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az európai egészségbiztosítási kártya Csehországban való elfogadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, személyes tapasztalatai alapján kifejti, hogy a cseh hatóságok bizonyos 
esetekben nem fogadják el az európai egészségbiztosítási kártyát, amelynek az lenne a célja, 
hogy bármely uniós országban, a helyi lakosokat megillető jogok és kötelezettségek mellett 
fedezze az uniós polgárok egészségügyi szolgáltatásait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

A petíció benyújtója, személyes tapasztalatai alapján kifejti, hogy a cseh hatóságok két 
alkalommal nem fogadták el az európai egészségbiztosítási kártyát felesége szükséges 
kezelésének fedezésére, amely kártyának az lenne a célja, hogy bármely uniós országban, a 
helyi lakosokat megillető jogok és kötelezettségek mellett fedezze az uniós polgárok számára 
szükséges egészségügyi szolgáltatásokat.

A 883/2004/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes tagállamtól eltérő 
tagállamban tartózkodó biztosított személy és családtagjai jogosultak a tartózkodásuk alatt 
orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokra. Ezeket az ellátásokat az illetékes 
tagállam nevében a tartózkodási hely szerinti tagállam nyújtja, az általa alkalmazott 
jogszabályok rendelkezései szerint, mintha az érintett személyek az említett jogszabályok 
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szerint lennének biztosítva. Az említett természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés érdekében 
az illetékes tagállam, ahol a szóban forgó személy biztosítással rendelkezik, európai 
egészségbiztosítási kártyát ad ki (a 987/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése 
értelmében).

Az egészségügyi szolgáltató határoz afelől, hogy a kapott kezelés szükséges volt-e vagy sem. 
Fontos megjegyezni, hogy a 883/2004/EK rendelet értelmében a tagállamok csak olyan 
szolgáltatók által nyújtott kezelést kötelesek megtéríteni, amelyekre a tartózkodás szerinti
tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak (szerződéses szolgáltatók, nem pedig a magán-
vagy nem szerződéses szolgáltatók).

A tartózkodás szerinti tagállamban hatályos rendszertől függően a tagállamok díjmentes 
egészségügyi ellátást nyújthatnak, ellátási díjat szabhatnak, vagy kiszámlázhatják az 
egészségügyi ellátás teljes költségét. Azokban a tagállamokban, amelyekben az egészségügyi 
ellátás díjmentes, vagy csak ellátási díjat számítanak fel, az ellátott közvetlenül a tartózkodása 
szerinti tagállamtól kérheti a költsége megtérítését. A hatáskörrel rendelkező tagállam magára 
vállalja a kapott szolgáltatás költségeit, és azokat megtéríti a tartózkodás helye szerinti 
tagállam számára (a 883/2004/EK rendelet 35. cikke). A megtérítést a két érintett tagállam 
bonyolítja le egymás között, a 987/2009/EK rendelet IV. címében lefektetett pénzügyi 
rendelkezéseknek megfelelően.

A biztosított személy csak az egészségügyi ellátás teljes költségét felszámító tagállamban 
fizeti meg a költséget, és ekkor közvetlenül a tartózkodása helye szerinti tagállamban kapja 
meg a visszatérítést (a 987/2009/EK rendelet 25. cikkének (4) bekezdése). A tartózkodás 
helye szerinti tagállam később visszatérítést igényel az illetékes tagállamtól, a 987/2009/EK 
rendelet IV. címében lefektetett pénzügyi rendelkezéseknek megfelelően.

Főszabályként a visszatérítést a tartózkodás helye szerinti tagállam jogszabályai által 
lefektetett keretek és feltételek mellett igényelik és fizetik ki (a 987/2009/EK rendelet 25. 
cikkének (4) és (5) bekezdése).

A Bizottság tudomása szerint a Cseh Köztársaság közgyógyellátását díjmentesen nyújtják, 
illetve bizonyos esetekben csupán ellátási díjat számítanak fel. A petíció benyújtójától kapott 
információk alapján azonban nehéz megítélni, hogy megindokolta-e az egészségügyi 
szolgáltató az európai egészségbiztosítási kártya elutasítását a szükséges egészségügyi ellátás 
költségeinek fedezésekor, és ezért azt is, hogy az egészségügyi szolgáltató megsértette-e az 
egyenlő bánásmód fent idézett elvét. 

