TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt:
A kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének a lakásépítési
támogatás igényléséhez, illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem
benyújtásához a biztosított kérelmére kiállított igazolása a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (1)
bekezdése alapján Hatósági Bizonyítvány formájában kerül kiadásra.
Az Igénylőlap a www.oep.hu oldalról elektronikus formában letölthető.
Ki igényelheti?
„A hatósági bizonyítványt kérő adatai:” – az igénylő saját maga vagy házastársa,
vagy élettársa, aki az alábbi jogszabályban foglaltaknak megfelel:
a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló
törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy
letelepedett jogállással rendelkezik,
d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el,
vagy
e) menekült vagy oltalmazott, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint
menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkezik.
Igénylés folyamata:
Az Igénylőlap benyújtásakor az alábbi iratokat kell bemutatni:
Lakcímkártya és személyazonossági igazolvány, - vagy útlevél, - vagy egyéb
személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvány.
Postai úton történő beküldéskor az Igénylőlaphoz mellékelni kell másolatban a
szükséges iratokat.
A Hatósági Bizonyítvány kiállításának eljárási illetéke az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény alapján 3.000,- Ft. Az illeték megfizetése az eljárás
megindításakor az illetékbélyegnek az Igénylőlapra történő felragasztásával
teljesíthető.

A Hatósági Bizonyítvány a kiállítás napjától számított 15 napig érvényes.
A lakásépítési támogatásról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló
jogszabályok alapján a Hatósági Bizonyítványt az Igénylőlap benyújtását követő 3
munkanapon belül adja ki a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szerve.
Újabb Hatósági Bizonyítvány kiállítása érdekében újabb Igénylőlapot kell benyújtani.
Amennyiben az igénylő jogviszonyra vonatkozó adata nem szerepel a
nyilvántartásban, okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet, de a Hatósági
Bizonyítvány kiállítására csak a bejelentés megtörténtét követően van lehetőség.

