NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ

Tájékoztató a TAJ számmal rendelkező személy részére, aki
EGT tagállamban, Svájcban, valamint egyezményes tagállamban biztosított

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 80. §-a (5)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
Az a TAJ számmal rendelkező személy, aki
a) valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által
kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy
b) a Tbj. 11. § a) pont hatálya alá tartozó magyar állampolgár,
köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében
létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az
egészségbiztosítónak.
Tehát bejelentési kötelezettsége van:
- az EGT tagállamokban és Svájcban biztosítással, Magyarországon TAJ számmal
rendelkező személynek;
- a Magyarországgal érvényes és hatályos szociális biztonsági egyezményt kötött
államokban biztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személynek.
A bejelentést a magyarországi lakóhely szerint illetékes kormányhivatal
egészségbiztosítási feladatkörben eljáró megyeszékhelyen működő járási hivatalánál
(továbbiakban: egészségbiztosítási szerv) szíveskedjen megtenni, az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon, amely a NEAK honlapjáról (www.neak.gov.hu)
letölthető. A bejelentés elmulasztása, késedelmes teljesítése mulasztási bírság
kirovását vonhatja maga után.
Alábbiakban tájékoztatjuk, hogy az EGT tagállamban, Svájcban, valamint
egyezményes államban való munkavégzés ideje alatt Magyarországon miként alakul
biztosítási jogviszonya, illetve az egészségügyi ellátásra való jogosultsága.
Tájékoztatjuk, hogy bejelentése alapján arra az időtartamra, amely alatt más EGT
tagállamban, Svájcban, illetve egyezményes államban biztosított, TAJ száma
ideiglenesen érvénytelenítésre kerül. A megszűnésre vonatkozóan kitöltött
bejelentőlaphoz, csatolni kell a külföldi biztosító igazolását a biztosítási időszakról
(E104/S041, vagy egyéb a biztosító által kiállított igazolás) ahhoz, hogy
megállapítható legyen, mikortól kerülhet vissza a magyar társadalombiztosításba az
érintett személy, ezt követően lehetséges a TAJ újraérvényesítése.
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1.

Biztosítási jogviszony és egészségügyi ellátások az Európai Gazdasági Térség
tagállamaiban és Svájcban végzett kereső tevékenység alapján
Amennyiben Ön az EGT valamely tagállamában, vagy Svájcban vállal munkát,
akkor Önre a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK
rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozik.
A Rendelet 11. cikk (1) bekezdése alapján Önre kizárólag annak a tagállamnak a
szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi
(egy tagállam elve), kizárólag ott köteles járulékfizetésre. A magyar jogszabályok
alapján Önre a magyar társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem
terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség.
A Rendelet 19. cikk (1) bekezdése alapján Ön, mint az egyik tagállamban
biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az
orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett
idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az ellátásokat az egyenlő
elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a
Magyarországon biztosított. A jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya
(Kártya) igazolja. A Kártyával az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült,
orvosilag szükséges egészségügyi ellátások vehetők igénybe, a tervezett
egészségügyi ellátások igénybe vételére a Kártya nem szolgál. A Kártyát a külföldi
biztosítója állítja ki.
Tervezett ellátást egy másik tagállamban az illetékes biztosító által kiállított –
előzetes engedélyt megtestesítő – S2-es nyomtatvánnyal lehet igénybe venni, a
Rendelet 20. cikk (2) bekezdése alapján. Az S2-es nyomtatvány kiadásának
feltételeiről kérjük, kérdezze külföldi biztosítóját. Az S2-es nyomtatvány
felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés
szükséges.
Amennyiben másik EGT tagállam biztosítottjaként Magyarországon rendelkezik
állandó lakóhellyel, akkor a külföldi biztosító által kiállított S1-es nyomtatvány
alapján, Magyarországon teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, a Rendelet
17. cikke és a 18. cikk (1) bekezdése szerint.
Az S1-es nyomtatványt a külföldi biztosító küldi meg, az érintett személy
lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek, ahol ez a jogosultság a
nyilvántartásba bejegyzésre kerül és ezt követően a TAJ száma alapján igénybe
veheti az ellátást Magyarországon. A nyomtatvány kiállításának feltételeiről
kérjük, kérdezze külföldi biztosítóját.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a lakóhely fogalmát az illetékes állam a saját
jogszabályai szerint értelmezi.
Tapasztalataink szerint az S1-es nyomtatvány kiállítására Nagy-Britanniában,
Írországban, illetve Olaszországban munkát vállaló magyar állampolgárok
esetében éppen a lakóhely fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő
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értelmezése miatt nem kerül sor. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban
az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások igénybevételére.
2.

