 55. § (1) bekezdés 
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A baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és 

táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy éven keresztül jár 

azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel 

meghosszabbítható. Ugyanakkor nem jogosult baleseti 

táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően 

baleseti járadékban részesül. 

A baleseti táppénz a keresőképtelenség első napjától jár, 

ebben ez esetben betegszabadság nem állapítható meg. 

Amennyiben a biztosított foglalkozási betegség alapján 

jogosult baleseti táppénzre, az üzemi baleset napjának a 

foglalkozási betegség orvosilag megállapított napját kell 

tekinteni. 

A baleseti táppénz a keresőképtelenség idejére jár, legfeljebb 

azonban egy évig, amely orvosszakértői vélemény alapján 

maximum egy évvel meghosszabbítható.  

Fontos, hogy a baleseti táppénzre való jogosultság 

időtartama nem függ az előzetes biztosítási idő hosszától, 

azonban a jogosultság időtartamához a balesetet közvetlenül 
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megelőző egy éven belül igénybe vett baleseti táppénz 

időtartamát hozzá kell számítani. 

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett 

biztosított, illetőleg baleseti ellátásra jogosult személy 

baleseti táppénze az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege 150 százalékának naptári napi összegével azonos, 

míg úti üzemi baleset esetén annak 90 százalékával egyezik 

meg. 

Ha a sérült az első ízbeni baleseti táppénzre való jogosultság 

megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi 

baleset következtében, abban a jogviszonyában, amelyben a 

baleset érte újból keresőképtelenné válik, a baleseti táppénz 

összege a korábbinál kevesebb nem lehet. 

A baleseti táppénz iránti igényét a munkavállalónak a 

foglalkoztatóhoz kell benyújtania. Amennyiben a 

foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem 

működik, úgy a foglalkoztató kötelezettsége, hogy a kérelmet 

a székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz öt napon belül 

továbbítsa. 
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Ha a kérelem benyújtásakor valamennyi adat rendelkezésre 

áll, akkor a kérelmet nyolc napon belül kell elbírálni. A 

határozat ellen jogorvoslattal lehet élni. Baleseti táppénz 

iránti igény visszamenőleg 6 hónapra érvényesíthető. 

 

IV./3. Baleseti járadék 

 

Baleseti járadékra az jogosult,  

- akinek üzemi baleset következtében tizenhárom 

százalékot meghaladó egészségkárosodása 

keletkezett; 

- ugyanakkor a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai nem illetik meg; 

- valamint nem a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

(továbbiakban és röviden: Mmtv.) meghatározott 

rendelkezései alapján részesül öregségi nyugdíjban. 
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Azonban a fenti kizáró rendelkezést nem kell 

alkalmazni abban az esetben, ha az Mmtv. 

rendelkezései alapján öregségi nyugdíjban részesülő 

személy üzemi balesete az öregségi nyugdíjkorhatár 

elérését követően fennálló biztosítási jogviszonya 

alatt következett be.15 

Ha a bekövetkezett egészségkárosodás mértéke a 20 

százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két 

éven át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára 

időbeli korlátozás nélkül jár. A fentiektől eltérően, a 

szilikózisból és azbesztózisból eredő és 20 százalékot meg 

nem haladó egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti 

járadék időbeli korlátozás nélkül jár. 

A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, 

amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó 

egészségkárosodását megállapították. Ha az igénylő ezen a 

                                                           
15 Ebtv. 57. § (1)-(1a) bekezdés 
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napon baleseti táppénzben részesül, a jogosultság a táppénz 

megszűnését követő nappal nyílik meg.16 

A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta 

egészségkárosodás fokától függően, ill. az egészségromlás 

súlyosságától függően négy fokozatba sorolható.  

