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Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

A méltányosságból megállapítható egyszeri segély iránti kérelemhez
központilag  rendszeresített  nyomtatványok  állnak  rendelkezésre,
amelyeket  az igénylőnek,  illetve  háziorvosnak ki  kell  tölteni,  és a
kormányhivatalhoz benyújtani.

A segélykérelemhez csatolni kell:
 Adatlap  nevű  nyomtatványt,  amelynek  tartalmaznia  kell

mindazon indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyt,
 Jövedelemnyilatkozatot,  az  Ön  és  az  Önnel  közös

háztartásban  élő(k)  által  -  a  kérelem  benyújtását  megelőző
három hónapban - megszerzett nettó jövedelemről, 

 Orvosi  igazolást a  szükséges  és  javasolt  gyógyszerekről,
gyógyhatású készítményekről, 

 a  kérelem  benyújtását  megelőző  egy  éven  belüli  betegséget
igazoló kórházi/ orvosi igazolást, 

 a  társadalombiztosítás  által  nem  támogatott  gyógyszerek
kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát, 

 gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek
vásárlását igazoló számlát, 

 gyógyászati  segédeszköz  árának  támogatására  irányuló
kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti
számlát. 

A  nyomtatványok  elnevezését  lásd  az  „Ügyintézéshez  használt,
letölthető nyomtatványok” címszó alatt.

A  nyomtatványok  letölthetők  a  Magyar  Államkincstár
Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátása Nyomtatványok menüpontból.
A  nyomtatványok  a  salgótarjáni  ügyfélszolgálaton,  a
balassagyarmati  Társadalombiztosítási  Osztály  ügyfélszolgálatán,
valamint  a Kormányablakok ügyfélszolgálatán is elérhetőek, illetve
postai  úton  is  lehet  kérni  az  NMKH  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályától. 

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az  egészségbiztosítási  és  baleseti  ellátások  –  beleértve  a
méltányosságból  igénybe  vehető  ellátásokat  is  –  biztosított  általi
igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek,
melyet  a kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi
LXXXIII. törvény 75/A. §-a biztosít.

Ügyintézési határidő Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén 8 nap, hiánypótlás kérés
(teljes eljárásra történő áttérés) szükségessége esetén 60 nap. 



Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

A segély  iránti  kérelmet  a  biztosított  lakóhelye  szerint  illetékes
egészségbiztosítási  pénztári  feladatkörében  eljáró  fővárosi
vagy  megyei  kormányhivatalnál  vagy  a  kormányablaknál
nyújthatja be.
A  kérelmet  csak  írásban,  személyesen  vagy postai  úton  lehet
benyújtani, az elektronikus kapcsolattartást ez esetben a jogszabály
kizárja. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az alapvető tudnivalók a  Magyar Államkincstár/ Egészségbiztosítás
Pénzbeli  Ellátása/Ellátások/  Betegség  esetén/Egyszeri  segély/
kattintással olvashatók.

Segélyben  a  biztosított  és  az  egészségügyi  szolgáltatásra
jogosult személy részesíthető, aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos,
továbbá  hosszantartó  betegség  okán  az  egészségi  állapotával
összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és más
elérhető forrás nem áll rendelkezésére. A segély megállapításának
elengedhetetlen  feltétele,  hogy  az  anyagi  problémát  kiváltó
élethelyzet  összefüggésben  álljon  az  egészségbiztosítás  által
nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal. 

Méltányossági  egyszeri  segélyt  az  alábbi  költségek  enyhítésére
kérhet:
Gyógyszerköltségre:
 ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-

tartásához  olyan  nagyobb  mennyiségű,  vagy  magas  költségű
gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik,
vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy 

 súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a
társadalombiztosítás  által  nem  támogatott  gyógyszerek,
gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén. 

Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére:
 a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl.

hallókészülék,  kötszerek)  költségére  tekintettel,  ha  az  eszköz
megvásárlása  előtt  nincs  lehetőség  a  kérelemnek  megfelelő
egyedi  támogatás megállapítására,  illetve  a  támogatás
megállapítására irányuló kérelme elutasításra került. 
Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már
kifizetett  gyógyászati  segédeszközök  jelentős  költségéhez
képest  arányaiban  csekély  összegű  segély  nyújtására  van
lehetőség.

Pénzbeli  ellátásokra  nem  jogosult  kérelmező  anyagi
nehézségeinek átmeneti enyhítésére:
 ha a táppénz, csecsemőgondozási  díj  vagy gyermekgondozási

díj  kérelmet  elutasították  és  méltányosságból  sem
engedélyezték, vagy 

 az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételével  kapcsolatban
felmerült utazási költségre való jogosultsága elutasításra került. 

Az Egészségbiztosítási  Alap terhére történő segély nyújtása nincs
jövedelemhatárhoz kötve, azonban a segélykérelem elbírálása során
tekintettel  kell  lenni  az  egészségi  állapottal  összefüggő  igazolt
költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára. 



A segély  megállapításának  időpontjától  számított  egy éven belül
csak  különös  méltánylást  érdemlő  körülmény  bekövetkezése
esetén részesíthető ismételten segélyben a kérelmező.

A  kérelemben  előadott  összes  körülményt  megvizsgálva,  az
alábbi  szempontok  mérlegelése  alapján  dönt  a  kormányhivatal  a
segélyben részesítésről és a segély összegéről.
Mérlegelik a kérelmező
 egészségi  állapotában  bekövetkezett  kedvezőtlen  változást,

illetve egészségkárosodást, 
 jövedelmi helyzetét, életkörülményeit, 
 egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételével  kapcsolatban

felmerült utazási költségét, 
 a méltányosságból megállapítható táppénz, csecsemőgondozási

díj, gyermekgondozási díj iránti kérelme elutasításának okát. 

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

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Nyomtatványok a társadalombiztosítás által méltányosságból adható
egyszeri segélykérelemhez:

 Adatlap
 Jövedelemnyilatkozat
 Igazolás a biztosított havi gyógyszerköltségéről 
A  nyomtatványok  letölthetők  a  Magyar  Államkincstár
Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátása Nyomtatványok menüpontból.

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

A  méltányossági  eljárások  során  a kötelező  egészségbiztosítás
ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  5/A.  §-a  kizárja  az
elektronikus kapcsolattartást.

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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