
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénylése

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Illetékesség

A  kérelmet  az  a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  bírálja  el,
amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha
a  kérelmező  életvitelszerűen  a  bejelentett  tartózkodási  helyén
lakik, a tartózkodási helye van.

A hajléktalan személyek ügyében szociális  igazgatási  eljárásra
az  a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  illetékes,  amelynek
illetékességi  területét  a  hajléktalan  személy  az  ellátás
igénybevételekor  nyilatkozatában  tartózkodási  helyeként
megjelölte

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  járási  hivatalaiban  és  a
Kormányablaknál

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Bemutatandó  iratok: (a  kérelem  a  járási  hivatalnál,
kormányablakban  történő  benyújtása  esetén  az  ügyintézés
elősegítése  érdekében)  a  kérelmező  személyi  igazolványa,
lakcímigazolványa és TAJ- kártyája.

Becsatolandó iratok:
 kérelemnyomtatvány,
 vagyonnyilatkozat formanyomtatványa,
 amennyiben házastársa élettársa van a kérelmezőnek,

akkor annak a jövedelméről igazolást kell csatolnia,
 amennyiben a közös háztartásban gyermekével él, akkor

ha  a  tankötelezett  korhatárt  már  betöltötte,  a  tanulói,
hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

 személyesen, vagy helyette törvényes képviselője,
  vagy  a  kérelmező,  illetve  törvényes  képviselő  által

meghatalmazott személy útján 
a  járási  hivatalnál,  kormányablakánál,  vagy  a  járási
hivatalok települési ügysegédjeinél, vagy 

 postai úton
 e-papír
 ügysegédi fogadónapon

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

A  járási  hivatal  az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevétele
céljából  annak  a  személynek  állapítja  meg  szociális
rászorultságát, akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
120%-át, azaz 34.200,- Ft-ot, illetve aki egyedül élő és jövedelme
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
azaz  42.750,-Ft-ot  nem haladja  meg,  és  családjának  vagyona
nincs.  Továbbá  a  kérelmező  vagyona  nem  haladja  meg  a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget.



A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező
az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételére  más  jogcímen
valóban nem jogosult.

Eme  feltételek  együttes  fennállta  esetén  a  járási  hivatal  a
kérelmezőt  egészségügyi  szolgáltatásban  részesíti  szociális
rászorultságból.

A  szociális  rászorultság  igazolásáról  a  járási  hivatal  hatósági
bizonyítványt  állít  ki.  A  bizonyítvány  hatályossága  1  év.  A
bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét,  lakcímét -
tartózkodási  engedéllyel  rendelkező  hontalan  személy  esetén
szálláshelyét  -,  társadalombiztosítási  azonosító  jelét,  a
rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. 

A bizonyítvány jogszabályban meghatározott  feltételek fennállta
esetén ismételten kiállítható. 

A  hatósági  bizonyítvány  a  szociális  rászorultságot  a  kérelem
benyújtásának  napjától  igazolja.  (kivéve:  ha  az  előző
bizonyítvány  lejártát  megelőző  30  napban  kerül  benyújtásra  a
kérelem,  akkor  a  lejáratot  követő  naptól  lesz  érvényes  az  új
hatósági bizonyítvány)
Az ellátást igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló
szervnek 8  napon  belül  bejelenteni,  ha  részére  a  kérelem
benyújtásakor  más  rendszeres  pénzellátás  megállapítására
irányuló  eljárás  van  folyamatban,  valamint,  ha a  kérelem
benyújtását követően, de a véglegessé vált döntés meghozatalát
megelőzően  más  rendszeres  pénzellátás  megállapítására
irányuló eljárást indít. Továbbá 8 napon belül köteles bejelenteni,
ha  a  jogosultságának  fennállása  alatt  más  rendszeres
pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indított.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény. 

A pénzbeli és természetbeli  szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet.

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz kérelem

Munkáltatói igazolás

Vagyonnyilatkozat

Időpontfoglalás Nem szükséges

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.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
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