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A határon túl dolgozó magyarok egészségbiztosításában 
talán azok a kockázatok a legjelentősebbek, melyek egy 
váratlan, kiszolgáltatott élethelyzet (például betegség, bal-
eset, munkanélküliség) esetén merülnek fel. Írásunk célja, 
hogy e kockázatok kivédésére és kezelésére szolgáló egész-
ségbiztosítási rendszerekről szóljunk, és az azokban rejlő 
lehetőségeket, illetve esetleges kockázatokat mutassuk be. 
Kizárólag az Európai Unió tagállamaiban munkát kereső 
magyar munkavállalók esetkörére koncentrálunk, és nem 
térünk ki azokra, akik az EU-n kívül keresnek munkát 
vagy egyéb foglalkozási formák keretében (például önálló 
vállalkozóként) kívánnak tevékenykedni.

1. Egészségbiztosítási ellátások 
koordinációja az Európai Unióban

Az egészségbiztosítási rendszer kialakítása minden állam 
belügye. Ugyanakkor az egyes tagállamok között migráló 
munkavállalók szociális biztonsági jogainak védelme 
érdekében szükséges a tagállami rendszerek koordinálá-
sa. Ezzel bizonyos fokig elkerülhető a tagállami eltérő 
szabályozások összeütközése. A közös szabályok nem-
csak a 28 EU tagállamban, hanem a Svájcban, 
Liechtensteinben, Norvégiában és Izlandon munkát 
vállaló EU-polgárokra is érvényesek és kiterjednek töb-
bek között a más tagállamban munkát végző személyek 
egészség- és nyugdíjbiztosítására, betegség, baleset, 
munkanélküliség esetére, valamint az anyasági és halál-
eseti ellátásokra is.

A jelenleg hatályos EU-szabályozás2 alapján a külföl-
di munkavállalás ideje alatt a munkavállaló csupán 
egyetlen államban lehet biztosított. Ebben a tagállamban 
kötelezett a járulékok és egyéb hozzájárulások megfizeté-

1 A szerző a LeitnerLeitner senior adótanácsadója.
2 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkaválla-
lókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71 EGK tanácsi 
rendelet, az ennek végrehajtásáról szóló 574/72. EGK tanácsi rendelet, vala-
mint a 2010. május 1-jétől alkalmazandó a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: Új közösségi rendelet) és a végrehajtására vonatkozó eljárás meg-
állapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

sére, és általában itt veheti igénybe a társadalombiztosí-
tási ellátásokat is az adott ország belső szabályrendszeré-
nek megfelelően. Több szempont is befolyásolja, hogy 
mely tagállamban kell járulékot fizetni, valamint azt is, 
mi a járulékfizetés módja és mértéke. Ide tartozik példá-
ul, hogy a magyar munkavállaló egy cég munkatársa-
ként, vagy önálló vállalkozóként vállal munkát külföl-
dön, esetleg tanul az adott ország valamely oktatási 
intézményében. Lényeges szempont továbbá, hogy a 
magyar munkavállaló egy vagy egyszerre több államban 
dolgozik, esetlen naponta, hetente ingázik két tagállam 
között.

Az ellátások igénybevétele esetén, a külföldön munkát 
vállalót ugyanolyan jogok illetik meg, mint az adott állam 
állampolgárait. Bizonyos ellátások akkor is igénybe vehe-
tők, ha a munkavállaló más országban él, mint ahol mun-
kát vállalt, illetve az ellátások összegének meghatározása-
kor minden munkavégzés szerinti országban szerzett 
szolgálati időt összeszámítják.

Az EU-szintű koordináció azonban nem helyettesíti az 
egyes országok nemzeti előírásait, azaz minden tagállam 
szabadon dönthet arról, hogy mely személyek és milyen 
feltételek mellett jogosultak szociális biztonsági ellátásra 
az adott országban. Az egyes tagállamok nemzeti társada-
lombiztosítási rendszerei között ugyan vannak hasonlósá-
gok, de komoly eltérések is mutatkoznak. Az európai 
szociális biztonsági rendszerek ugyanis két teljesen külön-
böző modellen alapulnak, melyeket az alábbiakban muta-
tunk be.

2. Egészségbiztosítási modellek 
Európában

2.1. Egészségbiztosítási modellek 
az Európai Unióban

Az EU két legfontosabb társadalombiztosítási modellje a 
Beveridge- és a Bismarcki modell. A két modell az előző 
két évszázad során alakult ki Nyugat-Európában, és a 
legtöbb tagállam mai társadalombiztosítási rendszere e 
modellek egyikén alapszik.

