
ÁÁllttaalláánnooss  eeggéésszzssééggüüggyyii  ttáájjéékkoozzttaattóó  
aa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ttaarrttóózzkkooddóó  
mmeenneekküülltteekk  ééss  sseeggííttőőiikk  rréésszzéérree

A mentők száma: 104
Minden magyarországi 
hálózatból ingyenesen hívható.

➪  HHaa  nneemm  nnyyúújjttoottttááll  bbee  mmeenneekküüllttkkéénnttii  
eelliissmmeerrééssrree  kkéérreellmmeett  jjooggoodd  vvaann::

11..  SSüürrggőőss  sszzüükksséégg  eesseettéénn  aazz  eellllááttáásshhoozz

  
22..  ÉÉlleettvveesszzééllyy  eesseettéénn  aazzoonnnnaallii  
eellllááttáásshhoozz,,  
33..  EEllllááttááss  eesseettéénn  aa  
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttáásshhoozz,,  
44..  SSzzüülléésssseell  kkaappccssoollaattooss  eellllááttáásshhoozz  
EEzz  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  aakkii  tteerrhheess  ééss  ssúúllyyooss  
ppaannaasszzaaii  vvaannnnaakk,,  aannnnaakk  jjooggaa  vvaann  aazz  
eellllááttáásshhoozz,,  aa  sszzüüllééss  lleevveezzeettéésshheezz..

➪ Ha már benyújtottad a 
menekültkénti elismerésre a 

kérelmed, a fentieken túl jogod van 
Magyarországon minden 

egészségügyi szolgáltatáshoz, 
amihez egy magyar állampolgárnak: 

• járhatsz háziorvoshoz
• járhatsz a betegségednek 

megfelelő orvoshoz
• kórházi kezelésre is mehetsz

• amíg beteg vagy kaphatsz (vagy 
kapsz) gyógyszert

• mentővel utazhatsz szüléskor vagy 
sürgős szükség esetén (1. pont)

• kaphatsz olyan eszközöket, amik a 
gyógyulásod segítik

• fogászati kezelést ingyenesen csak 
sürgős esetben kaphatsz.

HHaa  ssüürrggőőss  sseeggííttssééggrree  vvaann  sszzüükkssééggeedd,,  hhíívvhhaattoodd  aa  mmeennttőőkkeett..    NNeemm  kkeellll  mmeeggmmoonnddaannoodd,,  hhoonnnnaann  éérrkkeezzttééll..    
AA  mmeennttőőkknneekk  aadddd  mmeegg::  aazz  aakkttuuáálliiss    ppoonnttooss  ttaarrttóózzkkooddáássii  hheellyyeedd,,  mmiillyyeenn  ttüünneetteeii  vvaannnnaakk  aa  sseeggííttssééggrree  
sszzoorruullóónnaakk,,  iilllleettvvee  aa  ssaajjáátt  nneevveeddeett  ééss  eelléérrhheettőőssééggeeddeett..  

EEzzeekkeett  aa  ssüürrggőőss  eellllááttáássookkaatt  nneemm  ttaaggaaddhhaattjjáákk  mmeegg  ttőőlleedd,,  nneemm  kköötthheettiikk  ppéénnzz  ffiizzeettééssééhheezz..  EEzzeekkhheezz  aakkkkoorr  
iiss  jjooggoodd  vvaann,,  hhaa  nneemm  ttuuddoodd  kkiiffiizzeettnnii..  

AAzz  oorrvvooss  aannééllkküüll  kköötteelleess  eellllááttnnii,,  hhooggyy  aa  ppaappíírrjjaaiiddaatt  vvaaggyy  bbáárrmmiillyyeenn  iirraattooddaatt  eellkkéérrnnéé..

MMiiuuttáánn  mmeeggkkaappttaadd  aazz  eellllááttáásstt,,  aa  kkööllttssééggeekk  mmeeggttéérrííttéésséétt  kkéérrhheettiikk..  AAzz  eellllááttááss  ddííjjáátt  eellőőzzeetteesseenn  mmeegg  kkeellll  
mmoonnddaanniiuukk  nneekkeedd..  AAzz  áállllaamm  ttuuddjjaa,,  hhooggyy  nneemm  ttuuddjjaa  bbeehhaajjttaannii  aa  ddííjjaatt..  