Biztosítási jogviszony és egészségügyi ellátás a szociális biztonsági egyezményes
államokban végzett kereső tevékenység alapján
Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államok:
Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Kanada, Québec, Dél-Korea, India, Ausztrália,
Mongólia, Japán, Moldova, Szerbia, Albánia, USA, Macedónia
Magyarországgal szociálpolitikai egyezményt kötött államok:
Oroszország, Ukrajna, Koszovó
Amennyiben a TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár BoszniaHercegovinában, Montenegróban, Kanadában, Québecben, Dél-Koreában,
Indiában, Ausztráliában, Mongóliában, Japánban, Moldovában, Oroszországban,
Ukrajnában, Macedóniában, Szerbiában, Albániában, USA-ban vagy Koszovóban
rendelkezik biztosítással, a biztosítási jogviszonyt annak létrejöttétől, illetve
megszűnésétől követő 15 napon belül be kell jelenteni a www.neak.gov.hu
honlapon található bejelentőlapon, a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási
szervnek.
a. Bosznia-Hercegovina
A 2009. évi II. törvénnyel kihirdetett magyar-bosnyák szociális biztonsági
egyezmény szerint a Bosznia-Hercegovina területén keresőtevékenységet
végző és biztosított személy a bosnyák jogszabályok hatálya alá tartozik. A
biztosított magyarországi átmeneti tartózkodása során BH/HU 111-es
nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
b. Montenegró
2008. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett magyar-montenegrói egyezmény
szerint a Montenegró területén keresőtevékenységet végző és biztosított
személy a montenegrói jogszabályok hatálya alá tartozik.
Amennyiben a Montenegróban biztosítási jogviszonnyal rendelkező
személynek a lakóhelye Magyarország területén található, akkor a CG/HU 106
jelű nyomtatvány alapján kiadott (érvényesített) TAJ kártyával vehet igénybe
egészségügyi ellátást Magyarországon.
Amennyiben a Montenegróban biztosított nem rendelkezik CG/HU 106-os
igazolással, magyarországi átmeneti tartózkodása során CG/HU 111-es
nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
c. Kanada és Québec
A 2003. évi LXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-kanadai és a 2006. évi XVII.
törvénnyel kihirdetett magyar-québeci szociális biztonsági egyezmények
értelmében a Kanadában, valamint Québecben biztosított személyek ezen

NEU.70.U

-4-

szociális biztonsági rendszerek hatálya alá tartoznak. Mivel a két egyezmény
nem tartalmaz egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így a
kanadai, valamint québeci biztosított Magyarországon köteles az
egészségügyi ellátás összegét megfizetni a szolgáltatónak.
d. Dél-Korea
A 2006. évi LXXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-koreai egyezmény
értelmében a Dél-Koreában biztosított személyek ezen szociális biztonsági
rendszer hatálya alá tartoznak. Mivel az egyezmény nem tartalmaz
egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így a dél-koreai biztosított
Magyarországon köteles az egészségügyi ellátás összegét megfizetni a
szolgáltatónak.
e. India
A 2010. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett magyar-indiai szociális biztonsági
egyezmény értelmében az Indiában biztosított személyek ezen szociális
biztonsági rendszer hatálya alá tartoznak. Mivel az egyezmény nem tartalmaz
egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így az indiai biztosított
Magyarországon köteles az egészségügyi ellátás összegét megfizetni a
szolgáltatónak.
f.

