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Fogalommeghatározás 

Olyan egészségügyi ellátás, amelyet 
nem abban a tagállamban 
nyújtanak, amelyben a beteg 
biztosítva van, illetve olyan 
egészségügyi ellátás, amelyet nem 
abban a tagállamban nyújtanak, 
amelyben az egészségügyi 
szolgáltató lakóhellyel rendelkezik, 
be van jegyezve vagy letelepedett. 



Az Európai Unió 

társadalombiztosítási rendszerei 

közötti koordináció 
 

 

másik tagállamba utazó uniós polgár 

akik saját országukban észszerű 
időn belül nem juthatnak 
egészségügyi ellátáshoz 

határ menti területeken 



2008. Irányelv-tervezet 

Európai Bizottság a Megújított 
Szociális Menetrend részeként 

„Javaslat: Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről”  

Betegjogokról, minőségbiztosításról, 
ellátásról, visszatérítésről 



Irányelv tervezet 
az egészségügyi szolgáltatások szervezése, 
nyújtása tagállami hatáskör - főleg a 
finanszírozás kérdése 

Esetek:  
eleve másik tagállamban tartózkodik az illető: 
már megoldott,-szociális biztonsági koordinációs 
rendelet- Európai Egészségbiztosítási Kártya 
kifejezetten gyógykezelés igénybevétele 
céljából utazik: a szolgáltatások szabad 
áramlása tárgykörébe sorolta a Bíróság 

Akkor finanszírozott, ha a beteg állapota nem teszi 
lehetővé a saját államban történő megfelelő 
ellátás nyújtását ésszerű időn belül. A biztosító 
előzetes beleegyezése szükséges.  
 



Irányelv-tervezet 
Ha nem az idő az ok,akkor a finanszírozás mértéke a 
belföldi költségmérték alapján történik. 

 
Együttműködés keretei:  

Határmenti régiók közötti együttműködés 
A más országokban felírt orvosi vények elismerése 
Az európai referencia hálózatok 
Az egészségügyi technológia: e-egészségügy 
Statisztikai adatgyűjtés évente 
A minőség és a biztonság területének ellenőrzése: 
komitológiai bizottság által   
 

együttesen alkalmazandó az  egyéb közösségi 
politikákkal  



Szabályozás 

 
Az egészségügyi ellátásra vonatkozó 
szabályok: az ellátás helye szerinti 
tagállam jogszabályai szerint nyújtják.  

 
Nemzeti kapcsolattartók: Könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást nyújtanak a 
betegek jogosultságairól, az 
eljárásokról, valamint a fellebbezés és 
jogorvoslat rendszereiről  

Nemzetközi együttműködő hálózatot 
képeznek 



Európai referenciahálózatok 

nagyon speciális  egészségügyi 
ellátást igénylő betegek érdekében  

technológiai innovációk 
alkalmazása 

források vagy szakértelem 
különleges koncentrációja- 
költséghatékony, kiváló minőségű  

Képzések, tudásmegosztás 



2010 május, új koordinációs 

rendelet 
Lehetőséget biztosítanak arra, hogy amennyiben itthon nem 

jutnánk hozzá, akkor valamelyik másik tagállamban 
vegyük igénybe a szükséges gyógykezelést  

Ehhez szükséges:  
támogató orvosi szakvélemény- testületi vélemény 
formanyomtatványon 
E 112 számú formanyomtatvány, amelyet az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai 
Integrációs Főosztálya állít ki  

 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és 

Európai Integrációs Főosztálya ezekkel a feltételekkel 
vállalja a gyógykezelés teljes költségének megtérítését.  


