
A tavalyi év a pécsi telephelyen nagyon 
mozgalmas volt, mint minden telephe-
lyünk így mi is a covid vírussal küzdöttünk. 
A járványhelyzet idején is a pécsi, komlói 
és nagyharsányi csapattal folytattuk a 
már megkezdett adománygyűjtést és ki-
osztást, természetesen a jogszabályok 
szerint előírt védőfelszerelésekben.

Szoros együttműködésben vagyunk 
a Nem Vagy Egyedül Alapítvánnyal és a 
Nő az esély Egyesülettel. A tavalyi évben 
ötször: márciusban, áprilisban, júliusban, 
szeptemberben és októberben sikerült jó 
minőségű ruhaneműt kiosztani Nagyhar-
sány, Old és Alsószentmárton települése-
ken.

Egy pécsi pékséggel van napi szintű kap-
csolatunk, így minden hétköznap elhoz-
hatjuk az előző napról megmaradt kenye-
ret- pékárut és a pécsi, oldi, nagyharsányi 
gondozottainknak, valamint Komlón egy 
tanodában és a rászoruló családoknak 
osztjuk szét. Ez mindig nagy örömet okoz 
az ellátottainknak és a látókörünkbe ke-
rült családok- gyerekek részére is.

Októberi hónapban több adomány is 
érkezett a telephelyünkre, többek között 

egy mosógép, amit Komlóra egy több-
gyermekes családba szállítottunk ki. Ház-
tartási edényeket, szőnyegeket, foteleket 
és meleg téli ruhákat kaptunk ugyancsak 
ebben a hónapban, amit Oldra vittünk, és 
ott a kisebbségi Önkormányzattal közö-
sen szétosztottunk a rászorulók részére.

Novemberi hónapunk sem maradt ese-
ménytelen. Ebben a hónapban 72 tábla 
csokinak örülhettünk először mi, aztán 
azok a kisgyermekek, Oldon és Nagyhar-
sányban, akik ezt megkapták. A gyerekek 
mosolya mindent elárul, és látom, hogy 
megéri minden hónapban odatenni azt a 
pluszt, amit megtehetünk.

A decemberi hónapot mindig nagyon 
várjuk, akkor a pécsi iroda egy játékrak-
tárrá változik, mindig örülünk a felajánlá-
soknak, amivel meglepnek bennünket az 
adakozó emberek. 2020-ban is 30 család-
ban 96 gyermeknek tudtunk karácsony 
előtt pár nappal ajándékot osztani, Oldon, 
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Mindennapi segítségnyújtás a gondozás mellett
Alsószentmártonban és Komlón. A csoma-
gokat mi válogattuk szét és ráírtuk a gye-
rekek neveit, így a kiosztásnál már csak 
oda kellett adni nekik és látni, ahogy a 
szemükből még nem hunyt ki a karácsony 
varázsa.

Szeretem a munkám, mert itt azt a 
pluszt, ami a segítésről szól, azt megélhe-
tem, és személy szerint átélhetem azt a 
köszönetet, amit a családoknál vagy gyer-
mekeknél látok, akikhez elmegyek. Nem 
kellenek a nagy szavak, elég egy igaz mo-
soly, amire szintén egy mosoly a válasz. A 

folytatás a 2. oldalon
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1. Az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság:
Természetben nyújtott szociális ellátás és 
abban az esetben jár, ha az érintett nem 
jogosult más jogcímen (pl. foglalkoztatotti 
jogviszony) az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére. A járási hivatal ekkor 
egészségügyi szolgáltatás igénybevéte-
le céljából szociális rászorultságot állapít 
meg, azaz ez nem pénzbeli ellátást jelent. 
Aki szociálisan rászorult, arról a járási hi-
vatal nyilvántartást vezet és az egészség-
biztosítási szerv felé is bejelenti ezt, így 
az érintett megkaphatja az egészségügyi 
ellátást anélkül, hogy társadalombiztosí-
tási fizetési kötelezettsége lenne. Akinek 
ezt megállapítják, a társadalombiztosítás 
keretében valamennyi ellátásra jogosult-
ságot szerezhet, így táppénzt, anyasági 
ellátást (például csecsemőgondozási díjat, 
gyermekgondozási díjat) öregségi nyug-
díjat kaphat, egészségügyi szolgáltatást 
(orvosi ellátást) is igénybe vehet.
Hol lehet igényelni?
A kérelmező bejelentett lakóhelye, vagy 
ha a kérelmező életvitelszerűen a beje-
lentett tartózkodási helyén lakik, a tartóz-
kodási hely szerint illetékes járási hivatal. 
(Hajléktalan személyek esetében az a járá-
si hivatal, amelynek illetékességi területét 
a hajléktalan személy az ellátás igénybe-
vételekor nyilatkozatában tartózkodási 
helyként megjelölte.)  
A jogosultság feltételei:
- Családban élő igénylő esetén, ameny-
nyiben az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át nem haladja meg (je-
lenleg 34 200 Ft) és családjának vagyona 
nincs.
- Egyedül élő igénylő esetén, amennyiben 
az igénylő havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át nem haladja meg (jelenleg 42 
750Ft) és nem rendelkezik vagyonnal.
Bemutatandó és benyújtandó iratok:
- a kérelmező személyazonosító igazolvá-

