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Az egészségügyi szolgáltatási járulék 

 

Az a személy ugyanis, akire Magyarországon a 

társadalombiztosítás szabályai kiterjednek, az havonta, 

meghatározott összegű egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésre köteles, melyet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé 

kell teljesítenie. Amennyiben ezen járulékfizetési 

kötelezettséget az adott személy nem teljesíti és más 

jogcímen (például rászorultság esetén) nem jogosult az 

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, úgy a járulék 

teljesítésének elmaradása esetén az egészségügyi szolgáltatást 

sem veheti igénybe.  

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a magánszemély maga 

köteles teljesíteni, amennyiben az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultsága megszűnik. Ezt a járulékot az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság (például a munkaviszony) 
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megszűnését követő naptól kell fizetni; és ugyanezen 

időponttól 15 naptári napon be is kell jelentkezni az 

adóhatósághoz a járulékfizetés céljából. 

Társadalombiztosítási szempontból két esetet 

különböztethetünk meg. Az első esetben az biztosítási 

jogviszony, illetve az alapul szolgáló jogosultsági feltétel 

megszűnését követően még határozott ideig fennáll a 

belföldinek minősülő személy részére az egészségügyi 

szolgáltatás igénybevételére való jogosultság, a másik esetben 

azonban ilyen határozott idejű „rendelkezésre állásról” nem 

beszélhetünk. 

Amennyiben ugyanis a belföldinek minősülő személy 

korábbi jogviszonya legalább 45 napig fennállt, vagy a 45 

napnál rövidebb biztosítási jogviszonyt megelőzően 30 

napon belül volt 45 napnál hosszabb időtartamú biztosítási 

kötelezettség alá eső jogviszonya, úgy a biztosítási jogviszony 

megszűnését követő 46. naptól áll be a járulékfizetési 

kötelezettsége, ugyanis addig úgynevezett „passzív jogon” 

jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. 
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Abban az esetben, ha a belföldinek minősülő személy 

biztosítási jogviszonya úgy szűnt meg, hogy azt megelőzően 

45 napnál rövidebb volt a biztosítotti jogviszony időtartama, 

akkor a „passzív jogon” igénybe vehető egészségügyi 

szolgáltatásokra való jog meghosszabbodik azzal az 

időtartammal, amennyi ideig a jogosultsági feltétel fennállt, 

és a járulékfizetési kötelezettség a jogosultsági feltétel 

megszűnését követő naptól kezdődik. (Eszerint például, ha a 

biztosítási jogviszony csak 40 napig állt fenn, akkor a 

járulékfizetési kötelezettség a biztosítási jogviszony 

megszűnését követő 41. naptól kötelező.) 

Abban az esetben pedig, amennyiben a biztosítási jogviszony 

szünetel, úgy a járulékfizetési kötelezettség a szünetelés első 

napjától beáll. 

Az előbb említettekhez képest azonban nem vehető 

igényben „passzív jogon” az egészségügyi szolgáltatás a 

társadalombiztosítási szempontból nem belföldinek 

minősülő személyek részéről, számukra ugyanis nem áll fenn 
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az a jog, hogy a biztosítási jogviszony megszűnését követő 

45 napig igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat. 

A jogszabály további feltételként határozza meg, hogy a 

járulékfizetésre kötelezett személy a bejelentkezést 

megelőzően, legalább egy évig és megszakítás nélkül, 

Magyarországon - a lakcímnyilvántartás szerinti - bejelentett 

lakóhellyel rendelkezzen. Amennyiben tartózkodási 

engedéllyel rendelkező hontalan személyről beszélünk, úgy 

az ő vonatkozásában a jogszabály nem a lakcímnyilvántartás 

szerint bejelentett lakóhelyet, hanem magyarországi 

bejelentett szálláshely meglétét írja elő. Amennyiben a 

belföldi személy az egyéves időtartam alatt legfeljebb 90 

napig nem rendelkezik Magyarország területén bejelentett 

lakóhellyel, úgy is fennáll a járulékfizetési kötelezettség. 

Ha a személy csak tartózkodási hellyel rendelkezik 

Magyarországon, úgy az egészségügyi szolgáltatási 

járulékfizetés helyett megállapodást köthet annak érdekében, 

hogy térítésmentesen biztosíthassa az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságát. A Tbj törvény 34. §-a 
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szerint az a belföldi nagykorú természetes személy ugyanis, 

aki nem saját jogú nyugdíjas, és nem áll a Tbj törvény szerinti 

biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a 

biztosítási jogviszony a Tbj törvény 11§-ában foglaltak 

alapján nem terjed ki rá, továbbá akinek a biztosítása 

szünetel, az nyugellátásra jogosító szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 24 %-os 

nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást 

köthet. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles 

személynek a lakóhely szerint illetékes adóhatóság felé áll 

fenn bejelentkezési kötelezettsége, és ugyanezen adóhatóság 

felé köteles teljesíteni is a járulékot. A bejelentkezési 

kötelezettség az ügyfélszolgálaton személyesen beszerezhető 

adatlap, vagy az adóhatóság honlapjáról (www.nav.gov.hu) 

letölthető adatlap útján teljesíthető. A bejelentkezési 

kötelezettség teljesítéséhez a magánszemély érvényes 

személyazonosító okmányaira, lakcímkártyájára, taj 

kártyájára és igazolványára van szükség (és amennyiben nem 

http://www.nav.gov.hu/
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személyesen intézkedik a magánszemély, úgy 

meghatalmazásra is szükség van a bejelentkezéshez). A 

járulékfizetési kötelezettséget nem kizárólagosan a 

kötelezett, hanem ahelyett – de a kötelezett hozzájárulásával 

- más személy vagy szerv is  teljesítheti. (Így például 

megfizetheti a járulékot a jövedelemmel nem rendelkező 

személy után bármely családtagja is.) Amennyiben azonban 

nem a kötelezett kívánja teljesíteni a járulékfizetési 

kötelezettséget, úgy ezt a tényt 15 napon belül be kell 

jelenteni az adóhatóság részére, mert kizárólag az adóhatóság 

jóváhagyásával válik érvényessé a fizetési kötelezettség 

átvállalása, azaz a befizetés. (Megjegyezzük, hogyha a 

járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv mégsem teljesíti 

az esedékes járulékösszeget, akkor a járulékfizetésre 

egyébként kötelezett személy lesz továbbra is köteles 

megfizetni azt, az átvállalás tényétől, vagy az adóhatóság 

hozzájárulásától függetlenül.) 

Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy amennyiben a 

személy vonatkozásában a biztosítotti jogviszony nem áll 
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fenn, úgy a NEAK köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal 

nem rendelkező személyek adatait az adóhatóságnak annak 

érdekében, hogy  a hatóság eljárást kezdeményezhessen és az 

elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot behajthassa. Az 

adóhatóság természetesen figyelemmel van eljárása során az 

elévülési határidőre, azonban alkalmazza a mulasztás 

szankcióit is (például késedelmi pótlék).  

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege évente változik, 

azt külön jogszabály állapítja meg és a jogalkotó több 

fórumon is közzéteszi. (Tájékoztatásul közöljük, hogy 2020. 

évben ez az összeg naponta 257.-Ft, havonta 7.710.-Ft) A 

járulékot a bejelentkezés időpontjától kezdődően, havonta 

kellett megfizetni akként, hogy a fizetési határidő a tárgyhót 

követő hónap 12. napja. 

Meg kell említenünk, hogy kivételes esetben a magánszemély 

mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól. Amennyiben 

ugyanis a magánszemély járulékfizetési kötelezettsége 

fennáll, azonban szociális rászorultságát – kérelmére, és 

egyéb feltételek fennállása esetén – a járási hivatal által 
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kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, úgy mentesül a 

járulék megfizetése alól. A szociális rászorultság 

megállapítására családban élő személy esetén abban az 

esetben kerülhet sor, ha a családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének meghatározott %-át 

(2020. évben ez az arány  120 %). Amennyiben a rászorultság 

megállapítása iránti kérelmet benyújtó egyedül élő, úgy pedig 

az igénylő havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének meghatározott %-

át (2020. évben ez az arány 150 %), és családjának vagyona 

nincs. 

A szociális rászorultságot igazoló hatósági bizonyítvány 

iránti kérelemben nyilatkozni kell az igénylő személy 

adatairól, családi körülményeiről, valamint amennyiben 

családban él az igénylő úgy a közeli hozzátartozók főbb 

személyi adatairól és taj számáról, továbbá a kérelmező, 

annak házastársa vagy élettársa és gyermekeik jövedelmi és 

vagyoni adatairól. A kiállított hatósági bizonyítvány a 
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rászoruló személy nevét, lakcímét, taj számát, a rászorultság 

tényét és az igazolás érvényességi idejét tartalmazza. A 

hatósági bizonyítvány 1 évig érvényes, a szociális 

rászorultságot pedig a kérelem benyújtásának napjától 

igazolja. 

