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Járulékfizetés a hallgatói jogviszony megszűnése után
A közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerben tanulmányokat
folytató nagykorú tanulók, hallgatók a tanulói/hallgatói jogviszony kezdetétől a
diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosultak egészségügyi szolgáltatásra.
Akiknek tanulói/hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnt meg, diákigazolványuk 2015.
október 31-ig érvényes, de még 45 napig jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. Tehát 2015.
december 15-ig még akkor is fizetés nélkül vehetik igénybe az egészségügyi ellátást, ha nem
sikerült elhelyezkedniük.
Ha azonban továbbra sem találnak munkát, nem tanulnak tovább vagy egészségügyi
szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosultak, akkor 2015. december 16-tól egészségügyi
szolgáltatási járulékot kell fizetniük, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást egyébként
igénybe veszik-e vagy sem.
Egészségügyi szolgáltatási járulékként idén havonta 6930 forintot kell fizetni, amennyiben
azonban a kötelezettség nem áll fenn a naptári hónap teljes időtartamában, úgy napi összeggel
kell számolni, amely jelenleg 231 forint. Így 2015. decemberre (december 16-tól december
31-ig) összesen 3696 forintot kell a volt diákoknak fizetniük. A fizetési kötelezettség
teljesítéséről első ízben a bejelentést követő hónap 12. napjáig (vagyis 2016. január 12-ig), azt
követően pedig havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell gondoskodni.
Fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2016. január 1-jétől változik,
havonta 7050 forintra (napi összege 235 forint). Ennek megfelelően a 2016. február 12-én
esedékes járulékfizetési kötelezettséget már a módosult összeggel kell teljesíteni.
A fizetési kötelezettséget a 15T1011-es számú nyomtatványon kell bejelenteni. A
nyomtatvány a NAV bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető vagy letölthető a
www.nav.gov.hu oldalról. Az adatlapot postai úton vagy személyesen, illetve Ügyfélkapun
keresztül elektronikusan lehet eljuttatni a NAV-hoz.
Ha a volt diák jövedelem hiányában az egészségügyi szolgáltatási járulékot saját maga nem
tudja megfizetni, lehetőség van arra, hogy a járulékfizetést helyette, a hozzájárulásával más,
például valamelyik családtagja teljesítse. A járulékfizetési kötelezettség átvállalását a
bejelentésben jelezni kell.
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