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A magyar biztosítottak egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultsága az Európai
Gazdasági Térség országaiban való átmeneti tartózkodás alatt
a szociális biztonsági koordinációról szóló 883/2004/EK rendelet alapján

Általános tudnivalók
Az EU szociális biztonságot szabályozó rendelkezései – a 883/2004/EK és a 987/2009/EK
rendeletek - értelmében azok a személyek, akik Magyarországon biztosítottak vagy egészségügyi
ellátásra jogosultak, az Európai Gazdasági Térség egy másik tagállamában és Svájcban
jogosultak a tartózkodásuk tervezett idejére, és egészségi állapotukra tekintettel orvosilag
szükséges egészségügyi ellátásokra. Az orvosilag szükséges ellátások körének meghatározása
tagállami hatáskörben történik, amelyről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.
Szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos
ellátások. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (Kártya):
Az orvosilag szükséges ellátásokra való jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya
igazolja. Ez alapján a magyar jogosult ugyanolyan feltételekkel részesül az orvosilag szükséges
ellátásban, mint az adott tagállam biztosítottai. A Kártyát bármely kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) kiállítja,
érvényességi ideje 36 hónap, kivéve külszolgálatot teljesítő köztisztviselők esetén, amikor is a
külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap. A kiállításhoz az alábbi dokumentumok
bemutatása szükséges:
 Személyazonosságot igazoló okmány
 TAJ számot igazoló okmány
 Nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok (pl.
munkáltatói igazolás, nyugdíjas igazolvány, hallgatói jogviszony-igazolás. stb.)
Fontos tudnivaló, hogy a Kártyával a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes
szerveivel szerződésben álló szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően igénybe
venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga
fizeti.
A Kártyával az összes államban egységesen, közvetlenül lehet az egészségügyi szolgáltatóhoz
fordulni, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra tekintettel orvosilag szükséges
ellátások igénybe vétele céljából. A magyar jogosult a külföldi ellátást az egyenlő elbánás
elvének megfelelően tudja igénybe venni a másik EGT-tagállamban, ami azt is jelenti, ha az adott
tagállamban biztosítottainak az ellátásért önrészt kell fizetniük, ezt a magyar jogosultak is
kötelesek saját maguk viselni.
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A tájékozató füzetben röviden ismertetjük, hogy a magyar biztosítottak, illetve egészségügyi
ellátásra jogosultak milyen feltételekkel vehetik igénybe az egészségügyi ellátásokat az Európai
Gazdasági Térség egyes tagállamaiban. Információkat találhatnak pl. a nyomtatványok
felhasználásával, illetve az önrész mértékével kapcsolatban az egyes tagállamok vonatkozásában.
A tájékoztató az egyes tagállamok egészségbiztosítási összekötő szerveinek információi alapján
készült.
Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban és bizonyos típusú
egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik.
Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban
részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok
alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség. Az
erre vonatkozó szabályokat a Visszatérítés címszó alatt találja.
A Kártya nélkül igénybe vett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és
kiszámlázott összeget köteles saját maga megfizetni. Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amit
a külföldi szolgáltató a vele szerződésben álló biztosítótól akkor kapott volna, ha az ellátást az
Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján nyújtja. 1 Az erre vonatkozó szabályokat a
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén címszó
alatt találja.
Amennyiben a betegnek nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit
saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek kell benyújtani. Ebben az esetben a szakigazgatási szerv megkeresi a
kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti
ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, illetve kifizetett összegek közötti
költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az
egészségbiztosító nem téríti meg.
Ez alól az Egyesült Királyság jelent kivételt: A brit egészségbiztosítási összekötő szerv
tájékoztatása alapján a tartózkodás helye szerinti spanyol kisegítő teherviselő a spanyol
egészségbiztosítási rendszer sajátosságaiból adódóan nem tud felvilágosítást adni az
egészségügyi ellátás költségeiről. Így a 987/2009/EK rendelet 25. cikk (5) bekezdése
értelmében abban az esetben, ha a magyar biztosított az Egyesült Királyságban Európai
Egészségbiztosítási Kártya nélkül vett igénybe ellátást, az egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek a költségeknek a magyar belföldi költségmérték erejéig történő
megtérítésére van lehetősége.
Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné
válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell
1

Bizonyos tagállamokban, pl. az Egyesült Királyságban a külföldi biztosító az egészségbiztosítási rendszer
sajátosságaiból fakadóan nem tud az ellátások költségeiről felvilágosítással szolgálni, ebben az esetben a magyar
biztosító utólag a magyar belföldi költségmérték erejéig nyújthat visszatérítést. (ld. 987/2009/EK rendelet 25. cikk B.
(7))
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kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi
biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint
illetékes szakigazgatási szervnek a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami
a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. Ha a külföldi biztosító nem állít ki E115-ös
nyomtatványt, akkor a magyar táppénz folyósításának alapja a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás, amit a kifizetőhely, ill. a szakigazgatási szerv köteles elfogadni. A
lehető legkorábban célszerű bejelenteni a munkaadónak (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenség kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti
tartózkodási helyét.
Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy utasbiztosítás?
A Kártya és az utasbiztosítás egymáshoz képest kiegészítő jellegű. A Kártya és az utasbiztosítás
közötti különbségekről az alábbi táblázatban találhat információkat.
Európai Egészségbiztosítási Kártya
Csak szerződött
fordulni vele.

szolgáltatóhoz

Utasbiztosítás
lehet Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet
fordulni vele.

Csak az orvosilag szükséges ellátásokat A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást
fedezi.
fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást, stb.)
A szükséges ellátásokat azok árára tekintet Az ellátások költségeit csak a szerződési
nélkül nyújtani kell a nyomtatvány feltételekben meghatározott összeg erejéig vállalja
a biztosító.
ellenében.
Az önrészt a biztosítottnak kell
kifizetni,
annak visszatérítésére nem számíthat.

Az önrészt is fedezi.

Bizonyos tagállamokban az
költségeit
a biztosított előlegezi meg.

Minden tagállamban a biztosító fizet.

ellátás

További részletes információkért kérjük, keresse Tájékoztató az Európai Gazdasági Térség
tagállamaiban igénybe vehető sürgős/szükséges egészségügyi ellátásokról c. kiadványunkat vagy
hívja az alábbi telefonszámot:
06 1 350 1618.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a külföldi biztosítási rendszerekre
és önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi
egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.
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Ausztria
Hol lehet több információhoz jutni?
Helyi egészségbiztosítási pénztárnál. (Gebietskrankenkasse). Az osztrák egészbiztosítási
összekötő szerv elérhetősége: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Postfach 600; 1031 Kundmanngasse 21. WIEN ÖSTERREICH +43 1 71132
www.hauptverband.at.
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnél.
Orvosi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül lehet fordulni a szerződéses egészségügyi
szolgáltatókhoz.
Gyógyszerek
A gyógyszertárban az orvos által receptre felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.
Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel
lehet keresni a kórházat.
A szokványos színvonalat meghaladó igényeket a biztosító nem fedezi és ezek árai meglehetősen
magasak.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Gyógyszerek
a recepten található tételenként 5,15 EUR
Gyógyászati
a költségek 10%-ka, legalább 28,20 EUR, látássegítő
segédeszközök
eszközöknél 84,60 EUR
Kórházi ellátás
10 – 18 EUR a biztosított családtagjai részére (maximum naptári
évenként 28 napra)
A költségek visszatérítése
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben a szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi
biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya
alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti
költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az
egészségbiztosító nem téríti meg.
Az osztrák jogszabályok értelmében a mentés és a hegyi balesetek esetén a szállítási költségeket
a biztosító nem fedezi, azok fizetőkötelesek. Ilyen esetekre utasbiztosítás kötését javasoljuk.
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Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Ausztriában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi
biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint
illetékes szakigazgatási szervnek a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami
a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a
munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak
várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.
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Belgium
Hol lehet információkhoz jutni?
A belga egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Institut National d'Assurance
Maladie-Invalidité (INAMI) Avenue de Tervuren 211 1150 BRUXELLES Belgium;
www.inami.be.
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fordulhat az
egészségügyi szolgáltatóhoz. A kapott ellátás ellenértékét beteg köteles megelőlegezni, a
költségeket a belga biztosító utólagosan téríti meg az ellátásban részesült személy
részére, a belga jogszabályok által meghatározott mértékben. A háziorvosi ellátást az ún.
általános orvosok nyújtják (medecins généralistes). Beutaló nélkül is lehet szakrovoshoz
fordulni.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre, bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.
Előzetesen minden gyógyszer árát meg kell előlegezni, a költségeket a belga biztosító
utólagosan téríti meg az ellátásban részesült személy részére, a belga jogszabályok által
meghatározott mértékben.
Kórházi kezelés
Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.
Szükség esetén közvetlenül is lehet a kórházakhoz fordulni.
A kórházban be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját.
A kezelésekért az alábbi önrészt és díjtételeket kell megtéríteni
Orvosi/Fogorvosi kezelés általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész lehetséges
Gyógyszerek
A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész,
B csoport (szükséges gyógyszerek) 25-80 %,
C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 25-80 %,
CS csoport (általános gyógyszerek) 25-80 %,
Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 25-80 %,
Egyes gyógyszereknél 100%
receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 2,00 EUR receptenként,

