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Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ �TAJ-szám�érvényességének�ellenőrzése,�az�ellenőrzés�színei� 
és�a�jogviszonyrendezés�menete

A tArtAlomból:

Az� utóbbi� időben� egyre� nagyobb� hangsúly�
helyeződik� arra,� hogy� az� egészségügyi� ellátás�
során�a�kezelőorvos�a�hozzá�fordulók�biztosítási�
jogviszonyának�meglétét�–�ennek�keretében�TAJ-
számuk� érvényességét� –� ellenőrizze.� Ez� érthető�
is,�hiszen�jogos,�hogy�az�állami�biztosítás�terhére�
történjen�a�biztosítási� jogviszonnyal� rendelkezők�
ellátása.� A� TAJ-számot tartalmazó okmány 
orvosnál / egészségügyi szolgáltatónál történő 
bemutatásának kötelezettségét� a� kötelező�
egészségbiztosítás� ellátásairól� szóló� 1997.� évi�
LXXXIII.� törvény� (továbbiakban:� Ebtv.)� 29.� §�
(4)� bekezdése� is� előírja,� melynek� értelmében�
a� biztosított� az� egészségügyi� szolgáltatás�

igénybevételéhez� a� személyazonosságot,� TAJ-t�
tartalmazó� okmányt� köteles� bemutatni� az�
egészségügyi�szolgáltatás�igénybevételekor.

Mielőtt orvoshoz / egészségügyi szolgálta-
tóhoz fordulnánk,� ha� rendelkezünk� ügyfélkapus�
regisztrációval,�úgy�az�Országos�Egészségbiztosí-
tási� Pénztár� TAJ-nyilvántartásából� TAJ-számunk�
érvényességére� vonatkozóan� információkat� sze-
rezhetünk.� Ehhez� a� http://www.oep.hu/� oldalon�
elérhető� szolgáltatást� érdemes� alkalmazni,� ahol�
pillanatok� alatt� kideríthetjük,� hogy� érvényes-e�
a�TAJ-számunk�vagy�sem.�A�http://www.oep.hu/ 
oldalon� belépve� a� következő� képernyőképekkel�
találkozhatunk:

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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színei és A Jogviszonyrendezés meneTe
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http://www.oep.hu/
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Amint�azt�látjuk,�az�egészségbiztosítási�pénz-
tár�háromféle�szolgáltatást�nyújt�a�TAJ Autorizáció 
menüpont�alatt:

1. TAJ-szám szerinti opció�csak�annyit�mutat�meg,�
hogy�a�TAJ-szám�érvényes-e�vagy�sem.�„A meg-
adott TAJ szám létezik a  rendszerben és érvé-
nyes.”

2.� A�személyi adatok szerinti� lekérdezés�azt�nézi�
meg,� ha� begépeljük� a� nevet,� születési� évet,�
születési� helyet,� anyja� nevét,� akkor� az� érin-
tett�személynek�van-e�TAJ-száma,�de�azt�nem�
mondja�meg,�hogy�mi�az.�„A megadott személyi 
adatok alapján van nyilvántartott személy, és az 
érvényes TAJ számmal rendelkezik.”

3.� A� TAJ-szám és személyi adatok� lekérdezése�
során�ha�a�TAJ-számot�is�meg�az�azonosítót�
is� begépeljük,� akkor� a� rendszer�megmondja,�
hogy� azok� összetartozóak-e� vagy� sem.�
„A  megadott személyi adatok alapján van nyil-
vántartott személy, a megadott TAJ szám léte-
zik, és azok összetartozóak.”
Tehát� amint� látjuk,� TAJ-számot soha, sen-

kinek nem ad ki� az� Országos� Egészségbiztosí-
tási�Pénztár�a�saját�honlapján,�azonban�különféle�
ellenőrzésekre�lehetőség�van�az�internet�alkalma-
zásával.�Fontos,�hogy�az�alkalmazással�egy�sze-
mély� vagy� szervezet� naponta� háromszor� próbál-
kozhat�lekérdezéssel.

Fenti,�kormányzati�portál�alkalmazása�mellett�
TAJ-számunk�ellenőrzésére�lehetőség�van�szemé-
lyesen,�vagy�levélben�a�lakóhelyünk�szerint�illeté-
kes� kormányhivatal� egészségbiztosítási� pénztári�
feladatkörében� eljáró,�megyeszékhelyen�működő�
járási� hivatalánál,� illetve� a� fővárosban� Budapest�
Főváros� Kormányhivatala� XIII.� Kerületi� Hivatalá-
nál.�Előzőek�mellett�az�orvos�/�egészségügyi�szol-
gáltató�a�beteg�jogosultságát�a�következő�oldalon�
tudja� ellenőrizni:� https://jogviszony.neak.gov.hu/
ojote/app/index.jsp

Az� ellátást� nyújtó� szolgáltató� tehát� a� TAJ-
szám�alapján�lekérdezést�végez�a�Nemzeti�Egész-
ségbiztosítási� Alapkezelő� (továbbiakban� NEAK)�
bejelentett� személyek� jogviszonyadatait� tartal-
mazó� adatbázisából,� az� egészségügyi� szolgálta-
tásra�való�jogosultság�ellenőrzése�érdekében.

