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rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség A kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatalnál

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazol-
vány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),

 TAJ számot igazoló okmány,
 és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot

bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:
o kereső  tevékenységet  végzők  esetében:  munkáltatói

igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb., -
vállalkozók  esetén:  egyéni  vállalkozói  igazolvány,  Bt:
kültagnál  munkáltatói  igazolás,  beltagnál  társasági
szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány Kft.
(ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szer-
ződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány

o nyugdíjasok  esetében  (törzsszámot  tartalmazó  doku-
mentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíj megálla-
pító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, ami-
ből  kétséget  kizáróan  megállapítható,  hogy  az  illető
nyugdíjban részesül, - tanulók esetében: az iskola által
kiadott  hallgatói  jogviszony-igazolás,  iskolalátogatási
igazolás - munkanélküli  esetén a Munkaügyi  Központ
által kiállított határozat, - Gyed-en lévő esetén, ha tb-
kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől  iga-
zolás,  vagy  az  ellátás  folyósításáról  szóló  igazolás  -
Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló iga-
zolás. - 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor
személyi lap) + TAJ kártya, - 14-18 éves esetén szemé-
lyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya - 18 év feletti
diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallga-
tói  jogviszonyról  igazolás vagy diákigazolvány,  levele-
ző, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt iga-
zoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, iga-
zolás járulékfizetésről)

o hajléktalan  személy  esetén:  lakcímkártya,  amelyen  a
„településszintű lakos”bejegyzés szerepel;

o egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta egész-
ségügyi  szolgáltatási  járulék fizetésére kötelezett  sze-
mélyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazo-
lás, befizetési igazolás).

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

EU-kártya  másodlat  esetén  3.000,-  Ft  általános  tételű  eljárási
illetéknek megfelelő igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő
Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban 60 nap.



Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Személyesen,  postai  úton,  faxon,  elektronikusan  ügyfélkapun
keresztül egyaránt benyújtható.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A szükséges okmányok hiánytalan benyújtása esetén a EU-kártya a
beérkezést követő 8 napon belül  elkészül és  a kérelmen megadott
címre postázásra kerül. 

Személyes megjelenés során a jogosultság fennállása esetén azonnal
kiadásra kerül. 

A  Kártya  alapvetően  az  egészségügyi  szolgáltatásra  jogosultság
végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.

Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségügyi
szolgáltatásra  való  jogosultsága  a  Kártyán feltüntetett  érvényességi
idő  alatt  (pl.  külföldre  költözés  miatt)  megszűnik,  a  Kártyát
haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító járási hivatalnak.

Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi
szolgáltatások  költségeiért  a  szolgáltatást  igénybe  vevője  viseli  a
felelősséget.

Az  Ideiglenes  Kártyahelyettesítő  Nyomtatvány:  Amennyiben  a
biztosított  Kártyát igényel,  de azt valamely okból a járási hivatalnak
nem  áll  módjában  azonnal  kiadni,  a  Kártya  adatait  tartalmazó
papíralapú  nyomtatványt,  „Ideiglenes  Kártyahelyettesítő
Nyomtatvány”-t  ad  ki,  amellyel  az  ellátások  ugyanolyan  módon  és
mértékben  vehetők  igénybe,  mint  a  Kártyával.  E  nyomtatvány
érvényességi ideje 90 nap, kiváltása térítésmentes.

Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők
igénybe  azok  az  egészségügyi  szolgáltatások,  amelyek  az  adott
tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé
válnak.

 A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el,
ennek  megfelelően  a  Kártyával  közvetlenül  az  adott  tagállam
társadalombiztosítási/egészségbiztosítási  szervével  szerződéses
kapcsolatban  álló  egészségügyi  szolgáltatóhoz  kell  fordulni.  Az
egészségügyi  szolgáltatónak úgy kell  ellátnia a magyar biztosítottat,
mintha az adott tagállamban lenne biztosított.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény



végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet 

A  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/04/EK
rendelet

A  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/04/EK
rendelet  végrehajtására  vonatkozó  eljárás  megállapításáról  szóló
987/09/EK rendelet  

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar?
formcase=521640&formuser=

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

ÁNYK nyomtatványkitöltő program.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar?formcase=521640&formuser
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar?formcase=521640&formuser
http://www.njt.hu/
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