
  
 

 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti 

eljárásban a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal jár el. Ha a kérelmező életvitelszerűen 

a bejelentett tartózkodási helyén lakik, az eljárás lefolytatására a tartózkodási helye szerinti járási 

hivatal rendelkezik illetékességgel. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti 

kérelmet postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a települési 

ügysegédeknél, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott 

útján ügyfélfogadási időben. 

 

A kérelemhez bemutatandó iratok:  

 kérelmező személy  

- személyazonosító igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, 

jogosítvány),  

- lakcímigazolványa  

 - TAJ-kártyája, valamint  

- adókártyája. 

 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti 

kérelmet az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 14. számú melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és ahhoz kell mellékelni az 1. számú melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatot. Továbbá csatolni kell a házastárs/élettárs/ család jövedelmeit igazoló iratokat. 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

 

Eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is. 

Amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül a kérelemről érdemben 

nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél részére az eljárás 

illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára megfizetni. (Ákr. 

43.§ (2) és (4) bekezdés) 

 

 



  
 

4.  A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

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, (34.200Ft) 

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

(42.750Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: 

bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év.  

Meghatalmazás benyújtása szükséges, amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el. 

 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Az írásban vagy 

személyesen az illetékes hatóságnál vagy a kormányablaknál előterjesztett kérelemmel az ügyfél 

egészen a döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és 

képviselője) adatait és elérhetőségét, melyek azonosításukhoz szükségesek. 

A kérelem ügyfél általi elnevezése nem köti a hatóságot, a kérelem a tartalma szerint kerül 

elbírálásra.  

 

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.  

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 

ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály 

közokiratnak nyilvánított.  

 

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha  

a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól 

származik) vagy  

két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, hogy a 

kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának 

ismerte el vagy 

a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy 

a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.   

 

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a 

hatóságnak bejelentik. 

 



  
 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a 

hatóság hitelesíti.  

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – legfeljebb kétszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, 

figyelmeztetve őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az ügyfél 

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az 

az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

 

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

1. a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

2. a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

3. az eljárás okafogyottá vált, 

4. az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 



  
 

5. az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

6. a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

7. az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

5. Ügyintézési határidő 

 

 Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

 

Az ügyintézési határidő  

 

- sommás eljárásban nyolc nap, 

- teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: – az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

                                                                    – (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye)  

       az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

6. Jogorvoslat 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés alapján a 

szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyben 

fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 

 

7. Jogszabályhelyek 

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

– A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

 

 

 



  
 

8.  Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

 

- 

 


