Tájékoztató a betegek részére az
egészségügyi ellátások igénybevételi
szabályairól érvénytelen TAJ szám esetében
(2021.02.11.)

2020. július hó 1. napjával hatályba lépett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új. Tbj.),
amely egy egységes, törvényi szintű szabályozási keretet biztosít az Egészségbiztosítási Alap
terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások jogosultsági kérdéseiben is.
Az egészségügyi ellátórendszert érintő jelentős változás, hogy a természetbeni
egészségügyi ellátások csak abban az esetben vehetőek igénybe a betegek által
térítésmentesen, ha biztosítási jogviszonyuk rendezett.
Abban az esetben, amennyiben az ellátást igénybe venni szándékozó egyéni járulékfizetésre
kötelezett személy nem tesz eleget járulékfizetési kötelezettségének, és így több mint hat havi
tartozása keletkezik, a NEAK a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) adatszolgáltatása alapján
érvényteleníti a jogviszonyt, azaz az ellátandó személy online jogviszony ellenőrzése során
„N” barna jelzés érkezik válaszként. Ők, mint minden egyébként barna lámpaszínnel
rendelkező személy, az egészségügyi szolgáltatásokat csak térítés ellenében vehetik igénybe.
Ugyanakkor az „N” kódú személyek esetében – a többi jogviszonytól eltérően – más
elszámolási szabályok irányadóak.

Érvénytelen TAJ számot jelentő lámpaszínek és kódjaik:
KÉK lámpaszín, „K” kód: külföldi biztosító által biztosított személyek, akik TAJ száma a
külföldi biztosítás időtartamára érvénytelen. Ők a külföldi biztosító által kiállított
jogosultságigazolással pl. EU Kártya, S2 nyomtatvány felmutatásával térítés nélkül vehetik
igénybe az ellátást, melyet a NEAK felé „0E” térítési kategóriában kell jelenteni.
Jogosultságigazolás nélküli (KÉK táskás, de nincs EU-s igazolványa) az intézmény saját
térítési díjszabályzatában meghatározott összeget kötelesek fizetni az ellátásért, melyet a
NEAK felé „04” térítési kategóriában kell jelenteni.
Barna lámpaszín, „B” kód: egyéb okból érvénytelen jogviszonyt jelent, mely esetben az
intézmény saját térítési díjszabályzatában meghatározott összeget kötelesek fizetni az
ellátásért, melyet a NEAK felé „04” térítési kategóriában kell jelenteni. Ilyen személyek
lehetnek pl. a más országban letelepedett magyar állampolgárok, akik a magyar lakóhelyüket
megszüntették, vagy akik még nem szereztek jogosultságot a biztosítási jogviszony
létesítésére, vagy azon külföldi munkavállalók, akiknek a magyarországi munkavégzése és
ezzel a jogviszonya megszűnt.
Narancssárga lámpaszín, „N” kód: 2020. július 1. napjától a NAV az egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személyek által teljesített járulék befizetést külön tartja
számon, és ha az elmaradás a hat havi összeget meghaladja, úgy – jogszabályi rendelkezés

alapján – jelzést küld erről a tényről a NEAK-nak. Az érvénytelenítés kódja „N”, azaz
érvénytelen NAV járuléktartozás miatt.
Esetükben a sürgősségi ellátás igénybevétele során az ellátás térítési díját NEM az
intézmény saját térítési szabályzata alapján kell meghatározni, hanem a 9/1993. (IV.2.) NM
rendeletben meghatározott díjtételek alapján azt a díjat, amelyet egyébként a NEAK
alapdíjon fizetett volna az ellátásért. Fontos az is, hogy ez az összeg a 28/2020. (VIII.19.)
EMMI rendelet 2.§ (2) bekezdése értelmében ellátási esetenként nem haladhatja meg
750.000.- Ft, azaz Hétszázötvenezer forintot. Az ellátásokat a NEAK felé szintén „04” térítési
kategóriában kell jelenteni.
A fentiek alkalmazása során egy ellátási esetnek egy finanszírozási esetet kell tekinteni.
Fontos az is, hogy a beteg általi fenti módon történő térítési kötelezettség csak a sürgős
esetekre vonatkozik, azaz azokra az ellátásokra, amelynek elmaradása esetén a beteg
közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást
szenvedne. (Eütv. 3. § i) pont). Az így igénybevett ellátások díja akkor sem igényelhető
vissza, ha az ellátott utóbb elmaradt járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz.
Az ellátott személy jogviszonyát minden esetben az ellátás igénybevételének kezdetekor
(fekvőbeteg-szakellátás esetén a felvétel napján, de legkésőbb a felvételt követő első
munkanapon) kell figyelembe venni, és e napi állapot szerint kell megállapítani, hogy a beteg
ellátást térítés ellenében vagy az E. Alap terhére jogosult igénybe venni. Amennyiben az
ellátás során válik jogviszonya érvényessé, akkor is az ellátás kezdő napján érvényes állapotot
kell figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi
a TAJ szám visszamenőleges érvényességét. Amennyiben az ellátás során válik a jogviszony
érvénytelenné, akkor is az ellátás kezdetekor érvényes jogviszonyt kell figyelembe venni,
akkor is, amennyiben az ellátás több hónapig tart.
A NAV járuléktartozás miatt barna lámpaszínt (N) kapó személyek által igénybevett
tervezett, azaz nem sürgősségi ellátások díja megegyezik az egyéb okból barna lámpa színt
kapó személyekével, azaz azt az intézményi térítési díjszabályzat szerinti díj mértékével
egyezően kell a betegnek megtéríteni, és a szolgáltatónak a NEAK felé „04” térítési
kategóriában jelenteni.
Tájékoztatjuk, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések alapján a 750.000 Ft feletti ellátási díj
megfizetésére senki sem kötelezhető, ezért a NEAK kezdeményezte, hogy a 750.000.- Ft
feletti sürgős szükség miatt „N” kódú érvénytelen jogviszonnyal rendelkező személyek
részére nyújtott ellátások beteg által nem fedezett díját a NEAK finanszírozza. Amennyiben a
jogszabály módosítás elfogadásra és kihirdetésre kerül, akkor további tájékoztatást küldünk.
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