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Tárgy: Martin Turi román állampolgár által benyújtott 0126/2013. sz. petíció a 
Magyarországon végzett veseátültetésével kapcsolatban felmerülő kórházi 
költségek visszatérítésére irányuló igényéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy magyar klinikán végeztetett veseátültetést, mivel a román klinikák 
nem voltak hajlandóak elvégezni rajta a beavatkozást egészségügyi problémáira való 
tekintettel. A Szegeden végzett műtét hozzávetőleg 20 000 euróba került, mely összeget a 
petíció benyújtója ismerősöktől kapta kölcsön, remélve, hogy a román nemzeti 
egészségbiztosítási pénztár visszatéríti neki azt. A petíció benyújtója kitöltötte az E211 
nyomtatványt, hogy költségeit visszatérítsék. A dokumentumot azonban az illetékes 
egészségügyi szervek elutasították, arra hivatkozva, hogy ez a szolgáltatás Romániában nem 
képezi az alapvető egészségügyi szolgáltatáscsomag részét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a társadalombiztosítási rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, és uniós 
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szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai határozzák meg a 
társadalombiztosítási ellátások nyújtásának feltételeit, valamint ezen ellátások összegét és 
folyósításuk időtartamát.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 20. cikkének 
(1) bekezdése értelmében, amennyiben egy személy a természetbeni egészségügyi ellátás 
tekintetében illetékes államtól eltérő tagállamban kíván tervezett kezelést igénybe venni, 
előzetesen engedélyt kell kérnie betegségbiztosítási intézményétől (S2 jelű PDF-űrlap, 
korábbi nevén E112 formanyomtatvány). 

A 883/2004/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerint az engedélyt akkor adják meg, ha 
a szóban forgó kezelés szerepel az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai 
által előírt ellátások között, és ha az ilyen kezelést az orvosilag indokolt határidőn belül nem 
tudják biztosítani, figyelembe véve a személy aktuális egészségi állapotát és betegségének 
várható lefolyását.

Amennyiben valaki úgy véli, hogy az intézmény annak ellenére tagadta meg tőle az 
előzetes engedélyezést, hogy a fent említett kritériumok alapján joga lenne a külföldi 
kezelésre, az engedélyezés megtagadását bírósági vagy kvázi-bírósági szerv előtt 
megtámadhatja. Ha az engedélyt nem adták meg a kórházi kezelés külföldön történő 
igénybevétele előtt, az nem zárja ki azt, hogy az érintett személy utólagosan kérelmezze az 
engedélyezést. 

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a 883/2004/EK rendelet nem biztosít a polgárok számára 
közvetlen és feltétlen jogot a külföldön kapott kezelések költségeinek megtérítésére. A 
tervezett külföldi kezelésre való jogosultság a nemzeti jogszabályoktól és azon belül is 
elsősorban attól függ, hogy fedezik-e az adott kezelés költségeit. A petíció benyújtója 
esetében szolgáltatott információk szerint a román hatóságok azon az alapon tagadták meg az 
előzetes engedélyezést és a költségek megtérítését, hogy a szóban forgó kezelés nem tartozik 
a román jogszabályok által biztosított ellátások közé. Ilyen esetben az illetékes romániai 
intézmény a 883/2004/EK rendelet értelmében nem köteles engedélyezni a külföldön történő 
kezelést, sem pedig viselni a tervezett kezelés költségeit.

Következtetés

A petíció benyújtója által adott információk alapján nem állapítható meg az uniós jog és 
különösen a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 
megsértése. 

A 883/2004/EK rendelet nem biztosít a polgárok számára közvetlen és feltétlen jogot a 
külföldön kapott kezelések költségeinek megtérítésére. Amennyiben valamely kezelés nem 
tartozik az érintett személy betegellátása tekintetében illetékes tagállam jogszabályai 
értelmében biztosított ellátások közé, és nem teljesülnek a 20. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, az előzetes engedélyezéshez szükséges további feltételek, az érintett 
intézmények a 883/2004/EK rendelet alapján nem kötelesek engedélyezni a külföldön történő 
kezelést, sem pedig viselni a tervezett kezelés költségeit.


