
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Ügyleírás: A  szociálisan  rászorult  személyek  részére  egészségügyi  szolgáltatás
igénybevétele  céljából  egészségügyi  szolgáltatásra  való  jogosultság
megállapítása.

Szükséges okiratok: Az  igénylő  adatlap  ügyfélszolgálatnál  történő  benyújtása  esetén  az
ügyintézés  elősegítése  érdekében  a  kérelmező  személyi  igazolványa,
lakcímigazolvány és TAJ-kártya bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell:
-   vagyonnyilatkozat,
- a havi  rendszerességgel  járó  –  nem  vállalkozásból,  illetve  őstermelői

tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelméről szóló igazolást, 

- a  nem  havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó
jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának  hónapját  közvetlenül  megelőző
tizenkét  hónap  alatt  szerzett  jövedelem  egyhavi  átlagáról  szóló  igazolást,
gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
- GYES,  GYED,  GYET,  családi  pótlék,  árvaellátás  összegéről  szóló  hatósági

bizonyítványt, 
- álláskeresési ellátás határozatát, 
- vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 
- 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, 
- nyugdíjasok  esetén  a  Nyugdíjbiztosító  Igazgatóság  által  kiadott  nyugdíj

összegéről  szóló  éves  igazolást,  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap
nyugdíjszelvényét,

- válásról, gyermek elhelyezéséről rendelkező bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző 
osztály:

A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatalnak  a  kérelmező  lakóhelye  szerint
illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.

Ügyintézés határideje 
és díja/illetéke:

10 nap 
Az eljárás díj- és illetékmentes.

Egyéb fontos 
tudnivalók:

A jogosultság feltételei:
- Családban élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg
(34.200 Ft) és családjának vagyona nincs.

- Egyedül élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg (42.750 Ft)
és nem rendelkezik vagyonnal.

A jogosultság időtartama: 
-  A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki.
-  A  bizonyítvány  a  szociális  rászorultságot  a  kérelem  benyújtásának  napjától
igazolja.
-  A  bizonyítvány  hatályossága  1  év,  a  feltételek  fennállta  esetén  ismételten
kiállítható.
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.

Az alkalmazott 
jogszabályok:

1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
2. 2004.  évi  CXL.  törvény  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás

általános szabályairól,
3. 63/2006.  (III.  27.)  Korm.  rendelet  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól.
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