
 

 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 2012. november 30-án 
hatályba lépett módosításait érintő tájékoztatás  

 
Vonatkozó jogszabály: 
 
Az Öpt. 51/A. § (1) bekezdése szerint az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokat, 
valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat a pénztártagok, illetve rendelkezésük 
alapján a közeli hozzátartozók részére. 
A (2) bekezdés szerint az 51/B. § (1) bekezdés m) pontjában szereplő szolgáltatás nyújtásakor az 
egészségbiztosítási szerződés megkötésekor a pénztártag, vagy a javára eljáró pénztár az alábbiak szerint 
járhat el: 
a) az egészségbiztosítás kedvezményezettje a pénztártag, vagy közeli hozzátartozója lehet; valamint 
b) a biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag 
pénztárban vezetett egészségszámlájára, vagy a pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási számlájára kell 
teljesíteni. 
Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés m) pontja szerint az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási 
szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy 
csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja: 
m) szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése. 
 
A Pénztár által feltett kérdések: 
 
1. Szükséges-e az egészségpénztáraknak az adott biztosítóval, mint szolgáltatóval szerződniük?  
 

Az egyéni számla nem egy pénzforgalmi számla, amelyre harmadik személy tud utalást teljesíteni. Az 
utaláshoz tagi azonosító szükséges, az azonosítás módja azonban pénztáranként eltérő lehet. A fenti okból 
az Öpt. 51/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti utalás eredményes teljesítésének feltétele a pénztár és a 
biztosító közötti együttműködés, melynek kereteit egy szerződésben kell rögzíteni. Az ennek megfelelően 
teljesített utalás alapján tudja a pénztár az érintett tagot beazonosítani és egyéni egészségszámláján, vagy a 
pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási számláján a térített összeget jóváírni.  

 
2. A szolgáltatást milyen számviteli dokumentumokkal szükséges igazolni?  
 

A biztosítási termék konstrukciójától függ, hogy a szolgáltatást milyen számviteli dokumentumokkal 
szükséges igazolni. 

 
3. A térítés a tag felé vagy a biztosító felé történő utalást jelent?  
 

A kérdés az Öpt. fent idézett 51/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján válaszolható meg, mely szerint a 
biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag 
pénztárban vezetett egészségszámlájára, vagy a pénztár erre a célra kijelölt szolgáltatási számlájára kell 
teljesíteni. 

 
4. Amennyiben más pénzügyi szolgáltatás tartalmaz betegség biztosítást, annak elszámolása milyen módon 

történhet?  
 

Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés m) pontja szerinti szolgáltatás kizárólag betegség biztosítást foglalhat 
magában, más pénzügyi szolgáltatást tehát nem lehet elszámolni kiegészítő egészségbiztosítási 
szolgáltatásként a szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése 
körében. 

 
5. Kizárólag üzleti biztosító díja számolható el, vagy az OEP-pel egyénileg szerződött biztosítottak által fizetett 

havi költség is? 
 

Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdésének felvezető rendelkezése szerint az egészségpénztár kiegészítő 
egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által nem, 
vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja. Ebből következően a pénztárak által nyújtható 
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szolgáltatás nem terjed ki az OEP-pel kötött szerződésből fakadó fizetési kötelezettség teljesítésére, e 
körben kizárólag üzleti biztosítóval kötött biztosítási szerződés finanszírozására van mód.  

 
 
Budapest, 2013. június 17. 
 