Következtetések

A nyújtott információk alapján nehéz eldönteni, hogy a petíció benyújtója esetében 
megszegték-e a cseh hatóságok az uniós jogot. Az Európai Bizottság kapcsolatba fog lépni a 
cseh hatóságokkal annak tisztázása érdekében, hogy megfelelően alkalmazták-e a Cseh
Köztársaság szóban forgó kórházaiban az európai egészségbiztosítási kártya használatára 
vonatkozó uniós jogi elveket.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. november 29.
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A korábbi levélváltás során a Bizottság elmagyarázta a 883/2004/EK rendeletben
meghatározott uniós szociális biztonsági koordinációs szabályok keretében az európai 
egészségbiztosítási kártyára és a kezelések költségeinek visszatérítésére vonatkozó részletes 
szabályokat. Az Európai Bizottság vállalta, hogy kapcsolatba lép az illetékes cseh 
hatóságokkal annak tisztázása érdekében, hogy a Cseh Köztársaságnak a petíció benyújtója 
által megjelölt kórházaiban megfelelően alkalmazták-e az európai egészségbiztosítási kártya 
használatára vonatkozó uniós jogi elveket. 

Válaszában a cseh egészségügyi minisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy a petíció 
benyújtójának ügyére már 2012 novemberében és decemberében felhívták a minisztérium 
figyelmét. Közvetlenül azután, hogy értesültek arról, hogy az európai jogosultság igazolását 
követően visszautasították a természetbeni ellátások nyújtását, az érintett egészségügyi 
létesítményt felszólították, hogy szolgáljon magyarázattal és orvosolja a helyzetet.

Az egészségügyi minisztériumnak nyújtott nyilatkozat szerint a probléma a petíció benyújtója 
számára a szükséges egészségügyi ellátás biztosítása során merült fel. A pardubicei kórház 
továbbá a következőket állította:

A petíció benyújtójának kezelése során kiderült, hogy:

– az érintett személy rendelkezett egy Eva K. névre kiállított, 2007. november 11-én lejárt 
olasz útlevéllel;

– az érintett személy rendelkezett egy Eva I. névre kiállított, 2015. január 7-ig érvényes cseh 
útlevéllel;

– az érintett személy rendelkezett egy Eva K. névre szóló érvényes olasz európai 
egészségbiztosítási kártyával, azonban nem rendelkezett az erre a névre kiállított érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal és nem tudott érvényes európai egészségbiztosítási kártyát 
sem felmutatni;

– a fent említett dokumentumokban emellett az érintett személy születési dátuma sem 
egyezett, azaz a cseh útlevélben és az európai egészségbiztosítási kártyán 1948. június 13. 
szerepelt, míg az olasz útlevélben 1949. június 13.

A fentiek alapján az egészségügyi létesítmény személyzete nem rendelkezett elegendő 
bizonyítékkal ahhoz, hogy pontosan és kielégítően azonosítani tudja Eva I.-t.

A pardubicei körzeti kórházat és a litomyšli kórházat egyaránt emlékeztette az egészségügyi 
minisztérium a más uniós és EGT-tagállamból és Svájcból származó biztosított személyeknek 
nyújtandó természetbeni ellátásokkal kapcsolatosan felmerülő problémákra. Az egészségügyi 
minisztérium számára adott tájékoztatásból kiderül, hogy kellő figyelmet fordítanak az 
egészségügyi személyzet képzésére.

Következtetések

A beérkezett információk alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a cseh hatóságok ismerik a 
jelenlegi koordinációs szabályokat és felügyelik azok megfelelő alkalmazását. A Bizottság 
nyomon követi az európai egészségbiztosítási kártya bevezetését a tagállamokban és minden 
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olyan esetben az érintett tagállammal közösen kivizsgálja a helyzetet, amikor az uniós 
szabályok esetleges megsértéséről értesül. A jelenlegi ügyben a Bizottság nem talál olyan 
tényezőt, amely azt támasztaná alá, hogy a Cseh Köztársaság megsértette az uniós 
jogszabályokat.


