Az egészségügyi szolgáltatási járulék
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A társadalombiztosítás rendszerében a biztosítottak különböző ellátásokat – táppénzt, anyasági
ellátást (például csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat), öregségi nyugdíjat egészségügyi
szolgáltatást, azaz orvosi ellátást – kaphatnak. A jogosultsághoz azonban egyéb feltételeknek is meg
kell felelni. Ha egy belföldi magánszemély nem biztosított és más jogcímen sem jogosult
egészségügyi szolgáltatásra, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ebben az
információs füzetben a járulékfizetéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról olvashat.
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1. Ki a biztosított?
Biztosított, aki:
•

munkaviszonyban1 áll, attól függetlenül, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben
történik,

•

szövetkezet tagja, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy
megbízási jogviszonyban személyesen közreműködik (a személyes közreműködést
megalapozó jogviszonyra irányadó szabályok szerint), kivéve
o az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében, tanulmányokat folytató tanuló,
képzésben részt vevő személy, hallgató tagja – 25. életévének betöltéséig a tanulói,
hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is –,
o a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban
részesülő tagja, és
o a szociális szövetkezetben tagi munkavégzéssel dolgozó tag,
o a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási
díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő, egyéb jogcímen - ide nem
értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és a választott tisztségviselőként biztosított tagja,

•

tanulószerződéses tanuló,2

•

álláskeresési támogatásban részesülő személy,

•

egyéni vállalkozó,

•

társas vállalkozó,

•

díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (így különösen
megbízási szerződéssel, vagy nem egyéni vállalkozóként vállalkozási jogviszonyban) munkát
végező személy, ha az előírt jövedelmi feltételnek is megfelel,

•

egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy,

•

mezőgazdasági őstermelő az egyéb feltételek fennállásakor,

•

főállású kisadózóként bejelentett személy,

•

állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, ha az előírt jövedelmi feltételeknek is
megfelel, és

nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak.3

Részletesen a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.
törvény (Tbj.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ideértve a szakképzési munkaszerződésen alapuló munkaviszonyt is.
2
Tbj. 105. §.
3
A Tbj. 4. § 11. pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató személy a biztosítási jogviszonyban kereső
tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a
hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.
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2. Ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a biztosítottak, valamint aki:
a) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti
táppénzben, baleseti járadékban részesül,
b) saját jogán öregségi nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban,
árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban) részesül,
c) mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt
összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági
támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban
részesül,
d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesül,
e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,
f) gyermekgondozást segítő ellátásban részesül,
g) egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági
nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,
h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban,
időskorúak járadékában, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban vagy
gyermeknevelési támogatásban részesül,
i) a következő feltételek valamelyikének megfelel:
ia) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje
szerint folyó oktatásban tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár,
menekült, oltalmazott,
ib) a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű
szakmai oktatásban tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült,
oltalmazott,
ic) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény4 hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú
magyar állampolgár, menekült, oltalmazott,
id) az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy a köznevelésért,
felsőoktatásért a külpolitikáért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján
létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,

4

2011. évi CCIV. törvény.
3

ie) az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó
személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll (a
tanulói, illetőleg hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság
megszűnéséig), vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy
általa fenntartott intézmény által alapított ösztöndíjban részesül,
j) megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképességváltozásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40
százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az
illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,
k) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát,
l) kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar
állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik,
m) személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide
nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban
részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá magyar hatóság által a Gyvt.5 alapján ideiglenes
hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
n) fogvatartott,
o) szociálisan rászorult,6
p) táncművészeti életjáradékban részesül,7
q) a szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszonyban áll, kivéve e jogviszony
szünetelésének időtartamát,
r) rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási járadékban
vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény
szerinti egészségkárosodási járadékban részesül,
s) hajléktalan,
t) korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,8
u) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
v) egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettséget teljesítette.9

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján.
7
Az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
alapján.
8
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény alapján.
9
Tbj. 43. § (1) bekezdése alapján.
5
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Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele:
•

az a)-k) pontoknál, valamint az o), p), r), és t) pontoknál, hogy az érintett személy belföldi10
legyen,

•

kivéve az i) pontban meghatározott ösztöndíjas és a szomszédos államokban élő magyarokról
szóló törvény hatálya alatt álló, nappali rendszerű oktatásban, államilag támogatott vagy
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában résztvevő hallgatót.

