
 

 

Jogosultság igazolása  

 

A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján „a  beteg – 

amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő 

egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:  

- jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.”  

Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok:  

TAJ szám 

Név 

Születéskori név 

Születés időpontja  

Beteg neme 

Anyja neve 

Lakcim irányítószámmal  

Állampolgársága 

Az adatokat hitelt érdemlően a TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve útlevél 

bemutatásával lehet igazolni.  

 

I.  Magyar Állampolgárok 
Biztosított, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgáltatás 

igénybevételéhez a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban TAJ szám) igazoló 

okmányt köteles bemutatni.  

 

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: 

 

"A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatása kötelező".  
A beteg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát ezen TAJ számot tartalmazó okmánnyal 

bizonyítja.   A beteg azonosítás érdekében az egészségügyi szolgáltató a TAJ kártya mellett jogosult 

egyéb személyi azonosításra alkalmas okiratot elkérni, (személyi igazolvány, lakcímkártya). Az 

adatokat jogosult a szolgáltatónál nyilvántartott adatokkal egyeztetni.  

 

A külföldön élő, Magyarországon TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgárokat a külföldi 

állampolgárokkal azonosan kell minősíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A külföldön igénybevett, tervezett egészségügyi ellátások igénybevételi formáit összefoglaló 2011/24 

EU irányelv hazai implementálása alapján megjelent és 2013. október 25-én hatályba  lépett  a  

külföldön  történő  gyógykezelések  részletes  szabályairól  szóló 340/2013.(IX.25.) Korm. rendelet.  

A tájékoztató megküldésének célja, hogy összefoglaljuk az ebben a körben lehetséges ellátási 

lehetőségeket, az egyes ellátások esetén a beteg által kötelezően szolgáltatandó dokumentumokat, a 

térítés módját illetve az adatszolgáltatási módokat.  

 

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi 

jogosultságigazolások alapján láthatják el.  

1. Európai Egészségbiztosítási Kártya és Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány - 

 Orvosilag szükséges ellátás  

 

Bevezetés  

 

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen 

államokban biztosított személyek részére ideiglenes magyarországi tartózkodásuk során az orvosilag 

szükséges egészségügyi szolgáltatás Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU-Kártya) 

alapján nyújtandó. Az EU-kártya alapján nyújtott ellátás feltételei és szabályai az új kormányrendelet 

hatályba lépésével nem változtak!  

 

Kik vehetnek igénybe ellátást EU-Kártyával?  

 

Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe orvosilag szükséges ellátást 

Európai Egészségbiztosítási Kártyával:  

 

Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, 

Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia  



 

 

 

 

Az EU-Kártya külalakja  

 

Az EU-Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a 

kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Az Európai 

Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. Az EU-

Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján annak 

tartalma minden esetben beazonosítható.  

 

Az EU-Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum közepén (12 ötágú csillag - kivéve Norvégia, 

Izland, Liechtenstein és Svájc esetében, melyek az európai szimbólumot nem alkalmazzák) található a 

kibocsátó ország kétjegyű kódja (az országkódokat lásd az 1. számú mellékletben).  

3. mező: vezetéknév  

4. mező: utónevek  

5. mező: születési idő (nap/hónap/év)  

6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám  

7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele  

8. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)  

9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja - az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttól az EU-

Kártya alapján nem nyújtható.  

Megjegyzés: az Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakjára vonatkozó szabályok csupán  

a kártya egyik oldalát érintik. Az EU-Kártyát kibocsátó teherviselő a kártya hátoldalának  

képéről és tartalmáról szabadon dönt (az egyes EU-Kártya szabványokat lásd az 2. sz. mel- 

lékletben).  

 

A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány  

 

Amennyiben az EU-Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékes 

egészségbiztosítási intézmény ún. Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. A Kártyahelyettesítő 

Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos nyelvhasználatra ugyanazok a 

szabályok vonatkoznak, mint az EU-Kártya esetében.  

A Kártyajelyettesítő Nyomtatvány tartalmi elemei:  

-  Vezetéknév  

-  Keresztnév  

-  Születési dátum  

-  Biztosítási szám  

-  Külföldi biztosító azonosító száma  

-  Igazolás érvényességének kezdete  

-  Igazolás érvényességének vége  

A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány magyar nyelvű mintapéldányát a 3. sz. melléklet tartal- 

mazza. 



 

 

 

 

Az EU-Kártyával igénybe vehető ellátások köre  

 

A fenti igazolásokkal Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az 

egészségügyi szolgáltatások, amelyek  

-  a magyarországi átmeneti tartózkodás során  

-  orvosilag szükségessé válnak.  

 

Ennek megfelelően a külföldi biztosított az EU-Kártyával (vagy Kártyahelyettesítő Nyomtatvánnyal) 

közvetlenül a magyar egészségbiztosítással szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz 

fordul, akinek az EU-Kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alapján úgy kell ellátnia a külföldi 

biztosítottat, mintha magyar biztosított lenne.  

Az érvényes EU-Kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatványt bemutató külföldi biztosítással rendelkező 

beteg részére kötelezően nyújtandók a szükséges ellátások, az ellátás költségeinek megtérítésére a beteg 

nem kötelezhető.  