Elek Diána1

Egészségbiztosítás az Európai Unióban

A magyarok között egyre több a külföldön munkát keresők és vállalók száma, akik az idegen országban 

több, előre nem várt nehézséggel szembesülhetnek. Cikkünkben a külföldön dolgozó magyar munkavállalók 

egészségbiztosításában rejlő kockázatokat foglaljuk össze.
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A két modell legfontosabb különbségeit az 1. ábra 
foglalja össze.

Beveridge-rendszer Bismarcki rendszer

Egyesült Királyság Ausztria, Németország

Kidolgozás William H. Beveridge, 
XX. sz.

Német Császárság, XIX. sz.

Finanszírozás Elsődlegesen adók, kisebb 
részben járulékok

Munkavállalók és 
munkaadók által fi zetett 
járulékok

Szervezet Államilag szervezett, erősen 
centralizált rendszer

Állami és magánkézben 
lévő biztosítók, melyek 
önállóan működnek, de 
állami felügyelet alatt

Alapelv Munkaképes korú 
lakosság befi zetéseiből 
minimumellátás, kevésbé 
szigorú feltételek az 
ellátások igénybevételére.

Szigorúbb feltételek az 
ellátások igénybevételére. 
Nagyobb szerepe van az 
öngondoskodásnak

Költség-
kontroll

Költségkontroll az állam 
részéről

Szervezeti belső 
költségkontroll a 
hatékonyság elősegítésére

Orvosi ellátás Korlátozottan szabad 
orvosválasztás 

Szabad orvosválasztás

1. ábra: Társadalombiztosítási rendszerek összehasonlítása

A Bismarcki rendszer gyökerei a XIX. századi 
Németországba nyúlnak vissza. A célja egy kockázatkö-
zösség létrehozása, melybe az állampolgárok minél széle-
sebb körét kapcsolja be, a legtöbb esetben kötelező bizto-
sítással. A rendszert az adott biztosítási célra (például 
nyugdíj-, betegbiztosítás) fizetett járulékokból és az egész-
ségügyi szolgáltatásokért megállapított önrészből (például 

vizitdíj) finanszírozzák. Mind a biztosítók, mind az egész-
ségügyi szolgáltatók lehetnek állami vagy magántulajdon-
ban is, ami bizonyos mértékben ösztönzi a hatékonyságot, 
és a szigorúbb feltételek miatt az öngondoskodást is. Ide 
tartozik például Ausztria, Belgium, Németország, 
Franciaország és Svájc társadalombiztosítási rendszere is.

A XX. század első felében, Angliában megtervezett 
Beveridge-rendszer működésében lényegesen nagyobb az 
állam szerepe, mint a bismarcki modell esetében. Itt az 
egészségügyi ellátások nagy része állampolgári jogon jár, és 
finanszírozásuk nagyrész adóbevételekből, illetve más álla-
mi forrásból történik. Noha itt is létezik kötelező biztosí-
tás, de az ellátások egy része ettől függetlenül, rászorultsági 
alapon is jár, melyet a munkaképes korú lakosság befize-
tései fedeznek. Jellemző rá a (többnyire nem választható) 
háziorvosok kapuőr-funkciója: csak az ő beutalásukkal 
vehetőek igénybe a szakorvosi és kórházi ellátások. Az 
orvosok egy része közalkalmazott. Ezen a modellen alapul 
például Anglia, Dánia, Finnország, Írország, Portugália és 
Spanyolország társadalombiztosítási rendszere is.

2.2. Magyarország egészségbiztosítási rendszere

A magyar társadalombiztosítási rendszer is a bismarcki 
modellre épül. A Magyarország területén élők jogát a 
„testi és lelki egészséghez” az Alaptörvény rögzíti. Az 
állampo lgároknak továbbá joguk van a szociális bizton-
sághoz, ami anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, 
özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett mun-
kanélküliség esetén is jogosít a törvényben meghatározott 
támogatásra.

1996 óta gyakorlatilag minden magyar állampolgár 
kötelezően biztosított. A kötelező társadalombiztosítás 
alapelveit a 2. ábra foglalja össze.

