TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzik a betegek jogosultságát.
Tájékoztatásul felsoroljuk – a teljesség igénye nélkül – azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult lehet egészségügyi szolgáltatásra.
1. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
A.) BIZTOSÍTOTTAK
Foglalkoztatott személyek
• megbízási,
• vállalkozási jellegű,
• bedolgozói
jogviszonyban állók

• munkaviszonyban,
• gazdasági társaságok
tagjai (társas
• közszolgálati,
• közalkalmazotti,
vállalkozók)
• fegyveres szolgálati
jogviszonyban állók
E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) felé.
*
Önfoglalkoztatók
egyéni vállalkozók
biztosított mezőgazdasági
őstermelők
A bejelentést az önfoglalkoztatóknak kell teljesíteniük a NAV felé.
*
Álláskeresési ellátásban részesülők
• álláskeresési támogatásban
pl. álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, stb. részesülők
Az álláskeresési támogatásban részesülőket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni a NAV felé.
B.) JOGOSULTAK
Alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán belföldinek minősülő tanuló/hallgató (nagykorú, magyar állampolgár) és
nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban álló külföldi állampolgár
Bejelentésre kötelezett a közoktatási, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetője.
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, illetve magyar állampolgár esetén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermek (18. életévének
betöltéséig)
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1. Különböző ellátásban részesülő személyek
- gyed,
- munkaviszony
- ápolás díj,
- nyugdíjak,
- szociálisan
gyes,
megszűnését
rászorultak,
- rendszeres
- nyugdíjszerű
- baleseti
követő passzív
szociális járaellátások
- szociális indék
táppénz,
tézményben
ellátás
elhelyezettek
- gyermek- aktív korúak
nevelési
ellátására való
támogatás
jogosultság
keretében
megállapított
pénzbeli ellátás
Az ellátás folyósításának kezdetét és megszűnését az ellátást folyósító szerv köteles
bejelenteni az OEP/illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv (egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) felé.
A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzője, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetője jelenti be az OEP/illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv felé.
2. Egyéni bejelentés alapján jogosultak
A megváltozott munkaképességű személy, ha a munkaképesség csökkenése az 50
százalékot eléri, továbbá az egészségkárosodást szenvedett személy, ha az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, és az illetékes hatóság, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) (2011. előtt Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet OORSZI) erre vonatkozó igazolásával (szakvéleményével) rendelkezik.
Az a személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és a jövedelme nem éri
el a minimálbér 30 százalékát (2011-ben: 23.400,- Ft-ot).
Nevelőszülői tevékenységet folytató személy, akinek az e tevékenységéből származó
tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét.
Figyelem!
Ha Ön e három kategória valamelyikébe tartozik, egyénileg kell a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv felé teljesíteni a bejelentést, mert csak a
„Bejelentő lap” kitöltése és az igazolások, nyilatkozat bemutatása mellett kerülhet be
a nyilvántartásba.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítotti / jogosultsági feltételek megszűnését követően 45 napig marad fenn, amennyiben a biztosítás /
jogosultság a megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt.
Amennyiben a jogosultsági feltétel 45 napnál rövidebb volt, akkor az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság ezen időtartammal hosszabbodik meg.
Amennyiben a biztosítás/jogosultság megszűnését megelőzően fennállt korábbi biztosítás/jogosultság 45 napnál hosszabb ideig állt fenn, és az utolsóként megszűnt jogo-
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sultság nem állt fenn ugyan 45 napig, de a két biztosítás/jogosultság fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el, 45 napig fennáll még az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Az ún. passzív egészségügyi szolgáltatásra való jog a szünetelésre nem alkalmazható!
A szünetelés első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, ha más jogosultsága nincs.
3. Járulékfizetéssel szerzett jogosultság
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető belföldi magánszemély
Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre a NAV-nál.
Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötő személy
Megállapodás kötési lehetőség a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél.
A hajléktalan személyekről bejelentést tesz a hajléktalanok otthona, az átmeneti szállás, a
rehabilitációs intézmény, az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő vezetője az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv felé. A bejelentés, és a bejelentésről a hajléktalan személy
részére kiadott igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot
követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart.

Felhívjuk figyelmét, ha Önnek nincs az A) illetve B) 1.2. pontok szerinti jogviszonya,
és Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik, akkor annak érdekében, hogy
jogosult legyen az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség további feltétele, hogy a
természetes személy a NAV-hoz történő bejelentkezését megelőzően megszakítás
nélkül legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen a Magyar Köztársaság területén. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 5.100,- Ft (napi
170,- Ft). E járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (jogosultság) első napjáig áll fenn.
A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes NAV felé kell teljesíteni. A járulékfizetést
a kötelezett helyett más személy (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülő),
szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges a NAV jóváhagyása, így
ezt 15 napon belül be kell jelenteni a Hivatal felé.
Figyelem! A bejelentett lakóhely és a tartózkodási hely nem azonos!
Aki csak tartózkodási hellyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén, egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés helyett megállapodás megkötésével biztosíthatja a
térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az eltartott közeli hozzátartozó már nem jogosult
ezen a jogcímen egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.
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Jogszabály lehetővé teszi, hogy az OEP nyilvántartása szerint rendezett jogviszonnyal nem rendelkező személy hatósági eljárás keretében okirati bizonyítást
kezdeményezzen az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, amennyiben a nyilvántartással ellentétben biztosítással/jogosultsággal rendelkezik és ezt okiratok bemutatásával hitelt érdemlő módon valószínűsíti.
Az okirati bizonyítási eljárás során felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további
bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony fennállását, illetve az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot hitelt érdemlően valószínűsíti.
Például:
Munkaviszony esetén