 

Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a ke- 

zelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgálta- 

tások minősülhetnek. Orvosilag szükséges ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amely  

nem halasztható a másik tagállamba történő visszatérésig. Amennyiben az igényelt ellátást  

- a beteg állapotára való tekintettel - nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a 

szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván 

Magyarországon tölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik EGT állampolgárok részére 

kiadott tartózkodási engedéllyel (tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás), csak azon szolgáltatások 

nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási 

kártya/regisztrációs igazolás, illetve az igazolás (EU-Kártya) érvényességének lejártát kell figyelembe 

venni.  

 

Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során az alábbi 

ellátásokat minden esetben az EU-Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni:  

-  dialízis  

-  oxigénterápia  

-  speciális asztmakezelés  

-  kemoterápia  

-  szülés, a szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások.  

 

Megjegyzés: az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges 

ellátások a szülést követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat az EU-

Kártya adataival kell jelenteni.  

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen 

egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott Magyarországra. 



 

 

 

 

Jelentés  

 

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP 

előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan 

megtérítteti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik „E” 

térítési kategória megjelölésével.  

 

Irányadó jogszabályok  

 

-  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet. 19. cikke  

-  A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 25. cikke  

-  A Bizottság S3. határozata  

2. S2 vagy E112 nyomtatvány - tervezett ellátás 

Bevezetés  

A szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján az Európai Gazdasági Térség tagállamainak 

állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek 

egészségbiztosítójuk engedélye alapján jogosultak más tagállamban tervezetten egészségügyi 

szolgáltatást igénybe venni.  

 

Kik vehetnek igénybe ellátást EU-Kártyával?  

 

Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe tervezett ellátást S2/E112 

nyomtatvánnyal:  

 

Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, 

Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia  

 

Az S2 vagy E112 nyomtatvány alapján nyújtható ellátások  

 

Az E 112 vagy S2 jelű egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy a nyomtatványon  

megjelölt szolgáltató (amennyiben meg van jelölve), illetve ellátás esetében ugyanolyan  

feltételek mellett jogosult az igénybevételre a társadalombiztosítóval szerződött egészség- 

ügyi szolgáltatónál, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szol- 

gáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egész- 

ségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére. A nyomtatványt az Európai Gazda- 

sági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki. Az S2 vagy E112 jelű nyom- 

tatvány funkcióját tekintve nem más, mint a külföldi biztosító által kiállított költségátválla- 

lást tanúsító igazolás. 



 

 

 

 

Az S2 vagy E112 nyomtatvány külalakja  

 

Az S2 mintáját a 4. számú melléklet, az E112 nyomtatvány mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza.  

 

Kötelező adattartalmuk: 

 

S2 jelű nyomtatvány 

- Vezetéknév 

- Keresztnév 

- Születési dátum 

- Biztosítási szám 

- Külföldi biztosító azonosító száma 

- Külföldi biztosító neve 

- Külföldi Biztosító címe 

- Érvényes biztosítás szerinti ország 

- Igazolás érvényesség kezdete 

- Igazolás érvényesség vége 

 

Jelentés 

 

E112 jelű nyomtatvány 

- Vezetéknév 

- Keresztnév 

- Születési dátum 

- Biztosítási szám 

- Külföldi biztosító azonosító száma - 

Külföldi biztosító neve 

- Külföldi Biztosító címe 

- Érvényes biztosítás szerinti ország - 

Igazolás érvényesség kezdete - Igazolás 

érvényesség vége  

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP 

előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan 

megtérítteti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik „E” 

térítési kategória megjelölésével.  

 

Irányadó jogszabályok  

 

-  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 20. cikke  

-  A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 26. cikke  

 

3. Határon átnyúló ellátás a 2011/24/EU Irányelv alapján  

 

Bevezetés  

 

A 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió más tagállamainak betegei jogosultak Magyarországon 

tervezetten határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni.  

 

Milyen szolgáltatónál vehetnek igénybe ellátást?  

A külföldi betegek mind a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, mind 

magánszolgáltatónál jogosultak határon átnyúló (irányelvi) ellátást igénybe venni.  



 

 

 

 

Milyen dokumentummal veheti igénybe a beteg az egészségügyi szolgáltatást Magyaror- 

szágon?  

A bejövő beteg a külföldi biztosító által kiállított olyan dokumentummal vehet igénybe határon átnyúló 

egészségügyi ellátást, amely az Európai Unió tagállambeli állampolgárságát vagy az egészségügyi 

ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.  

 

Ellátás igénybe vételéhez szükséges igazolások és kötelező adattartalmuk 

 

Személyazonosságot igazoló okmány 

és 

- Vezetéknév 

- Keresztnév 

- Születési dátum 

 

 

 

 

Az ellátás nyújtásának módja 

 

EGT tagállamban fennálló biztosítást 

igazoló biztosítási kártya vagy nyom- 

tatvány 

- Vezetéknév 

- Keresztnév 

- Születési dátum 

- Érvényes biztosítás szerinti ország 

- Biztosítási szám 

- Külföldi biztosító neve  

A határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében fokozottan érvényesül az „egyenlő elbánás elve”, 

azaz a külföldről érkező személyek azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyi ellátásra jogosult 

személlyel.  