Az� egészségügyi� szolgáltató� az� ellenőrzés 
eredményeként a következő jelzések�valamelyikét�
kaphatja:

https://jogviszony.neak.gov.hu/ojote/app/index.jsp
https://jogviszony.neak.gov.hu/ojote/app/index.jsp
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„Zöld lámpa”� •� TAJ� érvényes,� jogosultság� rende-
zett.

„Piros lámpa”�•�TAJ�érvényes,�de�a�jogosultság�ren-
dezetlen.� Ebben� az� esetben� a� szolgáltató� nyilat-
koztatja�az�érintett�személyt,�hogy� jogosultságá-
nak� rendezése� érdekében�megkeresi� az� illetékes�
járási� hivatal� egészségbiztosítási� szervét.� Az� el-
lenőrzés� eredménye� –� az� Ebtv.� végrehajtásáról�
szóló�217/1997.�(XII.�1.)�Korm.�rendelet�12/B�§�(8)�
bekezdése� alapján� –� az� érvényes� TAJ-számmal�
rendelkező� esetén� a� szolgáltatás� biztosításának�
kötelezettségét�nem�érinti.

„Kék lámpa”� •� TAJ� érvénytelen,� az� érintett� sze-
mély� az� EGT� területén� biztosított,� az� orvosilag�

szükséges�ellátást�a�külföldi�biztosító�által�kiállí-
tott��Európai�Egészségbiztosítási�Kártyával�veheti�
igénybe.

„Barna lámpa”�•�TAJ�érvénytelen,�jogosultság�ren-
dezetlen,� az� érintett� személy� az� egészségügyi�
szolgáltatásokat� csak� térítés� ellenében� veheti�
igénybe.

„Sárga lámpa”�•�TAJ�érvényes,�önkéntes�megálla-
podás� alapján� teljes� körű� ellátásra� jogosult� sze-
mély,� ide�nem�értve,� a� transzplantációs�ellátáso-
kat,� a� külföldi� gyógykezelést.� A� térítésmentesen�
igénybe� vehető� fogászati� ellátások� közül� kizáró-
lag�a�sürgősségi�fogászati�ellátásra�jogosult.

„Piros lámpa”�esetén,�okirati�eljárás�keretében�a�jog-
viszony�rendezése�a�következőképpen�történik:

Ha�a�szolgáltatás�igénybevétele�során�a�szol-
gáltató� megállapítja,� hogy� az� érintett� személy�
TAJ-száma� érvényes,� de� jogosultsága� rendezet-
len,�egy�a�NEAK�által�rendszeresített�nyilatkozatot�
töltet�ki�az�érintett�személlyel,�mely�szerint�tudo-
másul�veszi,�hogy�jogviszonyának�rendezését�kell�
kezdeményeznie�az�egészségbiztosítási�szervnél.

Az� ügyintézéshez� a� következő� dokumentu-
mok,�igazolás�benyújtása�szükséges:
 • személyazonosságot,� lakcímet,� TAJ-számot�

igazoló�okmány;
 • 30�napnál�nem�régebbi,�az�aktuális�jogviszony-

ról� szóló� igazolás� (pl.� munkáltatói� igazolás,�
hallgatói�jogviszony�igazolás,�a�jogosultságot�
megalapozó� ellátásról� szóló� határozat,� nyug-
díj�megállapításáról�szóló�határozat,�stb.).

A�jogosultsági�feltételek�megvalósulása�ese-
tén,� az� egészségbiztosítási� szerv� ún.� technikai�
jogosultság� beállításával� „zöld lámpát”� biztosít�
az�érintett�személy�számára�a�jogosultság�tisztá-
zásáig.�Az� eljárás� során�az� egészségbiztosítási�
szerv� felszólítja� a� foglalkoztatót,� illetve� egyéb�
bejelentésre� kötelezett� szervet� a� jogviszonyra�
vonatkozó�bejelentés�teljesítése�érdekében�(hall-
gatók�esetén�az�Oktatási�Hivatallal� történő�kap-
csolattartás�a�NEAK�hatáskörébe�tartozik!).

