AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK
IGÉNYBEVÉTELI SZABÁLYAI
2020. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL
2020. július 1-jén hatályba lépett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint
ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új Tbj.).
Az új Tbj. számos fontos és jelentős változást tartalmaz:
1. A járulékok összevonása - a biztosítottakat egységes, 18,5 %-os tb fizetési kötelezettség
terheli.
2. A saját jogú nyugdíjasok járulékmentessége - általános járulékmentesség illeti meg őket,
függetlenül a foglalkoztatás formájától.
3. A járulékfizetési alsóhatár meghatározása - a tb járulékot legalább a minimálbér 30%-a
után kell megfizetni.
4. Az adóadminisztráció csökkentése,
5. A járulékfizetési hátralék miatt a TAJ kártya érvénytelenné válik. A TAJ
érvénytelenítését kiváltó hátralék mértéke: a 2020. július 1-től felmerülő 6 havi
járulékfizetési kötelezettség elmaradása.
A jogalkotó elsődleges szándéka az új jogszabállyal az úgynevezett TB-potyautasok számának
csökkentése, és az, hogy a járulékfizetési kötelezettséget a jelenleginél jóval nagyobb
arányban teljesítsék az állampolgárok.
Az egészségügyi ellátások igénybevételével kapcsolatban bekövetkező legfontosabb változás
az, hogy ha egy magánszemély egészségbiztosítási szolgáltatási járulék hátraléka egy
meghatározott szintet meghalad, akkor a magánszemély TAJ-kártyája inaktiválásra kerül.
2020. július 1-jétől már nem lesz lehetőségük az elmaradt egészségbiztosítási szolgáltatási
járulék utólagos befizetésével a jogviszony utólagos/visszamenőleges rendezésére, vagyis a
betegeknek, ha ebben az időszakban látják el őket, előre ki kell fizetniük a szolgáltatás díját.
Az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak, azaz
az adóhatóság által végrehajtható tartozásnak minősül.
Ha tehát a magánszemély járulék tartozása eléri a három havi mértéket, a NAV jelzése alapján
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő érvényteleníti a TAJ számot.
Ez azt jelenti, hogy három havi járuléktartozás felhalmozása esetén nem lesznek jogosultak az
egészségügyi ellátásokat térítésmentesen igénybe venni, a monitoron a lámpaszínük BARNA
színűre változik.

Ezt a betegfelvételkor közölni kell a vizsgálatra érkezővel, akinek két választása van:
-

a térítési díjtáblázat alapján a bejelentkezéskor előre rendezi az ellátás díját, majd
megkapja az ellátást,
először rendezi a biztosítási jogviszonyát a NEAK megyei központjában, majd amikor a
TAJ kártya néhány nap elteltével aktiválódik, ekkor kerülhet csak sor az ellátására,
hamarabb nem, mivel – mint fentebb jeleztük – utólagos rendezésre 2020. július 1-től
nincs mód.

Az új jogszabály rendelkezései, 2020. július 1-jétől lépnek hatályba, tehát az első három havi
elmaradás 2020. október 1-jét követően várható.
Ez azt is jelenti, hogy e személyek ellátását a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók
finanszírozásra nem jelenthetik, tehát csak fizetős ellátás keretében láthatják el.
A sürgős szükség miatti ellátásokat – de csak azokat, és indokolt esetben - a jogviszony
előzetes vizsgálata nélkül is nyújtani kell, az ellátások nem tagadhatóak meg a jogviszony
rendezetlensége okán.
Ugyanakkor ennek az ellátásnak a díját is – a későbbiekben kihirdetésre kerülő egységes
NEAK díjszabályzat alapján – a betegnek meg kell térítenie, illetve az adóhatóság behajtja.
Az új szabályzat miatt a betegfelvétel alkalmával az eddigieknél szigorúbban meg kell
követelni (1) a fényképes személyazonosításra alkalmas okmány, (2) az érvényes lakcímkártya
és az (3) érvényes TAJ kártya bemutatását.
Részletesebb információkat a jogviszonyokkal, illetve a vonatkozó lámpaszínekkel
kapcsolatosan a honlapunkon a következő útvonalon talál:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ella
tasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras
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