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Hatósági ügy neve:

Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése

A hatáskörrel
rendelkezdő szerv neve
Eljáró szerv
illetékességi területe
Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Az ország területén bármely regionális egészségbiztosítási pénztár illetve annak
kirendeltsége.
Régió (kirendeltség: megye)

személyazonosságot igazoló okmány
lakcím igazolás
TAJ szám igazolása
meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás, kiskorú esetén a törvényes képviselő
Igazgatási szolgáltatási EU kártya alkalmankénti kiállítása díjmentes, de a még érvényes EU kártya pótlása
lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy rongálódás miatt: 2.200 Ft igazgatási
díj összege és
szolgáltatási díj köteles.
befizetésének módja

Ügymenet

Eljárást megindító irat
benyújtására szolgáló
postacím,
ügyfélfogadási cím,
elérhetőség és
nyitvatartási idő
Az ügyben használt
nyomtatványok listája

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró regionális egészségbiztosítási pénztár
számlájára átutalással, vagy az egészségbiztosító által rendelkezésre bocsátott
készpénzátutalási megbízáson lehet megfizetni. Személyes igénylés esetén – ahol ez
a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat az egészségbiztosító házipénztárába is be lehet
fizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékbélyegben lerótt 2.200 Ft nem minősül
igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek.
A magyarországi egészségügyi ellátásra jogosult személy az Európai Gazdasági
Térség tagállamának területén való ideiglenes tartózkodása során esetlegesen
szükséges egészségügyi ellátásra való jogosultságát az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával, illetve az azt helyettesítő nyomtatvánnyal igazolhatja.
az ország területén bármely regionális egészségbiztosítási pénztár illetve annak
kirendeltsége

Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához
Meghatalmazás európai egészségbiztosítási kártya igényléséhez

Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány
Tájékoztatás az
ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet
terhelő
kötelezettségekről
Az ügyintézés
határideje

A kérelemnek az egészségbiztosítási pénztárhoz történő megérkezése napjától
számított 22 munkanap. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a hiánypótlásra, illetve
a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

Tisztelt Ügyfelünk! Az elektronikus kapcsolattartás részletes feltételeiről, az elektronikus kapcsolattartás
technikai szabályairól és az üzemzavarról, illetve az ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztató az oep.hu
honlapunk nyitó oldalán, a nyomtatványok menüpont e-nyomtatványok almenüjére kattintva található meg.
Amennyiben az Európai Egészségbiztosítási Kártyát elektronikus kapcsolattartás keretében igénylik, a kártyát
postai úton küldi meg az egészségbiztosító.
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érintett szakasz: 1. § (7)