Példaként említhető, hogy abban az esetben, ha a külföldi személy olyan ellátást szeretne  

igénybe venni, amely a magyar jogosult számára is várólista szerinti besorolás alapján tör- 

ténhet meg, úgy ez a külföldről érkező jogosultsággal rendelkező személyre is érvényes  

szabály.  

 

A kezelés természetétől függően beutaló vagy orvosi dokumentáció bemutatása is szüksé- 

ges lehet. A beutalót kiállíthatja egy másik EU tagállam egészségügyi szolgáltatója, vagy egy  

magyar szolgáltató. A beutaló elfogadását az egészségügyi szolgáltató akkor tagadhatja  

meg, ha az az egészségügyi szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég informá- 

ciót a beteg egészségi állapotáról és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások  

köréről.  

 

A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehet megtagadni arra 

hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel nem 

rendelkezik.  

Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a területi ellátási 

kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az elutasítást 

ilyen esetben írásban meg kell indokolni. 



 

 

 

 

Milyen áron kell nyújtani az ellátást?  

 

Az ellátás költségeit a külföldi beteg fizeti meg. A bevétel az egészségügyi szolgáltató saját  

bevételét képezi. Ez a térítési díj nem térhet el attól a díjtól, amelyet a hazai beteg ellátá- 

sáért  

- közfinanszírozott szolgáltatók esetében az OEP, 

- magánszolgáltatás keretében nyújtott ellátások esetében a szolgáltató által meghatáro- 

zott szabályzat alapján a hazai beteg térít.  

 

Az irányelv alapján nyújtott ellátásról a magyar közfinanszírozott szolgáltató az alábbi táblázat szerinti 

adatszolgáltatást köteles teljesíteni:  

 

 

Külföldi beteg ellátás a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében 

Térítési kategória T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által 
határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás 
(bejövő beteg) 

Finanszírozás a. az uniós beteg ellátásának rendjét és a finanszírozás módját a 
217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 5/D §-a szabályozza b. a külföldi 
beteg közvetlenül finanszírozza a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
50/A § alapján meghatározott mértékben az ellátás díját a magyar 
szolgáltató részére 

Jelentés a hazai 
teljesítményelszámolási 
rendszerben 

A szolgáltató a határon átnyúló egészségügyi ellátás monitoringja 
érdekében a 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet megfelelő 
teljesítmény elszámolási adatlapján „T” térítési kategóriában jelenti 
az ellátott esetet. 

 

 

Eljárás magyar biztosított külföldi gyógykezelése esetén  

 

Amennyiben a beteg az OEP-től külföldi gyógykezelésre engedélyt kapott, a beteg kezelőorvosa a 

külföldi gyógykezelést követően köteles a külföldi gyógykezelés eredményességének felülvizsgálatát 

elvégezni és a 340/2013. (IX.25.) Korm. rendelet 7. számú mellékletét kitölteni. Amennyiben a beteg 

uniós rendeletek alapján kapott engedélyt és rendelkezik S2 igazolással, az ellátást „V” térítési 

kategóriába, amennyiben határon átnyúló ellátásra kapott engedélyt, „Y” térítési kategóriába kell 

lejelenteni.  

 

Irányadó jogszabályok  

 

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § 

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásá- 

ról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. §  



 

 

 

 

- A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX.25.) 

Korm. rendelet  

4. Egészségügyi ellátás egyezmények alapján 

Orosz, ukrán állampolgárok ellátása  

Az orosz és az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra 

jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat 

útlevél felmutatásával vehetik igénybe.  

 

Szerb, macedón, koszovói biztosítottak ellátása  

 

A szerb, a macedón és a koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt 

sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A 

sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe.  

 

Bosnyák és montenegrói biztosítottak ellátása  

 

A bosnyák és montenegrói biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi 

ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi 

ellátásokat a bosnyák biztosítottak a BH/HU 111 nyomtatvánnyal (6. számú melléklet), a montenegrói 

biztosítottak a CG/HU 111 nyomtatvánnyal (7. számú melléklet) vehetik igénybe.  

Ellátás igénybe vételéhez és elszámoláshoz szükséges igazolások és kötelező adat- 

 tartalmuk montenegrói, illetve bosnyák biztosítottak esetén 

 

CG/HU 111 jelű nyomtatvány 

- Vezetéknév 

- Keresztnév 

- Születési dátum 

- Biztosítási szám 

- Külföldi biztosító azonosító száma  

- Külföldi biztosító neve 

- Külföldi Biztosító címe 

- Érvényes biztosítás szerinti ország  

 (kizárólag Montenegró lehet)  

- Igazolás érvényesség kezdete  

- Igazolás érvényesség vége 

 

BH/HU 111 jelű nyomtatvány 

- Vezetéknév 

- Keresztnév 

- Születési dátum 

- Biztosítási szám 

- Külföldi biztosító azonosító száma  

- Külföldi biztosító neve 

- Külföldi Biztosító címe 

- Érvényes biztosítás szerinti ország  

  (kizárólag Bosznia-Hercegovina le- 

   het) 

- Igazolás érvényesség kezdete 

- Igazolás érvényesség vége



Ellátás egészségügyi együttműködési egyezmények alapján  

 

Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények:  

Angola, Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság  

 

Az egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait a  

társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátás- 

ban részesíti heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő hely- 

zet esetén. Az ellátásra való jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják iga- 

zolni.  

