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A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. §-a értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosult (az 

e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken 

túl) az, aki – egyebek mellett – 

„h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, 

időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül”, 

„o) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján 

szociálisan rászorult”. 

Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra az 1997. évi LXXX. törvény 

16. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-w) pontja, valamint a 13. § szerint sem jogosult, köteles a 19. § (4) 

bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot - 2018. évben 7320 forint/hó - csak annak kell fizetnie, aki 

semmilyen más jogcímen és szociális rászorultság alapján sem jogosult egészségbiztosítási 

szolgáltatásra. Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján tehát az egészségbiztosítás 

egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség további feltétele, hogy a természetes 

személy a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve 

tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel rendelkezik 

Magyarország területén. Az egyéves időtartamba beleszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak 

is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. 

Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem 

rendelkezik adattal, a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, illetve a szálláshellyel kapcsolatos 

idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervet, a lakcímre vonatkozó adatok közlése érdekében. 

Az állami adóhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által a 45/A. § (1) 

bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton 

megküldi az Egészbiztosítás Alap kezeléséért felelős szerv részére. 

A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. A 

járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a az alábbi 

rendelkezést tartalmazza: 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek 

állapítja meg szociális rászorultságát, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 120%-át, 

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

(2) A szociális rászorultságról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) 

állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, 

lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, 

társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A 

bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. 
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(2a) A bizonyítvány a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja. 

(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály 

szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 

 

Székesfehérvári Járási Hivatal elérhetősége: 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatala 

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről 

Sárszentmihály, 2015. május 27. 

Módosítva: 2018. május 24. 

Dr. Nagy Ildikó s.k. 

jegyző 

 


