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Tárgy: Az A. S. (feltehetően) román állampolgár által benyújtott 474/2010. számú 
petíció az európai egészségbiztosítási kártyák kiadására vonatkozó jobb és 
egységes szabályozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Németországban él. A petíció benyújtójának Romániában élő édesanyja 
minden évben három hónapot Németországban tölt. Németországi tartózkodásához 
egészségbiztosítási kártyát kell igényelnie Romániában. A kártya 6 hónapig érvényes, 
igényléséhez a petíció benyújtója édesanyjának nagy számú dokumentumot kell beadnia, és 
egy 200 kilométeres utat kell megtennie. Amikor az édesanyja az egyik évben kivételesen 
kétszer utazott Németországba, és egészségbiztosítási kártyájának lejárata a tartózkodás 
idejére esett, nem kaphatta meg előre az új kártyát, mert a régi kártya az igénylés 
időpontjában még érvényes volt. A petíció benyújtójának édesanyja a kártya lejárta után 
három nappal betegedett meg Németországban. Mivel az édesanyja akkor már nem 
rendelkezett érvényes kártyával, a petíció benyújtójának magának kellett állnia a 
németországi orvosi költségeket. Postai úton nem sikerült új kártyát igényelniük a román 
hatóságoknál, mert a kártyát az igénylőnek személyesen kell átvennie. A petíció benyújtója 
szerint azonban a román hatóságok kötelesek lettek volna új kártyát kiadni. A petíció 
benyújtója az egészségbiztosítási kártyák vonatkozásában egyértelmű, egységes uniós 
szabályok megalkotását kéri. Szorgalmazza továbbá, hogy ne kelljen minden egyes igénylés 
esetén sok dokumentumot újra benyújtani. A kártyának ezenkívül a nyugdíjasok esetében 
határozatlan ideig kellene érvényesnek lennie, és a kiadásnak decentrálisan kellene történnie 
annak érdekében, hogy a nyugdíjasoknak a kártya átvétele miatt ne kelljen messzire utazniuk.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

Az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) egy hordozható okmány, amely külföldi 
tartózkodás esetén ellátási jogosultságot igazol, amennyiben az adott személy az illetékes 
állama szociális biztonsági fedezetével rendelkezik. Az orvosi ellátáshoz való hozzáférés joga 
azonban az állampolgárokkal megegyező módon fennáll az EU 27 tagállamában, az EGT 
területén és Svájcban történő utazás esetén, a kártyától függetlenül. 

Ezért az a tény, hogy egy személy nem rendelkezik érvényes európai egészségbiztosítási 
kártyával, nem jelenti azt, hogy külföldi tartózkodás esetén nem jogosult bármely orvosi 
szempontból szükséges ellátásra. Mint más hordozható okmányok esetén, az európai 
egészségbiztosítási kártya nem jogot jelent, hanem azt igazolja. Mindazonáltal nincs garancia 
arra, hogy a költségeket ugyanolyan feltételek mellett fogják megtéríteni, mintha a beteg fel 
tudta volna mutatni az európai egészségbiztosítási kártyát. Az orvos vagy a beteg kérheti, 
hogy a beteg előre fizesse ki a teljes költséget vagy a költségek egy részét, amelynek 
kifizetését egy ugyanazon tagállamban biztosított személytől nem kérnék.

Kivételes körülmények esetén ideiglenes, korlátozott időtartamra érvényes pótló tanúsítványt 
kell kiállítani. „Kivételes körülmény” lehet az európai egészségbiztosítási kártya 
eltulajdonítása vagy elvesztése, vagy az európai egészségbiztosítási kártya kiállításához túl 
rövid időn belüli indulás. Az ideiglenes pótló tanúsítványt a biztosított személy vagy a 
tartózkodás szerinti állam intézménye kérheti. 

Ha a biztosított beteg maga állta az orvosi kezelés költségeinek egészét vagy egy részét, a 
tartózkodási hely szerinti intézményhez visszatérítés iránti kérelmet küldhet. Ha az adott 
intézmény által alkalmazott jogszabályok lehetővé teszik e költségek visszatérítését a 
biztosított személyek számára, az a saját jogszabályaiban megállapított visszatérítési 
mértéknek megfelelően közvetlenül a biztosított személynek fogja visszatéríteni az ellátásnak 
megfelelő költségek összegét. Ha a biztosított személy nem kérelmez ilyen visszatérítést, az 
illetékes intézmény a tartózkodási hely szerinti intézmény által alkalmazott visszatérítési 
mértékekkel összhangban fog visszatérítést nyújtani számára (vagy másik lehetőségként azt 
az összeget, amelyet az utóbbi intézménynek térített volna vissza a tényleges kiadás alapján). 