 

Jelentés  

 

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP 

előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint 

történik „3” térítési kategória megjelölésével.  

 

Jogalap:  

- A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII.30.)  MüM 

rendelet  

- A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményről szóló 1959. évi 20. sz. tvr. 11. cikke  

- A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezményről szóló 2009. évi II. törvény 12. cikke  

- A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezményről szóló 2008. évi LXXXII. törvény 12. 

cikke  

- 17/1984. (III. 27.) MT rendelet a magyar-angolai egészségügyi együttműködési egyezményről 

- 14/1975. (V. 14.) MT rendelet a magyar-koreai egészségügyi együttműködési egyezményről 

- 47/1978. (X. 4.) MT rendelet a magyar-iraki egészségügyi együttműködési egyezményről 

- 15/1981. (V. 23.) MT rendelet a magyar-jordániai egészségügyi együttműködési egyezményről 

- 1969. évi 16. törvényerejű rendelet a magyar-kubai egészségügyi együttműködési 

egyezményről 

- 29/1974. (VII.10.) MT rendelet a magyar-mongol egészségügyi együttműködési egyezményről 

- 33/1979. (X. 14.) MT rendelet a magyar-kuvaiti egészségügyi együttműködési egyezményről 

 



1. sz. melléklet 

ORSZÁGKÓDOK AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ALKALMAZÁSÁHOZ 

 

Ssz. Országkód Megnevezés 

1.  AT Ausztria 

2.  BE Belgium 

3.  BG Bulgária 

4.  CY Ciprus 

5.  CZ Cseh Köztársaság 

6.  DK Dánia 

7.  EE Észtország 

8.  FI Finnország 

9.  FR Franciaország 

10. GR  Görögország 

11. HR  Horvátország 

12. IS  Izland 

13. IE  Írország 

14. IT  Olaszország 

15. LV  Lettország 

16. LI  Liechtenstein 

17. LT  Litvánia 

18. LU  Luxemburg 

18. DE  Németország 

20. NO  Norvégia 

21. MT  Málta 

22. NL  Hollandia 

23. PL  Lengyelország 

24. PT  Portugália 

25. RO  Románia 

26. ES  Spanyolország 

27. SE  Svédország 

28. SK  Szlovákia 

29. SI  Szlovénia 

30. UK Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) 

 



2. számú melléklet  

 

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA  

 

A feliratok szövege:  

1. Vezetéknév  

2. Utónevek  

3. Születési idő  

4. Társadalombiztosítási azonosító jel  

5. Intézmény azonosító száma  

6. Kártya azonosító szám  

7. Lejárat ideje  

 

A feliratok elhelyezkedése különálló Kártya esetén:  

 

3. Vezetéknév  

 

4. Utónevek  

 

5. Születési idő 6. Társadalombiztosítási azonosító jel 

 

7. Az intézmény azonosító száma  

 

8. Kártya azonosító szám 9. Lejárat ideje 

 

 

 

 

Szabvány1 - különálló kártya:  

 

 



 

 

 

 

 

 

Szabvány 2 - a nemzeti kártya hátoldalán szereplő kártya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabvány 3 - Chippel ellátott kártya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabvány 4 - Svájcban kiadott kártya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem! Az Európai Bizottság által meghatározott szabvány nem terjed ki a Kártya másik 

oldalára. A Kártya másik oldalát és annak tartalmát a kibocsátó intézmény teljesen szabadon 

határozza meg. A másik oldal lehet nemzeti vagy regionális  



egészségügyi kártya (Németország, Olaszország, Csehország, Ausztria), de  

tartalmazhat közérdekű tájékoztatást is (Lengyelország, Egyesült Királyság).  

 

 



AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁT HELYETTESÍTŐ IGAZOLÁS 

A Migráns Munkavállalók Szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságának az Európai Egészségbiztosítási 
Kártya műszaki leírásával kapcsolatos 2003. június 18-i 190. számú határozata alapján  

Formanyomtatvány azonosítója Kibocsátó ország 
1.  E-  2. HU   
 
 A kártyabirtokos adatai 
3. Név:   
4. Utónév:  
5. Születési idő:   __/__/____ 
6. Személyi azonosító szám:  
Az illetékes intézménnyel kapcsolatos információk 
7. Intézmény azonosító száma:   
 

 
A kártyával kapcsolatos információk 
8. Kártya azonosító szám:   
9. Lejárat ideje:    __/__/____ 
 
 
Az igazolás érvényessége 

a) __/__/____ –tól/től 
b) __/__/____ -ig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az igazolás kiállításának időpontja 
c) __/__/____ 

Az intézmény aláírása és pecsétje 
d)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzések és információk 
 
Az Európai Kártyán szabad szemmel olvasható adatokra – beleértve az adatmezők leírását, értékét, hosszúságát, és jellemzőit – 
vonatkozó minden szabványt alkalmazni kell az okmány esetében is.  



