
Okirati bizonyítással 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

Az eljárás során olyan okiratot lehet felhasználni, amely a biztosítotti
vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyt, jogosultsá-
got valószínűsíti, így például:

 igazolást a bejelentésről, illetve
 az alábbi dokumentumokat

Munkaviszony esetén:  a foglalkoztató igazolása a be-
jelentés teljesítéséről

 munkaszerződés  vagy  kineve-
zési okirat és 3 hónapnál nem
régebbi  bérfizetési  igazolás,
írásos elszámolás

Szövetkezeti tag esetén  személyes közreműködést iga-
zoló  egyéb  okmány  (pl.  köz-
gyűlési,  zárszámadási  jegyző-
könyv, stb.)

Álláskeresési  támogatásban
részesülő esetén

 állami foglalkoztatási szerv ha-
tározata: 

o álláskeresési  járadékra,
illetve 

o vállalkozói  járadék
megállapításáról  szóló
végleges  (jogerős)  ha-
tározat

Foglalkoztatást  helyettesítő
támogatás

 ellátást megállapító jogerős ha-
tározat 

 folyósító szerv igazolása

Egyéni  vállalkozó  (kiegészítő
tevékenységűnek  nem
minősülő  egyéni  vállalkozó)
esetén

 Érvényes T1041 jelű bejelentő
és változás-bejelentő lapon tör-
ténő  bejelentés  teljesítésének
igazolása

Társas vállalkozó esetén  társas vállalkozás által kiállított
igazolás,  társasági  szerződés,
ha abban nevesítve van a tag; 

 személyes közreműködést iga-



zoló okirat pl.: közgyűlési hatá-
rozat és a díjazás kifizetéséről
szóló írásos elszámolás 

 a T1041 jelű bejelentő és válto-
zás-bejelentő lapon történő be-
jelentés teljesítésének igazolá-
sa

Megbízási  /  vállalkozási
jogviszony esetén

 foglalkoztató igazolása 
 megbízási/vállalkozási  szerző-

dés  és  a  díjazás  kifizetéséről
szóló írásos elszámolás

Mezőgazdasági  őstermelő
esetén

 a T1041 jelű bejelentő és válto-
zás-bejelentő lapon történő be-
jelentés teljesítésének igazolá-
sa

Táppénz,  Csed,  Gyed,
örökbefogadói  díj,  baleseti
táppénz folyósítása esetén

 folyósító szerv igazolása; 
 az  ellátás  folyósítását  igazoló

postai utalvány, vagy banki ki-
vonat

Nyugdíj,  nyugdíjszerű  ellátás
folyósítása esetén

 az ellátást megállapító jogerős
határozat; 

 az  ellátás  folyósítását  igazoló
postai utalvány, vagy banki ki-
vonat; 

 előleget megállapító végzés és
a folyósítási törzsszámot tartal-
mazó igazolás; 

 a nyugdíjfolyósító szerv által ki-
adott igazolás

Gyes, Gyet esetén  folyósító szerv igazolása; 
 ellátást  megállapító  végleges

(jogerős) határozat

Egészségkárosodási  és
gyermekfelügyeleti  támogatás,
ápolási díj folyósítása esetén

 folyósító szerv igazolása; 
 ellátást  megállapító  végleges

(jogerős) határozat

Tanuló/hallgató esetén  érvényes diákigazolvány; 
 iskolalátogatási  igazolás  és

személyes  okmány  (külföldi
esetén  jogosultságát  igazoló
egyéb  dokumentum  pl.:  nem-
zetközi  szerződésen  alapuló
ösztöndíj megállapításáról szó-
ló igazolás)



Megváltozott munkaképességű
(50  %),  egészségkárosodást
szenvedett  (40  %)  személy
esetén

 a  jogosultságot  megalapozó
munkaképesség-változást,
vagy  az  egészségkárosodást
megállapító  szakvélemény
vagy hivatal igazolása, hatósá-
gi  bizonyítvány  vagy  határo-
zat; 

 önbejelentési kötelezettség tel-
jesítését valószínűsítő okirat

Kiskorú esetén  lakcímkártya  a  magyarországi
lakóhelyről; 

 egyéb  személyazonosságot
igazoló  okirat  (pl.:  születési
anyakönyvi kivonat)

Szociálisan  rászorult  személy
esetén

 hatósági  bizonyítvány  az
egészségügyi  szolgáltatásra
való szociális rászorultságról

Biztosítással/
egészségbiztosítási  ellátási
jogosultságot  keletkeztető
jogviszonnyal  nem rendelkező
belföldi személyek esetében

 a  kötelezettség  bejelentéséről
szóló,  állami  adóhatóság  által
érkeztetett/iktatott  T1011-es
bejelentőlap; 

 a kötelezettség megállapításá-
ról szóló adóhatósági határozat

Biztosítással/
egészségbiztosítási  ellátási
jogosultságot  keletkeztető
jogviszonnyal  nem rendelkező
külföldi személyek esetében

 a  megállapodás  aláírt  példá-
nya, 

 a járulék befizetését igazoló bi-
zonylat

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
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Személyesen,  postai  úton,  elektronikusan  ügyfélkapun  keresztül
egyaránt benyújtható.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Amennyiben  Ön valószínűsíti  biztosítási  jogviszonya  fennállását,  az
egészségbiztosító  egészségügyi  szolgáltatásra  jogosító  jogviszonya
fennállásának  tisztázásáig  „zöldre  állítja  a  lámpát”.  Ez  alapján  az
egészségügyi szolgáltató a jogviszonya ellenőrzése során rende-
zett jogviszony visszajelzést kap abban az esetben is, ha a jogvi-
szony tisztázásához a bejelentésre kötelezettel szemben további
adategyeztetés elvégzése szükséges. 

A rendezetlen jogviszonnyal egészségügyi ellátást igénybe vevő sze-
mélyek  adatait  a  NEAK  átadja  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatalnak
(NAV). Az adatok alapján a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség



teljesítését az adóhatóság ellenőrzi. Amennyiben biztosítotti vagy más
jogcímen ellátásra jogosító bejelentésre vonatkozó adatokat nem talál-
nak, a NAV felszólítja a természetes személy ügyfelet annak érdeké-
ben, hogy igazolja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.
Az egészségügyi  szolgáltatásra jogosító alapjogviszony bizonyításá-
nak hiányában  egészségügyi szolgáltatási járulékot kell  fizetni az
egészségügyi  szolgáltatásra  jogosultság  megszűnését  követő  első
naptól. 

Ha a NAV felszólítását követően a természetes személy hitelt érdemlő
módon bizonyítja, hogy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága
fennáll, vagy külföldön tartózkodik oly módon, hogy tb szempontjából
nem minősül belföldinek, a hivatkozott okirat, nyilatkozat másolatát a
NAV átadja a lakóhely szerinti kormányhivatalnak az érintett jogviszo-
nyának rendezése céljából.

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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