2. ábra: A kötelező társadalombiztosítás alapelvei (Forrás: 1997. évi LXXXIII. törvény)
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Az egészségbiztosítás tükrében a kötelező aspektus azt 
jelenti, hogy minden Magyarországon élő állampolgár 
jogosult egészségügyi ellátásra (például orvosi kezelés, 
kórházi ápolás) is, amely az egészségi állapot által indokolt 
mértékben vehető igénybe, szemben a pénzbeli ellátások-
kal (például táppénz), melyeket részben a járulékfizetéssel 
arányosan lehet igénybe venni. Az egészségbiztosítási 
ellátások finanszírozása az ellátások fedezetéül az 
Egészségbiztosítási Alapba való kötelező hozzájárulások, a 
járulékok és a szociális hozzájárulási adó egy része által 
történik.

A 3. ábra a kötelező egészségbiztosítási rendszer által 
nyújtott alapellátásokat vázolja fel és rendszerezi.

3. ábra:  A magyar egészségbiztosítási rendszer alapellátásai (Forrás: 1997. évi 
LXXXIII. törvény)

A kötelező egészségbiztosítás mellett – a bismarcki 
rendszer jellegzetességének megfelelően – lehetőség van 
öngondoskodásra az önkéntes pénztárak révén. Az 
önkéntes alapú, kiegészítő jellegű ellátások finanszírozása 
az önkéntes pénztárakba befizetett járulékok, hozzájáru-
lások és egyéb díjak alapján történik, melyek azonban 
nem helyettesítik a kötelező biztosítást, csupán kiegészí-
tik azt.

A fentiek alapján látható, hogy mind az európai uniós 
szabályozás, mind az egyes tagállamok társadalombiztosí-
tási rendszere rendkívül összetett. Az egyes tagállamok 

egészségbiztosítási rendszerében lényeges eltérések lehet-
nek a magyar egészségügyi rendszerhez és ellátásokhoz 
képest. Az ebből eredő kockázatok elkerüléséhez minden-
képpen javasolt megfelelően tájékozódni, esetleg tanács-
adóval konzultálni ezekről a másik országban történő 
munkavállalás előtt. A következőkben az egészségbiztosí-
tással kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket tekintjük 
át külföldi munkavégzés esetén.

3. A más tagállamban történő munkavégzés 
kockázatai és lehetőségei

A külföldi munkavégzésről sokan térnek vissza anyagilag 
kedvezőtlenebb viszonyok között, esetleg betegen, mivel 
alapvető kockázati tényezőkkel nincsenek tisztában a kül-
földi munkavégzés megkezdése előtt.

Kockázatot jelenthet, ha az érintett nem aláírt munka-
szerződéssel indul útnak, ha nem tudja pontosan, hogy 
mikor és milyen állást fog találni, miközben a létszükség-
leteit, a lakhatását, vagy akár a biztosítását is fizetnie kell. 
A nem elégséges nyelvtudás is korlátot jelenthet a min-
dennapi életben vagy az elhelyezkedésben, esetleg beillesz-
kedési problémák is adódhatnak.

Azonban ezek mellett lényegesen nagyobb kockázatot 
jelenthet, ha a munkavállalók nincsenek tisztában azzal, 
hogy az új munkavégzés államában milyen kötelezően 
teljesítendő kiadásokkal, többletköltségekkel kell szembe-
nézniük. Ide tartoznak például a kapott munkabért terhe-
lő adók és járulékok, de a váratlan élethelyzetekben (pél-
dául betegség, kórházi ápolás, baleset, munkanélküliség) 
felmerülő többletkiadások is. Ezek enyhítése érdekében 
érdemes tisztázni, hogy milyen esetekben és milyen ellátá-
sokra áll fenn jogosultság, hisz a külföldi államok (nem 
egy esetben kötelező) biztosításai fedezetet nyújthatnak a 
váratlan költségek egy részére.

3.1. Ellátásokra való jogosultság a külföldi 
kiküldetés ideje alatt

Amennyiben a magyar munkavállaló és a magyar mun-
káltató közötti jogviszony megfelel a külföldi kiküldetés 
feltételeinek, a munkavállaló a kiküldő államban 
(Magyarországon) maradhat biztosított. A társadalom-
biztosítási értelemben vett kiküldetés minősítési feltétel-
rendszerével cikkünk nem foglalkozik. Magyarországi 
biztosítási jogviszony esetén a munkavállaló a belső 
jogunk alapján teljes körűen jogosult egészségbiztosítási 
ellátásokra, éppen úgy, mintha továbbra is itthon dol-
gozna.

