
TAJ ügyintézés 

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség
Belföldi  kérelmező  esetén  a  lakóhely  szerint,  külföldi  kérelmező
esetében a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatalnál

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

1.  TAJ  másodlat  esetén: (elvesztés,  megrongálódás,
megsemmisülés) szükséges okmányok:

- nagykorú személyek esetén: 

-  érvényes  magyar  hatóság  által  kiállított  személyazonosító
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély 

- lakcímkártya

 - 3.000,- Ft általános tételű eljárási illetéknek megfelelő szolgáltatási
díjat kell fizetni

- TAJ igénylő

- kiskorú személyek esetén:

- születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél

- lakcímkártya

- 3.000,- Ft általános tételű eljárási illetéknek megfelelő szolgáltatási
díjat kell fizetni

-TAJ igénylő

2. TAJ Kártya kiállítása névváltozás esetén ingyenes.  Kiállításhoz
szükséges okmányok:

-  új  névre  kiállított  személyazonosító  igazolvány,  útlevél,  kártya
formátumú vezetői engedély, lakcímkártya

-TAJ igénylő

3.  TAJ  Kártya  ellopás esetén  kiállítása  ingyenes.  Kiállításhoz
szükséges okmányok:

- rendőrségi  jegyzőkönyv,  melyben szerepel,  hogy a TAJ Kártyát is
ellopták

-  személyazonosító  igazolvány,  útlevél,  kártya  formátumú  vezetői
engedély, lakcímkártya



-TAJ igénylő

4 Újszülöttek esetén TAJ Kártya kiállítása:

-  A  Magyarországon  született  újszülöttek  esetén  a  BM
adatszolgáltatása alapján Hivatalunk soron kívül kiállítja és a gyermek
lakcímére postán megküldi a TAJ Kártyát

-  Külföldön  született,  Magyarországon  élő  magyar
állampolgárságú újszülöttek esetében  a hazai  anyakönyvezést  a
fővárosi főjegyző végzi. Ebben az esetben a gyermek részére a TAJ
kártyát igényelni kell. A TAJ kártya kiállításához szükséges okmányok:

- magyar születési anyakönyvi kivonat

- lakóhelyet tartalmazó lakcímkártya

- TAJ igénylő

-  amennyiben  korábban  EGT  tagállamban  vagy  Magyarországgal
szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett
biztosítási  jogviszonnyal,  akkor  az  illetékes  egészségbiztosító  által
kiállított  formanyomtatvány/igazolás  arról,  hogy  a  gyermek  jelenleg
már nem biztosított.

Jelen esetben az igénylő az újszülött  törvényes képviselője,  vagy a
meghatalmazott személy.

5.  Első kiadás esetén, valamint TAJ Kártya hosszabbítás esetén
(előző  TAJ  Kártya  leadása  esetében)  a  Kártya  kiállítása  ingyenes.
Kiállításhoz szükséges okmányok:

-  személyazonosító  igazolvány,  útlevél,  kártya  formátumú  vezetői
engedély

- lakóhelyet tartalmazó lakcímkártya

-  30  napnál  nem  régebbi  jogosultságot  igazoló  dokumentum
fénymásolata  (pl.  munkaszerződés,  GYES  határozat,  aktív  korúak
ellátásáról szóló határozat, nyugdíjhatározat stb.)

- TAJ igénylő 

-  amennyiben  korábban  EGT  tagállamban  vagy  Magyarországgal
szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett
biztosítási  jogviszonnyal,  akkor  az  illetékes  egészségbiztosító  által
kiállított formanyomtatvány/igazolás arról, hogy a kérelmező jelenleg
már nem biztosított.

6. Költségmentesség engedélyezés esetén szükséges okmányok: 

-  személyazonosító  igazolvány,  útlevél,  kártya  formátumú  vezetői



engedély

- lakcímkártya

- jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálata a vele egy háztartásban
élőkre (≤ 28.500 Ft/fő/hó)

- TAJ igénylő

Különös méltányosság esetén 28.500 Ft ≤ jövedelem ≤ 42.750 Ft

7.  Külföldön  élő  magyar  állampolgárok  esetén a  TAJ  Kártya
kiállításához szükséges okmányok:

- személyazonosító igazolvány, útlevél

- külföldi címes lakcímkártya

- Megrendelő foglalkoztató által

-30  napnál  nem  régebbi  jogosultságot  igazoló  dokumentum
fénymásolata  (pl.  munkaszerződés,  GYES  határozat,  aktív  korúak
ellátásáról szóló határozat, nyugdíjhatározat stb.)

-  amennyiben  korábban  EGT  tagállamban  vagy  Magyarországgal
szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett
biztosítási  jogviszonnyal,  akkor  az  illetékes  egészségbiztosító  által
kiállított formanyomtatvány/igazolás arról, hogy a kérelmező jelenleg
már nem biztosított.

II. Nem magyar állampolgárok esetén TAJ kártya kiadás:

1. Harmadik állam állampolgárai esetében szükséges okmányok: 

a.,  belföldi  esetében  (letelepedettek)  az  ügyfél  igényli  a  TAJ
Kártyát:

- lakóhelyes lakcímkártya

- útlevél

- tartózkodási engedély

- jogosultság igazolása

- TAJ igénylő

-  amennyiben  korábban  EGT  tagállamban  vagy  Magyarországgal
szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett
biztosítási  jogviszonnyal,  akkor  az  illetékes  egészségbiztosító  által
kiállított formanyomtatvány/igazolás arról, hogy a kérelmező jelenleg
már nem biztosított.

b., Nem belföldiek (biztosított külföldi) esetében a foglalkoztató
igényli  meg  a  TAJ  Kártyát:  A  TAJ  számról  és  az  azt  igazoló



okmány átvételének (TAJ Kártya) lehetőségéről, a kormányhivatal
írásban értesíti a foglalkoztatót. 

- érvényes útlevél 

- BM szálláshely bejelentőlap

- tartózkodási engedély (keresőtevékenység esetén)

- munkaszerződés

- Megrendelő lap

- TAJ igénylő

-  amennyiben  korábban  EGT  tagállamban  vagy  Magyarországgal
szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett
biztosítási  jogviszonnyal,  akkor  az  illetékes  egészségbiztosító  által
kiállított formanyomtatvány/igazolás arról, hogy a kérelmező jelenleg
már nem biztosított.

2. EGT állampolgárok, valamint családtagjaik esetén szükséges
okmányok:

-  regisztrációs  igazolás,  vagy  tartózkodási  kártya,  vagy  állandó
tartózkodási kártya

- lakóhelyes lakcímkártya

- személyi igazolvány vagy útlevél

- jogosultság igazolása

- TAJ igénylő

-  amennyiben  korábban  EGT  tagállamban  vagy  Magyarországgal
szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett
biztosítási  jogviszonnyal,  akkor  az  illetékes  egészségbiztosító  által
kiállított formanyomtatvány/igazolás arról, hogy a kérelmező jelenleg
már nem biztosított.

3.  Külföldinek  minősülő  egyszerűsített  foglalkoztatott
esetében  vagy  az  állami  foglalkoztatási  szerv,  vagy  a
foglalkoztató  az  állampolgárok  kérelmére  megkeresi
Hivatalunkat  a  TAJ  kiadása  érdekében.  Szükséges
okmányok: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány. A
TAJ  Kártyát  ebben  az  esetben  a  következő
felülbélyegzéssel  kell  ellátni  „csak  baleseti  ellátásra
jogosít”.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

TAJ-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, E papíron egyaránt benyújtható.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

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

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

A  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

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

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

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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