Kórházi kezelés napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában) 14,71 EUR
(egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében csupán 5,02 EUR),
a kezelés típusa szerint egyszeri általány-illeték 41,98 EUR,
átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap
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Visszatérítés
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még
a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely a belga
jogszabályokban meghatározottak szerint megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).
Költségtérítés a Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben a betegnek nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy
igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó
igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél kell
benyújtani.
Ebben az esetben a regionális egészségbiztosítási pénztár megkeresi a kisegítő teherviselőt, és
a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az
ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a
ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy
saját maga köteles vállalni, ezt a magyar egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Belgiumban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie
a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által
kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Bulgária
Hol lehet információkhoz jutni?
A bolgár Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárnak (1, Krichim Str. 1407 Sofia Bulgaria; tel:
++359/2/9659130; www.nhif.bg) 28 területi szerve működik, ezek szolgálnak Információval az
Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatban.
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az ellátás a bolgár egészségbiztosítóval szerződésben álló szolgáltatóknál vehető igénybe az
Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Ezen szolgáltatókról a helyileg illetékes
egészségbiztosítók tudnak felvilágosítást adni. Javasolt fénymásolatot is magunknál tartani a
Kártyáról. Sürgősségi esetben a 150 telefonszámot kell felhívni. Szakorvosi vizsgálatra
háziorvosi beutalóval kerül sor. A beutaló harminc napig érvényes.
Oxigénterápia és hemodialízis esetén előzetes egyeztetés szükséges a bolgár szolgáltatóval.
Orvosi kezelés
Laborvizsgálat
Fogorvosi kezelés
Gyógyszerek
Kórházi kezelés

2,40 BGN vizsgálatonként
2,00 BGN
2,40 BGN vizsgálatonként
Egyes szolgáltatásokat azonban teljes
mértékében a betegnek kell fizetnie.
A gyógyszertől függően részleges
vagy teljes önrészfizetési kötelezettség
áll fenn.
4,80 BGN naponta (legfeljebb 10
napra évenként)

Bizonyos személyek, mint például a 18. életévüket be nem töltött gyerekek vagy a terhes nők
mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.
Költségtérítés a Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben a betegnek nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy
igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó
igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez kell
benyújtani.
Ebben az esetben a szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi
biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya
használatával került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti
költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az
egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
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Abban az esetben, ha a magyar biztosított Bulgáriában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi
orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Ciprus
Hol lehet információkhoz jutni?
Ministry of Health Administration 1. Prodromou & Chilonos 17. 1448 NIKOSIA Ciprus;
www.moh.gov.cy
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fel lehet keresni az ellátást nyújtó
orvost, akinek a nyomtatványt be kell mutatni.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvos/fogorvos felkeresése 2 EUR
Kórházi kezelés
Ellátástól függően 6,83-tól 20,50 EUR-ig

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervhez nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen
kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga
köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Cipruson keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt
vagy a helyben alkalmazott keresőképtelenségi igazolást – kell kérnie a külföldi orvostól, és
ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg
kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes magyar regionális
egészségbiztosítási pénztárnak a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a
magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. Azonban, ha E115-ös nyomtatványt a biztosító
nem állít ki, a magyar táppénz folyósításának alapja a helyben kiállított keresőképtelenségi
igazolás lesz, amelyet mind a kifizető, mind pedig az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szerv köteles elfogadni. A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet
telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát,
valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.
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Csehország
Hol lehet információkhoz jutni?
A cseh egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége Centrum mezistátních úhrad Nám.
W. Churchilla 2 113 59 PRAHA 3 Csehország; www.cmu.cz
Egészségbiztosítók:

Címek
Orlicka 4/2020, Praha 3, 130
Vseobecna zdravotni pojistovna
00
Drahobejlova 1404/4, Praha
Vojenska zdravotni pojistovna
9, 19003
Jeremenkova 11, Ostrava,
Hutnicka zamestnanecka pojistovna
70300
Oborova zdravotni pojistovna zamestnancu Roskotova 1225/1, Praha 4,
bank, pojistoven a stavebnictvi
14021
Zamestnanecka pojistovna Skoda
Husova 212, Mlada Boleslav,
29301
Zdravotni pojistovna ministerstva vnitra
Na Micankach 2, Praha 10,
10100
Revirni bratrska pokladna, zdravotni pojistovna Michalkovická 108, Slezska
Ostrava, 71015
Cermakova 1951, Kladno,
Zdravotni pojistovna Metal-Aliance
27201
Ceska narodni zdravotni pojistovna

Jecna 39, Praha 2, 12000

Telefon
00 420
751 111
00 420
311 911
00 420
800 000
00 420
105 222
00 420
818 018
00 420
737 566
00 420
256 206
00 420
258 154
00 420
387 111

221
266
810
261
326
272
596
312
261

Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az egészségbiztosítókkal szerződésben álló orvosoknál az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával térítésmentesen lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. A kórházi
kezelés beutaló alapján történik. Sürgősségi esetben a Kártyával közvetlenül is fel lehet
keresni a kórházat. A mentőszolgálat a 112-es, illetve vidéken a 155-ös számon érhető el.
Fogorvosi ellátás
A fogorvosi alapellátás térítésmentesen vehető igénybe. Bizonyos, nem alapellátási körbe
tartozó fogorvosi ellátások esetén önrész fizetendő.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által felírt recept alapján patikában lehet megvásárolni. Gyógyszerek
esetében önrész fizetendő. A gyógyszerek bizonyos csoportja esetén teljes költségtérítés
létezik. Bizonyos gyógyászati segédeszközök esetén szintén kötelező az önrész.
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A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi kezelés
Gyógyszer
Kórházi ellátás
Sürgősségi ellátás elsősegély
Kórházi elsősegély
Mentesség

30 CZK vizitdíj fizetendő az orvoslátogatáskor
30 CZK gyógyszerfelírási díj fizetendő
100 CZK kórházi napidíj fizetendő – a felvétel és az
elbocsátás napjai egy napnak számítanak
90 CZK díj fizetendő
90 CZK fizetendő
A jogszabály a fenti díjfizetések alól mentességet biztosít
pl. megelőző vizsgálatok, dialízis-kezelés esetén.

Az önrész maximális összege 5000,- CZK naptári évenként, 18. életévét be nem töltött és 65.
életévét betöltött személy esetén pedig 2500,- CZK naptári évenként.
Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe
vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a
lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek nyújtja be.
Ebben az esetben a egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen
kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga
köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Csehországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Dánia
Hol lehet információkhoz jutni?
A helyi hivatalokban (Kommunen). A dán egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 KØBENHAVN K
Dánia; www.sum.dk
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyával forduljon a közegészségügyi
hatósággal szerződött bármely általános orvoshoz. Az orvosok névjegyzékét és címét
tartózkodási helye településének hivatalában, - ún. Amtskommune - kaphatja meg.
Az általános és szakorvosi vizsgálat ingyenes, kivéve a pszichológiai és fizikoterápiás
kezelést.
A fogorvosi kezelés esetében többnyire nincs költség-visszatérítés. Amennyiben szerződéses
fogorvos nyújtja a sürgősségi ellátást, a költségek egy része visszaigényelhető.
Amennyiben rendelési időn kívüli orvosi ellátásra van szüksége, forduljon a legközelebbi
sürgősségi ellátást végző rendelőhöz, amelyről a 118-as információs telefonvonalon kap
tájékoztatást. Koppenhágában a turista információs – központ segítségével egyeztetheti az
orvos látogatásának időpontját - tel.: 00 33 93 63 00.
Gyógyszerek
Az általános orvos vagy szakorvos orvos által kiállított receptre az Európai
Egészségbiztosítási Kártya bemutatását követően bármely gyógyszertárban ki lehet váltani a
gyógyszert.
Első alkalommal egyéni számot tartalmazó speciális kártyát kap a gyógyszertárban, amelyet a
teljes költségek nyilvántartása céljából minden egyes további alkalommal használnia kell,
ugyanis a gyógyszerek utáni költségtérítés mértékét az adott évi gyógyszerfogyasztás
mennyisége határozza meg. Meghatározott éves költségszint alatt – amely 2004-ben 865 dán
koronát jelent – nem jár a gyógyszerek után költségtérítés.
Kórházi kezelés
Kórházi kezeléshez beutalót az általános kezelő orvos adja ki.
Sürgősségi esetekben közvetlenül is fordulhat a kórházakhoz az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Fogorvosi
Általában 100 %-os önrész fizetendő
kezelés
bizonyos esetekben a kifizetett önrészt legfeljebb annak 40%-áig megtérítik
Gyógyszerek
865 DKK-ig a beteg viseli a költségeket, ezen felül a teljes költség
nagyságának függvényében 50%, 25%, 15% a fizetendő önrész.
A 18 éven aluliak számára 40%-os, 25%-os és 15%-os költségtérítés létezik.
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Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben az egészségügyi ellátást Kártya nélkül vette igénybe, a tartózkodás helye szerinti
önkormányzati közegészségügyi hatóság utólagosan is elfogadja azt. Ilyenkor az eredeti
számlákat is be kell a hatóság számára nyújtani.
Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe
vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a
lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek nyújtja be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és ténylegesen
kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga
köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Dániában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi
orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Észtország
Hol szerezhet be több információt?
Eesti Haigkassa (EH), Lembitu 10, Tallin 10114, tel.: (+372) 620 8430, fax: (+372) 620 8449;
www.haigekassa.ee
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
.
Egészségügyi ellátás
Szükség esetén előzetes regisztráció nélkül, közvetlenül fordulhat szerződéses orvoshoz az
Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Az észtországi egészségügyi intézmények többsége
szerződéses kapcsolatban áll az észt egészségbiztosítóval, az Eesti Haigkassával (EH). A
magánklinikán/magánorvosnál nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga viseli.
Gyógyszerek
Az egészségbiztosító nyilvántartásában szereplő gyógyszerek az ajánlott és szerződéses árak
alapján kerülnek térítésre, a diagnózistól függően.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi ellátás
alapellátás esetén legfeljebb 3,20 EUR/alkalom
szakellátás esetén legfeljebb 3,20 EUR/alkalom