Ami az európai egészségbiztosítási kártya kiállítására vonatkozó eljárásokat illeti, a jelenlegi 
szakaszban nincs közös uniós megközelítés, és a kiállító tagállam feladata, hogy az európai 
egészségbiztosítási kártya kiállítására vonatkozó szabályokat meghatározza. Ehhez hasonlóan 
a tagállam intézményei határozzák meg az általuk kiállított kártyák érvényességét. 
Romániában az európai egészségbiztosítási kártyát minden biztosított személy számára 
ugyanolyan – 6 hónapos – érvényességi idővel állítják ki. 

A tagállamok megállapodtak abban, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényességi idejének 
figyelembe kell vennie a biztosított személy feltételezett jogosultságának időtartamát, annak 
elkerülése érdekében, hogy amennyiben az adott személynek a valamely tagállam részéről 
nyújtott természetbeni betegségbiztosítási ellátásokra való jogosultsága megszűnik és egy 
másik tagállam részéről nyújtott ellátásokra válik jogosulttá, az illető azon az időponton túl 
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tovább használja az első tagállam intézménye által kiállított európai egészségbiztosítási 
kártyát, amikortól már nem jogosult az említett tagállam részéről nyújtott természetbeni 
ellátásokra. 

Az is előfordulhat, hogy az illetékes tagállam megváltozik azon nyugdíjasok esetében, akik 
egynél több tagállamtól kapnak nyugdíjat és megváltoztatják tartózkodási országukat. 

Jelenleg nincs mechanizmus arra, hogy egy személy jogosultságának érvényességét 
ellenőrizzék. Ennek következtében néhány tagállam igen korlátozott érvényességi időre állít 
ki kártyákat. A Bizottság tisztában van azzal, hogy milyen hatásokkal jár az érintett 
személyekre nézve az európai egészségbiztosítási kártya ilyen rövid érvényességi ideje. 
Jelenleg folyik az egyeztetés a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó 
igazgatási bizottságban, és az említett korlátok kezelésére irányuló lehetséges 
forgatókönyveket a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje 
(EESSI) rendszerének keretében fogják megvizsgálni, amely jelenleg fejlesztés alatt áll. 

Az európai egészségbiztosítási kártya kiállítását szolgáló eljárást illetően a Bizottság felvette a 
kapcsolatot a román hatóságokkal, amelyek közölték, hogy a román nemzeti jogszabályok 
szerint a Románia szociális egészségbiztosítási rendszere keretében biztosítással rendelkező 
személy a biztosításának helye szerinti egészségbiztosítási hivatalban személyesen, postai 
úton vagy e-mailben igényelhet európai egészségbiztosítási kártyát. A biztosítási kártya 
kérelmezéséhez egy szabványos igénylőlap kitöltése szükséges, amely a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Hivatal honlapján, a megyei szintű egészségbiztosítási hivatalokban, vagy 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Hivatal elnökének 559/2006. sz. módosított rendelete által 
jóváhagyott technikai leírások 1. mellékletében található meg.

Következtetések

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó uniós szabályokkal összhangban 
a biztosított személy jogosult a külföldön felmerült egészségügyi költségek visszatérítését 
kérni, még akkor is, ha az adott személy nem rendelkezett európai egészségbiztosítási 
kártyával, amikor egészségügyi ellátásban részesült. Ilyen kérelmet vagy a tartózkodás helye 
szerinti tagállamban, vagy az adott személy illetékes tagállamában lehet benyújtani. A 
visszatérítés a tartózkodási hely szerinti intézmény által alkalmazott visszatérítési mértékekkel 
összhangban fog történni (vagy másik lehetőségként azt az összeget térítik meg, amelyet az 
utóbbi intézménynek térített volna vissza a tényleges kiadás alapján).

A román hatóságok által közölt információ alapján az európai egészségbiztosítási kártya 
igénylése személyesen, postai úton vagy e-mailben lehetséges. A Bizottság nem ismeri az 
összes okot, amiért ebben a konkrét esetben elutasították az európai egészségbiztosítási kártya 
kiadását. A Bizottság azonban tovább kívánja vizsgálni ezt az elutasítást, ha a petíció 
benyújtójától további információt kap. 

Végezetül, mivel nincs mechanizmus arra, hogy egy személy jogosultságának érvényességét 
ellenőrizzék, a tagállami intézmények határozzák meg az általuk kiállított kártyák 
érvényességének idejét. A jogosultság még a nyugdíjasok esetében is változhat, ha egy 
személy egynél több tagállamtól kap nyugdíjat. Ebben a szakaszban nincs olyan jogalap, 
amely lehetővé tenné a Bizottság számára annak előírását, hogy a tagállamok huzamosan 
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érvényes európai egészségbiztosítási kártyát bocsássanak rendelkezésre.


