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TÁJÉKOZTATÓ  
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

 
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg 
szociális rászorultságát, 
 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át (2018-ban 34 200 forintot), 

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 
(2018-ban 42 750 forintot) 

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
 
Milyen adatokat kell megadni a kérelem benyújtásakor? 
 

1) Természetes személyazonosító adatok,  
2) Belföldi lakó- vagy tartózkodási hely, 
3) Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
4) A jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy 

hontalan jogállása; 
5) Kérelmező családi állapota, 
6) Jövedelmi adatok.  

 
Milyen iratok szükségesek? 
 

1) Kérelem formanyomtatvány 
2) Vagyonnyilatkozat 
3) A feltüntetett jövedelem típusának megfelelő igazoló irat 
4) Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya 
5) Meghatalmazás, amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el 

 
Amit még érdemes tudni  
 
A szociális rászorultság egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő megállapítása iránti 
ismételt kérelem a korábbi jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány érvényességi idejének 
lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot 
legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani. 
 
Az jogviszony megszűnése után még 45 napig érvényes a TB. 
 
Fontosabb fogalmak 
 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 
hozzátartozók közössége; 
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Közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben 
ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: 
fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a testvér, amennyiben megfelel a 
gyermekként a családba tartozás feltételeinek;  

 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
 
Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 
van. Akkor él együtt vki házastársával vagy élettársával, ha a lakcímük megegyezik. 
 
Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű;  

 
 
Vonatkozó jogszabályok 
 

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54.§ 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16.§  

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 
107. § (2) bekezdés, 116. §; 

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm rendelet 6/A. § (2) 
bekezdés;  

 
 
 