(*) A 883/2004/EK rendelet 20., 27. és 36. cikke, valamint a 987/2009/EK rendelet 26. és 33. cikke.
(**) A jogosult adja meg, ha az intézmény erről nem rendelkezik információval.

2. A GYÓGYKEZELÉS TÍPUSA ÉS HELYE

2.1 Gyógykezelés  

 

 

 

 

2.2 A gyógykezelés helye

 

 

 

2.3 A gyógykezelés várható időtartama

2.3.1 Kezdő nap 2.3.2 Utolsó nap

  TÁJÉKOZTATÁS A JOGOSULT SZÁMÁRA

Ez az igazolás feljogosítja Önt egy bizonyos orvosi kezelés külföldön történő igénybevételére. Ha ezt az igazolást 

bemutatja azon ország egészségügyi intézményének, ahol a gyógykezelést nyújtani fogják, ugyanolyan feltételekkel 

részesül orvosi kezelésben, mint az adott országban biztosított személyek. 

Jogosult lehet kiegészítő térítésre a nemzeti térítési arányoknak megfelelően.  

Erről az Ön egészségügyi intézménye ad felvilágosítást. Az egészségügyi intézmények listáját az alábbi weboldalon 

találja: http://ec.europa.eu/social-security-directory/

1. A JOGOSULT SZEMÉLYES ADATAI

1.1 Személyi azonosító szám az illetékes tagállamban

1.2 Családi név

1.3 Utónevek

1.4 Születési név (**)

1.5 Születési idő 

1.6 Jelenlegi lakcím

1.6.1 Utca, házszám 1.6.3 Irányítószám

1.6.2 Város 1.6.4 Országkód

1/2

Tervezett gyógykezelésre való jogosultság
A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet (*)

S2

Szociális biztonsági
rendszerek koordinációja

©Európai Bizot tság
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S2
Tervezett gyógykezelésre való jogosultság

Szociális biztonsági
rendszerek koordinációja

3. A NYOMTATVÁNYT KITÖLTŐ INTÉZMÉNY

3.1 Név

3.2 Utca, házszám

3.3 Város

3.4 Irányítószám 3.5 Országkód

3.6 Intézményazonosító

3.7 Faxszám

3.8 Telefonszám

3.9 E-mail cím

3.10 Dátum

3.11 Aláírás

 BÉLYEGZŐ

 



A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL 
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG 
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IGAZOLÁS A JELENLEG NYÚJTOTT BETEGSÉGI VAGY ANYASÁGI ELLÁTÁSOKRA  
VALÓ JOGOSULTSÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

 
1408/71/EGK rendelet: 22. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont; 22 cikk (1) bekezdés c) pont i. alpont, 22. cikk (3) bekezdés, 22a. cikk; 31.cikk 

574/72/EGK rendelet: 22. cikk (1) és (3) bekezdés; 23. cikk; 31.cikk (1) és (3) bekezdés 
 
Ezt a nyomtatványt az illetékes teherviselőnek, illetve a biztosított, a nyugdíjas vagy a családtag lakóhelye szerint illetékes intézménynek kell 
kiállítania a biztosított személy, a nyugdíjas, illetve annak családtagja részére. Ha a biztosított személy vagy a nyugdíjas az Egyesült 
Királyságba utazik, a nyomtatvány egy példányát a Department for Work and Pensions, Pension Service, International Pension Centre (Munka- 
és Nyugdíjügyi Minisztérium, Nyugdíjszolgálat, Nemzetközi Nyugdíjközpont), Tyneview Park, Newcastle-Upon-Tyne, részére is el kell küldeni. 
 

Kérjük a nyomtatványt nyomtatott betűkkel töltse ki, és csak a pontozott vonalra írjon. A nyomtatvány 2 oldalból áll, amelyek egyike 
sem hagyható ki. 

 

1.    Biztosított személy  Biztosított személy családtagja 
   Önálló vállalkozó  Önálló vállalkozó családtagja 
   Nyugdíjas (foglalkoztatottakra vonatkozó rendszerben)  Nyugdíjas családtagja 

(foglalkoztatottakra vonatkozó rendszerben) 
   Nyugdíjas (önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben)  Nyugdíjas családtagja 

(önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben)  
1.1. 
Családi név(nevek)2: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2. 

Utónév(nevek)3:                                                                                    Születési idő:............................................................................ 
1.3. 

Előző név(nevek): ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4. 

Cím az illetékes országban: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.5. 

Cím abban az országban, amelybe az érintett személy utazik: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.6. 

Személyi azonosító szám4: ....................................................................................................................................................................... 
 
2. A fent megnevezett személynek a természetbeni ellátásokhoz fűződő joga fennmarad  

  a betegség- és anyasági biztosítása alapján                                            nem munkahelyi jellegű balesetbiztosítása alapján5 
 ………………………………………………………………………………………….(ország)-ban/ben, ahová abból a célból utazik, hogy  
2.1.  lakóhelyet létesítsen 
2.2.  ott kezelésben részesüljön ……………………………………………………………................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………-ban/-ben  
 vagy bármely hasonló jellegű intézményben, amelybe átszállítása orvosi szempontból, e kezelésre való tekintettel szükséges. 
2.3.  biológiai mintákat küldjön olyan vizsgálatok elvégeztetése érdekében, amelyekhez az érintett személy jelenléte nem szükséges. 
 