Fontos,�hogy�a�technikai�jogosultság�biztosítá-
sának�ideje�alatt�az�érintett�személy�részére�Euró-
pai�Egészségbiztosítási�Kártya�nem�állítható�ki!

Jogviszony-rendezések menete

„Kék lámpa”� esetén� a� jogviszony� rendezésének�
a�menete�a�következő:

Az� Európai� Gazdasági� Térség� és� más� egyéb�
egyezményes�országban�biztosított,�TAJ-számmal�
rendelkező�személynek�–�az�Ebtv.�80.�§�(5)�bekez-
dése�alapján�–�bejelentést�kell� tennie�a� lakóhely�
szerint�illetékes�járási�hivatal�felé�a�biztosítás�lét-
rejöttét,� illetve� megszűnését� követő� 15� napon�
belül�a�NEAK�által�rendszeresített�nyomtatványon.

A� biztosítás� kezdetére� vonatkozó� bejelen-
tés� alapján� a� TAJ-szám� érvénytelenítésre� kerül,�
a�jogosultság�vizsgálata�esetén�a�szolgáltató�„kék 
lámpa”� jelzést� észlel,� tehát� a� külföldi� biztosító�
által�kiállított�EU�kártya�alapján�kell�az�orvosilag�
szükséges�ellátásokat�nyújtani.

A� külföldi� biztosítás� megszűnését� követő�
15� � napon�belül� ismét� bejelentést� kell� teljesíteni�
az� illetékes� járási� hivatal� egészségbiztosítási�
szerve� felé� –� a� jogszabály� által� előírt� –� külföldi�
biztosító� által� kiállított� jogviszony�megszűnésről�
szóló,�hiteles�igazolás�egyidejű�benyújtása�mellett�
(E� 104� jelű� nyomtatvány,� S� 41� jelű� nyomtatvány,�
vagy�bármilyen�más,�hiteles�igazolás).�A�nyomtat-
vány�alapján,�az�egészségbiztosítás�a�TAJ-számot�
újra�érvényesíti.�Ha�az�érintett�személy�Magyaror-
szágon�még�nem�biztosított,�vagy�egyéb�jogcímen�
nem�jogosult,�úgy�kötelező�egészségügyi�szolgál-
tatási�járulékfizetőként�kell�bejelentkeznie�a�lakó-
hely�szerint�illetékes�Nemzeti�Adó-�és�Vámhivatal-
nál�jogviszonyának�rendezése�érdekében.
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„Barna lámpa”�esetén�a� jogviszonyt�a�következő-
képpen�kell�rendezni:

„Barna lámpa”� esetén� a� jogviszony� rendezé-
séhez� a� személyazonosságot,� lakcímet� és� TAJ-
számot� igazoló� okmány,� valamint� a� 30� napnál�
nem�régebbi,�aktuális�jogviszonyról�szóló�igazolás�
benyújtása�szükséges.
A� TAJ-szám� több� okból� válhat� érvénytelenné:
 • belföldiség�megszűnése,
 • külföldi� állampolgár� biztosítási� jogviszonyá-

nak�megszűnése,
 • a�TAJ-számot�tartalmazó�hatósági�igazolvány�

érvényességi�ideje�lejár,
 • magyar� állampolgár� külföldön� történő� letele-

pedése,
 • technikai�érvénytelenítés� (pl.� titkos�örökbefo-

gadás),
 • elhalálozás.

Külföldi� állampolgár� esetén� az� idegenrendé-
szeti� hatósági� által� kiállított,� érvényes� személy-
azonosságot� és� szálláshelyet� igazoló� okmány,�
valamint�az�aktuális�jogviszonyról�szóló�igazolás�
benyújtása�szükséges.

A� jogosultsági� feltételek� fennállása� esetén,�
a� TAJ� újra� érvényesítésére,� illetve� a� jogviszony�
rendezésére� az� illetékes� járási� hivatal� a� szüksé-
ges�intézkedést�megteszi.

Előfordul�olyan�eset�is,�amikor�az�érintett�sze-
mély� az� általa� igénybe� vett� ellátást térítés elle-
nében vette igénybe, azonban kiderül, hogy 
TAJ-száma tévesen került érvénytelenítésre.�
Ezesetben�az�ügyfél�kérheti�annak�visszatérítését�
az�alábbiak�szerint.�Az�egészségbiztosítási�szerv-
hez�kérelmet�kell�benyújtani,�melyhez�csatolni�kell�
az�ellátás�költségének�kiegyenlítését�igazoló�ere-
deti� számlát.� Az� egészségbiztosítási� adategyez-
tetési� eljárást� folytat� az� érintett� személy� által�
benyújtott�dokumentumok�alapján�és�a� jogosult-
sági� feltételek� fennállása� esetén� a� jogviszonyt�
rendezi.�Az�egészségbiztosítási�szerv�a�kérelmet�
és�a�számlát�–�további�illetékes�intézkedés�meg-
tétele�végett�–�megküldi�a�NEAK� illetékes�főosz-
tálya�részére,�aki�felveszi�a�kapcsolatot�a�szolgál-
tatóval.�Az�ügyfél�az�ellátást�nyújtó�szolgáltatótól�
kapja�vissza�a�pénzt.

