TAJ kártya érvénytelensége
Amikor a TAJ kártyánk érvénytelenségéről beszélünk, akkor valójában az azon lévő TAJ
számhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások jogosultságát említjük.
A TAJ kártya a társadalombiztosítási azonosító jel igazolására szolgál, amely segítségével
egy pillanat alatt meggyőződhet arról az orvos, hogy jogosultak-e az érintett
egészségügyi szolgáltatásra. Megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokra
jogosultak nyilvántartásába szerepel-e, hiszen sokak lehetnek, akik jogosultak volnának,
de nem kerültek bejelentésre és nyilván olyanok is akadnak, akik szerepelnek, de
egyébként nincs jogosultságuk.
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét az alábbiak szerint lehet csoportosítani:
-

-

-

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állnak, azaz biztosítottak. Őket a
többi ellátás mellett értelemszerűen megilleti az egészségügyi szolgáltatás is.
Nem biztosítottak ugyan, de a jogszabály alapján megilleti őket az egészségügyi
szolgáltatás. Ilyenek például a sajátjogú nyugdíjasok vagy a nappali tagozatos
diákok.
Az egyén egészségügyi szolgáltatását uniós rendelet vagy nemzetközi
megállapodás alapozza meg.
Akik a fentiekbe nem sorolhatók, de egyébként belföldi és ráadásul van
Magyarországon bejelentett lakcíme annak viszont a Tbj. 39. § (2) bekezdése
alapján havi 6390 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Az
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése nem lehetőség, hanem kötelezettség.
Akik számára nem áll fenn a kötelezettség, de mégis szeretnének egészségügyi
szolgáltatást: ők havonta a minimálbér 50 százalékáért vagy (diákok, gyermekek
esetében) 30 százalékáért megállapodást köthetnek egészségügyi szolgáltatásuk
érdekében.

Az Eb. tv. 29. § (4) bekezdése értelmében Tbj. szerint biztosított vagy egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a TAJ számát igazoló hatósági igazolványt köteles
bemutatni.
Amennyiben ennek során az orvos arra a megállapításra jut, hogy az ellátást igénybe
vevő személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában,
azaz „PIROS lámpát” kap, akkor a jogosultságának tisztázása érdekében az érintett
személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél.
Az eljárás tartama alatt az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az
érintett személyt – a biztosítotti, illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra
jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig – az egészségügyi szolgáltatásra
jogosultként szerepelteti, amennyiben érintett személy okirattal (például
munkaszerződéssel vagy bejelentésről szóló igazolással) valószínűsíti a jogviszony
fennállását. Ezzel párhuzamosan az egészségbiztosítás megkeresi az adóhatóságot a
bejelentési- és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából.
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A jogszabályokból következően nagyon kevesen lehetnének olyanok, akik nem
rendelkeznek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, hiszen ha másként nem
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése révén ehhez hozzájuthatnának, azonban a
valóságban ez gyakoribb mint gondolnánk. Az ilyen személyeket nevezzük
„potyautasnak”. A nem fizetők kiszűrése sajnos úgy tűnik egyelőre csak abban az
esetben „működik”, amennyiben orvoshoz fordulnak, pedig már itt lenne az ideje, hogy a
rendszer kidobja magából a „potyautasokat” és fizetésre kötelezze őket, hiszen ezzel az
egészségbiztosító bevétele is növekedhetne. Jövő évtől előírásra kerül, hogy a TAJ kártya
mellett a személyi azonosító igazolványt is be kell mutatni az egészségügyi szolgáltatás
igénybe vétele során, így kiszűrik azokat¸akik jogtalanul más azonosítójával kívánnak
egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.
Nem érdemes „potyautasnak” lenni, hiszen ha kiderül, évekre visszamenőleg
megfizettetik velünk az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét, a késedelmi pótlékot
és a bírságot! Mindemellett a legfontosabb, hogy mi van akkor, ha ezen nem biztosítotti
időszakban elkerülhetetlenül orvosi ellátásra szorulunk? KEMÉNYEN FIZETÜNK az
egészségügyi szolgáltatásért! Akár milliós nagyságrendű összegekről is szó lehet!
Megéri? Inkább fizessük ki a havonta 6390 Ft-ot, mint egyszer sok milliót!
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