
Külföldön  (EGT  tagállamban,  Svájcban  és  egyezményes  országban) biztosított
személyekkel kapcsolatos ügyintézés

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség A kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatalnál

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Minden esetben szükséges:

 Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazol-
vány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),

 TAJ számot igazoló okmány,
 érvényes magyarországi EU-kártya,
 a külföldi biztosítást igazoló dokumentumok.

Külföldön  munkát  vállaló  bejelentése  esetén Bejelentő  lap  TAJ
számmal  rendelkező  személy  részére,  aki  EGT  tagállamban,
Svájcban, vagy egyezményes államban biztosított.

Külföldi biztosítási jogviszonyról szóló igazolás (E104 vagy S041
vagy HUN/SRB104) beszerzéséhez a Kérelem. 

A  magyarországi  teljes  körű  egészségügyi  szolgáltatásra  való
jogosultságot  igazoló dokumentum (S1 vagy E106 vagy E121 vagy
SRB/HUN106 vagy SRB/HUN121) beszerzéséhez Kérelem.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő
Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban  60  nap.  (amelybe  nem  számít  bele  a  külföldi  szerv
megkeresésének időtartama)

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Személyesen, postai úton, faxon, illetve a Bejelentő lap elektronikusan
ügyfélkapun keresztül is benyújtható.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Külföldön munkát vállaló bejelentése esetén
Aki más EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy
olyan államban szerez egészségbiztosítási jogosultságot, amellyel az
ellátások  biztosítására  nemzetközi  egyezményünk  van,  annak  az
egészségbiztosítási ellátásra szerzett jogosultságát be kell jelenteni az
egészségbiztosítóhoz.  
A  bejelentés  alapján  arra  az  időtartamra,  amely  alatt  más  EGT
tagállamban, Svájcban, egyezményes államban, továbbá nemzetközi
szervezetnél  biztosított,  a  Társadalombiztosítási  Azonosító  Jele  (a
továbbiakban: TAJ száma) ideiglenesen érvénytelenítésre kerül.
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A  magyar  biztosítás  alapján  kiállított  Európai  Egészségbiztosítási
Kártyát (továbbiakban: EU kártya) vissza kell küldeni, mert az ellátásra
jogosultságát a külföldi biztosítása szerinti tagállam által kiállított EU
kártyával igazolhatja.

A külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell
jelenteni,  mert  a  külföldi  biztosítás  megszűnését  követően  majd  a
magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni. 

Fontos,  hogy  a  külföldi  biztosítási  jogviszony  megszűnésének
bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által
kiadott  EU-s  formanyomtatványt  vagy  a  biztosítási  időszakról  szóló
egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez. 

S1 / E 106/ E 121/ SRB/HUN106 / SRB/HUN 121 nyomtatvány:
Amennyiben  a  kérelmező  másik  EGT  tagállam  biztosítottjaként
Magyarországon  rendelkezik  állandó  lakóhellyel,  akkor  a  külföldi
biztosító  által  kiállított  S1-es  nyomtatvány alapján,  Magyarországon
teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult. Az S1-es nyomtatványt a
külföldi biztosító állítja ki, melynek feltételeiről a külföldi biztosító tud
információt nyújtani.
Hivatalunk  a  nyomtatványok  beszerzése  érdekében  megkeresi  az
illetékes  külföldi  biztosítót,  melynek  eredményéről  határozatban
értesíti az ügyfelet.

Ezen  nyomtatvány  a  Hivatalunknál  történő  bejegyzést  követően
jogosít   teljes  körű  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételére
Magyarországon.

 E 104/ S041/ HUN/SRB104 nyomtatvány:
Egy  másik  országban  fennálló,  illetve  fennállt  jogviszonyt  és
helybenlakást a 104-es nyomtatvánnyal lehet igazolni. 
Hivatalunk  a  nyomtatványok  beszerzése  érdekében  megkeresi  az
illetékes  külföldi  biztosítót,  melynek  eredményéről  határozatban
küldünk értesítést, amellyel a kérelmező igazolni tudja az adóhatóság
felé, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége
a lakóhely szerinti tagállamban nem áll(t) fenn.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

A  társadalombiztosítás  ellátásaira  jogosultakról,  valamint  ezen
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 

A  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/04/EK



rendelet

A  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinálásáról  szóló  883/04/EK
rendelet  végrehajtására  vonatkozó  eljárás  megállapításáról  szóló
987/09/EK rendelet  

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar?
formcase=521647&formuser=

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

ÁNYK nyomtatványkitöltő program.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján

http://www.njt.hu/
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