Gyógyszerek – a gyógyszer 1,27 EUR
típusa szerint
21,7 Eur+ az árkülönbözet 10 vagy 25 %-a
3,19 EUR+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximálisan
12,79 EEK összeghatárig
4 évesnél fiatalabb gyermekek esetén nincsen önrész
Nyugdíjasoknál és 4 évesnél idősebb, de 16 évesnél fiatalabb
gyermekeknél mérsékelt önrészt kell fizetni

Fogorvosi kezelés

A nagykorúak az ellátás teljes költségét maguk viselik

Kórházi kezelés

Legfeljebb 1,60 EUR naponta legfeljebb 10 napos kórházi
tartózkodás esetén
Nem kell önrészt fizetni:
- 2. életévét be nem töltött gyermekek ellátása esetén
- szülészeti ellátás esetén
- intenzív ellátás esetén
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Költségtérítés
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben a szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi
biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya
alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti
költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az
egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Észtországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Finnország
Hol lehet információkhoz jutni?
A társadalombiztosítási igazgatóság helyi képviseleténél (Kansaneläkalaitoksen
Paikallistoimisto – KELA, svéd nyelvű településeken FPA, összesen kb. 400 képviselet). Az
egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Kansaneläkelaitos International Affairs
Office P.O. Box 72 00381 HELSINKI; tel.: +358 20 434- 2650 www.kela.fi
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az
ellátásokat
az
önkormányzati
egészségügyi
központokban
(Terveyskeskus/Hälsovardscentral) vagy praktizáló orvosnál/fogorvosnál lehet igénybe venni.
Ezeken a helyeken csak az önrészt kell a betegnek megfizetnie. Valamennyi kezelés során be
kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Magánorvos, vagy fogorvos által nyújtott
kezelés költségeit először a betegnek kell megtérítenie.
Gyógyszerek
Gyógyszer az orvos által kiállított receptre gyógyszertárakban váltható ki.
A gyógyszerek árát a betegnek kell fizetnie.
A recept két részből áll. A felső részét a gyógyszertár megtartja, az alsó részével igényelje a
finn társadalombiztosítási igazgatóság legközelebbi kirendeltségénél, a KELA-nál a
költségtérítést.
Rövid idejű kezelés esetén az orvostól, vagy a kórházban térítésmentesen kaphat gyógyszert.
Kórházi kezelés
Szükség esetén a kezelő orvos beteg-jegyet - kórházi beutalót - állít ki.
Sürgősségi esetekben közvetlenül is fordulhat a kórházakhoz az Európai Egészségbiztosítási
Kártyájával formanyomtatvánnyal.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell megfizetni
Orvosi ellátás
13,70-27,4 EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési időn kívüli
ellátásért,
Fogorvosi
Max. 80 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes)
kezelés
Betegszállítás
9,25 EUR utanként
Kórházi kezelés

Ambuláns kezelés esetén:
- 27,40 EUR alapellátás esetén
- 89,90 EUR ambuláns műtétekért
Kórházi, fekvőbeteg ellátás esetén:
- 32,50 EUR/nap
- 18 éve aluliaknak csak évente legfeljebb 7 napra kell az összeget kifizetni
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Visszatérítés
Amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak, vagy a fogorvosnak a kezelés teljes
összegét készpénzzel kellett megfizetnie, a számláról szóló igazolást őrizze meg, és forduljon
a finn társadalombiztosítási intézmény, a KELA képviseletéhez az Európai
Egészségbiztosítási Kártyájával. A számláról szóló igazolás hátoldalán szereplő
költségtérítésre vonatkozó kérelmet ki kell töltenie (min. a lakóhelyre, dátumra és banki
elérhetőségre vonatkozó rubrikákat ki kell tölteni és alá kell írni a nyomtatványt.) A
dokumentumokat postán is el lehet juttatni a helyi KELA-hoz. Ebben az esetben a Kártya
fénymásolatát is elegendő elküldeni. A visszatérítés nem vonatkozik arra az esetre, ha önrészt
kellett fizetnie az ellátással kapcsolatban. A kérelmet a számla kiegyenlítését követően hat
hónapon belül lehet benyújtani a KELA-hoz. Az önrész sem a finn, sem a magyar biztosító
nem téríti vissza.
A finn jogszabályok alapján az alábbiak szerint lehet költségtérítést igényelni:
Orvosi
ellátás
a díjtétel 60 %-a egy maximált (változó) összeghatárig
magánorvosnál
Orvosi ellátás magán
Önrész 13,46 EUR
egészségügyi
Egy meghatározott összeghatárig visszatéríthető az önrész 75%központban
ka
Fogorvosi
kezelés
a kiadások 60 %-át térítik meg egy maximált (változó)
magánorvosnál
összeghatárig, fogszabályzás és fogpótlás esetén nincs térítés

Gyógyszerek

Utazási költségek

A gyógyszerek árát a beteg maga fizeti
A gyógyszer árának 42 %-a visszatéríthető
súlyos, hosszú lefolyású betegség esetében az 3 eurós önrész
kivételével a fennmaradó kiadások egy maximált (változó)
összeghatárig 72-100 %-a
A legközelebbi szolgáltatóig az útiköltség teljes összege
visszaigényelhető. Mentőszállítás esetén az annak szükségességét
igazoló orvosi igazolással lehet a költségeket visszaigényelni.
Minden szállítás esetében önrészként 9.25 € fizetendő.

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nyomtatvány nélkül igénybe vett
ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben a szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi
biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya
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alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti
költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az
egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Finnországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Franciaország
Hol lehet információkhoz jutni?
Center des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS). 11 Rue de la
Tour de Dames 75436, Paris Cedex 09. 75436, Telefon 43461253, www.cleiss.fr .
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyájával közvetlenül fordulhat az egészségügyi
szolgáltatóhoz. Franciaországban visszatérítéses rendszer működik, az ellátásokért a beteg
közvetlenül a szolgáltató számára fizet, majd az orvostól igazolást kap a kezelésről (ún.
„Feuille de Soins“). A kiadások megtérítése céljából ezzel az igazolással és a Kártyával a
francia egészségbiztosító helyi képviseletét - Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(továbbiakban CPAM) - meg kell keresni, és a továbbiakban ő intézkedik költségek
megtérítéséről, a francia jogszabályoknak megfelelően.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani. A
gyógyszerek esetében is érvényesül az előbbiekben ismertetett utólagos visszatérítéses
rendszer. A gyógyszerekért először a betegnek kell fizetnie, a költségek a CPAM utólag
téríti mg a francia jogszabályoknak megfelelően.
Amennyiben a gyógyszereket címkével látták el, ezt fel kell ragasztani a kezelést tanúsító
igazolólapra, a Feuille de Soins-ra.
Kórházi kezelés
Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.
Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával
Kórházban való kezelés esetén az önrészen kívül nem kell előzetesen téríteni a költségeket.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi kezelés
a kiadások 30 %-a + 1 EUR kezelésenként, de legfeljebb 4 EUR naponta
Laboratóriumi
a kiadások 40 %-a + 1 EUR kezelésenként, de legfeljebb 4 EUR naponta
tesztek
Gyógyszerek
a kiadások 85 %-a narancs címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 70% a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében
a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében
+ 0,50 EUR csomagolási díj, de legfeljebb 2 EUR naponta
Kórházi kezelés
a kiadások 20 %-a vagy 18,00 EUR/nap, különleges ellátások esetén
további 18,00 €
Betegszállítás
a költségek 35%-a + 2 EUR szállításonként, de legfeljebb 4 EUR naponta
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Visszatérítés
A költségtérítési igényét, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az
Európai Egészségbiztosítási Kártyáját és a kezelés számláit a CPAM helyi képviseletére
nyújtsa be. A térítést nem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg
meg kell adni azt a bankszámlaszámot vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.
Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben a szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi
biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya
alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti
költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az
egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Franciaországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Görögország
Hol lehet több információhoz jutni?
Társadalombiztosítási Hivatalnál (I.K.A.). Az egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége:
Idryma Koinonikon Asfaliseon - Eniaio Tameio Asfalisis Misthoton (IKA - ETAM) Odos Agiou
Konstantinou 8 10241 ATHINAS; www.ika.gr
Helyi IKA kirendeltségek
Athens
Piraeus
Thessaloniki
Volos
Elefsina
Irakleion
Ioannina
Kavala
Kalamata
Karditsa
Kozani
Komotini 0531-27.179
0231-56.424
Lamia
041-621.283
Larissa
0251-41.281
Mytilini
061-223.274
Patra
0241-65.368
Rhodes
5238.953
Pension
071-224.464
Tripolis
0221-24.564
Chalkis
0821-40.732
Chania