3.  Ezeket az ellátásokat az igazolás bemutatása után ………….......…………………-tól ………………………………………………-ig 
 bezárólag lehet nyújtani. 
 
4. 
A vizsgálatot végző orvosunktól származó jelentés(t) 

4.1.  lezárt borítékban a nyomtatványhoz mellékeltük 

4.2.  ……………………………………………….-án/-én elküldtük…………………………………………………………………-nak/-nek7 

4.3.  igény esetén el fogjuk küldeni 

4.4.  még nem készült el 
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5. Illetékes teherviselő 

5.1. Név  
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.2. Az intézmény azonosító száma: 
................................................................................................................................................................ 

5.3. Cím: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…... 
5.4. Bélyegző                                                                              5.5.      Kelt:  ……………………………………………………… 
5.6. Aláírás: 
   

 
 
 
Tájékoztató az érintett személy számára 
 
A lehető leghamarabb be kell nyújtania ezt a nyomtatványt annak az országnak betegség- és anyasági biztosítási intézményéhez, amelybe 
utazik. Ezek az intézmények a következők:  : 
 
Belgiumban az Ön által választott mutualité (helyi betegségbiztosítási pénztár); 
a Cseh Köztársaságban a Zdravotní pojišťovna, (az Ön által választott betegségbiztosítási pénztár); 
Dániában az egészségügyi szolgáltató, rendszerint az általános orvos, aki szakorvoshoz fogja irányítani Önt; 
Németországban az Ön által választott Krankenkasse (betegbiztosító pénztár); 
Észtországban az Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár); 
Görögországban rendszerint a területi vagy helyi társadalombiztosítási intézetek (IKA) adják ki az egészségügyi könyvet, amely nélkül a 
természetbeni ellátás nem vehető igénybe; 
Spanyolországban a spanyol társadalombiztosítás egészségbiztosítási rendszerébe tartozó orvosi és kórházi szolgálatok. A nyomtatványt 
fénymásolattal együtt kell benyújtani.  
Franciaországban a Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegségbiztosítási pénztár);  
Írországban a Health Service Executive (Egészségügyi Igazgatóság) helyi hivatala;  
Olaszországban rendszerint a területileg illetékes Unita sanitaria locale (Egészségügyi Hatóság helyi egysége); 
Cipruson az Υπουργείο Υγεία (Egészségügyi Minisztérium), 1448 Lefkosia ; 
Lettországban a Veselibas obligatas apdrošinašanas valsts agentura (Országos Kötelező Egészségbiztosító); 
Litvániában a  'Territorial Patient Fund', betegség- vagy anyasági biztosítási intézmények; 
Luxemburgban a Caisse de maladie des ouvriers (Munkavállalók Betegségbiztosítási Pénztára); 
Magyarországon az egészségügyi szolgáltató,  
Máltán az az országos egészségügyi szolgálat (orvos, fogorvos, kórház, egészségügyi központ), amely az ellátást nyújtja; 
Hollandiában a lakóhely szerint illetékes bármely betegbiztosítási alap, illetve ideiglenes tartózkodás esetén az Agis zorgverzekeringen  
(Általános Kölcsönös Betegbiztosítási Szövetség), Utrecht; 
Ausztriában a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Gebietskrankenkasse (Regionális Társadalombiztosítási Pénztár); 
Lengyelországban a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Narodowy Fundusz Zdrowia (Nemzeti Egészségügyi Alap) területi 
kirendeltsége; 
Portugáliában az anyaország vonatkozásában a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Administração Regional de Saúde (Területi 
Szociális Biztonsági Igazgatóság);  Madeira esetében a tartózkodási hely szerinti Centro de Saúde (Egészségügyi központ); az Azori 
szigetek esetében a tartózkodási hely szerinti Centro de Saúde (Egészségügyi központ); 
Szlovéniában a Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (ZZZS, Szlovén Egészségbiztosító Intézet) lakóhely vagy tartózkodási hely szerint 
illetékes területi szolgálata 
Szlovákiában a biztosított által választott zdravotná poist’ovňa (egészségbiztosító társaság). Pénzbeli ellátások esetében a „Sociálna 
poisťovňa” (Társadalombiztosítási Ügynökség), Pozsony; 
Finnországban a Kansaneläkelaitos (Szociális Biztonsági Intézet) helyi irodája. A nyomtatványt az ellátást nyújtó városi egészségügyi 
központnak vagy közkórháznak kell benyújtani; 
Svédországban a Försäkringskassan (Társadalombiztosítási Hivatal). A nyomtatványt az ellátást nyújtó intézménynek kell benyújtani; 
az Egyesült Királyságban az az egészségügyi szolgálat (orvos, fogorvos, kórház stb.), amely az ellátást nyújtja; 
Izlandon a Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík;  
Liechtensteinben az Amt für Volkswirtschaft (Nemzeti Gazdasági Hivatal), Vaduz; 
Norvégiában a lokale Trygdekontor (helyi biztosítási fiók). 
Svájcban az Institution commune LAMal — Instituzione commune LAMal — Gemeinsame Einrichtung KVG (A Szövetségi Betegbiztosítási 
Törvény alapján működő Közös Intézmény), Solothurn. A nyomtatványt az ellátást nyújtó orvosnak vagy kórháznak kell benyújtani. 
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MEGJEGYZÉSEK 

