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Hivatkozással a társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára kötelezően előírt
nyomtatvá nyok szá m ítógépes úton történő el őá l l ításá na k en gedélyezésére vo natkozó
kérelmére, az alábbiakban tájékoztatom.

A kérelemhez csatolt KREA-SOFT Bér, TB és MunkaÜgyi rendszer számítástechnikai
programmoduljában a számfejtés során előállított mellékelt nyomtatványok, az
adatmegálIapító lap (KPE 230), az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és baleseti
táppénzfizetésijegyzék (KPE 240) és a kifizetési utalvány (oEP KU 100) adattartalma
az oEP által rendszeresített nyomtatványok adattartalmával megegyező, ezért azok
számítógépes úton történő előálIítását és a kifizetőhelyen történő használatát
engedélyezem.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy engedélyem feltétele az állomány rendszeres
mentése, az időtálló, olvasható nyomtatás, a korrekció és egyéb tételek teljes körű
ellenőrizhetősége, továbbá a nyomtatványon szereplő adatok utólagos
módosításának kizárása. Amennyiben az oEP által rendszeresített nyomtatványok
adattartalma módosul, az engedélyezett, számítógépes úton előállított
nyomtatványoknál a módosítást át kell vezetni. A nyomtatványok ez okból történő
módosítása esetén az engedélyt ismételten nem kell megkérni.
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Tájékoztatom továbbá, hogy a kifizetőhelyen kötelezően használandó nyomtatványok

közül a segélyezési egyéni lap és pótlap és gyermekápolási táppénz nyilvántartó lap

(KPE 200., KPE 2o1., KPE 220. r.sz.), a ,,Baleseti jegyzék" (KPE 270. sz.), valamint a

foglalkoztatók által kiállítandó ,,Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás

megállapításához,,(6EP-B/1. és az új OEP-B/2. r.sz.) és az,,lgazolvány a biztosítási

;ogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány (KPE

160/A. r.sz.) számítógépes formában történő kiállítását nem engedélyezem.

Az előbbiekben felsorolt nyomtatványok kizáróIag az oEP által előírt nyomdai úton

előállított formában vezethetőek. A nyorntatványok térítésmentesen beszerezhetőek

a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatal

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerveinél.

A ,,Segélyezési egyéni l.p, pótlap és gyermekápolási táppénz nyilvántartó lap"

elnevezésű nyomtatványok vezetése a társadalombiztosítási kifizetőhelyet

működtető foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei

kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve ellenőrzési

szakterÜletével tört énő előzetes egyeztetést követően egyszerűsített formában is

történhet.

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására

szolgáló EB13 számú nyomtatvány (az elszámolás EB13-F1, EB]-3-E1, illetve szükség

szerint az EB13-M1 és M2 jelű lapja) a www.oep.hu/lakossági

oldrl uomtatvánvok ' tölthető nvomtatvánvok vomtatvánVok kifizetőhelVek

,eu'eret oldalon hozzáférhető és számítógépes formában kiállítható, ezért nem

szÜkséges erre kÜIön engedélyt kérni'

Kérem, hogy a fentiekben előírtak alapján szíveskedjen tájékoztatni az érintett

kifizetőhelyeket a nyo mtatvá nyok ki á l l ításáva l ka pcsolatba n.
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