Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009.
január 1-től hatályos 80.§ (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a Magyar Köztársaság
által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy, továbbá az 1997. évi LXXX. törvény 11.§
a) pontjának hatálya alá tartozó magyar állampolgár (azaz akire a biztosítás nem terjed ki), ha TAJ
számmal rendelkezik, köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági
rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül a regionális egészségbiztosítási
pénztárnak bejelenteni.
A bejelentést azoknak is teljesíteni kell, akiknek a külföldön, vagy a nemzetközi szervezet szociális
biztonsági rendszerében fennálló biztosítása 2009. január 1-jét megelőzően jött létre. Ebben az esetben
a bejelentési határidő legkésőbb 2009. április 30-dik napja.
Alábbiakban tájékoztatjuk, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT: EU-tagállamok, illetve Norvégia,
Liechtenstein, Izland és Svájc) tagállamában való munkavégzés ideje alatt Magyarországon miként alakul
biztosítási jogviszonya, illetve az egészségügyi ellátásra való jogosultsága.
1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján
Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vállal munkát, akkor Önre a
Szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EK rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozik.
Az EGT tagállamai:
Ausztria
Belgium
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország

Görögország
Izland
Írország
Olaszország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg

Németország
Norvégia
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Spanyolország
Svédország

Szlovákia
Szlovénia
Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
Svájc
Bulgária
Románia

A rendelet 13. cikke (1) bekezdése és (2) a) pontja alapján Önre kizárólag annak a tagállamnak a
szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi (egy jogállam elve),
kizárólag ott köteles járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló – alábbiakban részletezett
- társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség Önre nem terjed ki, illetve annak önkéntes
teljesítésére sincs lehetőség.
A Társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdésébe értelmében azon személyek, akik
Magyarországon rendelkeznek lakóhellyel, és (a Tbj. 5.§ vagy 16. §-a alapján) nem minősülnek
biztosítottnak vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak, egészségügyi szolgáltatási járulékot
kötelesek fizetni, ennek összege 2009. január 1-től havonta 4. 500,- Ft.
Mivel Ön megfelel a Tbj. 39.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, annak érdekében, hogy a
járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve a fenti egy tagállam elvének eleget tegyen, célszerű 2009. április 1-től kezdődően pedig kötelező - bejelentést tennie az egészségbiztosítási pénztár jogosulti
nyilvántartása számára.
A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
•
•

Utolsó magyarországi jogviszonya (munkaviszony, vállalkozói jogviszony stb.) befejezésének
dátuma;
Külföldi biztosítási jogviszony (munkaviszony) kezdetének időpontja; illetve

•

Egy nyilatkozat, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi
jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Nagy-Britanniában végzett
kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek
eleget teszek.)
A bejelentést a magyarországi lakóhelye szerinti egészségbiztosítási pénztárnál szíveskedjék megtenni az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
Egészségügyi ellátások
A magyarországi egészségügyi ellátásokra való jogosultsága az alábbiak szerint alakul.
A 1408/71/EK rendelet 22. cikk (1) bekezdés a) és i) pontja alapján Ön, mint az egyik tagállamban
biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges
egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való
tekintettel. Az ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint
egy magyar biztosított. A jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya (Kártya) igazolja. A
Kártyával az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátások
vehetők igénybe, a tervezett egészségügyi ellátások igénybe vételére a Kártya nem szolgál. A Kártyát az
illetékes – külföldi – biztosító állítja ki.
Tervezett ellátást egy másik tagállamban az illetékes biztosító által kiállított – előzetes engedélyt
megtestesítő – E 112-es nyomtatvány alapján lehet igénybe venni, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés c) és
i) pontja alapján. Az E 112-es nyomtatvány kiadásának feltételeiről kérjük, kérdezze az illetékes –
külföldi - biztosítóját. Az E 112-es nyomtatvány felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti
előzetes egyeztetés szükséges.
Amennyiben másik EGT-tagállambeli biztosítottként Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel,
akkor az illetékes – külföldi - biztosító által kiállított E 106-os nyomtatvány alapján Magyarországon
teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, a 1408/71/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontja
szerint.
Az E 106-os nyomtatványt a külföldi biztosító küldi meg a lakóhely szerint illetékes megyei
egészségbiztosítási pénztárnak, aki bejegyzi Önt, és ezt követően TAJ-szám alapján veheti igénybe
ellátást Magyarországon. A nyomtatvány kiállításának feltételeiről kérjük, kérdezze illetékes – külföldi –
biztosítóját.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a lakóhely fogalmát az illetékes állam a saját jogszabályai szerint
értelmezi. Tapasztalataink szerint az E 106-os nyomtatvány kiállítására Nagy-Britanniában, Írországban,
illetve Olaszországban munkát vállaló magyar állampolgárok esetében éppen a lakóhely fogalomnak a
magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt nem kerül sor. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya
azonban az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások igénybevételére.
2) Biztosítási jogviszony „egyezményes államban” végzett kereső tevékenység alapján
Amennyiben Ön Szerbiában, Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban vagy
Koszovóban végez kereső tevékenységet, amely alapján az adott államban kötelezően biztosított, a
Jugoszláviával illetve Montenegróval kötött egyezmények alapján szintén nincs helye az egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetésének.
A járulékfizetés alóli mentesülés érdekében a külföldi biztosítást a következő adatokkal kérjük megadni:
•
•