Ausztrália
A 2011. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett magyar-ausztrál szociális biztonsági
egyezmény értelmében az Ausztráliában biztosított személyek ezen szociális
biztonsági rendszer hatálya alá tartoznak. Mivel az egyezmény nem tartalmaz
egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így az ausztrál biztosított
Magyarországon köteles az egészségügyi ellátás összegét megfizetni a
szolgáltatónak.

g. Mongólia
A 2011. évi CXVIII. törvénnyel kihirdetett magyar-mongol szociális biztonsági
egyezmény értelmében a Mongóliában biztosított személyek ezen szociális
biztonsági rendszer hatálya alá tartoznak. Mivel az egyezmény nem tartalmaz
egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így a Mongóliában
biztosított Magyarországon köteles az egészségügyi ellátás összegét megfizetni
a szolgáltatónak.
h. Japán
A 2013. évi CLII. törvénnyel kihirdetett magyar-japán szociális biztonsági
egyezmény értelmében a Japánban biztosított személyek ezen szociális
biztonsági rendszer hatálya alá tartoznak. Mivel az egyezmény nem tartalmaz
egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így a Japánban biztosított
Magyarországon köteles az egészségügyi ellátás összegét megfizetni a
szolgáltatónak.
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i.

j.

Moldova
A 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel kihirdetett magyar-moldovai szociális
biztonsági egyezmény értelmében a Moldovában biztosított személyek, ezen
szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartoznak. Mivel az egyezmény nem
tartalmaz egészségbiztosítási-egészségügyi rendelkezéseket, így a Moldovában
biztosított Magyarországon köteles az egészségügyi ellátás összegét megfizetni
a szolgáltatónak.
Szerbia
Biztosítás Szerbiában a 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel kihirdetett magyarszerb szociális biztonsági egyezmény alapján
Amennyiben Ön keresőtevékenységét Szerbiában végzi, és ott rendelkezik
biztosítással, a szerbiai biztosításának létrejöttét, illetve annak megszűnését
be kell jelentenie és ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül.
Amennyiben Ön Szerbiában rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de
lakóhelye Magyarország területén található, akkor az illetékes szerbiai
egészségbiztosítási szervtől kell kérelmeznie az SRB/HUN 106 jelű
nyomtatványt, amely alapján a magyarországi lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási szerv bejegyzi az Ön jogosultságát, és TAJ számát
érvényesítik.
Amennyiben Ön Szerbiában nyugdíj-ellátásban részesül, és Magyarországon
állandó lakóhellyel rendelkezik, az illetékes szerbiai egészségbiztosító által
kiállított SRB/HUN 121 jelű nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi
ellátásra jogosult, szintén TAJ szám alapján.
Amennyiben Ön Szerbiában biztosított és nem rendelkezik SRB/HUN 106-os
igazolással, magyarországi átmeneti tartózkodása során SRB/HUN 111-es
nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
Amennyiben szerbiai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó
lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi
ellátásra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kell bejelentkeznie egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetésére.

k. Albánia
Biztosítás Albániában a 2015. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett magyar-albán
szociális biztonsági egyezmény alapján
Amennyiben Ön keresőtevékenységét Albánia területén végzi, és ott
rendelkezik biztosítással, albániai biztosításának létrejöttét, illetve annak
megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található
bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek, a
biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül.
Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül.
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Amennyiben Ön Albániában biztosított, magyarországi átmeneti tartózkodása
során AL/HU 111-es nyomtatvánnyal veheti igénybe a sürgősségi ellátásokat.
Amennyiben albániai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó
lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi
ellátásra, az adóhatóságánál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási
járulék fizetésére.
l.