Tel
5279.816
4175.031
031-223.090
0421-25.112
5546.786
081-303.517
0651-26.558
051-223.248
0721-63.336
0441-22.031
0461-31.872

IKA zöld szám: 5200555-64, és 184
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás Európai Egészségbiztosítási Kártyával
Európai Egészségbiztosítási Kártyával Görögországban a következő egészségügyi
szolgáltatókhoz fordulhat:
• IKA egészségügyi központokhoz (regionális vagy helyi)
• IKA kórházakhoz
• IKA családi orvosokhoz
• Egészségügyi ellátásra a előzetes egyeztetés alapján kerül sor, munkanapokon 7-19 óra
között; a 184-es telefonszámon lehet időpontot kérni az orvosoktól Görögország bármely
városában.
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• A jelzett időpontokon kívül a Közegészségügyi Központokhoz, illetve az IKA kórházak
sürgősségi osztályához lehet fordulni. Azokon a vidékeken, ahol IKA kórházak nem
működnek, a Nemzeti Egészségügyi Rendszer (E.S.Y.) kórházait lehet felkeresni. Azokban
az E.S.Y. kórházakban, amelyek nem állnak szerződésben az IKA-val az ellátás költségeit a
beteg köteles megfizetni, és utólag kérhet költségtérítést a tartózkodási hely szerinti IKA
képviselettől.
Gyógyszerek
A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre a kiállítástól számított 5 napon belül szolgálják ki
a gyógyszereket, ezután a recept érvénytelenné válik.
A gyógyszereken kuponok és címkék vannak, amelyeket a receptre ragasztanak fel.
Kórházi ellátás
Amennyiben komoly betegség esete áll fenn, a kezelőorvos kórházi beutalásra tesz javaslatot.
Ezzel a javaslattal keresse fel az I. K. A.-t, ahol kórházi beutalót állítanak ki. Ennek a beutalónak
az érvényessége 24 óra.
Sürgősségi esetekben a Kártyával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat. Hívja fel a kórház
figyelmét, hogy I. K. A. biztosítottként kéri az ellátást.A kezelésért az alábbi önrészt kell
megfizetni
Gyógyszerek max. 25 %, de egyes gyógyszerek esetén nincs önrész vagy az legfeljebb a
gyógyszer árának 10%-kát éri el
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a
kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint
illetékes magyar egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez nyújtja be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett
összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni,
ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Görögországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Hollandia
Hol szerezhet be több információt?
A holland egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: College voor zorgverzekeringen
(CVZ) Postbus 320 1110 AH DIEMEN; www.cvz.nl
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnél.
Gyógyszerek
A biztosítóval szerződésben álló orvos által kiállított receptre a gyógyszertárban, illetve magánál
az orvosnál kapja meg a gyógyszereket. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a
gyógyszertárban be kell mutatni.
Általában csak olyan mennyiségű gyógyszert írnak fel az orvosok, illetve finanszíroz a biztosító,
amely a hollandiai tartózkodás alatt szükséges a beteg számára. Recept nélkül is megvásárolható
gyógyszerek árát nem térítik, és akkor sem jár térítés, ha a felírt gyógyszert helyettesíteni lehet
egy minőségileg ugyanolyan jó, de olcsóbb termékkel.
Fogászati kezelés
A fogászati ellátás költségeit igen korlátozott körben és csak részben téríti meg a biztosító. A 18
éven felüliek számára csak a betegségmegelőző kezelések költségeit térítik meg. A
fogszabályozás finanszírozása az AGIS előzetes engedélye alapján történik.
Kórházi kezelés
A kórházi ellátásra a kezelőorvos tesz javaslatot.
A kórházban mutassa be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát és kérje meg a kórház
illetékeseit, hogy a költségtérítés ügyében lépjenek kapcsolatba az AGIS Zorgverzekeringennel.
Sürgősségi esetekben közvetlenül a kórházat is fel lehet keresni az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával.
Az igénybe vett kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Fogorvosi ellátás
Orvosi
ellátás
orvosnál

Többnyire a páciens maga fizeti.
szerződött Nincs önrész

Fogorvosi ellátás

100%-os önrész

Gyógyszerek

Az adott gyógyszer típusától függően egyedi térítés.

Kórházi kezelés

A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat
számolnak fel.
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Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a
kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint
illetékes magyar egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez nyújtja be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett
összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni,
ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Hollandiában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt
vagy a helyben alkalmazott keresőképtelenségi igazolást – kell kérnie a külföldi orvostól, és
ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg
kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes magyar regionális
egészségbiztosítási pénztárnak a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a
magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. Azonban, ha E115-ös nyomtatványt a biztosító
nem állít ki, a magyar táppénz folyósításának alapja a helyben kiállított keresőképtelenségi
igazolás lesz, amelyet mind a kifizető, mind pedig az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szerv köteles elfogadni. A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet
telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát,
valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.
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Írország
Hol lehet információkhoz jutni?
Az ír egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Department of Health and Children
Hawkins House DUBLIN 2.; www.dohc.ie
További információ szerezhető a tartózkodás helye szerinti egészségügyi hivataloknál.










Midlands Health Board (Laois, Longford, Offaly, Westmeath Arden Road Tullamore Co. Offaly Tel :
(0506) 21868 Fax : (0506) 52663 Website www.mhb.ie
Eastern Regional Health Authority (Dublin, Kildare, Wicklow) Overseas Section Dr Steeven's Hospital
Steeven's Lane Dublin 8 Tel : (01) 6790700 Fax : (01) 6352623 Website www.erha.ie
Mid Western Health Board (Limerick, Clare, Tipperary) 31-33 Catherine Street Limerick Tel : (061)
316655 Fax : (061) 483211 Website www.mwhb.ie
North Eastern Health Board (Cavan, Louth, Meath, Monaghan) Navan Rd. Kells Co. Meath Tel: (046)
40341 Fax: (046) 49092 Website www.nehb.ie
North Western Health Board (Donegal, Sligo, Leitrim) Manorhamilton Co. Leitrim Tel: (072) 55123 Fax:
(074) 55627 Website www.nwhb.ie
South Eastern Health Board (Carlow, Kilkenny, Tipperary (SR), Wexford, Waterford) Lacken Dublin Rd.
Kilkenny Tel: (056) 51702 Fax: (056) 65270 Website www.sehb.ie
Southern Health Board (Cork, Kerry) Cork Farm Centre Dennehy's Cross Wilton Road Cork Tel: (021)
4545011 Fax: (021) 544709 Website www.shb.ie
Western Health Board (Galway, Mayo, Roscommon) Merlin Park Regional Hospital Galway Tel: (091)
751131 Fax: (091) 752644 Website www.whb.ie

Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával szükség esetén keresse fel a szerződéses orvost,
vagy kórházat. Címeket az egészségügyi hivatal (Health Board) képviseletein kaphat.
Annak érdekében, hogy az ír rendszer keretében térítésmentes ellátásban részesüljön, erre az
orvos figyelmét fel kell hívnia. Csak olyan orvosnál vehető igénybe térítésmentesen az ellátás,
aki a General Medical Service-hez (GMS) tartozik.
Ebben az esetben a beteg ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe az általános orvosi, kórházi
kezeléseket, mint az az ír állampolgár, aki egészségbiztosítási kártyával rendelkezik. Ugyanez
vonatkozik a gyógyszerfelírásra is.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani.
Kórházi kezelés
Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.
Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával.
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Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a
kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint
illetékes magyar egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez nyújtja be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett
összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni,
ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Írországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi
orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Izland
Hol lehet információkhoz jutni?
State Social Security Institute (SSSI) Állami Társadalombiztosítási Hivatal (Laugavegur 114
Reykjavik) Telefon: 00 354 5604400. www.tr.is
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Szükség esetén forduljon az ún. SSSI (State Social Security Institute) szerződéses orvosához.
Az orvos felkeresésekor be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. .
Fogorvosi ellátás esetén a beteg köteles a költségeket megfizetni. Bizonyos esetekben az SSSI
a kiadások részleges megtérítését vállalja.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre, az Európai Egészségbiztosítási Kártya
bemutatásával a gyógyszertárakban lehet kiváltani.
Kórházi kezelés
Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.
Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni a Kártyával.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi kezelés
általános orvosnál
1000 ISK alkalmanként betegfogadási időben (legalább 500 ISK)
2600 ISK alkalmanként betegfogadási időn kívül (legalább 1300 ISK)
ha az orvos házhoz jön 2800 ISK alkalmanként betegfogadási időben (legalább 1400 ISK)
3800 ISK alkalmanként betegfogadási időn kívül (legalább 1850 ISK)
Szakorvosi vizsgálat
4200 ISK+ a további költségek 40 %-a
(minimum 1500 ISK + a költségek 13,33%-a)
(maximálisan 29 500 ISK konzultációnként)
Kórházi kezelés
Alapesetben nincs önrész
Ambuláns ellátás 3900 ISK és az ellátás összegének 40%-ka
Sürgősségi ambulancia 5300 ISK, de legalább 2600 ISK
Fogorvosi kezelés
100 %
Gyógyszerek

