
Egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság 

 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 
okmányok: 

 

a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot is tartalmazó kérelem (formanyomtatványon 

kitöltve), igazolás a kérelmező jövedelméről, valamint a kérelmező azon közeli 

hozzátartozóinak jövedelemigazolása, akik a kérelmezővel egy családban élnek. 

Jövedelemigazolás alatt a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, a nem havi 

rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 

megelőző  tizenkét hónap  alatt  szerzett  nettó  jövedelemről  szóló  igazolást  kell 

érteni 

 
Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál, kormányablakban, a települési ügysegédnél.   
 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
összege: 

 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási 

per költség- és illetékmentes. 

 
Ügymenet 
leírása: 

 

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a 

személynek állapítja meg szociális rászorultságát, 

 akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2018-ban 34.200 

Ft), 

 aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át (2018-ban 42.750 Ft) nem haladja 

meg, és családjának vagyona nincs. 2018-ban az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege 28.500 Ft. 
 

Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (2018-ban 855.000 Ft-ot), 

vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a nyolcvanszorosát (2018-ban 2.280.000 Ft-ot) meghaladja, azzal, 

hogy 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. A 

kérelmezőnek nyilatkoznia kell továbbá saját és közeli hozzátartozójának 

pénzforgalmi számlájáról és annak egyenlegéről. 

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

amelynek hatályossága a kérelem benyújtásától számított 1 év. 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása iránti ismételt 

kérelem a korábbi jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány érvényességi 

idejének lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben a 

járási hivatal az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól 

állapítja meg. 
 

Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. A kérelemhez csatolni kell a 

szükséges mellékleteket. 

Amennyiben a kérelmező szociális rászorultsága megállapítható, az eljáró hatóság 

hatósági bizonyítványt állít ki. 
 

Döntését a kérelem elutasítása esetén határozatba foglalja. A határozat ellen az 

érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.) de az elsőfokú döntést hozó Járási 

Hivatalánál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhetnek. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt 

tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést 

a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, melynek során a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, a fellebbezésben foglaltakhoz 

nincs kötve. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési 

jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza. 
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