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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő kifogásolja az Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
(a
továbbiakban:
OEP)
honlapján
is
olvasható tájékoztatást, amely alapján az
ellátó intézmények egy részében nem
fogadják el a TAJ szám igazolására az
Európai
Egészségbiztosítási
Kártyát.
Véleménye
szerint
a
vonatkozó
jogszabályok ezt nem indokolják, ugyanis a
TAJ kártyán semmiféle plusz adat nem
szerepel az EU-s kártyához képest, sőt, az
EU-s kártya műanyag kivitelezésénél illetve
korlátozott
érvényességénél
fogva
rendszerint jobban olvasható.
Az EU-kártyán álló tájékoztatóban
az EGT tagállamban igénybe vehető
egészségügyi szolgáltató szerepel, amelynek
a valóságban illetve a Kormányablak
(http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok
/29/EGBIZ00027 ) meghatározása alapján
is Magyarország része.
Tudomása
szerint
semmiféle
jogszabály nem rendelkezik arról, hogy az
EU- kártya használata az adott országban
tiltva lenne, sőt, a gyakorlat szerint az
európai országokban ez a kártya szolgál az
egészségbiztosítás igazolására is.
A bejelentő véleménye szerint az
OEP ezen állásfoglalásával azokat az
állampolgárokat éri hátrány, akik abban a
tudatban
fordulnak
egészségügyi
szolgáltatóhoz, hogy az EU-kártyájukkal a
TAJ számukat is igazolják, különösen, hogy
EU-kártya kiadása csak a TAJ kártya
másolatának csatolásával lehetséges.

lezárt

A közérdekű bejelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma megvizsgálta
és az alábbi tájékoztatást adta.
A TAJ-Kártya, és az EU-Kártya rendeltetése és ebből következően
alkalmazásának köre teljes mértékben eltér.
A társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ) a társadalombiztosítási (egészség- és
nyugdíj biztosítási), a szociális, valamint a magánnyugdíj-rendszerrel kapcsolatos
nyilvántartásokban használt kilencjegyű személyi azonosító kód, melyet az azt tartalmazó
hatósági igazolvány (továbbiakban: TAJ-kártya) igazol, a biztosított egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személy családi és utónevével, valamint születési idejével
egyidejűleg.
Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban ideiglenes tartózkodó biztosított
személy a tartózkodása alatt, orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokra
jogosult, mely ellátásokra való jogosultságát érvényes Európai Egészségbiztosítási
Kártyával (továbbiakban: EU-Kártya) tudja igazolni.
Az EU-Kártyát a magyar biztosított személy, az EGT térségben történő
ideiglenes tartózkodása alatt bekövetkezett – orvosilag szükséges – ellátás
igénybevételével egyidejűleg köteles bemutatni a külföldi egészségügyi szolgáltatónál.
A közvetlenül és kötelezően alkalmazandó koordinációs rendeletek szabályai
értelmében az EU-Kártya egyetlen tagállamban sem helyettesíti a tagállam saját biztosítási
kártyáját, még abban az esetben sem, ha néhány tagállamban egy plasztik kártya két oldala
testesíti meg az említett kért kártyát. (Pl: Ausztria esetében, ahol az osztrák biztosítási
kártya (e-card) hátoldala lehet egyben az EU-Kártya is, azaz nem egy kártyáról beszélünk
ez esetben sem.)
Tekintettel arra, hogy az EU-kártya minden esetben kizárólag a kibocsátó
illetékes tagállamon kívüli tartózkodás esetén használható; magyar egészségügyi
szolgáltatónál történő jogosultság igazolásra sem használható a magyar hatóság által
kiállított EU-Kártya. A magyarországi egészségügyi szolgáltató a hozzá forduló magyar
biztosított személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának – az OEP
nyilvántartásából on-line módon történő ellenőrzéséhez – a TAJ-t igazoló TAJ kártya
bemutatását köteles kérni.
Figyelembe véve azt, hogy a magyar biztosítotti és ellátásra jogosulti személyi kör
esetében, bár nőtt az EU-kártyát kiváltók száma, ez a teljes jogosulti körre vetítve,
arányaiban még mindig nem éri el a 15%-ot (azaz a magyar kötelező társadalombiztosítás
ellátásaira jogosultak alig 13%-a rendelkezik érvényes EU-Kártyával), míg a TAJ-kártya
minden ellátásra jogosult személy rendelkezésére áll, jelentős hátrányos
megkülönböztetés semmi esetre sem áll fenn.

A tájékoztatás jogi alapja:
- A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet
(Rendelet) 19. cikkének (1) bekezdése és a 27. cikkének (1) bekezdése,
- A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987 /2009/EK rendelet,
(Végrehajtási Rendelet) 25 cikke A) pontjának (3) bekezdése,
- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Ebtv. Vhr.) 12/A. § (6)
bekezdése, az Ebtv.Vhr. 12/B. § (1)bekezdése,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
(Ebtv.) 29. § ( 4) bekezdése.