Gyógyszertől függően 0-100 %

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye,
a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye
szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
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Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett
összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni,
ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
A visszatérítésre lehetősége van az izlandi biztosítónál is az alábbi címen:
Sjúkratyggingar in Laugavagur 114, Reykjavik
A visszatérítéshez az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a számlák bemutatása szükséges.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Izlandon keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi
biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint
illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A külföldi biztosító E 115-ös
nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Lengyelország
Hol lehet több információhoz jutni?
Összekötő szerv: Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ) Biuro Współpracy
Międzynarodowej (Head office of the National Health Fund - The International Cooperation
Office) ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Tel: 0048 225726036; www.nfz.gov.pl
Helyi szervek:
Dolnośląski OW ul. Joanitów 6 50-252 Wrocław tel. +48 (71) 374-73-43, +48 (71) 374-73-01 fax +48 (71) 374-7201
Kujawsko-Pomorski OW ul. Mickiewicza 15 85-071 Bydgoszcz tel. +48 (52) 325-27-04 fax +48 (52) 325-27-09
Lubelski OW ul. Szkolna 16 20-124 Lublin tel. +48 (81) 94-88, +48 (81) 748-36-57 wew. 173 fax +48 (81) 531-0529
Lubuski OW ul. Podgórna 9B 65-057 Zielona Góra tel. +48 (68) 328-77-77, +48 (68) 328-76-69 fax +48 (68) 32876-54 e-mail: infoeuro@nfz-zielonagora.pl
Łódzki OW ul. Kopcińskiego 58 90-032 Łódź tel. +48 (42) 677 49 40, +48 (42) 677 49 76 fax +48 (42) 67 74 001
Małopolski OW ul. Ciemna 6 31-053 Kraków tel. +48 (12) 94-88, +48 (12) 298-83-86, faks +48 (12) 430-64-40 email:nfz@bci.krakow.pl
Mazowiecki OW ul. Prosta 69 00-838 Warszawa tel. +48 (22) 444-15-01, +48 (22) 444-15-02 e-mail: wniosek@nfzwarszawa.pl
Opolski OW ul. Głogowska 37 43-315 Opole tel. + 48 (77) 402-01-00, + 48 (77) 402-01-85, + 48 (77) 402-01-86 fax
+ 48 (77) 402-01-01
Podkarpacki OW ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów tel. +48 (17) 860-41-97, +48 (17) 860-41-78, +48 (17) 860-41-18,
+48 (17) 860-41-41 fax +48 (17) 852-86-19
Podlaski OW ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok tel. +48 (85) 745-95-87, +48 (85) 745-95-88 fax +48 (85) 745-95-39
e-mail:dchojnacka@nfz-bialystok.pl mpieciun@nfz-bialystok.pl
Pomorski OW ul. Podwale Staromiejskie 69 80-844 Gdańsk tel. +48 (58) 321-86-26, +48 (58) 321-86-35 fax +48
(58) 321-85-15 e-mail: gdansk@nfz-gdansk.pl
Śląski OW ul. Kossutha 13 40-844 Katowice tel. +48 (32) 200-40-40, +48 (32) 735-19-00 faks +48 (32) 252-84-13
e-mail: zdrowieue@nfz-katowice.pl
Świętokrzyski OW ul. Jana Pawła II 9 25-025 Kielce tel. +48 (41) 364-61-36 fax +48 (41) 362-90-72
Warmińsko-Mazurski OW ul. Żołnierska 16 10-561 Olsztyn tel. +48 (89) 94-88, 532-74-14, +48 (89) 539-19-27 fax
+48 (89) 533-96-70 e-mail: jolanta.munje@nfz-olsztyn.pl, marta.czerwinska@nfz-olsztyn.pl
Wielkopolski OW ul. Grunwaldzka 158 60-309 Poznań tel. +48 (61) 94 88
fax +48 (61) 850 60 68

Zachodniopomorski OW ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin tel. +48 (91) 425-10-10, +48 (91) 9488 fax +48 (91) 42 51 177 e-mail: wnioskiE@nfz-szczecin.pl
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás

32

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül lehet fordulni az NFZ-vel, illetve annak 16
helyi kirendeltségével szerződésben álló egészségügyi szolgáltatóhoz. Az ilyen egészségügyi
szolgáltatók épületén jól látható tábla található az NFZ emblémájával. Járóbeteg szakellátáshoz
szakorvosi beutalóra van szükség. Az EGT-tagállamokból érkező betegek közvetlenül
fordulhatnak szakorvoshoz.
A fogorvosi kezelés költségeit az esetek többségében a beteg viseli.
Az EGT-tagállamokból érkező polgárok számára a mentőszállítás is biztosított Lengyelország
területén.
A fogászati ellátás költségeit javarészt a páciens állja.
Gyógyszerek
Gyógyszerek kiváltása orvos által kiállított vény alapján történik.
Fizetendő önrész:
Gyógyszer

Az adott gyógyszer típusa szerint a költségek:
3,20 PLN vagy 5,00 PLN
Vagy
30%, 50%, illetve 100%.

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártyaalapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Lengyelországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os
nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon
választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a
lakóhelye szerint illetékes magyar regionális egészségbiztosítási pénztárnak a címét. A külföldi
biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. A
lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét. Az E115-ös nyomtatvány kiállításáért az alábbi szerv a felelős: Zaklad
Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) I Oddzial w Warszawie Centralne Biuro Obslugi Umow
Miedzynarodowych Ulica Senatorska, 10 00-082 Warszawa

33

Lettország
Hol lehet információkhoz jutni?
Health Compulsory Insurance State Agency – VESELIBAS OBLIGATAS APDROSINASANAS
VALSTS AGENTURA (VOAVA) 25 Baznicas Street, Riga, Latvia, LV-1010 Tel: 00371 7043
700 Fax: 00371 7043 701, www.voava.gov.lv
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Sürgősségi ellátás orvosi rendelőben

1,00 LVL látogatásonként általános orvosnál
3,00 LVL látogatásonként szakorvosnál

Sürgősségi ellátás esetén, ha az orvos házhoz
megy

Magánszolgáltatásként számolják el, így az ára
változó
18 éven aluli gyermekek esetén ingyenes
Fogyatékosok vagy 80 évesnél idősebbek
esetén 2 LVL-ig terjed a fizetési kötelezettség
Betegségenként és receptenként eltérő az
önrész
100%, 75% és 50%-os térítés lehetséges
5 – 12 LVL naponta, de maximum 250 LVL
betegségenként

Gyógyszerek
Kórházi ellátás

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártyaalapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Lettországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Liechtenstein
Hol lehet információkhoz jutni?
A liechtensteini egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Amt für Gesundheit (AG)
Äulestrasse 51 Postfach 684 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN www.llv.li
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
Egészségügyi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (együtt be kell mutatni a személyazonosságot
igazoló okmányt is (útlevél). A nyomtatvánnyal a jogosult térítésmentesen veheti igénybe az
ambuláns ellátásokat, a rendelt gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, szállítással,
laborvizsgálattal stb. együtt. Az otthonápolás, az ápoló otthonban való tartózkodás, a
rehabilitáció és a gyógyfürdő-szolgáltatások térítéskötelesek.
A fogorvosi kezelés költségeit teljes mértékben a páciens fizeti.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban, a Kártya bemutatásával
lehet kiváltani. Gyógyszerekhez közvetlenül az orvostól is hozzá lehet jutni.
Kórházi kezelés
A kezelő orvos szükség esetén ad kórházi beutalót.
Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a Vaduz-i kórházhoz fordulni (Spital Vaduz) a
Kártyával. Az intenzív kezelés kivételével az Európai Egészségbiztosítási Kártyával a kórházi
költségeket is az illetékes biztosító fedezi.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi kezelés és kórházi ellátás 67 CHF
(33,50 CHF 16-20 év közötti személyeknek + nyugdíjasoknak)

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
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Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Liechtensteinban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os
nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon
választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a
lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A külföldi
biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Litvánia
Hol lehet információkhoz jutni?
A litván egészségégbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Kalvarijų str. 147 08221
VILNIUS LITAUEN, www.vlk.lt
State Patient Fund (liaison body)

