
Megállapodással kapcsolatos ügyintézés

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség A kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatalban

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

 személyazonosság  igazolása:  személyazonosító  igazolvány
(ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útle-
vél,  kártyaformátumú vezetői  engedély  (a  megállapodásban
kedvezményezettként szereplő személyt is igazolni kell), 

 a kedvezményezett lakó-, tartózkodási-, illetőleg szálláshelyét
igazoló dokumentum,

 külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által
kiadott,  tartózkodásra  jogosító  okmány  (ide  nem  értve  a
gyógykezelési célú tartózkodási engedélyt és a kishatárforgal-
mi engedélyt),

 nappali tagozatos hallgató esetén iskolalátogatási igazolás.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás során az egészségügyi állapotfelmérés díjköteles.

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

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Személyesen, postai úton, E-papíron egyaránt benyújtható.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Azok  a  személyek,  akik  nem  minősülnek  biztosítottnak,  illetve
egészségügyi  szolgáltatásra  egyéb  jogcímen sem  jogosultak,
megállapodást  köthetnek  a  saját,  valamint  a  velük  együtt  élő
gyermekük egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. 

A díjfizető és a kedvezményezett személye eltérhet egymástól, ezért
a megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés
átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.

Amennyiben a megállapodást kötő személy:

 nagykorú, akkor a szerződéskötés napján érvényes minimál-
bér 50 %-át – 2020. évben a 161.000,- Ft-os minimálbér ala-
pul vételével – 80.500,- Ft havi járulékot kell fizetni. 

 18 évesnél fiatalabb személy esetében a minimálbér 30 %-át
– 2020. évben a 161.000,- Ft-os minimálbér alapul vételével –
48.300,- Ft havi járulékot kell fizetni. 

 Magyarország területén oktatási intézmény nappali rend-
szerű oktatása keretében tanulmányokat folytató külföldi
állampolgár esetén a szerződéskötés napján érvényes mini-
málbér 30 %-át – 2020.  évben a 161.000,-Ft-os minimálbér

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra


alapul vételével – 48.300,- Ft havi járulékot kell fizetni. 

Az első hónapra esedékes járulékot  a megállapodás megkötésével
egyidejűleg  kell  befizetni,  és  a  későbbiekben  havonta  előre,  a
jogosultsági  hónapot  megelőző  hónap  12.  napjáig  kell  a
megállapodás szerinti járulék összegét megfizetni. 

Az  egészségügyi  szolgáltatás  biztosítására  kötött  megállapodás
megkötésére  a  megállapodást  kötni  kívánó  személy  egészségügyi
állapotának  felmérését  követően  kerülhet  sor,  azzal,  hogy  az
egészségügyi  állapotfelmérés  során  megállapított,  fennálló
betegéggel,  egészségkárosodással  összefüggő  egészségügyi
szolgáltatásra  a  megállapodás  nem  terjedhet  ki.  Az  egészségügyi
állapotfelmérést  a  megállapodás  megkötésére  jogosult  igazgatási
szerv – az egészségbiztosításért felelős miniszter által meghatározott
egészségügyi szolgáltatónál – rendeli el.

A megállapodás a megkötését követő hónap első napjától lép életbe,
azonban  csak  a  szerződéskötést  követő  24.  hónap  első  napjától
jogosít  egészségügyi  szolgáltatás igénybevételére.  A megállapodás
megkötését követő első hónaptól a 24. hónapig a megállapodás csak
a sürgősségi ellátás igénybevételére jogosít.

A megállapodáson alapuló  sürgősségi ellátásra való jogosultság
bizonyítására külön igazolás szolgál,  az ún.  TAJ kártyát csak a
huszonnégy havi járulék megfizetését követően állítja ki a hatáskörrel
rendelkező járási hivatal.

Lehetőség van a 24 hónapos várakozási idő megváltására az arra az
időszakra számított járulék egyösszegű megfizetésével.

Amennyiben a megállapodás megkötésekor csak az egy havi összeg
befizetésére kerül  sor,  akkor a megállapodás kedvezményezettje  a
megállapodás megkötését követően – a sürgősségi ellátás kivételével
–  a  24.  hónap  első  napjától  veheti  igénybe  az  egészségbiztosítás
lentiek szerinti egészségügyi szolgáltatásait.

Amennyiben  a  megállapodás  megkötésekor  visszamenőleg
megváltja a „türelmi időt” (24 + 1 havi összeget fizet be), akkor a
megállapodás megkötését követő hónap első napjától jogosulttá válik
az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai igénybevételére.

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

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez Nincs

http://www.njt.hu/
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya


használt, letölthető 
nyomtatványok

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

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