•

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése szempontjából belföldi az a legalább 1 éve
Magyarországon élő magyar állampolgár is, aki a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet
szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó bejelentést11 nem teljesített.
Az előzőek szerint belföldinek minősülő magyar állampolgár esetében a Tbj. 22. § (3)
bekezdés és a 43. § (2) bekezdése szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az a külföldi személy is, aki a Közösségi rendeletek,12 valamint
nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozik.
Megszűnik a jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra, ha az azt megalapozó körülmény már
nem áll fenn, például:
•

a magánszemélynek megszűnik a munkaviszonya, vagy

•

a nappali tagozatos tanuló, hallgató elvégzi az iskolát és már a diákigazolványa sem érvényes,
de nem tud elhelyezkedni, vagy

•

a magánszemély nem részesül valamilyen az előzőekben felsorolt ellátásban, illetve

•

szociálisan sem rászorult.

3. Milyen esetekben kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?
A belföldi magánszemélynek akkor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha
megszűnik a jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásra, például megszűnik a munkaviszonya.
Bizonyos esetekben a jogosultság megszűnése után is igénybe vehető még egészségügyi
szolgáltatás. Ha a szolgáltatásra jogosító feltétel, például a korábbi munkaviszony
•

a megszűnés előtt megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor további 45 napig,

•

45 napnál rövidebb ideig tartott, akkor az annak megfelelő időtartamig, illetve

A Tbj. 4. § 1.1. pontja alapján belföldi többek között a Magyarország területén a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgár.
11
Az Ebtv. 80. § (5) bekezdése szerinti bejelentés.
12
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden:
Közösségi rendeletek).
10
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•

45 napig tartott ugyan, de az azt követő jogosultsági feltétel csak ennél rövidebb ideig állt
fenn, viszont a két jogosultsági feltétel – például két egymást követő munkaviszony – között
30 napnál kevesebb idő telt el, akkor szintén további 45 napig

igénybe vehető az egészségügyi szolgáltatás.13
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság megszűnését
követő naptól kell fizetni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, illetve addig a
napig, amíg a magánszemély – valamely jogosultsági feltétel bekövetkezésével – újra jogosulttá
válik.
Ha a biztosítási kötelezettséget utólag állapítják meg, például egy megbízási jogviszonynál, akkor a
biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt előírt egészségügyi szolgáltatási járulékot
a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett a NAV törli.14

4. Milyen teendői vannak, akinek egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie?
2020. július 1-jétől a NAV automatikusan írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján és erről tájékoztatást
küld a járulékfizetésre kötelezettnek.
A magánszemélynek tehát a járulékfizetést fő szabály szerint nem kell bejelentenie a NAV-hoz.
Ha a NAV a járulékfizetést bármely okból nem írta elő, például, ha a fizetésre kötelezett
magánszemély külföldről tért haza, vagy ha korábbi foglalkoztatója nem jelentette be a biztosítási
jogviszony végét, akkor a magánszemély
•

legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) erre szolgáló
menüpontjában online (https://onya.nav.gov.hu/#!/login) vagy

•

a NAV honlapján az Általános
található’T1011U jelű adatlapon

Nyomtatványkitöltő

Keretprogramban

(ÁNYK)

jelentkezhet be az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés hatálya alá.
Figyelem! Ebben az esetben is a NEAK adatszolgáltatása alapján történik meg a fizetési kötelezettség
előírása.
A ’T1011U jelű adatlapot
•

személyesen,

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 29. § (9)
bekezdése.
14
Tbj. 43. § (3) bekezdés.
13
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•

postán, vagy

•

az Ügyfélkapun keresztül

lehet benyújtani a NAV-hoz.

5. Hogyan kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell
megfizetni.
A járulék mértéke:
•

havonta 8 400 forint,

•

törthónapban napi 280 forint.