Az� Ebtv.� 29.§� (9)� pontja� szerint� az� egész-
ségügyi� szolgáltatás� igénybevételére� való� jogo-
sultság� meghatározott� jogosultsági� feltételnek�
a�megszűnését� követően� is� fennáll�–� ezt� nevez-
zük�passzív jogosultsági időnek.

1.� A�biztosítás�45�napig�marad� fenn,�ha�a� jogo-
sultsági� feltétel� a� megszűnést� megelőzően�
megszakítás�nélkül�legalább�45�napig�fennállt.

2.� Ha�a�jogosultsági�feltétel�fennállásának�az�idő-
tartama� 45� napnál� rövidebb� volt,� akkor� ezen�
időtartammal�hosszabbodik�meg,

3.� 45�napig�marad� fenn,�ha�a� jogosultsági� felté-
tel�megszűnését�megelőzően�fennállt�korábbi�
jogosultsági�feltétel�45�napnál�hosszabb�ideig�
állt�fenn�és�az�utolsóként�megszűnt� jogosult-
sági� feltétel� nem�állt� fenn�45�napig,� de� a� két�
jogosultsági�feltétel�fennállása�között�30�nap-
nál�kevesebb�nap�telt�el.

A�fennálló� jogviszony igazolásához�az�eljárás�
során� minden� közokiratot,� teljes� bizonyító� erejű�
magánokiratot�fel�lehet�használni,�amely�az�egész-
ségbiztosítási� jogosultságot� megalapozó� jogvi-
szonyt,�jogosultságot�valószínűsíti,�így�pl.:
 • a�foglalkoztató�vagy�a�bejelentésre�kötelezett�

szerv�által�kiadott� igazolás�a�bejelentés�telje-
sítéséről,

 • az�állami�adóhatóság�által�érkeztetett/iktatott�
bejelentőlap,�(’T1041,�’T1011U)

 • munkaszerződés,� vagy� kinevezési� okirat,� és�
3� hónapnál� nem� régebbi� bérfizetési� igazolás,�
írásos�elszámolás,

 • diákigazolvány,� iskolalátogatási� igazolás/hall-
gatói� jogviszonyigazolás,� vagy� gazdálkodó�
szervezet/egyéni�vállalkozó�és�a�tanuló�között�
létrejött�szerződés,�ami�a�gyakorlati�képzésre�
vonatkozik,

 • határozat�a�nyugdíj�vagy�a�rehabilitációs�ellá-
tás�folyósításról,

 • hatósági� bizonyítvány� az� egészségügyi� szol-
gáltatásra�való�szociális�rászorultságról,

 • igazolás� a� folyósított� ellátásról� (pl.� GYES,�
GYET).

A�2020.�július�1-jétől�hatályos,�2019.�évi�CXXII.�
törvény� (új� Tbj.)� értelmében� a�NAV� a� jogviszony�
rendezéseket�automatikusan�elvégzi.�Ennek�kere-
tében�pl.�aki�a�’T1011U�bejelentés�alapján�egész-
ségügyi� szolgáltatási� járulékot� köteles�fizetni,� és�
tartozása� az� egészségügyi� szolgáltatási� járulék�
összegének�hatszorosát�meghaladja,�akkor�a�TAJ�
kártya�érvénytelenné�válik�a�térítésmentes�egész-
ségügyi� szolgáltatás� igénybevételére� vonatko-
zóan�–� kivéve,� ha� a� tartozást�még� az� egészség-
ügyi�szolgáltatás�igénybevétele�előtt�visszamenő-
leg�befizeti.

Bízom� benne,� hogy� a� fentiekkel� segítségükre�
tudtam� lenni,� hogy� az� egészségügyi� ellátások�
igénybevétele� esetén� az� esetleges� kellemetlen-
ségeket� el� tudják� kerülni,� illetőleg� ha� belefutnak,�
akkor�sikerrel�tudják�rendezni.�� ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő
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Cserélje le a régit!

BESZÁMÍTJUK!
Használt nyomtatója 
most 25.000 Ft-ot ér!
https://www.gazdasagosnyomtato.hu/beszamitjuk-regi-nyomtatojat/

https://youtu.be/L6Ijy313jtE
https://youtu.be/L6Ijy313jtE
https://youtu.be/L6Ijy313jtE