Amennyiben a munkavégzés külföldi állama az új 
közösségi rendelet hatálya alá esik, akkor a munkavállaló 
a fogadó államban a sürgősségi, feltétlenül szükséges ellá-
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tásokat az OEP által hároméves időtartamra kiállított 
Európai Egészségbiztosítási Kártyával (továbbiakban 
EHIC-kártya) veheti igénybe. Ezzel kapcsolatban fontos 
arra figyelmeztetni a munkavállalót, hogy a sürgősségi 
ellátásokat mindig a fogadó állam belső szabályai alapján 
minősítik, illetve az EHIC-kártya magánorvosi ellátások-
ra nem, csupán az állami egészségbiztosítási szervvel szer-
ződött orvosok által nyújtott ellátások igénybevételére 
jogosít. Tervezett gyógykezeléseket (például plasztikai, 
fogászati ellátás) sem lehet ilyen formában finanszírozni a 
külföldi államban. Ezért mindenképpen érdemes a külföl-
di munkavégzés megkezdése előtt részletesen tájékozódni 
a fogadó államban igénybe vehető ellátásokról.

3.2. Hosszú távú (24 hónapot meghaladó) 
külföldi munkavégzés

Amennyiben a kiküldetés várható vagy valós időtartama 
meghaladja a 24 hónapot, akkor az alábbi két esetkör 
lehetséges a munkavállaló társadalombiztosítását illetően:
– külön kérelemre a két tagállam illetékes hatóságai 

közös megállapodásuk alapján maximum öt évre enge-
délyezik a kiküldetésre vonatkozó kivételes szabály 
alkalmazását; vagy

– a fenti kérelem hiányában a 24 hónapos időtartam 
lejárta után a biztosítási jogviszony és a járulékfizetési 
kötelezettség automatikusan átkerül a munkavégzés 
államába.
Ha a biztosítási kötelezettség a külföldi tagállamba 

kerül át, mindenképpen érdemes tisztában lenni az ország 
elhagyásakor Magyarországon teljesítendő bejelentési 
kötelezettségekkel, a külföldi bejelentkezéssel, biztosító-
választással, a külföldön fizetendő járulékok mértékével, a 
járulékmentes határral, az igénybe vehető ellátásokkal 
kapcsolatos kockázatokkal és lehetőségekkel. Erre vonat-
kozóan ajánlatos a külföldi fogadó vállalkozás adótanács-
adójával való konzultáció.

3.3. Külföldi munkavégzés 
nem kiküldetés keretében

Speciális szabályok vonatkoznak például azokra a mun-
kavállalókra, akiknek a lakóhelye és munkahelye más 
tagállamban van, és naponta, vagy legalább hetente egy-
szer hazatérnek lakóhelyükre. Ún. határ menti ingázó-
nak minősül például az a magyar munkavállaló, aki 
Sopronban él, és a hét minden napján Ausztriában, egy 
osztrák munkáltatónál végez munkát. A munkavállaló 
azonban naponta vagy hétvégén hazatér a családjához 
Magyarországra.

A járulékok fizetésének és az ellátás igénylésének tag-
államát befolyásolja az is, ha a munkavállalót több mun-
kaszerződéssel egyszerre több tagállamban foglalkoztatják 
különböző munkavállalók, és párhuzamosan oszlik meg a 
munkaideje a tagállamok között (párhuzamos munkavég-

zés). Például, ha a magyar munkavállaló a hét két napján 
a magyar munkáltatójánál dolgozik, majd a hét három 
napján a magyar munkáltató szlovák leányvállalatánál. A 
párhuzamos munkavégzésre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni abban az esetben is, ha a munkavállalónak 
csupán a magyar munkáltatóval van munkaszerződése, de 
akkor is, ha mind a magyar, mind a szlovák munkáltató-
val munkaviszonyban áll.

