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TÁJÉKOZTATÓ 

az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről 
 

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, 
akinek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a 
megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2012-ben havonta 6.390 forint 
(naponta 213 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, 
függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem. 
 
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony akkor rendezetlen, 
ha a magánszemély nem biztosított (pl. nincs munkaviszonya), egészségügyi 
szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult és nem tartozik közösségi 
rendelet/nemzetközi egyezmény hatálya alá sem. 
 
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és ezen belül a biztosítottak körét a 
társadalombiztosításról szóló törvény tételesen meghatározza (pl. munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati vagy más szolgálati jogviszonyban állnak, vagy 
álláskeresési támogatásban, táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, 
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
ápolási díjban részesülnek). 
 
Abban az esetben, ha Ön alap- vagy középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási 
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, akkor a 
tanulói, illetve a hallgatói jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága 
megszűnéséig alanyi jogon jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, ezt követően pedig 
további 45 napig az egészségügyi ellátást passzív jogon még igénybe veheti. Egészségügyi 
szolgáltatási járulékot fizetni csak ezt követően köteles feltéve, ha nem válik biztosítottá, 
illetve az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem szerez jogosultságot. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bejelentési kötelezettség teljesítésére a 
12T1011 számú adatlapot rendszeresítette, amely az állami adóhatóság bármely 
ügyfélszolgálatán beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthető. 
 
Az adatlap papíralapon két példányban, vagy elektronikus úton is benyújtható. A 12T1011 
számú nyomtatványt megküldheti postai úton, vagy leadhatja személyesen, esetleg 
meghatalmazott közreműködésével bármelyik adóigazgatóságon (meghatalmazott eljárása 
esetén a meghatalmazást az adatlaphoz kell csatolni). 
 
Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatban bármilyen más kérdése 
van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási 
időben, telefonon keresztül pedig a 06/40-42-42-42-es kék számon − hétfőtől csütörtökig 
8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig − készséggel állnak a rendelkezésére.   
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