Telephone

Fax

Address

Vilnius Territorial Patient Fund

+370 5 2139727 +370 5 2139730 Gerosios Vilties g. 1A
Vilnius 2009
Kaunas Territorial Patient Fund
+370 5 2661364 +370 5 2791424 Plačioji g. 10
Vilnius 2600
Klaipėda Territorial Patient Fund +370 37 208846 +370 37 320636 Aukštaičių g. 10
Kaunas 3005
Šiauliai Territorial Patient Fund +370 46 380738 +370 46 381481 Taikos pr. 28
Klaipėda 5802
Panevėžys Territorial Patient
+370 41 520043 +370 41 526528 Vilniaus g. 267
Fund
Šiauliai 5400
State Patient Fund (liaison body) +370 45 596192 +370 45 424597 Respublikos g. 66
Panevėžys 5319
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fordulhat a helyi biztosítóval - Teritoriné
ligoniu kasa - szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltatóhoz. Egyben az útlevelet is
be kell mutatni.
A magánorvosnál igénybe vett ellátás költségeit a beteg maga fedezi. (Litvániában a fogorvosok
80 %-a magánpraxist folytat)
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani.
A gyógyszerek támogatási mértékéről az Egészségügyi Minisztérium által kiadott gyógyszerárjegyzéket az irányadó.
Kórházi kezelés
A kezelő orvos ad beutalót a kórházi kezeléshez. Szükség esetén az Európai
Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni, ahol az útlevelet be
kell mutatni. A sürgősségi betegszállítás térítésmentes, a mentők telefonszáma 03.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Gyógyszerek – gyógyszertípusok szerint A költségek 10 %, 20 %, vagy 50%-a
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Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Litvániában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi
biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint
illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A külföldi biztosító E 115-ös
nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Luxemburg
Hol lehet információkhoz jutni?
A luxemburgi egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Caisse de maladie des
ouvriers. 125 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg Ville, vagy a helyi képviseletein.
www.secu.lu
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyakiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya szerződött szolgáltatóknál használható.
Luxemburgban az ellátás költségeit a betegnek ki kell fizetnie az egészségügyi szolgáltató
számára. A luxemburgi egészségbiztosító ezt az összeget utólag megtéríti, még a luxemburgi
tartózkodás alatt, vagy a Magyar Köztársaságba történő visszatérését követően.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban, az Európai
Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával lehet kiváltani.
A beteg a gyógyszereket először ugyancsak térítés ellenében kapja meg, kiadásait utólag
visszatérítik.
Kórházi kezelés
A kezelő orvos szükség esetén ad kórházi beutalót.
Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási
Kártyával . A kezelés helyszínét illetően a 112-es telefonszámon lehet felvilágosítást kapni.
Kórházi gyógykezelés a formanyomtatvány bemutatását követően ingyenes, kivéve az
önrészt.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi ellátás – házhozhívás
1. hívás – a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a

Fogorvosi kezelés
Gyógyszerek

Kórházi kezelés

minden további alkalom 28 napos időszakon belül
12 %
évente 60 EUR-ós összeghatárig nincs önrész
Ezen felül a kezelés költségének 12%-kát kell önrészként fizetni.
normál kezelés 20 %
szakirányú kezelés 60 %
fontos gyógyszerek 0 %
19,44 EUR/nap az első 30 nap időtartamára az adott naptári
évben
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Visszatérítés
A kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően forduljon a munkavállalói kassza helyi
képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers). Itt mutassa be az Európai
Egészségbiztosítási Kártyáját és az egyéb okmányokat.
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Luxemburgban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Málta
Hol lehet információhoz jutni?
Entitlement Unit (Jogosultsági Osztály)
Ministry of Health (Egészségügyi Minisztérium)
23 Triq San Gwann
Valletta, MALTA CMR02
Telefon:+35621224071, Fax:+35621246168
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
Orvosi és kórházi ápolás
Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül keresse fel az orvost, vagy
a kórházat.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya eredeti példányának bemutatása után a szerződéses
viszonyban álló egészségügyi intézményekben (kórházak, egészségügyi központok) díjmentesen
biztosítják a szükséges egészségügyi ellátást.
Gyógyszerek
A protézisek és a kórházi kezelést követően felírt gyógyszerek ára (kivétel a kórházból történő
elbocsátást követő 3 nap), illetve az otthonápolás vagy járóbeteg-kezelés részeként felírt
gyógyszerek költsége az illető személyt terheli.
Fogászati ellátás
A sürgősségi fogászati kezelés kivételével a legtöbb fogászati ellátást saját költségen lehet csak
igénybe venni.
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
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Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Máltán keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja
magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A
magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi
igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Nagy-Britannia
Hol lehet több információhoz jutni?
Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate
Tyneview Park, Whitley Road, Benton
Newcastle Upon Tyne NE 98 1BA
Telefon: 0191 218 77 77, www.dwp.gov.uk
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
Egészségügyi ellátás
A nemzeti egészségbiztosítási rendszerrel (NHS - National Health Service) szerződéses
viszonyban álló orvoshoz közvetlenül fordulhat az Európai Egészségbiztosítási Kártyával.
Abban az esetben, ha az egészségi állapota nem teszi lehetővé az orvos személyes
felkeresését, és az orvost házhoz kell hívni, a telefonon történő beszélgetésben egyértelműen
azt kell kérni, hogy a látogatóorvos a nemzeti egészségbiztosítási rendszerrel álljon
szerződésben.
A szerződéses orvosok és kórházak névjegyzéke Angliában minden főpostán, Skóciában az
ún. Health Boards-ban és Észak Írországban a Central Service Agencyben található meg.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani.
Az önrésztől mentesülő személyeknek ki kell tölteniük az orvosi recept hátoldalán található
nyilatkozatot.
Kórházi kezelés
A kórházi beutalót a kezelő orvos adja ki.
Szükséges esetekben közvetlenül a nemzeti egészségbiztosítási rendszerhez tartozó
kórházakhoz lehet fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártya használatával.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Fogorvosi kezelés

Gyógyszerek

₤ 17 - ₤ 47 közötti összeg,
Különleges kezelés esetén ₤ 204
Wales ₤ 177
Skócia ₤ 384
A 18 éven aluliak, a 19 éven aluli diákok, a terhes nők és a csekély
jövedelemből élők mentesülnek az önrészfizetési kötelezettség alól.
7,40 £ az orvosságért
Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a
terhes nők, és azok a személyek, akik speciális gyógyszereket
szednek és az önrész megfizetésének mentességéről igazolással
rendelkeznek
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Költségtérítés készpénzzel történő fizetés esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártyaalapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Nagy Britanniában keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
Abban az esetben, ha Ön Nagy Britanniában keresőképtelenné válik a keresőképtelenség
kezdetét követően sürgősen forduljon az alábbi intézményekhez:
Nagy-Britannia Department for Work and Pensions and Overseas
Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE 98 1BA;
Észak-Írország Department of Health and Social Services,
Overseas Branch, Castle Building Stormont,
Belfast BT4 3HH Nothern Ireland.
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Németország
Hol szerezhet be több információt?
A tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztárban (AOK, BKK, IKK). A német
egészségbiztosítási
összekötő
szerv
elérhetősége:
Deutsche
Verbindungsstelle
Krankenversicherung – Ausland Pennefeldsweg 11-15 D-53177 Bonn; www.dvka.de
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyakiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
Gyógyszerek
Az orvos által receptre felírt gyógyszereket a gyógyszertárakban szolgálják ki.
Kórházi ellátás
A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot. Sürgősségi esetekben az Európai
Egészségbiztosítási Kártyabemutatásával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Orvosi/fogorvosi kezelés

Gyógy – és kötszerek
Gyógyászati
segédeszközök

Kórházi kezelés
Utógyógykezelés
(közvetlenül egy kórházi
kezeléshez
kapcsolódó
kórházi rehabilitáció)

orvosonként/fogorvosonként
rendelési díj negyedévente

10

euró - Nem kerül sor ismételt negyedéves
díjfizetésre abban az esetben, ha a beteget
az egyik orvostól másikhoz irányították
védőoltások,
megelőző
és
kontrollvizsgálatok esetén nem kell díjat
fizetni
- a költségek 10%-ának megfelelő díj +
10 EUR rendelvényenként
- ha fix összegről, vagy szerződéses árról
van szó, az ezen felüli költségeket teljes
egészében a beteg fizeti
- egyéb esetekben a betegpénztárnál
szokásos költségek 10 százalékának
megfelelő összeg fizetendő
- minimum 5 euró, maximum 10 euró
- napi 10 euró díj
- évente maximum 28 naptári nap esetén

- bizonyos segédeszközök esetén (pl.
inkontinencia esetén pelenka használata)
indikációnként maximum havonta 1× 10
euró fizetendő

Az adott naptári évben
- a kórház számára
- utógyógykezelésre
és nyugdíjbiztosítás által fizetett
kórházi rehabilitáció esetén
már fizetett díjak beszámításával