Utolsó magyarországi jogviszonya (munkaviszony, vállalkozói jogviszony stb.) befejezésének
dátuma;
Külföldi biztosítási jogviszony (munkaviszony) kezdetének időpontja; illetve egy nyilatkozat,
amelynek értelmében adott (egyezményes) államban végzett kereső tevékenység a helyi
jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg

A volt Jugoszlávia államaiban végzett kereső tevékenység esetén, az illetékes egészségbiztosító
igazolásának bemutatását követően a magyarországi ellátások TAJ-szám alapján vehetők igénybe.
3) Biztosítási jogviszony ún. harmadik államban végzett kereső tevékenység esetén
Harmadik államnak minősül társadalombiztosítási szempontból, az Európai Gazdasági Térség és a
Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociálisbiztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó
állam. Ide tartoznak továbbá azon államok is, melyekkel a Magyar Köztársaság kötött ugyan szociális
biztonsági egyezményt, de ezen egyezmények hatálya nem terjed ki az egészségbiztosításra (Korea,
Kanada, Québec).
Amennyiben Ön nem EGT tagállamban végez kereső tevékenységet, és Magyarországon lakóhellyel
rendelkezik, úgy a Tbj. 39.§ (2) bekezdése alapján havi 4. 500,- Ft. egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetésére kötelezett a külföldi munkavállalása tartamára is. A járulékfizetést a magyarországi lakóhelye
szerinti, állami adóhatósághoz kell teljesíteni, a 08T1011 adatlap kitöltését követően. Ez megalapozza az
Ön magyarországi egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.
Szíveskedjék tehát az egészségbiztosítás nyilvántartása számára bejelenteni:
-

utolsó magyarországi jogviszonyának megszűnési napját,
külföldi keresőtevékenysége mely államban és mely nappal kezdődött,
hazatérése esetén, külföldi biztosítása megszűnésének napját.

4) Saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezetek foglalkoztatottjai
Amennyiben az Ön foglalkoztatója saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet (pl. az
Európai Unió valamelyik intézménye), Önre a magyar jogszabályok szerinti biztosítás nem terjed ki (Tbj.
11. §). Ennek megfelelően az adott nemzetközi szervezet különálló egészségbiztosítási rendszerében
fennálló biztosítása idején Ön kizárólag e biztosítása terhére veheti igénybe az egészségügyi
szolgáltatásokat.
Szíveskedjék tehát az egészségbiztosítás nyilvántartása számára bejelenteni:
-

utolsó magyarországi jogviszonyának megszűnési napját,
biztosítási jogviszonya mely nemzetközi szervezetnél és mely nappal kezdődött,
hazatérése esetén a nemzetközi szervezetnél fennálló biztosítás megszűnésének napját.

Szíves közreműködését köszönjük.
OEP

Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni és a magyarországi/volt magyarországi lakóhelye szerint illetékes
megyei egészségbiztosítási pénztárnak eljuttatni!
Hivatkozási szám:

ADATLAP
Úgynevezett harmadik államban fennálló biztosítás esetén
A nyilatkozó adatai
TAJ szám (9 karakter !):
Viselt vezetéknév:
Viselt utónév 1:
Születési vezetéknév:
Születési utónév 1:
Születési hely (város):
Születési idő:
Utolsó magyarországi jogviszony:

Viselt utónév 2:
Születési utónév 2:
év

hónap

nap

év

hónap

nap

év

hónap

nap

év
év

hónap
hónap

nap
nap

(pl.: munkaviszony, egyéni v. társas vállalkozói jogviszony, gyed-ben, gyes-ben,
stb. részesült)

Jogviszony megszűnt:
A külföldi biztosítás adatai:
Külföldi biztosítás jogcíme: (pl.: munkaviszony, önálló vállalkozó, hozzátartozói stb.)