 
1 Annak az országnak a betűjele, amelyhez a formanyomtatványt kitöltő intézmény tartozik: BE = Belgium; CZ = Cseh Köztársaság; DK 

= Dánia; DE = Németország; EE = Észtország; GR = Görögország, ES = Spanyolország; FR = Franciaország; IE = Írország; IT = 
Olaszország; CY = Ciprus; LV = Lettország; LT = Litvánia; LU = Luxemburg; HU = Magyarország; MT = Málta; NL = Hollandia, AT = 
Ausztria; PL = Lengyelország; PT = Portugália; SI = Szlovénia; SK = Szlovákia; FI = Finnország; SE = Svédország; UK = Egyesült 
Királyság; IS = Izland; LI = Liechtenstein; NO = Norvégia; CH = Svájc. 

2 A teljes családi nevet meg kell adni, az anyakönyvben szereplő sorrendben. 
3 Minden utónevet meg kell adni, az anyakönyvben feltüntetett sorrendben. 
4 Ha a családtagnak nincs személyi azonosító száma, kérjük, a biztosított számát adja meg. 
5 Francia intézmények töltik ki önálló mezőgazdasági tevékenységet folytató személyek esetében. 
6 Ha lehet, kérjük kitölteni. 
7 Az intézmény neve és címe, amelynek az orvosi jelentést elküldték. 
 

_____________________________ 
 
 



 
EGYEZMÉNY A  MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS BOSZNIA-HERCEGOVINA  
KÖZÖTT A  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL 
SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE MAĐARSKE I BOSNE I HERCEGOVINE  
O SOCIJALNOM OSIGURANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI 

 
 

IGAZOLÁS A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL BOSZNIA-HERCEGOVINA TERÜLETÉN VALÓ 
IDEIGLENES TARTÓZKODÁS SORÁN  

POTVRDA  
O PRAVU NA DAVANJA U NATURI ZA VRIJEME PRIVREMENOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI 

  
Egyezmény: 12. cikk 1 bek./ Član 12. stav. 1 Sporazuma  

Igazgatási megállapodás: 8. cikk 1 bek. / član 8. stav. 1 Administrativnog sporazuma  
 
TAJ           JMBG              
 

 
   

 

   1.  

 

 
 

Biztosított / Osiguranik  
 

 
Nyugdíjas / Penzioner    
  

 
Kiküldött / Upućeno lice 

1.1. Családi név / Prezime 

 

Utónév / Ime (na) 

 

1.2. Születési idő / Datum rođenja 

 

1.3. Magyarországi cím / Adresa u Mađarskoj 

 
 

2. CSALÁDTAGOK/ 
ČLANOVI PORODICE    

 Családi név / Prezime 
 

Utónév / Ime(na) 
 

Születési idő 
Datum rođenja 

Rokonsági fok 
Srodsvo 

2.1.     

2.2.     

2.3.     

2.4.     

2.5.     

 
 
 

3. 

Igazoljuk, hogy a fent nevezett személy/ek Bosznia-Hercegovina területén való tartózkodásuk során jogosultak a 
sürgősségi egészségügyi szolgáltatásokra.  
Potvrđuje se da gore navedene osobe za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini imaju pravo na hitne zdravstvene 
usluge. 

 

4.        Az igazolás érvényes 
Ova potvrda važi 

 od 
 

 
 

-tól / do 
  -ig 

      
 
5.       Magyarországi illetékes teherviselő / Nadležni nosilac u Mađarskoj           
5.1.  
 

Név / Naziv  
 

5.2.  Cím / Adresa 
 

5.3.    
 

Dátum / Datum                                                           Pecsét / Pečat                                                Aláírás / Potpis  

             …………………………………..                                                                                            …………………………………… 
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ÚTMUTATÓ 

Ezt az igazolást Magyarországon az egészségbiztosítási teherviselő helyileg illetékes szervezeti egysége, illetve az illetékes teherviselő 
állítja ki és adja át a biztosítottnak vagy küldi meg a biztosított tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási teherviselőnek, ha az igazolást 
annak kérésére állítják ki. 
 
 

Utasítás a jogosult részére 
Az igazolást a társadalombiztosítási szerv bosznia-hercegovinai, lakcím szerinti illetékes intézményének kell átadni. Kivételesen, sürgős 
esetben közvetlenül átadható az egészségügyi intézménynek vagy a háziorvosnak, amelynek, ill. akinek Bosznia-Hercegovinában 
szerződése van a társadalombiztosítási szervezettel. 
 
 

UPUTSTVO 
Ovu potvrdu izdaje nadležna organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja u Mađarskoj, odnosno nadležni nosilac izdaje i predaje 
osiguraniku ili dostavlja nadležnom nosiocu zdravstvenog osiguranja prema mjestu boravka osiguranika, ako je potvrda izdata na njegov 
zahtjev.  
 
