
 

Igénylés 

Magyar Honvédség Honvédkórház szolgáltatásinak igénybevételéhez szükséges 

munkáltatói igazolás kiadásához  
 

 

Alulírott: 

…………………………………………………… (név), ……………..………… (törzsszám) 

…………………………………………………… (születési dátum) 

…………………………………………………… (munkavégzés helye) 

azzal a kéréssel fordulok munkáltatómhoz, hogy  a 175/2007. (VI.30.) Kormányrendeletben 

rögzítettek szerint az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez 

szükséges munkáltatói igazolást adjon ki.  
 

Kinek a részére kéri az igazolás kiállítását? 

Menetkedvezmény igazolvánnyal 

nem rendelkező munkavállaló részére    hozzátartozó részére   

 

Hová kéri az igazolás kipostázását? (A cím megadása mindkét esetben kötelező!) 

Lakcímre  …………………………………... Ügyfélszolgálatra  ………………………....... 

 

Nyilatkozat hozzátartozói jogon jogosult részére kiadandó igazoláshoz 

Hozzátartozói jogon igényjogosult biztosított* 

Neve: …………………………………………………………... 

Születési neve: …………………………………………………………... 

Anyja neve: …………………………………………………………... 

Születési helye: …………………………………………………………... 

Születési ideje: …………………………………………………………... 

 

Közeli hozzátartozói kapcsolat jellege**:  házastárs,  élettárs,  egyenes ágbeli 

rokon: (rokoni kapcsolat …………………………………………..), örökbefogadott gyermek,   

mostoha- és nevelt gyermek,     örökbe fogadó szülő,      mostoha- és nevelő szülő,     testvér. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.  

A közeli hozzátartozói kapcsolat megszűnését az igazolást kiállító munkáltató felé 8 napon 

belül bejelentem. 

Tudomásul veszem, hogy az igazolás kiállításának határideje az igénylés benyújtásától 

számított 30 nap. 
 

 

Kelt:  …………………………………… 

                                                                                      …………………………………….

                                                           Igénylő aláírása 

___________________________________________________________________________ 
* biztosított: aki az Ebtv. 5/B. §-ának aa) alpontjába tartozik.  

FIGYELEM! Aki nem biztosított és úgy veszi igénybe az ellátást, annak az egészségügyi szolgáltatásért fizetnie 

kell!  

** megfelelő rész aláhúzandó, illetve az egyenes ágbeli rokoni kapcsolat kitöltendő 

 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Magyar Honvédség Honvédkórház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges 

munkáltatói igazolás igényléséhez 
 

 

Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásait a vasutas igényjogosultak, illetve 

hozzátartozóik a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványukkal és a TAJ okmánnyal 

vehetik igénybe. Amennyiben az igényjogosultak és/vagy hozzátartozóik nem rendelkeznek 

vasúti igazolvánnyal, a MÁV Szolgáltató Központ Humán szolgáltatás TB Személyügyi 

adminisztrációs csoportja kérelemre igazolást állít ki a MH Honvédkórház szolgáltatásainak 

igénybevételéhez az alábbi igényjogosultak és jogosultak köre számára: 
 

1., vasutas állomány - 175/2007.(VI.30.) Korm. rend.1.§. -,  

 az országos integrált vasúti társaság (Magyar Államvasutak, Győr-Sopron-Ebenfurti 

Vasút rt., Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Rt.) (a továbbiakban: vasút) munkavállalója 

 a vasút által alapított vagy annak többségi részesedésével működő gazdasági társaság 

munkavállalója. 
 

2., a vasutas (aktív) állomány biztosított* közeli hozzátartozói - Ebtv. 5/B.§. h) -: 

 házastárs, élettárs, az egyenes ágbeli rokon**, az örökbe fogadott, a mostoha- és 

nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér 

*biztosított – az Ebtv. 5/B. §. aa) alpontja szerinti biztosítotti kör: az egészségbiztosítás 

egészségügyi szolgáltatásainak tekintetében a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított, valamint a 

Tbj. 13. §-a és a 16. § (1) és (3) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

személy.  

**egyenes ágbeli rokon: azok a rokonok, akik közül egyik a másiktól származik: szülő, 

nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka. 

Az aktív állomány és közeli hozzátartozóinak kiállított igazolás a kiállítástól számított 1 évig 

érvényes. 
 

3., a volt vasutas biztosított, aki nyugellátásban részesül -175/2007.(VI.30.) Korm. rend. 

2.§. (1) b)  
 

4., a nyugellátásban részesülő, volt vasutas biztosított családtagjai - 175/2007.(VI.30.) 

Korm. rend. 1.§.l) és 2.§. (1) b) -:  

 a saját jogú igényjogosult személy házastársa (özvegye), az eltartott gyermeke vagy 

olyan személy, akinek eltartására a biztosított saját háztartásában kötelezett. 

A nyugdíjas állomány és családtagjainak kiállított igazolás a kiállítástól számított 3 évig 

érvényes. 
 

FIGYELEM! A MH Honvédkórház kizárólag felnőtt korú betegeket lát el, így 

igényjogosulti igazolást 18 év alattiak esetében nem áll módunkban kiállítani. 
 

 

Az igazolás kiállításának határideje: az igénylés benyújtásától számított 30 nap. Kérjük ezt 

az igénylés leadásakor figyelembe venni! 

Az igazolás elkészültéről legkorábban az igénylés benyújtásától számított 2 hét elteltével 

érdeklődhet a Humán szolgáltatás Ügyfélszolgálatánál, amennyiben az igénybejelentőn 

Ügyfélszolgálatot jelölt meg postázási címként.   
 

A saját jogon igényjogosult munkavállaló vagy nyugdíjas köteles a hozzátartozói (családtagi) 

igényjogosultság megszűnését eredményező változást annak bekövetkezésétől számított 30 

napon belül a MÁV Humán Szolgáltatás TB Személyügyi adminisztrációs csoportjának 

címezve írásban bejelenteni. A bejelentést követően a TB Személyügyi csoport gondoskodik 

az igazolás azonnali visszavonásáról. 
 

 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Humán szolgáltatás 


