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Tárgy: G. B. olasz állampolgár által benyújtott 0153/2013. számú petíció az Emilia-
Romagna tartományban tapasztalt, egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos 
adminisztrációs problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki jelenleg Spanyolországban él, és röviden 
összefoglalja, hogy milyen problémái voltak az Emilia-Romagna tartomány európai 
egészségbiztosítási kártyát kiállító regionális hatóságával. A hatóság kizárólag egy olasz 
nyelvű, átmeneti igazolást állított ki neki, amely kétségtelenül használhatatlan, azonban a 
petíció benyújtója szerint ugyanolyan joga van az európai egészségbiztosítási kártyához, mint 
az összes uniós állampolgárnak.

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.

Az európai egészségbiztosítási kártya (EEK) azt igazolja, hogy az Európai Unió vagy az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamának nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerében biztosított személy jogosult igénybe venni minden olyan orvosi ellátást, amely a 
valamely másik EU/EGT-tagállamban való ideiglenes tartózkodása során válik szükségessé, 
figyelembe véve az ellátások jellegét és a tartózkodás várható időtartamát. Azt bizonyítja, 
hogy az érintett személy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
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rendelet értelmében „biztosított személynek” minősül, és a kártya birtokosát feljogosítja arra, 
hogy az ideiglenes tartózkodás helye szerinti tagállam nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerében biztosított egyéb személyekre vonatkozókkal megegyező feltételekkel 
részesüljön ellátásban.

A kártyára való jogosultság feltétele, hogy az érintett személy az Európai Unió bármely 
tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban a nemzeti szociális 
biztonsági rendszerben biztosítással rendelkezzen. A polgárok az EEK-t a biztosításuk helye 
szerinti tagállam egészségbiztosítási intézményével kapcsolatba lépve szerezhetik be. A 
Bizottság rendelkezésére álló információk szerint Olaszországban az EEK-t elvileg 
automatikusan kiállítják az országban biztosított valamennyi személy számára, mivel azt a 
nemzeti egészségbiztosítási kártya hátoldalára nyomtatják rá1.  Mivel azonban a petíció 
benyújtója Spanyolországban él, mindenekelőtt azt kell tisztáznia, hogy 
társadalombiztosításáért mely ország felelős, hiszen gazdasági helyzetétől függően 
előfordulhat, hogy betegségi ellátásaiért és az EEK részére való kiállításáért Spanyolország 
felel. A szociális biztonsági intézmények értékelik, hogy az érintett polgár mely ország 
jogszabálya szerint rendelkezik biztosítással, és ezen értékelést a 883/2004/EK rendeletben2

meghatározott uniós szabályok szerint végzik. 

A petíció benyújtója felvetette továbbá, hogy benyomása szerint az olasz nyelven kiállított 
PRC hasznavehetetlen, és úgy véli, hogy azt más uniós országokban nem ismerik el. 
Hangsúlyozni kell, hogy az uniós szabályok értelmében a PRC az EEK-val egyenértékű és 
azzal azonos értékkel bíró dokumentum. Az pótolja az európai egészségbiztosítási kártyát, 
amennyiben azt birtokosa elveszítette vagy elfelejtette magával vinni, illetve amennyiben a 
betegségbiztosítási intézmény az adott kérelmező országból való távozása előtt nem tud 
részére EEK-t kiállítani. További információk hiányában pusztán annak ténye, hogy az olasz 
hatóságok a PRC-t olasz nyelven állították ki, nem utal az uniós jog megsértésére. 

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció benyújtója által szolgáltatott 
információk nem utalnak az uniós jog, különösen pedig a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjáról szóló 883/2004/EK rendelet megsértésére. 

A petíció benyújtójának joga van ahhoz, hogy azon tagállam intézményei, amelynek nemzeti 
szociális biztonsági rendszerébe tartozik, részére európai egészségbiztosítási kártyát (EEK) 
állítsanak ki. Tanácsolni lehet, hogy a petíció benyújtója tisztázza a hatóságokkal, hogy 
továbbra is az olasz egészségbiztosítás szerint rendelkezik-e biztosítással, vagy a lakóhelye 
szerinti ország, Spanyolország rendszerébe tartozik-e. Mivel pedig az ideiglenes 
kártyahelyettesítő nyomtatvány (PRC) egyenértékű az EEK-val, annak ténye, hogy a 
hatóságok saját nemzeti nyelvükön állítják ki e dokumentumot, nem sérti az uniós jogot.

                                               
1 Lásd a DG EMPL honlapját („Hogyan ismerhető fel a kártya?”): 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=hu&albumId=32
2 Az ezekről szóló áttekintést lásd DG EMPL honlapján: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=hu és az „Európa Önökért” portálon:  
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_hu.htm


