Egészségügyi ellátásokra való jogosultság
Az álláskeresési támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül,
tehát teljes körű egészségügyi ellátás igénybevételére jogosult.

Passzív jogon való orvosi ellátásra jogosultság
Amennyiben a biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony) a megszűnését megelőzően megszakítás
nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor a belföldinek minősülő személy orvosi ellátásra való
jogosultsága további 45 napig marad fenn. Ennél rövidebb időszak esetén a belföldinek minősülő
személy orvosi ellátásra való jogosultsága azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amennyi ideig a
jogosultsági feltétel fennállt.

Orvosi ellátásra való jogosultság álláskeresési ellátások igénybevétele alatt
Amennyiben a passzív jogon való ellátási jogosultság megszűnt, a regisztrált álláskereső az
álláskeresési ellátás (álláskeresési járadék vagy nyugdíj előtti álláskeresési segély) alapján jogosult
orvosi ellátás igénybevételére.
Fenti támogatások lejárta után igényelhető az aktív korúak ellátása, amelynek folyósítási időtartama
alatt az igénybevevő orvosi ellátásra szerez jogosultságot.

Orvosi ellátásra való jogosultság szociális rászorultság alapján
Annak, aki a fenti ellátásokban – bármely okból – nem részesülhet, a járási (fővárosi kerületi) hivatal
szociális rászorultság alapján állapíthat meg jogosultságot az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére. Ennek feltételei:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át,
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
A szociális rászorultság igazolása érdekében a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági bizonyítványt
állít ki, amely 1 évig hatályos és – a jogosultsági feltételek fennállása – esetén ismételten kiállítható.

Orvosi ellátásra való jogosultság egészségügyi szolgáltatási járulék
megfizetése alapján
Annak, aki a fenti jogcímek egyike alapján sem jogosult orvosi ellátásra, egészségügyi szolgáltatási
járulékot kell fizetnie, amelynek összege jelenleg havi 7 710,- Ft (vagyis napi 257,- Ft). A járulék
fizetésére kötelezettnek az adóhatósághoz kell bejelentkeznie a 19T1011-es adatlap kitöltésével.

Az érvényes TAJ számmal rendelkező minden betegnek meg kell kapnia a szükséges
egészségügyi ellátást. Az egészségügyi szolgáltató (orvos) akkor sem tagadhatja meg a
közfinanszírozott ellátás nyújtását, és nem téríttetheti meg a szolgáltatás (gyógyszer,
segédeszköz) árát a beteggel, ha annak jogviszonya rendezetlen („piros jelzést” kapott).

Speciális szabályok a járványügyi helyzetben
Járványveszély megfékezése érdekében kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi
ellátásokra és azok finanszírozására speciális szabályok vonatkoznak.
A Magyarország területén tartózkodó személy részére az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony
előzetes igazolása nélkül – az alapellátás részeként – kell biztosítani a járványügyi ellátások közül
többek között a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a
járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, továbbá a mentést, amennyiben az adott
személy azonnali ellátásra szorul. Sürgős szükség esetén pedig a külön jogszabályban meghatározott
ellátásokat.

