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ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 

IGÉNYBEJELENTÉS 
terhességi-gyermekágyi segély megállapításához  

1. Kérelmez : 

Családi és utóneve:………………………………………………………….... TAJ-száma:    -   -    

A gyermekhez kapcsolódó jogviszonya: Vérszerinti anya  Vérszerinti apa   Gyám  Örökbefogadási szándékkal nevelésbe 
vev   
2. Nyilatkozat a terhességi-gyermekágyi segély folyósításához: 

2/1. A terhességi-gyermekágyi segély folyósítását: ……………………………………………………………………………… 

nev  gyermekre tekintettel: a szülés napjától , a szülés várható id pontját megel z en (max. 28 nap) ,  a gondozásba vétel 

napjától , a gyámkirendelés napjától , a szül  n nek egészségi állapota miatt a háztartásból történ  kikerülésének napjától ,     

a gyermeket örökbe fogadni szándékozó n  elhalálozásának napjától , a csecsem  (egyedül történ  örökbe fogadási szándékkal) 

nevelésbe, gondozásba vételének napjától  azaz     .  .  -tól kérem. 

A szülés várható id pontja:     .  .  . 

A gyermek születésének helye, id pontja:………………………………………..,     .  .  . 

A gyermek TAJ-száma:    -   -    

 

2/2. Az újszülött gyermek után Ön vagy más személy igényelt-e más pénzbeli vagy családtámogatási ellátást: igen   nem  

Ha igen, az ellátás jogcíme: táppénz     gyermekgondozási segély      EGT tagállamba családi ellátás  

Az ellátást kérelmez  neve: ………………………………………………………………, TAJ-száma:    -   -    

Az ellátást folyósító szerv megnevezése: ……………………………………………………………………………………………. 

Irányítószám: 0 Közterület neve: ………………………………………., Közterület jellege: ……………………………………… 

Házszám/hrsz.: 0Épület:       Lépcs ház:       Emelet:       Ajtó:       

2/3. A háztartásban él  másik gyermeke(i) után Ön vagy más személy részére folyósítanak (folyósítottak)-e más pénzbeli vagy 

családtámogatási ellátást: igen  nem  

Ha igen, az ellátás folyósításának id tartama:     .  .   -tól     .  .  -ig 

Ha igen, az ellátás jogcíme: gyermekgondozási díj , gyermekgondozási segély , gyermeknevelési támogatás , EGK 

tagállamban – családi ellátás 

Az ellátásban részesül  (részesült) neve: …………………………………………………………..    TAJ-száma:    -   -    

Az ellátást folyósító szerv megnevezése: …………………………………………………………………………………………. 

Címe: ………………………………………………………………………………………………………………(város, község) 

Irányítószám: 0Közterület neve: ……………………………………………Közterület jellege: ………………………………… 

Házszám/hrsz.: 0 Épület:       Lépcs ház:       Emelet:       Ajtó: :       

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának id tartama alatt díjazás ellenében 
munkát nem végzek, hatósági engedélyhez kötött tevékenységet személyesen nem folytatok, valamint a közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem, hogy köteles vagyok az ellátás folyósítását érint  változásokat 5 napon 
belül a kifizet helynek, illetve Budapest F város, vagy az illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervének bejelenteni. Ha a bejelentését elmulasztom, az ebb l származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét 
és annak kamatait köteles vagyok megtéríteni. 
 
Kelt: ……………………….,     .  .  
 
 

…………………………………………….. 
 A kérelmez  saját kez  aláírása 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

(Igénybejelentés Terhességi gyermekágyi segélyre c. nyomtatványhoz, amennyiben a munkáltató tb. 
kifizetőhelye folyósítja az ellátást)

Terhességi gyermekágyi segély iránti igény bejelentéséhez szükséges nyomtatványt az igénylőnek egy 
példányban kell kitöltenie, és a munkáltató tb. kifizetőhelyéhez kell benyújtania. 
Az igény bejelentése posta útján is történhet.

Az igénybejelentés kérdéseire a megfelelő adatok beírásával, bejelölésével kell válaszolni.

Az adatokat a személyi igazolvány, a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló okmány, a gyermek 
eredeti születési anyakönyvi kivonata alapján kell kitölteni.

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell benyújtani:

- a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
- aki a szülést megelőzően veszélyeztetett terhesként táppénzen volt  és  nem a kórházba kerülés 
napján született meg a gyermek, hanem később, annak mellékelni kell az eredeti kórházi igazolást 
fekvőbeteg ellátásról „9”-es kóddal, amit ebben az esetben kell a kórháznak használnia. Arról a tényről 
azonban, hogy folyamatosan „9”-es kóddal volt táppénzen a kismama a kórházba kerülésig a 
kismamának tájékoztatnia kell a kórházat, hogy a kórháznak tudomása legyen arról, hogy esetében a  
„9”-es kód a helyes az általuk kiadandó igazoláson. A kismama a kórházba kerüléstől a szülés napjáig 
eltelt időre kórházi táppénzre jogosult a helyesen kiállított kórházi igazolás ellenében.
- amennyiben nem Magyarországon, hanem más Európai Uniós ország kórházában történt a szülés 
ebben az esetben annak az országnak a hivatalos ellátásra jogosító igazolás nyomtatványát
- gyermek TAJ kártyájának (vagy a hivatalos Egészségbiztosítási Pénztári igazolást a gyermek TAJ 
számáról) másolatát,
- az anya által a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány a biztosítási 
jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,
- csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermek új 
születési anyakönyvi kivonatát
- apa részére igényelt tgyás esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a munkáltató tb.ügyintézőjével a 
szükséges igazolások miatt (2012.01.01-től kivétles törvény által előírt esetekben lehetséges)

- Amennyiben az ellátást nem a szülés napjától, hanem a szülés várható időpontját megelőzően       
legfeljebb 28 nappal korábban kéri az igénylő, az igénybejelentő nyomtatvány mellé csatolandó a 
terhesállományba vételre vonatkozó orvosi igazolás, amin a szülés várható időpontjának szerepelnie 
kell. Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben is a gyermek születése után meg kell küldeni a fent 
felsorolt okmányokat (a kórházi igazolás kivételével) legkésőbb a szülést követő 42 napon belül!

- Ha az igénylő háztartásában van(nak) másik gyermek(ek) akik után akár az igénylő, akár házastársa 
(élettársa) egészségbiztosítási, illetve családtámogatási (pl: gyes) -a családi pótlék nem számít ide- 
ellátásban részesül, akkor erről a nyomtatvány megfelelő helyein nyilatkozni kell és csatolni kell az 
igénybejelentő mellé az ellátást megszüntető határozat másolati példányát, mivel terhességi 
gyermekágyi segélyt folyósítani legkorábban csak az ellátás megszűnését követő naptól lehet.

Kérjük a nyilatkozat részt figyelmesen elolvasni és aláírni!
ÚTMUTATÓ
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