239/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról1
hatályos: 2012.09.02 - 2012.09.08

A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37/A. §-a
helyébe a következı rendelkezés lép:
„37/A.§ (1) A Tbj.-ben meghatározott mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési
kötelezettséggel járó jogviszony megszőnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az
egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezéső nyomtatványon (a továbbiakban:
jövedelemigazolás) köteles igazolni a megelızı naptári év elsı napjától a jogviszony
megszőnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezı
jövedelmét és azon idıtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási
járulékalapot képezı jövedelme nem volt. A jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az
irányadó idıszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a
kifizetésre való jogosultság idıtartamát, valamint a kifizetés idıpontját. A jövedelemigazolás
mellékletét képezı pótlap használata akkor kötelezı, ha a kifizetett nem rendszeres
jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs elegendı hely.
Vhr. 37/A. §801 (1)802 A Tbj.-ben meghatározott mértékő pénzbeli egészségbiztosítási
járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszőnésekor a foglalkoztató a
„Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezéső
nyomtatványon (a továbbiakban: jövedelemigazolás) köteles igazolni a megelızı naptári év
elsı napjától a jogviszony megszőnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási
járulékalapot képezı jövedelmét és azon idıtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli
egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelme nem volt. A jövedelemigazolásra külön
fel kell vezetni az irányadó idıszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem végösszegét. A
jövedelemigazolás mellékletét képezı pótlapon kell szerepeltetni a nem rendszeres jövedelem
összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság idıtartamát, valamint a kifizetés
idıpontját.
(2) A biztosított a biztosítási jogviszony létrejöttekor a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja
az elızı év elsı napjától minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást.
Foglalkoztató hiányában a biztosított a pénzbeli ellátás iránti kérelemmel együtt az irányadó
idıszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül az egészségbiztosítási
szakigazgatási szervhez nyújtja be.”
(2)803 Pénzellátás iránti kérelem benyújtása esetén a biztosított a foglalkoztató
rendelkezésére bocsátja az irányadó idıszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást
(jövedelemigazolásokat). Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetıhely nem
mőködik a biztosított a jövedelemigazolást közvetlenül az illetékes egészségbiztosítási
szakigazgatási szervhez is benyújthatja.804
2. § A Kr. 38. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az
Igazolványt és a 37/A. § szerinti jövedelemigazolást nem adja át, a foglalkoztató köteles a
biztosítottat felhívni, hogy az Igazolványt, illetve a jövedelemigazolást az elızı
foglalkoztatójától szerezze be, kivéve, Igazolvány esetében, ha a biztosítás kezdetétıl
számított két éven belül, jövedelemigazolás esetében a jogviszony kezdetét megelızı év elsı
napjától nem állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Errıl a tényrıl a
biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. Amennyiben a biztosított a foglalkoztató
felhívására nem szerzi be az elızı foglalkoztatójától a jövedelemigazolást, úgy pénzbeli
ellátás iránti igény benyújtása esetén az ellátásra való jogosultság elbírálására jogosult
szerv a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt
évig megırizni.”
(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az
Igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felkérni, hogy az Igazolványt
az elızı foglalkoztatójától szerezze be, kivéve, ha a biztosítás kezdetétıl számított két éven
belül nem állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Ez utóbbiról írásban kell
nyilatkoznia. A nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megırizni.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba.
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A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012.
szeptember 3. napjával.