Érdemes még szót ejteni arról az esetről, ha már kül-
földre helyeződött át a munkavállaló biztosítási kötele-
zettsége, de rövid ideig ismét Magyarországon tartózko-
dik (például meglátogatja a családját). Amennyiben a 
munkavállaló a másik tagállam területén dolgozik, és ott 
biztosított, valamint Magyarországon (még) van állandó 
lakóhelye, akkor lehetőség van arra, hogy a külföldi illeté-
kes egészségbiztosítási szervtől kérvényezze az ún. S1 
nyomtatvány (korábban E 106) kiállítását. Ezzel a nyom-
tatvánnyal nemcsak a külföldi, a munkavégzés szerinti 
tagállamban, hanem Magyarországon is teljes körű termé-
szetbeni (orvosi, kórházi) ellátásra való jogosultságot sze-
rezhet. Így a sürgősségi ellátáson túl itthon is minden 
ellátásra jogosult lesz, ugyanúgy, mint az itthon élő 
magyar állampolgárok. Ugyanakkor, ha a külföldi biztosí-
tással rendelkező munkavállaló nem rendelkezik 
Magyarországon lakóhellyel, csak az orvosilag szükséges 
ellátásokat veheti igénybe. Ennek feltétele egy EHIC-
kártya, vagy egy ideiglenes igazolás, amit az adott tagál-
lam egészségbiztosítója állít ki.

4. A külföldi munkavégzéssel kapcsolatos 
adminisztráció, bejelentési kötelezettségek, 
egészségügyi ellátás
Tartós külföldi munkavégzés esetén főszabály szerint 
annak a tagállamnak az egészségbiztosítási szabályai alkal-
mazandóak, ahol a munkavállaló a keresőtevékenységet 
folytatja, és kizárólag ebben a tagállamban kötelezett 
járulékfizetésre is. A migránsoknak azonban nem szabad 
elfeledkezniük a Magyarország elhagyásáig meglévő 
magyar egészségbiztosítással kapcsolatos teendőikről sem.

4.1. Magyar egészségbiztosítási kötelezettségek 
az ország elhagyásakor

A munkavállalónak Magyarországon a külföldi biztosítási 
jogviszony megkezdésétől számítva már nem kell járulé-
kot fizetnie, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs 
lehetősége. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés tagálla-
mában valószínűleg biztosítási, és így járulékfizetési köte-
lezettség terheli, a kettős járulékfizetés elkerülése végett 
kötelező bejelentést tenni az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárnál a külföldi biztosítási jogviszony megkezdését 
követő 15 napon belül. A bejelentésnek tartalmaznia kell 
egy nyilatkozatot is, melynek értelmében az adott EGT-
tagállamban végzett keresőtevékenység az ottani szabá-
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lyok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg. A 
bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását von-
hatja maga után, melynek összege legfeljebb 200 ezer 
forintig terjedhet.

4.2. Külföldi bejelentkezés, biztosítóválasztás, 
járulékfizetés

A migráns munkavállalók talán egyik legfontosabb (és 
legelső) kötelezettsége a munkavégzés tagállamában törté-
nő bejelentkezés, valamint egyéb regisztrációs előírások 
teljesítése. Ezek elmulasztása komoly következményekkel 
járhat. Érdemes tájékozódni továbbá arról is, hogy mely 
esetekben végzi el a bejelentést a munkáltató, és mely 
esetekben van szükség személyes közreműködésre.

A bejelentési kötelezettségek azonban nem feltétlenül 
korlátozódnak a tagállamba történő megérkezés első 
hónapjaira. Személyes adatok megváltozását is szükséges 
lehet bejelenteni adott határidőre. Munkahelyi baleset 
vagy foglalkoztatási megbetegedés esetén például a leg-
több tagállamban a munkavállalónak a baleset megtörtén-
tekor vagy a megbetegedés első diagnosztizálásakor értesí-
tenie kell a munkáltatóját, hogy az eleget tehessen 
bejelentési kötelezettségének az illetékes szerv részére, 
különben az ellátásra való jogosultság vagy az ellátás 
ingyenes, kedvezményes nyújtása problémákba ütközhet.

A munkavállalónak további nehézségeket okozhat az 
adott ország egészségbiztosítási rendszerének, járulékfize-
tési kötelezettségeinek átlátása, melyek gyökeresen külön-
bözhetnek a Magyarországon megszokottól, és akár félre-
értésekre is okot adhatnak. Jó példa erre a német 
egészségbiztosítási rendszer, mely az állampolgárok nagy 
részét tömörítő ún. törvényi egészségbiztosítás (gesetzliche 
Krankenversicherung) mellett magán (private), valamint 
önkéntes (freiwillige) egészségbiztosításra is lehetőséget 
ad. Az egészségbiztosító pénztárak állami és magánkézben 
lévő biztosítók formájában működnek, melyek közül 
nehéz kiválasztani azt, amelyiknek az adott munkavállaló 
egyáltalán a tagja lehet.

