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Tárgy: Lutz Kiuntke német állampolgár által benyújtott 1503/2010. számú petíció a 
kötelezően fizetendő kiegészítő egészségbiztosításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, aki nyugdíjas, és Ausztriában él. Németországban 
fizet egészségbiztosítási járulékot, de rendelkezik egy osztrák egészségbiztosítási kártyával is 
(e-kártya), amelynek birtokában Ausztriában orvosi ellátást kaphat. Nemrég a német 
egészségbiztosítási pénztár felszólította, hogy fizessen kiegészítő egészségbiztosítási 
járulékot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy nem kell külön járulékot fizetnie. Véleménye 
szerint az egészségbiztosításra vonatkozó osztrák jogszabályok hatálya alá tartozik. A petíció 
benyújtója felvilágosítást kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója Ausztriában él, de Németországból kapja nyugdíját. A 883/2004/EK 
rendelet 24. cikke értelmében a természetbeni ellátásokat Németország költségén Ausztriának 
kell folyósítania ugyanúgy, mintha a petíció benyújtója az osztrák jogszabályok értelmében 
lenne jogosult a nyugdíjra és a természetbeni ellátásokra. Németország ezért egy S1 jelű 
formanyomtatványt bocsátott ki, amely igazolja, hogy a petíció benyújtója jogosult 
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Ausztriában a természetbeni ellátásokra. A petíció benyújtóját az S1 jelű formanyomtatvány 
alapján az illetékes osztrák intézmény is nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételt 
követően osztrák betegbiztosítási kártyát állítottak ki a petíció benyújtójának.

A nyilvántartásba vétel eredményeként Németország megtéríti Ausztriának a petíció 
benyújtójának nyújtott természetbeni ellátásokat. E megtérítési eljárás az illetékes 
intézmények között zajlik. Németország állítja ki továbbá az európai egészségbiztosítási 
kártyát a petíció benyújtójának nevére, valamint ez az ország nyújtja a pénzbeli 
betegbiztosítási ellátást.

A 883/2004/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése alapján a petíció benyújtója 
természetbeni ellátásokra is jogosult ideiglenes németországi tartózkodása során, mivel 
Németország szerepel az említett rendelet IV. mellékletében.

A 883/2004/EK rendelet 30. cikke értelmében Németország a németországi jogszabályokkal 
összhangban követelheti a petíció benyújtójától, hogy a természetbeni ellátásért fizessen 
hozzájárulást. A követelt hozzájárulások összege azonban nem haladhatja meg azt az 
összeget, amelyet egy megegyező nagyságú nyugdíjjal rendelkező, Németországban élő 
nyugdíjas fizetne (a 987/2009/EK rendelet 30. cikke). A német „Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales” (szociális és munkaügyi szövetségi minisztérium) által nyújtott
tájékoztatás szerint ebben az esetben a hozzájárulásokat a 883/2004/EK 30. cikkével és a 
987/2009/EK rendelet 30. cikkével összhangban követelik.

Következtetés

A petíció benyújtója által ismertetett helyzet összhangban áll a 883/2004/EK és a 
987/2009/EK rendelet előírásaival, ezért a petíció benyújtóját tájékoztatni kell a fent 
kifejtettek szerint őt megillető jogokról.