A költségek visszatérítése
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be. Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott
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információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai
Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett
összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles
vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné
válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E
116-os nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy
szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának,
valamint a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A
külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja
lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Norvégia
Hol lehet több információhoz jutni?
The National Insurance Administration (Rikstrygdeverket) Sannergata 2, Oslo Postal address: PO
Box 5200 Nydalen, NO-0426 Oslo Telephone: +47 22 92 70 00 Fax: +47 22 92 70 70 E-mail:
rtv@trygdeetaten.no Website: http://www.nav.no/Forsiden
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Orvosi ellátás
Keresse fel a Nemzeti Társadalombiztosítási Igazgatósággal (Rikstrygdeverket) szerződéses
viszonyban álló általános orvost, vagy a helyi biztosítási hivatalt (Trigdekontoret). Kezelés
igénybevétele esetén be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyat.
Gyógyszerek
A beteg számára nélkülözhetetlen gyógyszereket a társadalombiztosítási rendszer részben
támogatja. Ebben az esetben a gyógyszereket egy speciális, kék színű vényre írja fel az orvos. A
gyógyszertárban az orvos által felírt kék receptre az Európai Egészségbiztosítási Kártya a
bemutatása ellenében szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.
Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel
lehet keresni a kórházat.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Általános orvos által nyújtott orvosi ellátás

132 NOK – napközben
237 NOK – este, éjjel és hétvégén

Orvos kiszállása lakásra

180 NOK – napközben
295 NOK este, éjjel és hétvégén

Szakorvos által nyújtott orvosi ellátás beutaló 450 NOK minden esetben
nélkül
Szakorvos által nyújtott orvosi ellátás beutalóval

280 NOK minden esetben

Fogorvosi ellátás

100 % önrész

Kék recept

38 %, de
receptenként

Más színű recept

100 %

Kórházi kezelés

ingyenes

maximum

520

NOK
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12 éven aluli gyermekek

Minden ingyenes

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné
válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E
116-os nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy
szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának,
valamint a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A
külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja
lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Olaszország
Hol lehet információkhoz jutni?
Unita Sanitaria Locale – USL. Az olasz egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége:
Ministero Della Salute Direzione Generale dei Rapporti con l’Unione Europea Ed i Rapporti
Internazionali -D.G.R.U.E.R.I. Piazzale dell' Industria, 20 00144 Roma Tel. :
00.39.06.599.424.64 Fax : 00.39.06.599.421.11 http://www.ministerosalute.it
Elutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Egészségügyi ellátás
Közvetlenül lehet az egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni a Kártyával.
Gyógyszerek
Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban, az Európai
Egészségbiztosítási Kártyával lehet kiváltani.
Kórházi kezelés
A kezelő orvos ad beutalót a kórházi kezeléshez.
Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási
Kártya felhasználásával.
A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni
Orvosi kezelés 36,00 EUR-ig vizsgálatonként, illetve kezelésenként
Gyógyszerek
Kategóriától függ: átalánydíj, 50%-os önrész vagy 100%-os önrész
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Olaszországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
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A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Portugália
Hol lehet több információhoz jutni?
Helyi egészségügyi hivatal (Administracao Regional de Saúde) vagy a Departamento de Acordos
Internacionais de Segurança Social I.P. Rua da Junqueira, 112 Apartado 3072 1300-344
LISBOA, www.seg-social.pt
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Orvosi ellátás
Az egészségügyi szolgáltató felkeresése előtt a helyi Centro de Saude-nál az E 111-es
nyomtatványt az orvosi ellátásra feljogosító elszámoló lapra kell becserélni. A központ
megszervezi a beteg orvosi ellátását. 2004. július 1.-től közvetlenül lehet az egészségügyi
szolgáltatóhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártyával.
Sürgős esetekben fel lehet keresni a kórházak, vagy egészségügyi központok orvosi ügyeleteit is,
amelyeket Lisszabonban CATUS-nak (Centro de Atendimento de Urgencias), Portoban SASUnak (Servico de Atendimento de Situacoes Urgentes), a további régiókban SAP-nak (Servico de
Atendimento Permanente) hívnak.
Gyógyszerek
A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.
Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel
lehet keresni a kórházat.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Orvosi ellátás
az intézmény jellegétől függően 3 – 7,50 EUR
gyerekek és terhes anyák 0 %
Gyógyszerek fajtától függően 15%, 37%, 69%, 95%

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
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amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Portugáliában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi
orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Románia
Hol lehet több információhoz jutni?
Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a Román Nemzeti Egészségbiztosítási
Intézettel (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate- www.cnas.ro ) szerződött egészségügyi
szolgáltatónál kell bemutatni. A szerződött szolgáltatókról a Román Egészségbiztosítási Intézet
illetékes megyei hivatala (lásd melléklet) nyújt felvilágosítást.
Egészségügyi ellátás
Amennyiben a romániai tartózkodás során ellátás válik szükségessé, és a körülmények lehetővé
teszik, az alapellátást nyújtó orvosnál (medicul de familie) kell jelentkezni. Szakorvosi illetve
kórházi ellátásra az általános orvos ad beutalót, de sürgős esetben közvetlenül lehet a romániai
kórházakhoz fordulni. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele a szerződött szolgáltatóknál –
a fogászati ellátás kivételével – alapesetben ingyenes, amennyiben a biztosított bemutatja az
Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A mentésért és elsősegélyért azonban bizonyos esetekben
külön díjat kell fizetni.
A romániai orvos által felírt gyógyszerek fix összegű támogatással vehetők igénybe, a támogatás
összege a gyógyszerek kategóriájától (A, B vagy C) függ. A támogatás fix összegén túli költséget
a betegnek kell fizetnie. Kiskorúak és terhesek a gyógyszereket térítésmentesen vehetik igénybe.
Fogorvosi kezelés esetén 40%-os önrészt kell fizetni.
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült
személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Romániában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi
orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.

A Román Nemzeti Egészségbiztosítási Intézet
(Casa Naţională de Asigurări de Sănătate)
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megyei hivatalai
megye
ALBA