Érdemes figyelembe venni továbbá, hogy egyes tagál-
lamokban különféle munkavállalói csoportok más-más 
biztosítási törvény, és így más-más biztosító hatálya alá 
tartozhatnak. Eltérő szabályozás vonatkozik például 
Ausztriában a köztisztviselőkre, a vasutasokra, bányászok-
ra, az egyéb hivatalnokokra is. A biztosítók kiválasztása és 
a bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett talán az 
egyik legfontosabb kérdés a külföldi munkavállalás szem-
pontjából a fizetendő járulékok mértéke. Az esetek zömé-
ben az ez irányú bejelentési és járuléklevonási, -fizetési 
kötelezettséget a munkáltató teljesíti. Érdemes azonban 
informálódni, mivel a járulékmértékek befolyásolják a 
kézhez kapott munkabér mértékét, így lényegesek a kül-
földi élet költségvetésének megtervezésekor.

A járulékteher kiszámítása nem mindig egyszerű fel-
adat. Ausztriában például külön járulékkulcsok vonatkoz-

nak bizonyos szakmákban dolgozókra. Emellett a pontos 
járulékteher kiszámításánál nem elegendő a puszta járu-
lékmértékeket figyelembe venni. Több országban létezik a 
Magyarországon 2013. január 1-jétől már hatályon kívül 
helyezett járulékfizetési felső határ intézménye, melynek 
keretében az egy bizonyos határértéket elért jövedelem 
után egyáltalán nem vonnak le járulékokat, és csak az ez 
alatti rész járulékköteles.

Az alacsony keresetűeknek kedvező rendelkezések egy-
aránt hordoznak lehetőségeket és kockázatokat is. Egyes 
tagállamokban ugyanis bizonyos jövedelmi határ alatt 
keresőknek nem kell megfizetni az adott ország járulékait, 
ekkor azonban nem, vagy csak korlátozottan lesznek 
jogosultak az egészségbiztosítás ellátásáraira, mivel esetle-
gesen nem minősülnek biztosítottnak.

4.3. Az igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatos 
kockázatok és lehetőségek

Markáns különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok 
egészségbiztosítása által lefedett területeken is, melyek 
meghatározzák, hogy pontosan milyen ellátásokra jogosí-
tanak a befizetett járulékok. A német, illetve az osztrák 
egészségbiztosítás a természetbeli és pénzbeli egészségügyi 
ellátásokat, valamint az anyasági, illetve az apasági ellátá-
sokat foglalja magában. Emellett külön járulékok fizeten-
dők a nyugdíj-, a baleseti, az ápolási és a munkanélküli 
ellátások fedezetére. Gyökeresen más a helyzet az Egyesült 
Királyságban, ahol tulajdonképpen egy összevont biztosí-
tási járulék létezik, mely nemcsak az egészségügyi ellátá-
sokra, de például a munkanélküli vagy nyugdíjellátásokra 
is fedezetet nyújt. Érdemes utánanézni az egyes ellátások 
igénybevétele kapcsán támasztott pontos feltételeknek, 
szabályoknak (például orvosi igazolás, önerő befizetése).

Természetesen nem szabad megfeledkezni a külföldi 
társadalombiztosítási rendszer nyújtotta előnyökről sem. 
Bizonyos tagállamokban a társadalombiztosítási ellátások-
nak nem minden fajtája kötött járulékfizetéshez, mivel 
ezeket méltányossági, rászorultsági alapon nyújtják. 
Ebben az esetben például betegség vagy rokkantság esetén 
akár egy külföldi is részesülhet bizonyos ellátásokban, ha 
egyáltalán nem, vagy nem elégséges összegű járulékot 
fizetett be, de megfelel a támasztott feltételeknek, melyek 
általában jövedelemhez és állandó lakóhelyhez kötöttek. 
Bizonyos esetekben elégséges lehet, ha az ellátás igénylése-
kor biztosítási jogviszony áll fenn. A fent említett méltá-
nyossági ellátáshoz hasonló lehetőségek kapcsán azonban 
előfordulhat, hogy az érintett munkavállaló azért nem 
veszi ezeket igénybe, mert nem tud róla, hogy járna neki.

A külföldi egészségbiztosítási ellátások kapcsán tehát 
nem csupán a váratlan költségek (például gyógyszerek ára, 
vizitdíj, saját önerő a kórházi ellátás fedezete) jelenthetnek 
kockázatot, hanem az információhiány is, mely által az 
adott munkavállaló akár el is eshet bizonyos egészségügyi 
ellátások lehetőségétől.