Külföldi biztosítási jogviszony helye
(ország):
Külföldi biztosítási jogviszony kezdete:
Külföldi biztosítás megszűnés napja:
Magyarországra történő hazatérés
napja:
Az adatok valódiságát elismerem.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26.§ (2) bekezdése értelmében a
polgárnak azt a tényt, hogy a Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, illetőleg három
hónapon túl külföldön tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy az illetékes külföldi
külképviseleti hatóságnál be kell jelentenie.

Nyilatkozat
Alulírott a Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával hagytam el.*
Alulírott munkavégzés céljából, illetve hozzátartozói minőségben tartózkodom külföldön, magyarországi
bejelentett lakóhellyel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy a harmadik államban folytatott kereső
tevékenységem/tartózkodásom idejére havi 4.500- Ft. egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség terhel.
A járulék fizetésének az állami adóhatósághoz kell eleget tennem.*
Alulírott munkavégzés céljából, illetve hozzátartozói minőségben tartózkodom külföldön, magyarországi
bejelentett lakóhellyel NEM rendelkezem, csak tartózkodási címmel.

Dátum:--------------------------

----------------------------------------------------aláírás

Az átmeneti Magyarországon tartózkodás esetén igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról további információ a
www.oep.hu honlapon tekinthető meg.
* Kérjük a megfelelő helyre szíveskedjen x-et tenni!

Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni és a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei
egészségbiztosítási pénztárnak eljuttatni!
Hivatkozási szám:

ADATLAP
EGT tagállamban vagy egyezményes államban fennálló biztosítás vagy
saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szerv (pl. az Európai Unió szervei)
foglalkoztatottja ill. annak családtagja esetén
EGT államok
Az alábbi államokban folytatott kereső tevékenység alapján fennálló biztosítási kötelezettség kizárja a
magyar társadalombiztosítási szabályok alkalmazását:
Ausztria
Belgium
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország

Görögország
Izland
Írország
Olaszország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg

Németország
Norvégia
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Spanyolország
Svédország

Szlovákia
Szlovénia
Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
Svájc
Bulgária
Románia

Egyezményes államok:
Szerbia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Koszovó
A nyilatkozó adatai
TAJ szám (9 karakter !):
Viselt vezetéknév:
Viselt utónév 1:
Születési vezetéknév:
Születési utónév 1:
Születési hely (város):
Születési idő:
Utolsó magyarországi jogviszony:

Viselt utónév 2:
Születési utónév 2:
év

hónap

nap

év

hónap

nap

(pl.: munkaviszony, egyéni v. társas vállalkozói jogviszony, gyed-ben, gyes-ben,
stb. részesült)

Jogviszony megszűnt:
A külföldi biztosítás adatai:
Külföldi biztosítás jogcíme: (pl.: munkaviszony, önálló vállalkozó, hozzátartozói stb.)

Külföldi keresőtevékenység helye: (akkor töltendő ki, ha a foglalkoztató nem nemzetközi szervezet)
Város:
Ország:
Külföldi egészségbiztosító megnevezése és címe:
Külföldi biztosítási száma:
Nemzetközi szervezet megnevezése:
A nemzetközi szervezet biztosítási
alapkezelőjének címe:

Külföldi biztosítási jogviszony kezdete:
Külföldi biztosítás megszűnés napja:
Magyarországra történő hazatérés
napja:

év

hónap

nap

év
év

hónap
hónap

nap
nap

Magyarországi levelezési cím:
Név:
Irányítószám:

Város:
Házszám:

Utca:

Emelet/ajtó:

Az adatok valódiságát elismerem.
Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az EGT-tagállamban vagy egyezményes államban folytatott kereső
tevékenységem a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg, a végzett
tevékenység alapján az adott országban vagy a nemzetközi szervezet által alkalmazott
jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek/ eleget tettem.
Alulírott kijelentem, hogy az EGT-tagállamban biztosított személy eltartott hozzátartozójaként
a helyi jogszabályok értelmében rendelkezem biztosítással.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a más tagállamban fennálló biztosítás ideje alatt, magyarországi
egészségügyi szolgáltatást, csak külföldi biztosítóm terhére vehetem igénybe. Az illetékes külföldi
biztosítótól a jogosultságomat biztosító igazolás beszerzéséről gondoskodom, a külföldi biztosító
igazolásának hiányában az általam igénybe vett magyarországi ellátások költségeit magam
fedezem.

Dátum:--------------------------

----------------------------------------------------aláírás

Az átmeneti Magyarországon tartózkodás esetén igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról további információ a
www.oep.hu honlapon tekinthető meg.
* Kérjük a megfelelő helyre szíveskedjen x-et tenni!