cím

telefon

fax

Str. Vasile Goldis, nr.5

0258/833490

0258/834514

Alba Iulia

0258/834514

0258/834339

ARAD

B-dul Revolutiei 45, Arad

0257/270202

0257/270207

BACAU

Str. Marasesti, nr.13, Bacau

0234/576946

0234/510425

0234/576949
ARGES

Str. Aleea Spitalului nr.1, Pitesti 0248/285928

0248/284674

0248/285515

BIHOR

Sos. Borsului, km.4, Oradea

BISTRITA-NASAUD

Str. Granicerilor nr.5, Bistrita

0259/476830

0259/454184

0263/213138

0263/213201

0263/213323
BOTOSANI

BRAILA

B-dul Mihai Eminescu nr.52,
Botosani
Str. Rosiori nr.395,Braila

0231/512692

0231/512692

0231/513545
0239/627700

0239/627800

0239/627701
BRASOV

B-d Mihail Kogalniceanu nr.11,
Brasov

0268/322055

0268/310966

0268/320760

0268/322829

BUZAU

Str. Crizantemelor.18, Buzau

0238/717834

0238/724108

CALARASI

Str. Independentei, nr.51,
Calarasi

0242/316717

CARAS-SEVERIN

Str. Spitalului nr.36, Resita

0255/212200

0255/212643

CLUJ

Str. Constanta nr. 5, ClujNapoca

0264/407100

0264/530597

0238/720641
0242/318464

0242/312627

0264/407107

CONSTANTA

Bd Mamaia nr. 55-57, Constanta 0241/545513

0241/520083

COVASNA

Str. Vasile Goldis nr.2, Sf.
Gheorghe

DAMBOVITA

DOLJ

Str. 1 Decembrie 1918, nr.8,
Craiova

0251/550400

0251/553406

GALATI

Str. Mihai Bravu, nr.42, Galati

0236/410111

0236/413462

GIURGIU

Str.Vlad Tepes, bloc MUV1,
Giurgiu

GORJ

Str. Grivita nr.30, Tg.-Jiu

0241/545573
0267/352948

0267/352948

0267/352970

0267/352970

Str. Libertatii C2-C3, Targoviste 0245/214045

0245/634344

0245/214114

0236/413462
0246/216796

0246/216202

0253/223940

0253/223621

0253/223950
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HARGHITA

Str. Patinoarului nr.3, Miercurea- 0266/310311
Ciuc
0266/310260

0266/311488

HUNEDOARA

Str. 1 Decembrie nr.16, Deva

0254/219280

0254/218911

IALOMITA

Str. Matei Basarab nr. 175,
Slobozia

0243/231665

0243/232750

IASI

Str. Gh. Asachi nr.18/20

0232/218630

0232/218641

ILFOV

Str. Av. Popisteanu 46, sect 1,
Bucuresti

021/2245563

021/2243867

MARAMURES

MURES

Str. Gh. Bilascu nr. 22A, Baia
Mare
Str. Aurel Filimon nr.19,

021/2245564

0262/215202

0262/215205

0262/215207
0265/250040

0265/250031

0252/328766

0252/322772

Targu Mures

MEHEDINTI

Str. Anonimii nr.4, Drobeta
Turnu Severin

0252/328767

NEAMT

Str. Lt. Draghescu nr.4B, Piatra 0233/230612
Neamt
0233/220478

0233/230513

OLT

Aleea Muncii nr. 1-3,Slatina

0249/415906

0249/415902

PRAHOVA

Str. Praga nr.1, Ploiesti

0244/594703

0244/511443

SATU MARE

B-dul Lucian Blaga nr. 64, Stu
Mare

0261/706878

0261/765050

SALAJ

Str. Unirii nr.20, Zalau

0260/613242

0260/612614

SIBIU

B-dul Mihai Viteazu nr.4, Sibiu

0269/214279

0269/217770

SUCEAVA

Str.Prof. Morariu Leca

0230/521030

TELEORMAN

Str. Libertatii, nr.200A,
Alexandria

0247/317084

0247/317084

TIMIS

Str. Corbului nr.4, Timisoara

0256/201772

0256/294484

TULCEA

Str. Isaccei nr.6, Tulcea

0240/512449

0240/510732

0244/594600

0269/230054
0230/521548

0230/522675

0240/512957
0237/226626
VRANCEA

Str. Stefan cel Mare nr.27,
Focsani

VASLUI

Str. Stefan cel Mare nr.131,
Vaslui

0237/227714
0237/224583
0235/369103
0235/369104
0235/315605

0235/369115
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VALCEA

Str. General Gheorghe Magheru 0250/738035
nr.27, Ramnicu Valcea
0250/738036

0250/737949

BUCURESTI

Str. Ilfov nr. 4 sector 5, Bucuresti 021/3156914

021/3142757

CASMTCT

B-dul Dinicu Golescu nr.38,
sector 1, Bucuresti

021/3144996

021/3140424

Str. Popa Savu 45, sector 1,

021/2024502

021/2222342

021/3132372

CASOPSNAJ

Bucuresti
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Spanyolország
Hol lehet több információhoz jutni?
Az INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) helyi kirendeltségénél; a spanyol
egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) Subdirección General de Gestión de Prestaciones C/Padre Damián núm. 4 y 6 28036
MADRID; www.seg-social.es
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Orvosi ellátás
Szükség esetén közvetlenül az egészségügyi intézményt (tanácsadói – consultorio, járóbetegellátó – ambulatorio, egészségügyi központok – centro de salud, kórház – hospital). Ezekről az
intézményekről az INSS helyi kirendeltségén kap tájékoztatást. A községi hivatalokban és a
rendőrségen is be lehet szerezni ilyen jellegű információkat. Sürgős esetben a 112-es
telefonszámot kell felhívni.
Az orvosi kezelés igénybevételekor be kell mutatni az eredeti Európai Egészségbiztosítási
Kártyát. A fogorvosi ellátás költségeit az esetek többségében a páciens maga fizeti.
Gyógyszerek
A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
Abban az esetben, ha súlyos betegségről van szó, a kezelőorvos kórházi beutalásra tesz javaslatot.
A kórházi felvételkor be kell mutatni az eredeti Európai Egészségbiztosítási Kártyát, valamint a
személyazonosságot igazoló okmányt. A kórház megtartja az Európai Egészségbiztosítási Kártya
fénymásolatát.
Sürgősségi esetekben közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat.
Szükséges esetben az orvos által felírt mentőszállítást is fedezi a biztosító.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Gyógyszerek 40 % (a nyugdíjasokat kivéve)
Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére
kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére
vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
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megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült
személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Spanyolországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Svédország
Hol lehet több információhoz jutni?
A társadalombiztosítási igazgatóság helyi hivatalaiban. (Lokala Försäkringkassan)
http://www.fk.se/kontakta_oss.jsp A svéd egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége
Försäkringskassan 10351 STOCKHOLM; www.forsakringskassan.se
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
Orvosi ellátás
Keresse fel a legközelebbi orvosi rendelőt, kórházat, vagy az egészségbiztosítóval szerződéses
viszonyban álló/vagy magánorvost. Mutassa be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.
A szerződéses orvosok névsora a gyógyszertárakban rendelkezésre áll.
Fogorvosi kezelés céljából keresse fel a szerződéses fogorvost/fogklinikát (folktandvarden). Itt is
be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A fogorvosi kezelés költségeit a páciens
saját maga fizeti.
Gyógyszerek
A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
Abban az esetben, ha súlyos betegségről van szó, az eredeti Európai Egészségbiztosítási
Kártyával forduljon közvetlenül a kórház ügyeletéhez (akutmottagningen).
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Orvosi ellátás

100 – 300 SEK

Akut járóbeteg ellátás Kb. 250 SEK
Gyógyszerek

900 SEK-ig 100 %
900 és 4.300 SEK között 10 – 50 %
évente max. 1800 SEK
4.300 SEK felett teljes térítés

Kórházi ellátás

80 SEK/nap

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
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Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Svédországban keresőképtelenné válik, és
érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a
külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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Szlovákia
Hol szerezhet be több információt?
A szlovák egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége:
Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou Styčný orgán pre vecné dávky
812 62 BRATISLAVA www.udzs.sk
A szlovák biztosítók:
Betűszó
Intézmény neve
Intézmény címe
EZP
Európska zdravotná poistovná Lamačka cesta 3. 84104
Bratislava 4.
VSZP
Všeobecná
zdravotná Mamateyova 17, P.O
poist’ovňa
.BOX
41,850
05
(Általános Egészségbiztosító
Bratislava 55
Társaság)
SZP
Spoločná
Zdravotná Ondavská 3,
poist’ovňa
P.O.BOX 32,
(Közös
Egészségbiztosító 820 05 Bratislava 25
Társaság)
Apollo
Apollo zdravotná poistovňa
M.. Čulena 5,
P.O.BOX 77,
810 11 Bratislava 111
VZPD
Zdravotná poist’ovňa Dovera
810 00 Bratislava,
Čulenova 5 P.O. Box 230.
SIDERIASIDÉRIA – ISOTA
Železiarenska 1,
ISOTA
Združená zdravotná poist’ovň
P.O.BOX 10,
040 15 Košice-Šaca
UNION ZP
Union zdravotná poistovňa
Bajkálská 29/A
821 08 Bratislava 1

Grösslingová 5
Telefon
+421
33555111
+412-267277129

2

+421-250266354
+421-255780511
+421
2
264220
+421-556734449
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Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Orvosi ellátás
Amennyiben Ön szlovákiai tartózkodása során orvosi ellátásra szorul, az Európai
Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fordulhat a kezelőorvoshoz. A felsorolt
biztosítótársaságok irodái felvilágosítást adnak a szerződéses egészségügyi szolgáltatókról.
Fogászati ellátás
A fogászati alapellátás ingyenes, azonban csupán néhány szolgáltatás tartozik ebbe a kategóriába.
A nem ingyenes ellátásért a betegnek közvetlenül az orvos részére kell fizetnie. A beteg által
fizetendő önrész mértékét és az egészségbiztosító általi megtérítés mértékét egyéb esetekben
törvény szabályozza.
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Gyógyszerek
A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.
Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel
lehet keresni a kórházat.
Mind a kórházi, mind a járóbeteg-ellátás igénybe vétele esetén a betegnek egy – a szolgáltató
által rendelkezésére bocsátott - formanyomtatványon választania kell a fent felsorolt
biztosítótársaságok közül, az ellátás költségeinek megelőlegezése érdekében. A felsorolt
biztosítók közötti választás tekintetében teljes szabadsága van, és tekintettel arra, hogy a
költségeket utólagosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Gyógyszerek

Receptenként 0,17 EUR + a gyógyszerek besorolásától függően különböző
mértékű önrészt kell kifizetni, a gyógyszer besorolásáról az orvos köteles a
beteget tájékoztatni

Sürgősségi
1,99 EUR díj fizetendő
ellátás
FONTOS tudnivaló, hogy a hegyimentés Szlovákiában nem tartozik a kötelező biztosítás
által nyújtott szolgáltatások közé!
Betegszállítás 0,07 EUR/km
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné
válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E
116-os nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy
szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának,
valamint a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A
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külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja
lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
Az E 115-ös nyomtatvány kiállításáért az alábbi szerv a felelős: Socialna poist’ovna Ul.29
August 8-10 813 63 Bratislava 1
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Szlovénia
Hol szerezhet be több információt?
Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije Direkcija
Miklošičeva 24 1000 Ljubljana, Tel.: 01/3077311 www.zzzs.si
Kiutazás előtt
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.
Orvosi ellátás
Az alapszintű orvosi ellátásokat az egészségügyi központokban és a biztosító társaságokkal
szerződésben álló magánorvosoktól az Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehetik igénybe a
betegek.
Gyógyszerek
A gyógyszertárakban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.
Kórházi ellátás
A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.
Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya a bemutatásával közvetlenül is fel
lehet keresni a kórházat.
A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni
Orvosi ellátás

5 – 25 %

Kórházi gyógykezelés

15-25 %

Fogorvosi kezelés

15-90% a kezelés típusától függően

Gyógyszerek

25,90 – 100%

Ortopédiai segédeszközök 15%, 25% vagy 90% a segédeszköz típusától függően
Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén
Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját
terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a
kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervnek nyújtsa be.
Ebben az esetben az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv megkeresi a kisegítő
teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki,
amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így
megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban
részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.
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Keresőképtelenség
Abban az esetben, ha a magyar biztosított Szlovéniában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni
akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi
orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított
keresőképtelenségi igazolás lesz.
A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján)
keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje
alatti tartózkodási helyét.
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