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TAJ szám nélküli személyek járványügyi ellátása
- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban FINANSZÍROZÁS
A külföldről hazaérkező magyar állampolgárok a jelenleg hatályos szabályok szerint
léphetnek be a magyar egészségbiztosítás rendszerébe, azaz biztosítási jogviszonyt kell
létesíteniük vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsági feltételnek kell fennállnia, és a
szünetelő TAJ-ukat újra kell érvényesíteniük. A külföldön dolgozó magyar állampolgárok a
külföldi biztosítójuk által kiállított EU Kártyával vehetnek igénybe egészségügyi szolgáltatást
Magyarországon. Továbbá azok, akik nem rendelkeznek TAJ kártyával, azok megállapodás
keretében 24 + 1 havi járulék megfizetésével is rendezheti az egészségbiztosítási
jogviszonyát.
Azonban a járványügyi helyzetben az egészségügyi ellátásokra és azok finanszírozására
speciális szabályok alkalmazandók, mivel az állam jól behatárolt közegészségügyi érdeke a
járvány megfékezése és megelőzése.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. §-a kimondja, hogy az igénybevétel
alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön
jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az alapcsomag részeként - kell biztosítani a
Magyarország területén tartózkodó személy részére a járványügyi ellátások közül többek
között a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a
járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, továbbá a mentést, amennyiben az adott
személy azonnali ellátásra szorul. Sürgős szükség esetén pedig a külön jogszabályban
meghatározott ellátásokat.
Ugyanezen jogszabály 142. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy - ha törvény kivételt nem
tesz - az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a központi költségvetésben kell
biztosítani többek között a fenti ellátások, továbbá az egészségügyi válsághelyzeti ellátás
költségének fedezetét.
A másik oldalról vizsgálva az is megállapítható, a Magyarország területén tartózkodó
személyeknek a járványügyi ellátások igénybevétele kötelező, a járványügyi
intézkedéseket tűrni kötelesek.
A jelenlegi koronavírussal összefüggő járványügyi helyzetben alkalmazandó járványügyi
intézkedések kötelező érvényűek minden Magyarországon tartózkodó személyre és
alapvetően állami közérdeket szolgálnak, ezért az állam egészségügyi felelősségvállalása
keretében a központi költségvetésből kell megteremteni a pénzügyi fedezetet azon személyek
járványügyi ellátására, akik egészségbiztosítással nem rendelkeznek.
TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves
rendelkezésére:
 telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
 emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
 honlap: https://koronavirus.gov.hu/
 facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