A 2020. júliusra vonatkozó, és az azt követően esedékes járulékot a NAV Egészségügyi
szolgáltatási járulék beszedési számla elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as
adónemkódú költségvetési számlára kell befizetni.
A 2020. július 1. előtti időszakra visszamenőleg előírt járulékot a korábbi, 124-es adónemkódú,
NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót,
kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla elnevezésű, 10032000-06056229 számú
költségvetési számlára kell befizetni.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot
•

csekken,

•

átutalással,

•

az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül az EFER-hez
csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankfelületén átutalással, illetve

•

POS-, VPOS-fizetéssel

lehet rendezni.
Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni!
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a magánszemély helyett – hozzájárulásával – más személy
vagy szerv is megfizetheti, ehhez azonban a NAV jóváhagyása szükséges.15 Az átvállalást szintén a
’T1011U jelű adatlapon kell bejelenteni.
Ha a NAV – határozattal – utólag írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot, akkor azt a határozat
véglegessé válásától számított 15 napon belül kell befizetni.
15

Tbj. 44. § (1)-(2) bekezdése.
7

Ha a NAV – a NEAK adatszolgáltatása alapján – utólag írja elő az egészségügyi szolgáltatási
járulékot, akkor azt az adatszolgáltatást követő 30 napon belül kell befizetni.
A fizetési határidőről a NAV a 4. pontban említett tájékoztató levélben értesíti a fizetésre kötelezettet.

6. Járulékhátralék
Ha a magánszemély nem fizeti meg a járulékot és a 2020. július 1-jét követő időszakra
keletkezett hátraléka meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát,
akkor nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást.
Ebben az esetben a NEAK érvényteleníti a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét
(tajszám), ami ezután legkorábban a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes.
Ha a magánszemély méltányolható jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei miatt nem tudja
határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt: részletfizetést, fizetési halasztást vagy
mérséklést kérhet a NAV-tól. Ez akkor engedélyezhető, ha annak a törvényi feltételei fennállnak.
A fizetési kedvezmények részletes szabályairól a NAV honlapján elérhető 30.2. számú információs
füzetben olvashat.
Ha a NAV a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló eljárásában a természetes személyről
olyan adatot tár fel, ami megalapozhatja az egészségügyi szolgáltatások szociális rászorultság
szerinti igénybevételét, akkor erről elektronikusan – az adatok átadásával – hivatalból értesíti a járási
hivatalt.16
7. Egyeztetési eljárás
Ha ellentmondás van a NAV és a magánszemély rendelkezésére álló adatokban a biztosítotti
jogviszonyról vagy az egyéb jogcímű jogosultságról, azaz a magánszemély vitatja például a
járulékfizetési kötelezettség előírásának jogalapját, kezdő napját stb., akkor a magánszemély
egyeztetést kezdeményezhet
•

a lakóhelye szerint illetékes NAV-nál, ha tudomása szerint biztosítási jogviszonya van
(például munkaviszony), vagy

•

a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél, ha
egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosult (például nyugdíjas, diák).

8. Mentesülési szabályok külföldi biztosítási jogviszony esetén

16

Art. 131. § (25) bekezdése.
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8.1. Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető magánszemély külföldre távozik, és ott
egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, figyelemmel
•

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós
rendeletekre, vagy

•

a Magyarország által kötött nemzetközi egyezményekre,

akkor mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól.
A mentesülést, amely a fizetési kötelezettség visszamenőleges törlését jelenti, legegyszerűbben az
ONYA (https://onya.nav.gov.hu/#!/login) erre szolgáló menüpontjának használatával, vagy a
’T1011U jelű adatlapon lehet bejelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell a további egészségügyi
szolgáltatásra jogosultságról szóló, EGT tagállamban vagy más egyezményes államban fennálló
biztosításáról a területileg illetékes kormányhivatal által kiállított igazolást.17
8.2. Ha a NAV hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a magánszemély külföldön tartózkodik
és nem minősül belföldinek, vagy a magánszemély elhalálozott, akkor a járulékkötelezettség
megszűnését nyilvántartásba veszi és az előírt havi járulékfizetési kötelezettségét a kötelezettség
megszűnése napjával, a magánszemély elhalálozásakor a magánszemély halálának napjával törli.18
8.3. A NAV kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli19 a magánszemély egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a külföldön élő magánszemély hitelt érdemlően
igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy
•

huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és

•

tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt
áll.

