
Ügymenet 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megáll apítása ügyben  

 

 

Az eljárás jogi alapja: Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 54. § alapján a járási hivatal az 

egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapítja a szociális rászorultságot. 

 

Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult : 

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, 

b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- 

át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

 

A kérelem benyújtható:  

• kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,  

• járási hivatal települési ügysegédeinél, 

• kormányablaknál. 

 

Eljáró ügyintéz ő: kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal ügyintézője 

 

Az ügy leírása : Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. Rendelet szabályai az irányadóak. 

 

A kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. 

Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, az eljárás lefolytatására a 

tartózkodási helye szerinti járási hivatal rendelkezik illetékességgel. (Szt. 32/A. § (1) bek.) 

Az ügyintézés során a képviselet megengedett, meghatalmazott is intézheti az eljárást.(Ket. 40. §-

40/A. §) 

 

A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás 

igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult. 

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, melynek 

hatályossága 1 év.  

A hatósági 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 szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint 

bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 

 

 



A kérelem kötelez ő tartalma :  

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti 

kérelem az ellátást igénylő személy Szt. 18. §. a),  c), és h) pontjában vagy a 18/A. §. a), c), és h) 

pontjában szereplő adatain túl tartalmazza a kérelmező családi állapotára vonatkozó adatot, a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. Rendelet az 1. számú melléklet 

szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá a 2. számú melléklet II. pontja szerinti jövedelemről tett 

nyilatkozatot. 

 

Csatolandó mellékletek: kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó részére a 

munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, amennyiben keresőtevékenységet folytatnak. 

 

Hivatalból beszerezhet ő: MÁK területi szerve által folyósított családtámogatási ellátásra vagy 

fogyatékossági támogatásra vonatkozó adat, illetve a Járási Munkaügyi Kirendeltség által kiállított 

hatósági bizonyítvány álláskeresőként való nyilvántartásba vételről.   

 

Az eljárás illetéke : költség és illetékmentes. 

 

A jogosultság kezd ő napja a kérelem benyújtásának napja.  
 
Ügyintézési határid ő: 10 nap  
 


