
 
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR  

 
Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához 

mely az orvosilag szükségessé váló, természetbeni ellátásokra jogosít egy másik tagállamban történő 
átmeneti tartózkodás során  

 
A Kártya bármely kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének ügyfélszolgálatán igényelhető (cím, 
ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu / ügyfélszolgálatok menüpont)  
- személyesen (akadályoztatás esetén meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével) vagy 
- írásban, jelen igénylőlap postai beküldésével. 

 
Az igénylő adatai: 

TAJ-száma:        

Családi és utóneve:       

Születési családi és utóneve:        

Születési helye:        Időpontja:      év      hó      nap

Anyja neve:        

Napközbeni telefonszáma:        

Magyarországi lakcíme (lakóhely hiányában tartózkodási helye): 

     irsz.       helység

      út – utca - tér       házszám
 

A Kártya átvétele 
A Kártyát személyesen  / meghatalmazottam 
útján kívánom átvenni* 

      A Kártyát postai úton kívánom átvenni*      

Postai átvétel esetén kérem, a Kártyát az alábbi címre küldjék: 

     irsz.       helység

      út – utca - tér       házszám
 
A Kártya postai átvétele esetén a tértivevény visszaigazolásával a Kártya átvettnek minősül. A kiadott és átvett Kártya 

érvényességi idején belül új Kártya csak igazgatási szolgáltatási díj ellenében igényelhető.  
 
 
Kelt:______________________________ 20____év. ___________________    hó ________     nap 

 
_______________________________________________ 

Igénylő vagy törvényes képviselő aláírása 
 
 

Figyelem!  
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján vehetők igénybe az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban, illetve 
Svájcban való tartózkodás során orvosilag szükségessé váló szolgáltatások, ide értve a dialízist, az oxigénterápiát, valamint a 
terhesség és szülés esetén járó ellátásokat..  
A szükséges orvosi ellátást (melynek szükségességéről az ottani kezelőorvos dönt) csak az államilag finanszírozott 
intézményekben lehet igénybe venni, a tagállamokban eltérő mértékű önrész megfizetésével, amit az ottani állampolgárok 
maguk is megfizetnek.  
Kivétel: Belgium, Finnország, Franciaország, Luxemburg és Svájc, ahol a teljes összeget ki kell fizetni, és vagy a helyi 
képviseletnél, vagy az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál visszaigényelni. 
Amennyiben valaki kártya nélkül vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást, magának kell a költségeket viselnie. Ebben az 
esetben, a hazaérkezéstől számított 1 hónapon belül a kifizetett összeg egy részét a lakóhely szerint illetékes 
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél visszaigényelheti.  

 

                                                           
* Kérjük, tegyen x-et a megfelelő mezőbe 

http://www.oep.hu/


 
Szükséges igazolások 
 

 
A Kártya személyes (vagy meghatalmazott illetve törvényes képviselő útján történő) átvétele esetén 
 
Személyazonosságot igazoló okmány, 
Magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártya vagy lakcímet igazoló okmány, 
TAJ számot igazoló okmány. 
 
A Kártya postai átvétele esetén 
 
Jelen igénylőlap megfelelően kitöltve és aláírva.  
 
A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12./A § (6) bekezdése értelmében Kártya csak érvényes 
egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező személynek adható ki. Nem rendezett egészségbiztosítási 
jogviszony esetén a jogosultságot különösen az okmányok: segítségével igazolható. 
- kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.,  
- vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány,  
Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány, 
Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány. 
- nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító 

határozat, és a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámla kivonat ezt igazoló része 
- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat. 
- munkaviszony megszűnését követően folyósított tb-ellátásban részesülő esetén: az ellátás folyósításáról szóló 

igazolás. 
- Gyes-en lévő esetén: az ellátás folyósításáról szóló igazolás. 
- 18 év feletti nappali tagozatos hallgató / tanuló: iskolától hallgatói, tanulói jogviszonyról igazolás. 
- egyéb jogosultsággal nem rendelkező: havonta 6390 Ft egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett 

személyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazolás, befizetési igazolás). 


	A Kártya átvétele
	Kelt:______________________________ 20____év. ___________________    hó ________     nap
	Szükséges igazolások
	A Kártya személyes (vagy meghatalmazott illetve törvényes képviselő útján történő) átvétele esetén
	A Kártya postai átvétele esetén