nya, lakcímét igazoló hatósági igazolványa 
és TAJ-kártyája.
- kérelemnyomtatvány,
- a kérelmezővel közös háztartásban élő 
hozzátartozók jövedelméről szóló igazolás.
Ügymenet:
A járási hivatal a kérelem benyújtását 
követően megvizsgálja a jogosultság fel-
tételeit, ennek során megvizsgálja azt is, 
hogy a kérelmező az egészségügyi szol-
gáltatás igénybe vételére más jogcímen 
valóban nem jogosult. A járási hivatal szo-
ciális rászorultság esetén hatósági bizo-
nyítványt állít ki és küld meg a kérelmező 
részére, amelynek hatályossága egy év. A 
hatósági bizonyítvány a feltételek fennál-
lása esetén ismételten kiállítható. Ameny-
nyiben a szociális rászorultsági feltételek-
nek a kérelmező nem felel meg, vagy más 
jogcímen jogosult egészségügyi szolgálta-
tás igénybevételére, a járási hivatal a ké-
relmet elutasítja.

2. Az egészségügyi szolgáltatási 
járulék fizetése:
Ha a belföldi magánszemélynek nincs 
foglalkoztatási jogviszonya, valamint más 
jogcímen sem jogosult egészségügyi szol-
gáltatásra és nem lehet megállapítani a 
szociális rászorultságot sem, akkor egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizet-
nie.
Hogyan keletkezik a fizetési kötele-
zettség?
A kötelezettséget a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal a Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 
adatszolgáltatása alapján automatikusan 
előírja az adószámlán és erről tájékozta-
tást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. 
Ez azt jelenti, hogy a magánszemélynek a 
fizetési kötelezettségét főszabály szerint 
nem kell bejelentenie a NAV-hoz.
Mekkora összeget kell befizetni?
Az egészségügyi szolgáltatási járulék ösz-
szege havi 8.000,- Ft, azaz nyolcezer fo-
rint, a napi összeg 270,- Ft, azaz kettőszáz-
hetven forint. Ha a fizetési kötelezettség 

nem teljes hónapra vonatkozik, akkor a fi-
zetendő összeg a kötelezettség napjainak 
száma és a 270,- Ft szorzata.  
Hová és milyen formában kell befizet-
ni?
A fizetési kötelezettség az adóazonosító 
jel feltüntetésével (Egészségügyi szolgál-
tatási járulék beszedési számla elnevezé-
sű, 10032000-06055826 számlaszámú, 
408-as adónemkódú számlaszámra kell 
befizetni):
- átutalással,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
rendszeren (EFEr-en) keresztül az EFEr-
hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató 
házibank felületén átutalással,
- POS, VPOS fizetéssel, illetve
- készpénzátutalási megbízással (csekkel) 
is teljesíthető.
Csekk igényelhető:
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügy-
félszolgálatain, személyesen
- a NAV Infóvonalán, a 4-es menüpont 
választásával (belföldről: 1819, külföldről: 
+36 (1) 250-9500 hívószám),
- az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 
rendszerben a folyószámla-ügyintézés 
menüpont választásával (belföldről: +36 
(80) 20-21-22, külföldről: +36 (1) 441-9600 
hívószám),
- a NAV honlapján keresztül.
Mikor kell befizetni?
Az érintetteknek minden hónap 12. napjá-
ig kell befizetni a járulékot.
Mi történik, ha nem fizeti be?
Ha a magánszemély nem fizeti meg a 
járulékot, és a 2021. július 1-jét követő 
időszakra vonatkozóan keletkezett hát-
raléka meghaladja a 48.000,- Ft-ot, azaz 
negyvennyolcezer forintot (az egészség-
ügyi szolgáltatási járulék havi összegének 
hatszorosát), akkor nem vehet igénybe 
térítésmentesen egészségügyi szolgálta-
tást. Ebben az esetben a NEAK a társada-
lombiztosítási azonosító jelet (TAJ-szám) 
érvényteleníti. Ezután legkorábban a tar-
tozás megfizetése utáni naptól lesz újra 
érvényes a TAJ-szám.

Tájékoztatás az egészségügyi szolgálati jogviszonyról  
és a járulékfizetési kötelezettségről

gyermek őszinte ölelése vagy ahogy ránk 
néz, és kicsit félve mosolyog, látni az örö-
möt és boldogságot. Nem lehet olyan idő, 
vagy olyan helyzet, amikor nem lehet se-
gítséget nyújtani, mindig meg kell látnunk 
a lehetőségeinket, és azt a kezet nem sza-
bad félrelökni, aki segítséget kér.

Istenben bízva, reménykedve, az idei 
évben is erre készülünk. 2021 februárjá-
ban a nagyharsányi kollégákkal összefog-
tunk egy alsószentmártoni hatgyermekes 
családért, ahol az egyik gyermek súlyos 
betegséggel küzd. Nagybevásárlással se-
gítettük a család mindennapjait.

Minden napom hálaadással kezdődik Is-
ten felé. Bár látom, hogy sok a bajba jutott 
ember, de Isten kirendeli a segítő kezet 
mindig, csak figyelni kell és akkor csodá-
latos dolgoknak lehetünk tanúi és részt-
vevői.

Szűcs Mátyásné telephelyvezető