Az egészségkárosodás fokának megfelelően: 

a) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 14-20 százalék, mely esetben a baleseti 

járadék összege a havi átlagkereset 8 százaléka; 

b) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 21-28 százalék, mely esetben a baleseti 

járadék összege a havi átlagkereset 10 százaléka; 

c) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 29-39 százalék, mely esetben a baleseti 

járadék összege a havi átlagkereset 15 százaléka; 

d) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó mértékű, mely 

                                                           
16 Ebtv. 57. § (4) bekezdés 



 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény hatályon kívül helyezése okán jelen 

kiadványban foglaltakra a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. 

évi CXXII. törvényben foglaltak irányadóak.  

Frissítve: 2021.12.31. 

esetben a baleseti járadék összege a havi átlagkereset 30 

százaléka.17 

A baleseti járadékot a balesetet közvetlenül megelőző egy 

éven belül elért kereset havi átlaga alapján kell 

megállapítani.18 

Ha a baleseti járadékot nyugdíjasként elszenvedett üzemi 

baleset alapján állapítják meg, a havi átlagkereset összegét a 

nyugdíjasként elért kereset alapján kell meghatározni.19 

A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék 

összegét az új fokozatnak megfelelően módosítani kell. 

Fontos rendelkezés, hogy a baleseti járadékra jogosultság 

megszűnik, ha az egészségkárosodás a 13 százalékot már 

nem haladja meg. Ha az egészségkárosodás a 13 százalékot 

újból meghaladja, a baleseti járadékra jogosultság feléled. 

A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset 

bekövetkezésétől számított három éven belül, foglalkozási 

                                                           
17 Ebtv. 58. § (1)-(2) bekezdés 
18 Ebtv. 59. § (1) bekezdés 
19 Ebtv. 59. § (6) bekezdés 
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megbetegedés esetén a foglalkozási megbetegedés 

megállapításától számított egy éven belül lehet benyújtani.20 

A baleseti járadék igénylése iránti kérelem ügyében hozott 

határozat ellen jogorvoslatnak van helye. 

 

V. Nem saját jogú baleseti ellátás – baleseti 

hozzátartozói nyugellátások 

 

A nem saját jogú baleseti ellátások, így a baleseti 

hozzátartozói nyugellátás a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvényben (Tny.) nyert szabályozást. 

 

 

V/1. Jogosultság a baleseti hozzátartozói 

nyugellátásokra 

 

                                                           
20 Ebtv. 65. § (6) bekezdés 
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A törvény értelmében a hozzátartozók részére baleseti 

hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a sérült az üzemi 

baleset következtében meghalt.21 A baleseti sérült 

hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a 

sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem 

az üzemi baleset következtében halt meg.22 

A baleseti sérült hozzátartozói ideiglenes özvegyi nyugdíjra 

és ennek megszűnését követően özvegyi nyugdíjra, 

árvaellátásra és szülői nyugdíjra jogosultak a hozzátartozói 

nyugellátásra vonatkozó rendelkezések szerint azzal az 

eltéréssel, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás az 

elhunyt munkavállaló szolgálati idejére tekintet nélkül 

megilleti. A baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának 

alapjául szolgáló öregségi nyugdíj összeg a havi átlagkereset 

60 százaléka, ha az elhunyt jogszerző egy év szolgálati idővel 

sem rendelkezik. A fenti szerinti összeg az elhunyt jogszerző 

szolgálati idejének minden éve után a havi átlagkereset 1 

                                                           
21 Tny. 60. § (1) bekezdés 
22 Tny. 60. § (3) bekezdés 
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százalékával emelkedik, az átlagkeresetnél azonban több 

nem lehet.23 

 

V/2. Az igény érvényesítése 

 

A baleseti hozzátartozói nyugellátás iránti igényt a lakóhely 

szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, melyre a 

munkavállaló halálától számított két éven belül van 

lehetőség. A baleseti hozzátartozói nyugellátással 

kapcsolatban hozott határozat ellen jogorvoslatnak van 

helye. 

 

                                                           
23 Tny. 61. § (1)-(3) bekezdés 