Amerikai Egyesült Államok
Biztosítás az Amerikai Egyesült Államokban a 2015. évi XXIX. törvénnyel
kihirdetett magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény alapján
Az amerikai egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra –
különösen a járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra
vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó. Ezen egyezmény nem
tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos
rendelkezéseket.
Amennyiben keresőtevékenységét az Amerikai Egyesült Államokban végzi, és
ott rendelkezik biztosítással amerikai biztosításának létrejöttét, illetve annak
megszűnését be kell jelentenie a www.oep.hu honlapon található
bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a
biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül.
Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül.
Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz
igénybe, annak összegét a szolgáltatónak meg kell fizetni. Ezen összeg
megtérítését az amerikai biztosítótól lehet kérni az ott hatályos jogszabályok
szerint.
Amennyiben amerikai biztosítása megszűnik és Magyarországon állandó
lakóhellyel rendelkezik és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi
ellátásra, az adóhatóságnál kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási
járulék fizetésére.

m. Oroszország, Ukrajna
Az 1963. évi 16. sz. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-szovjet
egyezmény rendelkezései értelmében, az Oroszországban, illetve Ukrajnában
keresőtevékenységet végző személyek, a keresőtevékenység végzésének
helye szerinti tagállamban lesznek biztosítottak.
Az egyezmény az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot állampolgársági alapon rendezi.

n. Macedónia
A Magyarország és a Macedón Köztársaság között folytatott tárgyalások
eredményeképpen a 2015. évi XXIII. törvénnyel kihirdetésre került a magyarmacedón szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény),
amely a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye
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alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957.
október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.
Tárgyi hatály
Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed: Magyarország tekintetében azokra a
jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre, amelyek a biztosítási
kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások és a munkanélküliség
esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, a kötelező
egészségbiztosítás ellátásaira, a társadalombiztosítási nyugellátásokra,
valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira,
Macedón Köztársaság tekintetében azon jogszabályokra, amelyek az
egészségbiztosításra, egészségvédelemre, a terhesség, szülés és az anyaság
esetére szóló biztosításokra (beleértve a munkahelyi baleset, foglalkozási
megbetegedés esetén járó biztosítást) valamint a nyugdíj-és rokkantsági
biztosításra, (beleértve a munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés
esetén járó biztosítási jogszabályokat is) vonatkozik.
Személyi hatály
Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azon személyekre , akikre az egyik
vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, és
azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják.
Biztosítási kötelezettség szabályai
A biztosítási kötelezettség keresőtevékenységet folytató személyek esetén –
főszabályként – a keresőtevékenység helye szerinti állam területén áll fenn.
Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is
(kiküldetés, állami alkalmazottak, légiközlekedésben foglalkoztatott
személyek, diplomáciai és konzuli képviseletek tagja).
o. Koszovó
Biztosítás Koszovóban az 1959. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett
magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény rendelkezései értelmében
Az egyezmény rendelkezései szerint a biztosítási kötelezettség azon államban
áll fenn, amelynek területén az adott személy döntő tevékenységét folytatja,
amelyet a munkaidőt, a rendszeres jelleget és a munkabért figyelembe véve
határoznak meg.
Amennyiben Ön Koszovóból nyugdíjra jogosult, és Magyarországon
rendelkezik állandó lakóhellyel, a nyugdíj megállapító határozat alapján teljes
körű egészségügyi ellátásra jogosult Magyarországon, amelyet TAJ-számmal
vehet igénybe.
Amennyiben Ön Koszovóban kereső tevékenységet végez és rendelkezik
biztosítással, macedón vagy koszovói biztosításának létrejöttét, illetve annak
megszűnését be kell jelentenie a www.neak.gov.hu honlapon található
bejelentőlapon a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervnek a
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biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül.
Ilyen esetben a TAJ érvénytelenítésre kerül.
Amennyiben Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel, azonban
Koszovóban nincs lakóhelye, hazánkban teljes körű egészségügyi ellátásra
szerezhet jogosultságot koszovói biztosítása alapján, amelyet TAJ-számmal
vehet igénybe. A fenti államokban fennálló biztosítási jogviszonyt az illetékes
egészségbiztosító szöveges igazolásával igazolhatja. Ugyanez érvényes abban
az esetben, ha Ön Koszovóból Magyarországra kiküldöttként végez
tevékenységet.
Amennyiben Koszovóban biztosított, magyarországi ideiglenes tartózkodása
alatt „biztosítási igazolvány” alapján jogosult a sürgősségi ellátások igénybe
vételére.
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