 

Uputstvo za korisnika prava 
Potvrda se predaje organizacionoj jedinici nosioca zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini nadležnoj prema mjestu boravka. Izuzetno, 
u hitnim slučajevima potvrda se predaje direktno zdravstvenoj ustanovi ili ljekaru privatne prakse koji imaju ugovor sa nosiocem 
zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini. 

 



 
EGYEZMÉNY A  MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS MONTENEGRÓ  
KÖZÖTT A  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS BIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL 
SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE MAĐARSKE I CRNE GORE  
O SOCIJALNOM OSIGURANJU I POJEDINIM PITANJIMA SOCIJALNE SIGURNOSTI 

 
 

IGAZOLÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL IDEIGLENES TARTÓZKODÁS SORÁN 
MONTENEGRÓBAN 

ПОТВРДА  
О ПРАВУ НА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ 

  
Egyezmény:  12. cikk 1 bek./ Члан 12. став 1. Споразума  

Igazgatási megállapodás: 8. cikke / Члан 8. Административног  споразума  
 
 

 
JMBG               TAJ          
         
 

  

  1.  

 

Biztosított / Осигураник  
  

Nyugdíjas / Корисник пензије (1) 
 

1.1. Családi név / Презиме (2) 

 

Utónév / Име  

 

1.2. Születési idő / Датум рођења 

 

1.3. Cím Magyarországon / Адреса у Републици Мађарској (3) 

 
 

2.      Családtagok / Чланови породице (4) 
 

 Családi név / Презиме 
 

Utónév / Име  
 

Rokonsági fok / 
Сродство 

Születési idő 
Датум рођења 

2.1.     

2.2.     

2.3.     

2.4.     

2.5.     
 
 

  A családtagok jogosultságát a következő sorszámmal bezárólag elismerjük: 
Признаје се право члановима породице закључно са редним бројем: 

  

 

3. 

Ha a nevezett személy/ek egészségi állapota a Montenegró területén való ideiglenes tartózkodás során sürgősségi természetbeni 
ellátásokat igényel, nevezett személy életének és egészségének komoly veszélyeztetése szempontjából halaszthatatlan egészségügyi 
ellátásokra jogosult. 
Ако здравствено стање наведеног/их лица за време привременог боравка у Црној Гори захтева хитна давања у натури, 
наведено лице има право на здравствене услуге које се не могу одложити а да живот и здравље лица не буду озбиљно 
угрожени. 

 

4.        Az igazolás érvényes 
           Ова потврда важи               

  од       
 

                                              
 

-tól / до закључно 
  -ig 

      

 

5.       Illetékes teherviselő Magyarországon / Надлежни носилац у Републици Мађарској 
           
5.1.  
 

Név / Назив  
 

5.2.  Cím / Адреса (3) 
 

5.3.    
 

Dátum / Датум                                                           Pecsét / Печат                                                Aláírás / Потпис  
             …………………………………..                                                                                            …………………………………… 
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ÚTMUTATÓ 
Упутства   

Ezt az igazolást Magyarországon az egészségbiztosítási teherviselő helyileg illetékes szervezeti egysége, illetve az illetékes 
teherviselő állítja ki és adja át a biztosítottnak vagy küldi meg a biztosított tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási 
teherviselőnek, ha az igazolást annak kérésére állítják ki. 
Потврду попуњава месно надлежна организациона јединица носиоца здравственог осигурања у Републици 
Мађарској, односно надлежни носилац и предаје је осигуранику или доставља мађарском носиоцу здравственог 
осигурања у месту боравка осигураника ако је потврда издата на његов захтев. 
               
 

MEGJEGYZÉSEK 
НAПOMEНE 

 
(1) A megfelelőt megjelölni./ Означити одговарајуће 
         
(2) Amennyiben a nyomtatványt cirill betűkkel töltik ki, a nevet/cégnevet a hivatalos átírás szerint, latin betűkkel is fel kell tűntetni. 

Ukoliko se obrazac popunjava ćirilicom, ime/naziv firme  treba navesti i latinicom, u skladu sa službenim prepisom. 

(3) Irányítószám, város, utca, házszám./ Поштански број, место, улица, кућни број. 
 

(4) Csak akkor kell kitölteni, ha a családtag saját jogon természetbeni ellátásra nem jogosult. 
Попунити само ако  чланови породице немају сопствено право на давања у натури. 
 

 
 

 

ÚTMUTATÓ A JOGOSULT RÉSZÉRE 
 

Az igazolást a Montenegróban való tartózkodás helye szerinti illetékes egészségbiztosítási teherviselő részére kell 
átadni. Sürgős esetben, kivételesen, az igazolás a montenegrói egészségbiztosítási teherviselővel szerződött 
egészségügyi intézménynek vagy magánorvosnak is átadható. 

 
УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКА ПРАВА  

 

Потврда се предаје надлежном носиоцу здравственог осигурања у месту боравка у Црној Гори. Изузетно, у 
хитном случају, потврда може да се преда здравственој установи или лекару приватне праксе који имају 
уговор са носиоцем здравственог осигурања Црне Горе. 
 

 