Mit jelent a sürgős szükség? 
Súlyos külső vagy belső vérzés, fulladás, 
epilepsziás roham, eszméletvesztés, 
életveszélyes allergiás roham, súlyos 
égési és fagyási sérülések, nyílt törés, 
végtag levágása, súlyos fejfájás, zavart 
és önveszélyes viselkedés

➪ Ha menekültként, menedékesként vagy oltalmazottként elismertek, 

• egy éven át ugyanarra vagy jogosult, mint a menekültkénti elismerésed iránti 
kérelmed benyújtása után. 
• egy év után, hogy ugyanezt megkapd, biztosítottnak kell lenned, amihez az kell, 
hogy legyen bejelentett munkahelyed, vagy vállalkozóként dolgozz.  Aki nappali 
tagozaton iskolába jár, az is biztosított. 
• ha egy év után nincs munkahelyed, vagy nem jársz iskolába, ún. egészségügyi 
szolgáltatási járulékot kell fizetned, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat 
megkapd. Ez havi 6930 Ft 2015-ben.  Az adóhatósághoz  be kell jelentkezni a 
’T1011-es adatlap kitöltésével. 
Az adatlap bármely Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálaton beszerezhető, 
illetve letölthető az adóhatóság 
honlapjáról:https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programo 
k/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/15T1011.ht 
ml

- Jogod van ahhoz, hogy elmondják neked érthetően mi fog 
történni, milyen választási lehetőségek vannak. 

- Jogod van ahhoz, hogy valaki segítsen a megértésben. Tolmácsot 
nem tudnak mindig biztosítani, de valakit megkérhetsz, hogy 
segítsen. 

- Jogod van ahhoz, hogy csak annyira kelljen levetkőznöd, 
amennyire a vizsgálathoz kell.

- Jogod van ahhoz, hogy csak olyanok legyenek jelen a 
vizsgálaton, akiknek muszáj. 

- Jogod van ahhoz, hogy emberségesen bánjanak veled.

- Ha nagyon rosszul vagy, akkor jogod van ahhoz, hogy valaki 
folyamatosan melletted legyen.

- Jogod van ahhoz, hogy a 18 éven aluli gyereked mellett 
folyamatosan ott legyél. 

➪ MINDIG:

Társaság a Szabadságjogokért 
(Hungarian Civil Liberties Union)

Telefonszám: 06-1-209-0046
Email: jogsegely@tasz.hu

HHaa  ppaannaasszzoodd  vvaann,,  
iiddee  ffoorrdduullhhaattsszz

Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi, Gyermekjogi és 
Dokumentációs Központ

Telefonszám: 06-80-620-055 
(ingyenes!)
Email: obdk@obdk.hu

KKéérrhheetteedd  cciivviill  
sszzeerrvveezzeetteekk  sseeggííttssééggéétt

HHaa  aa  rreennddeellőőbbeenn  vvaaggyy  kkóórrhháázzbbaann  
nneemm  ttuuddnnáákk,,  hhooggyy  mmii  aa  tteeeennddőő,,  kkéérrdd  
mmeegg,,  hhooggyy  kkeerreesssséékk  mmeegg  aazz  
iinntteerrnneetteenn  eezztt,,  vvaaggyy  oollvvaassssáákk  llee  eezztt  
aa  kkóóddoott  aa  mmoobbiilltteelleeffoonnjjuukkkkaall::  
hhttttpp::////wwwwww..ooeepp..hhuu//ffrriissss__kkoozzlleemmeennyy  
eekk//kkoozzlleemmeennyy__mmeenneekkuulltteekk__eeggeesszzssee  
gguuggyyii__eellllaattaassaa..hhttmmll

AA  ggyyeerreekkeekk  kkaapphhaattnnaakk  aa  ffeennttiinnééll  ttööbbbb  eellllááttáásstt..

AA  ffooggyyaattéékkooss  eemmbbeerreekk  ttoovváábbbbii  oollyyaann  eellllááttáássookkaatt  kkaapphhaattnnaakk,,  aammiikkrree  
sszzüükkssééggüükk  vvaann..  

EEzzeekk  aazz  eellllááttáássookk  sszzáámmooddrraa  iinnggyyeenneesseekk,,  aa  kkööllttssééggéétt  aa  hhaattóóssáággookk  ttéérrííttii  
mmeegg..