- a foglalkoztató igazolása a bejelentés teljesítéséről*
- munkaszerződés vagy kinevezési okirat és 3 hónapnál
nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás.
Szövetkezeti tag
- személyes közreműködést igazoló egyéb okmány (pl.:
közgyűlési, zárszámadási jegyzőkönyv, stb.)
esetén
Álláskeresési támogaÁllami foglalkoztatási szerv jogerős határozata az
tásban részesülő
- álláskeresési járadék,
esetén
- vállalkozói járadék megállapításáról.
Tanulószerződés alapján Tanulószerződés + iskolalátogatási igazolás, vagy gazdálszakképző iskolai takodó szervezet/egyéni vállalkozó és a tanuló között létrejött
nulmányokat folytató
szerződés, ami a gyakorlati képzésre vonatkozik.
tanuló esetén
Társas vállalkozó esetén - társas vállalkozás által kiállított igazolás*, társasági szerződés, amelyet a Cégbíróság jóváhagyott, ha abban nevesítve van a tag,
- a személyes közreműködést igazoló okirat pl.: közgyűlési
határozat és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás.
Megbízási/vállalkozási
- foglalkoztató igazolása*
jogviszony esetén
- megbízási/vállalkozási szerződés és a díjazás kifizetéséről
szóló írásos elszámolás.

Táppénz, Tgyás, Gyed,
baleseti táppénzben részesülők esetén
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő
személy esetén

- folyósító szerv igazolása*,
- az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki
kivonat.
- az ellátást megállapító jogerős határozat,
- az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki
kivonat,
- előleget megállapító végzés és a folyósítási törzsszámot
tartalmazó igazolás,
- a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott igazolás*,
Gyes, Gyet
- MÁK igazolása,
- megállapító jogerős határozat.
Önkormányzati ellátá- - folyósító szerv igazolása*,
sokban (ápolási díj, - megállapító jogerős határozat.
rendszeres szociális se-
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gély stb.) részesülő esetén
Tanuló/hallgató esetén
- érvényes diákigazolvány,
- iskolalátogatási igazolás + személyes okmány (külföldinél
jogosultságát igazoló egyéb dokumentum pl.: nemzetközi
szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás).
Megváltozott munkaké- - NRSZH (OORSZI) igazolás + önbejelentési kötelezettség
pességű (50%), egészségkárosodást szenvedett (40%) személy esetén
Kiskorú esetén
lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről + egyéb személyazonosságát igazoló okirat pl.: szül. anyakönyvi kivonat.
Szociálisan rászorult
Hatósági bizonyítvány a rászorultságról
személy esetén
Biztosítás- a kötelezettség bejelentéséről szóló, NAV által érkeztesal/jogosultsággal nem tett/iktatott T1011-es bejelentőlap,
rendelkező belföldi sze- - a kötelezettség megállapításáról szóló adóhatósági határomélyek esetében
zat.
Biztosítás- a megállapodás aláírt példánya
sal/jogosultsággal nem - járulékbefizetést igazoló bizonylat
rendelkező
külföldi
személyek esetében
* A foglalkoztató (ellátást megállapító) és a bejelentésre kötelezett szerv jogszabályi előírás alapján legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy
a jogosult személy kérésére 3 munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást
kiadni a biztosított/jogosult részére, mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.
Amennyiben az érintett személy jogviszonyának/jogosultságának fennállását az említett eljárás keretében valószínűsíti, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogviszony fennállásának tisztázásáig az ügyfelet jogosultként szerepelteti az egészségügyi
szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. Így az egészségügyi szolgáltató jogviszony ellenőrzése során az érintett személy jogosulti státuszt kap.
Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a nyilvántartásba történő bejegyzést követően az ügyfél által benyújtott okirat másolatának megküldésével együtt a bejelentési
és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzését kezdeményezi a NAV-nál.
A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,
- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely
szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv felé történő beküldésével,
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- személyesen a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv
ügyfélszolgálatán.
Végül felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jogviszony hiánya esetén az OEP köteles
átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az NAV-nak, amely Hivatal
vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot – a
mulasztás szankcióival együtt – az elévülési idő figyelembevételével behajtja.
Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll és
más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, úgy jogviszonyának rendezése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.
Általános felvilágosítást az OEP honlapján (www.oep.hu /Ellátások Magyarországon
menüpont), illetve az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv telefonos ügyfélszolgálatán kaphat.
Jogviszonyadatait – az okmányirodában történt előzetes regisztráció után – a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának segítségével is ellenőrizheti
(www.magyarorszag.hu / ügyfélkapu / TAJ-szolgáltatások).
Közreműködését köszönjük!
Budapest, 2011. szeptember

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

