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  Ha a jogosult kéri, és az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot bemutatja, a temetési 

támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Az előleg temetési költségekre 

való felhasználásával a temetést követő nyolc napon belül, a kérelmező nevére kiállított 

számla eredeti példányának bemutatásával el kell számolni. 

IX. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről ,  

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

Jogosult aki: 

 biztosított: munkaviszonyban áll, tanulószerződéssel szakképző iskolában tanul, 

álláskeresési támogatásban részesül, a vállalkozó, egyházi személy, önkormányzat választott 

képviselője, társadalmi megbízatású polgármester, stb. 

  táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti 

táppénzben,  

 saját jogú nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, 

 mezőgazdasági járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, 

bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban,  

 rokkantsági járadékban,  

 gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 

 aktív korúak pénzbeli ellátásában,  

  időskorúak járadékában,  

  ápolási díjban részesül,  

  nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, 

  felsőoktatási intézmény nappali képzésében tanuló magyar állampolgár, menekült, 

oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki ösztöndíj alapján létesített tanulói, 

hallgatói jogviszonyt, 

 megváltozott munkaképességű, és ennek mértéke eléri az 50 %-ot, illetve 

egészségkárosodott és ennek mértéke eléri a 40 %-ot, vagy egészségi állapota 50 %-os vagy 

ennél kisebb mértékű 

 a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át (29 

400 Ft),  

 a kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással, ha 

Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,  

 nem magyar állampolgárságú kiskorú, ha Magyarországon van bejelentett lakóhelye, 

  személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben van elhelyezve,  

 a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt,  

 fogvatartott, 

  az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult,  

  nevelőszülő és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át,  

 hajléktalan, 

 egészségügyi járulék fizetésére kötelezett személy (az adóhatóságnál kell bejelenteni a 

14T1011-es lapon, összege 6 810 Ft), 

 egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében az egészségbiztosítóval kötött 

megállapodás alapján jogosult.  
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Az egészségügyi ellátásra való jogosultságot vagy a biztosítási jogviszonyt követően az egészségügyi ellátásra 

való jogosultság 45 napig még fennáll. Ha valaki ennél rövidebb ideig volt biztosítási jogviszonyban vagy 

kevesebb jogosultsági idővel rendelkezik, akkor a passzív jogú egészségügyi ellátásra való jogosultság ezzel 

megegyező időtartam. 

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele, hogy a jogosult belföldi személynek minősüljön. 

Belföldi személy a magyar állampolgár, a bevándorolt, a menekült vagy az EGT- állampolgár (a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozó személy), aki három hónapot meghaladóan Magyarországon tartózkodik és az 1992. évi LXVI. törvény 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

Hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát az alábbi intézmények vezetői jelenthetik be 

az egészségbiztosítási szervnél: 

 hajléktalanok otthona,  

 hajléktalanok átmeneti szállása, 

 hajléktalanok rehabilitációs intézménye, 

 hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

 hajléktalanok nappali melegedője. 

A bejelentést az egészségbiztosítási szerv formanyomtatványán kell benyújtani. A bejelentésről az intézmény 

vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés 

napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. A jogszabály nem 

rendelkezik arról, hogy kit tekint hajléktalannak, feltehetően azokat, akik a felsorolt az intézményeket 

felkeresik. 

Egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultság alapján 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

 63/2006. kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

A járási hivatal állapítja meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át (34 200 Ft), egyedül élő esetében 150%-át (42 750 

Ft) és családjának vagyona nincs. A kérelemhez mellékelni kell 63/2006. Kormányrendelet 1. sz. melléklete 

szerinti vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal egy évig 

érvényes hatósági bizonyítványt állít ki. A járási hivatal a szociálisan rászoruló személyekről nyilvántartást 

vezet és bejelenti az egészségbiztosítási szerv felé. 

X. Migráció 

Ebben a fejezetben a Magyarországra érkező migránsokkal kapcsolatos fogalmakat, a kapcsolódó 

jogszabályokat és az országban élő migránsokat illető ellátásokat ismertetjük.   

EGT állampolgárok: 

 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról 
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