
Segédanyag a TAJ-kártya intézéséhez segítőknek 

A TAJ szám  

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) egy személyi azonosító, amelyet a magyar 

állampolgár születésekor kap, és az – normál esetben – végigkíséri egész élete során. Ezt a 

kódot használjuk az egészségügyi, a szociális és az egészségbiztosítási és a magánnyugdíj 

rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások során. A TAJ számot az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár (OEP) képezi. 

A TAJ kártya  

A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet egy bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal, 

köznapi szóhasználatban TAJ kártyával igazoljuk, amely tartalmazza a tulajdonosának családi 

és utónevét, születési idejét, valamint a kiállító szerv bélyegzőjét és a kiállító aláírását is. A 

TAJ kártyát az egészségbiztosítási szerv állítja ki és juttatja el az érintett részére . 

A TAJ kártya igénylése  

A TAJ kártyát a TAJ bevezetésekor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból (az 

érintettek kezdeményezése nélkül) készítette el és küldte meg mindenkinek, aki 

nyilvántartásában szerepelt. 

TAJ számmal nem rendelkezők igénylése  

Aki nem rendelkezik TAJ számmal, TAJ kártyával, de jogosulttá válik egészségügyi 

szolgáltatásra, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az egészségbiztosítási szervnél 

igényelheti kártyáját. Első alkalommal díjmentesen állítja ki a TAJ kártyát az 

egészségbiztosítási pénztár . 

Amennyiben TAJ számmal még nem rendelkező személy igényli az azonosítót, abban az 

esetben igénylőlapot kell kitöltenie. Az igénylőlap benyújtásához szükség van magyar 

állampolgárok esetében a személyi igazolvány és a lakcím igazolás bemutatására, harmadik 

országbeli állampolgároknak pedig a tartózkodási engedélyt, és a magyarországi 

lakcímigazolást, valamint a jogosultság igazolását is be kell mutatniuk. 

Az anya vagy a gyermek törvényes képviselője az újszülött osztályon rendelkezésére 

bocsátott nyomtatvány kiállításával kezdeményezheti az újszülött számára a TAJ szám 

kiadását. A kiállított nyomtatványt az intézmény a születés bejelentésével együtt megküldi a 

területileg illetékes anyakönyvvezetőnek. Ha a születés nem intézményben vagy orvos 

közreműködésével történik, az anyakönyvezető az anyának, illetve a gyermek törvényes 

képviselőjének a rendelkezésére bocsátja a TAJ szám kiadását igénylő nyomtatványt. A MEP 

az anyakönyvvezető adatszolgáltatása alapján soron kívül kiadja és az anya vagy a gyermek 

törvényes képviselőjének lakcímére postán megküldi az újszülött TAJ számát tartalmazó 

"Hatósági Igazolvány"-t. [217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (2)–(3) bekezdés] 

Külföldinek minősülő biztosított foglalkoztatója a foglalkoztatást követő három munkanapon 

belül – az előírt nyomtatványon – a (Fővárosi) Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól (MEP-

től) kéri a TAJ szám kiadását. A MEP a TAJ számot az "Igazolás az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságról" elnevezésű nyomtatvány (a továbbiakban: Igazolás) 

kiállításával igazolja. A kiállított Igazolást a foglalkoztató a kézhezvételt követően 

haladéktalanul átadja a foglalkoztatottnak és azt havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 

végén, a jogosultsági jogviszony fennállásának – aláírásával és pecsétjével történő – 

igazolásával érvényesíti. A jogosultsági jogviszony utolsó napján a foglalkoztató bevonja az 

Igazolást, a jogviszony megszűnése időpontjának feltüntetésével. A bevont Igazolást 8 napon 

belül a foglalkoztató az illetékes MEP-hez továbbítja. Ha a foglalkoztató az Igazolást nem 
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tudja bevonni, 3 munkanapon belül erről írásban értesíti a MEP-et. [217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendelet 12/A. § (8) bekezdés] 

TAJ kártyán szereplő adat módosítása  

Fontos, hogy a TAJ kártyán is szereplő személyazonosító adatok változása esetén 

gondoskodjunk új TAJ kártya kiállításáról. 

Amennyiben a TAJ szám tulajdonosának családi vagy utóneve megváltozik, azt az 

egészségbiztosítási pénztárnál, az erre szolgáló bejelentőlapon be kell jelenteni. Az 

egészségbiztosítási pénztár elvégzi az adatmódosítást, az alapján kiállítja az új TAJ kártyát és 

átadja a kérelmezőnek, illetve megküldi a címére. A személyi adat módosítása, pontosítása 

céljából igényelt TAJ kártya kiállítása ingyenes, és akkor sem kell fizetni a TAJ kártya 

kiadásáért, ha a korábban kiadott igazolványban szereplő adat téves, illetve a megváltozott 

adat beírására szolgáló rovat betelt . 

TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén  

Abban az esetben, ha a TAJ kártyát elvesztik, megrongálódik vagy ellopják, bejelentő lapon 

újat lehet igényelni, ilyenkor azonban az újabb kártya kiállításáért 2200.- forint igazgatási 

szolgáltatási díjat kell fizetni , . 

TAJ szám passziválása elhalálozás esetében  

A TAJ szám tulajdonosának elhalálozásáról az önkormányzatok anyakönyvi irodái értesítik az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (OEP). Az OEP az értesítést követően a TAJ számot 

passziválja, így attól az időponttól a halott TAJ kártyájával nem lehet egészségügyi ellátást, 

szolgáltatást igénybe venni. 

 


