
Jogviszony rendezési eljárással kapcsolatos feladatok

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség A kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatalnál

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

A hatósági eljárás  indításához  az alábbi dokumentumok szüksége-
sek:

 személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító
igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), ér-
vényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]

 lakcímkártya,
 meghatalmazás  , amennyiben nem az igénylő jár el az ügy-

ben,
 valamint az egészségbiztosító nyilvántartásából hiányzó jogvi-

szony fennállásának valószínűsítésére alkalmas dokumentu-
mok.

A fennálló jogviszony igazolásához felhasználható:  

Az eljárás során minden közokiratot, teljes bizonyító erejű magánok-
iratot, valamint minden más erre alkalmas további bizonyítási eszközt
fel lehet használni, amely az egészségbiztosítási jogosultságot meg-
alapozó jogviszonyt, jogosultságot valószínűsíti, így pl.:

 a foglalkoztató  vagy a bejelentésre kötelezett  szerv által  ki-
adott igazolás a bejelentés teljesítéséről,

 az  állami  adóhatóság  által  érkeztetett/iktatott  bejelentőlap,
(T1041, T1011)

 munkaszerződés, vagy kinevezési okirat, és 3 hónapnál nem
régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás,

 diákigazolvány,  iskolalátogatási  igazolás/hallgatói  jogviszony
igazolás,  vagy gazdálkodó  szervezet/egyéni  vállalkozó  és a
tanuló között létrejött szerződés, ami a gyakorlati képzésre vo-
natkozik,

 határozat a nyugdíj vagy a rehabilitációs ellátás folyósításról,
 hatósági  bizonyítvány  az  egészségügyi  szolgáltatásra  való

szociális rászorultságról,
 igazolás a folyósított ellátásról (pl. GYES, GYET)

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

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

Eljárást  megindító A  jogviszony  rendezési  eljárást  az  ügyfél  a  saját  adatai



irat  (kérelem)
benyújtásának módja

vonatkozásában  elektronikus  úton  az  ügyfélkapun  keresztül,
továbbá személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai
úton kezdeményezheti a kormányhivatalnál. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „sárga” vagy „zöld lámpa”
jelzést mutat, erről az orvosnál tájékoztatják Önt. A jogviszonya ren-
dezését elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetve közvetlenül
a kormányhivatalnál kezdeményezheti.

A jogviszonya rendezésére irányuló eljárás alapján az eljáró hatósá-
gok egymást közt, vagy a bejelentésre köteles szerv megkeresésével
tisztázzák az adateltérés okát.

A jogviszony igazolás típusától függően az egészségbiztosítási szerv
a bejelentésre kötelezettet felszólítja a bejelentés teljesítésének iga-
zolására. 

A bejelentésre kötelezett bejelentését követően az egészségbiztosítá-
si szerv értesíti az ügyfelet a jogviszony rendezés eredményéről.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A társadalombiztosítás  ellátásaira  jogosultakról,  valamint  ezen
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 

 Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Nem értelmezhető

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nem értelmezhető

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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

http://www.njt.hu/
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