Figyelemmel arra, hogy a magánszemélyt bejelentkezési 

kötelezettség terheli, így értelemszerűen – azonban nem 

minden esetben - a fizetési kötelezettségében bekövetkező 

változásról is bejelentési kötelezettsége áll fenn. Amennyiben 

a magánszemély biztosítási jogviszonyt létesít (például 

munkaviszonyt létesít vagy álláskeresési támogatásban 

részesül), úgy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési 

kötelezettségének megszűnését nem kell bejelentenie az 

adóhatósághoz. Amennyiben azonban a magánszemély az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszerzését 

megalapozó jogviszonyt létesít (például táppénzben részesül 

vagy már szociálisan rászorultnak minősül), úgy erről köteles 

tájékoztatni az adóhatóságot. A járulékfizetésre 

kötelezettnek nyomtatványon kell bejelentenie a jogviszony 
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létrejöttét ( azaz a változást) követő 15 napon belül, egyúttal 

köteles a jogviszonyt igazolni is.  

Előfordulhat az a kivételes eset, hogy például egy bíróság 

előtti munkajogi jogvita eredményeként ugyan a 

magánszemély teljesíti az esedékes egészségügyi szolgáltatási 

járulékfizetési kötelezettségét, azonban utóbb – amennyiben 

a bíróság a magánszemély munkavállaló kereseti kérelmének 

helyt ad és visszahelyezi eredeti munkaviszonyába, úgy 

ezáltal a magánszemély munkavállalónak egy időszakra 

vonatkozóan megállapítják a biztosítási kötelezettség 

fennállását. Tehát egy időszakra a magánszemély 

munkavállaló biztosított is volt és a járulékfizetési 

kötelezettségét is teljesítette. Erre az „utólag megállapított 

biztosítási jogviszony időszakra” - a magányszemély 

kérelmére - az adóhatóság visszafizeti a befizetett járulékot. 

A foglalkoztatónak ebben az esetben igazolnia kell a 

biztosítási jogviszony létét. 
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I. Az egészségügyi szolgáltatási járulék és a TAJ szám 

kapcsolata 

 

Fontos tudni arról, hogy a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Vhr.) alapján valamennyi közfinanszírozott egészségügyi 

szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az adott beteg szerepel-

e az egészségbiztosító által vezetett nyilvántartásban. Az 

ellenőrzési kötelezettség alól kivétel a mentést, a 

betegszállítást, a védőnői szolgáltatást, az otthoni 

szakápolást, az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, a 

mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint 

az az eset, amikor a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő 

diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás történik.  

A taj szám ellenőrzését elsődlegesen még az ellátás nyújtását 

megelőzően kell elvégezni, és csak ha a beteg állapota és az 
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ellátás azonnali megkezdésének szükségessége indokolja, 

akkor végezhető el a taj szám ellenőrzése a szolgáltatás után. 

Amennyiben megtörténik a jogviszony-ellenőrzés, úgy az 

ellenőrzést végző személy – legtöbbször az orvos – 

elsődlegesen zöld, piros, kék vagy barna jelzéssel 

„találkozik”. Kék jelzést „kap” a beteg taj száma, ha a beteg 

külföldön rendelkezik biztosítási jogviszonnyal. Zöld jelzést 

„kap” a beteg taj száma, ha az érvényes és a biztosítotti 

jogviszonya rendezett, azonban piros jelzést „kap”, ha 

érvényes a taj szám, de rendezetlen a jogviszony (ami 

adódhat akár abból is, hogy a munkáltató hibásan jelenti be 

a munkavállalót vagy a beteg nem fizette meg az 

egészségügyi szolgáltatási járulékot). Amennyiben barna 

jelzést „kap” a taj szám, úgy az érvénytelen, és az 

egészségügyi szolgáltatások csak térítés ellenében vehetőek 

igénybe. Előfordulhat az is, hogy sárga jelzést „kap” a taj 

szám. Ebben az esetben a beteg az egészségbiztosítóval 

kötött megállapodás alapján jogosult az egészségügyi 

szolgáltatásra (jellemzően azonban csak azok egy részére). 

http://www.oep.hu/akadalymentes/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jogosultsag


 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény hatályon kívül helyezése okán 

jelen kiadványban foglaltakra a társadalombiztosítás 

ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben foglaltak 

irányadóak.  

Frissítve: 2021.12.31. 

Amennyiben a beteg érvényes taj számmal rendelkezik, úgy 

(rendezetlen jogviszony, azaz piros jelzés esetén is) jogosult 

a szükséges egészségügyi ellátásra, tehát a szolgáltató nem 

tagadhatja meg a közfinanszírozott ellátás nyújtását és nem 

téríttetheti meg az ellátás árát a beteggel. 

Ha a taj szám ellenőrzése során az ellenőrzést végző orvos 

azt észleli, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen, vagy nem 

áll fenn, úgy erről a betegnek az orvos egy, az NEAK 

honlapjáról letölthető értesítést köteles átadni. 

Amennyiben a magányszemély teljesíti az egészségügyi 

szolgáltatási járulékot, úgy jogosult az egészségbiztosítás 

egészségügyi szolgáltatásai teljes körére, hiszen érvényes taj 

számmal rendelkezik.  

 