A kérelemhez csatolni kell:
•

a külföldi hatóság igazolását lakóhelyről, lakcímről, például lakcímnyilvántartó vagy más
hatóság erre vonatkozó igazolását vagy

•

a tényleges lakóhely szerinti államból származó adóügyi illetőségigazolást, és

•

harmadik ország esetén az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolását.

9. Gyakori kérdések
1. A befizetést hogyan tudom lekérdezni az Ügyfélkapun?

Ebtv. 80. § (5) bekezdés.
Tbj. 71. § (5) bekezdés.
19
Tbj. 71. § (7) bekezdés.
17
18
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A befizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot a NAV az adószámlán tartja nyilván. Az adószámlát
az eBEV Portálon (https://ebev.nav.gov.hu/) lehet lekérdezni, KAÜ-azonosítás után, vagyis
ügyfélkapu-hozzáféréssel, e-személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással.
Az oldal tetején található menüsorból a „Szolgáltatások” / „Adószámla és pótlékadatok” /
”Adószámla” rovatra, majd az „Új lekérdezés” lehetőségre kell kattintani.
A lekérdezés eredményeként az adószámla egy Excel-fájlban tekinthető meg – az „Elkészült
eredmények!” üzenet megjelenését követően –, ami tartalmazza az aktuális egyenleget, illetve a
korábbi befizetéseket.
Belépési segédlet a NAV honlapján a következő linken érhető el:
https://nav.gov.hu/ado/adoszamla_informaciok/elektronikus_lekerdezes/lekerdezesi_utmutato/Leke
rdezesi_utmutato20200924
2. Ha jelenleg csak alkalmi munkát végzek, akkor kell fizetnem egészségügyi szolgáltatási
járulékot?
Az alkalmi munkavállaló az Efo tv. szerinti foglalkoztatása alapján nem biztosított. A munkáltató
által megfizetett közteher kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint
álláskeresési ellátásra jogosít. Ha tehát az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult,
akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
3. Szolgálati járandóságban részesülök, mellette időnként alkalmi munkát vállalok. Kell
fizetnem egészségügyi szolgáltatási járulékot?
A szolgálati járandóságban részesülő személy jogosult az egészségügyi szolgáltatást, azaz orvosi
ellátást igénybe venni, ezért nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie.
4. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó vagyok, járulékfizetési kötelezettségemet a Tbj. szabályai
szerint teljesítem. Néhány hónapig szüneteltetni fogom a tevékenységemet. A szünetelés idejére
kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnem?
Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt szünetel a biztosítás20, ezért ha más
jogviszonyában nem biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult,
akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
5. Hol és hogyan tudok csekket kérni?
A NAV csekket is küld a befizetéshez az értesítő levéllel egyidejűleg.
Ha további csekkre van szüksége, a következő módokon igényelhet:

20

Tbj. 16. § f) pont.
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•

a NAV ügyfélszolgálatain, személyesen,

•

a NAV Infóvonalán, a 3-as menüpont választásával (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 4611819 hívószám),

•

a NAV honlapjáról az alábbi linken letölthető CSEKK nyomtatványon:
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanyki
tolto_programok_nav/csekk
A kitöltött nyomtatványt postán a lakóhely szerint illetékes NAV-nak kell megküldeni, ami
alapján az igényelt csekkek szintén postán érkeznek meg.

További információ, segítség
Ha további kérdése van az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel, a ’T1011U jelű adatlap
kitöltésével kapcsolatban, keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
➢ a következő címen található űrlapon:
https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/kapcsolatok
Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 461-1819 hívószámon.
Általános tájékoztatáshoz az (1) menüpontot, egyedi tájékoztatáshoz és ügyintézéshez a (2)
menüpontot kell választani.
A NAV Infóvonala hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig hívható.
Egyedi tájékoztatáshoz és ügyintézéshez ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű
nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY-tárhelyen keresztül lehet
benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni az Infóvonalat, akkor
EGYKE-adatlapot is be kell nyújtania.
Személyesen:
➢ országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.
Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.
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További hasznos információk találhatók a ’T1011U jelű adatlap kitöltési útmutatójában is.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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