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A Magyar Kormány álláspontja az Európai Bizottság egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó konzultációjáról szóló közlemény vonatkozásában 
 
 
 
1. kérdés: Hogyan hat jelenleg (helyi, regionális, nemzeti szinten) a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás az egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségére, minőségére és 
pénzügyi fenntarthatóságára, és hogyan fejleszthető tovább? 

 
 

A külföldi betegmozgások jelenlegi volumene nem befolyásolja Magyarországon az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a minőséget és a pénzügyi 
fenntarthatóságot. Mind az esetszámok, mind a ráfordított költségek elenyészőek az E-
Alap kiadásainak tükrében. A Magyarországra érkező páciensek főként magán 
szolgáltatásokat vesznek igénybe, ott pozitív hatás jelentkezik. A továbbfejlesztés 
érdekében szükséges a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információ-ellátottság javítása, valamint annak megvizsgálása, hogy a közfinanszírozású 
szolgáltatók esetleges szabad kapacitásait hogyan lehetne jobban kihasználni, valamint 
szükséges a magánszektorban jelentkező pozitív hatás okainak feltárása – tekintettel a 
jelenleg Magyarországon zajló struktúraváltásra is. A határok mentén szervezett 
együttműködés bizonyos területeinek kölcsönös fejlesztése és betegek átirányítása 
hozzájárulhat a gazdaságosabb működés megteremtéséhez. 
 
Az álláspont kialakításánál a következő szempontok kerültek megfontolásra: 

 
- A Magyarországra érkező külföldiek motivációi: olcsóbb, de jó ellátás, rövidebb 

várakozási idő. Nem tekinthető általánosnak, hogy egyedileg, különleges szakértelmet 
vagy felszereltséget kereső páciensek érkeznének az országba. 

- Magyarországon az alábbi területeken fogadnak szolgáltatók külföldieket: fogászat, 
plasztikai beavatkozások, gyógyfürdői kezelések, addiktológia, idős ellátás területe. 
Az igénybevétel mértékét alacsonynak becsüljük, noha erről pontos információ nem 
áll rendelkezésre.  

- Szinte kizárólag magán egészségügyi szolgáltatók fogadnak célzottan (tervezetten) 
nagy számban külföldieket. 

- A közfinanszírozásban résztvevők korlátozottan a sürgősségi ellátások nyújtásában 
vesznek részt (európai közösségi jog alapján); az ennek alapján benyújtott 
finanszírozási esetszám 3569 volt 2005-ben. Magyarországra 2005-ben 137 páciens 
érkezett E112 formanyomtatvánnyal. Magyarországon 380 betegnek engedélyezték a 
227/2003 (XII. 13.) Korm. rendelet alapján, hogy ellátást vegyen igénybe az E-Alap 
terhére külföldön. A célállamok között szerepel elsősorban Ausztria (pl. tüdő-
transzplantáció esetében), Németország (pl. gyermek máj-traszplantáció, 
szájpadhasadékos betegek kezelése esetében), illetve Svájc (pl. mozgásszervi 
megbetegedések, gerincbetegségek kezelése tekintetében, speciális Y90 DOTATOC – 
izotóp-kezelés.) 

- Az említett (magán szolgáltatókat érintő) területeken pozitív volt a hatás, mert a 
szolgáltatás megtartja a magasan képzett szakembereket, jól felszerelt az eszközpark, 
nemcsak az egészségügyi szolgáltatást, hanem a kisegítő szolgáltatásokat is erősíti 
(hotel-szolgáltatások), és a hozzáférhetőséget sem érinti a magán jelleg miatt. 
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- Egyelőre tehát korlátozott hatások érvényesülnek, azok főként a magán szolgáltatás-
nyújtókhoz kapcsolódnak, ott pozitív hatás jelentkezik.  

 
 
2. kérdés: Milyen különleges jogi tisztázásra és milyen gyakorlati információkra van 
szükség -és ezeket ki kéri (hatóság, szolgáltatást igénybe vevők, szolgáltatók, betegek)- a 
biztonságos, magas színvonalú és hatékony, határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
megteremtéséhez? 

 
 

Alapgondolatunk, hogy az egészségügyi kérdéseket továbbra is tagállami hatáskörben 
kell kezelni, miközben felépíthető egy olyan rendszer, amelyben a betegek érdekeit, 
nagyobb lehetőségeit szolgáló struktúra jön létre. Ebben a rendszerben azonban a már 
létező jogforrásokra célszerű támaszkodni, a konkrét jogi kérdéseket ebbe szükséges 
integrálni, az egyéb, nem feltétlenül jogi természetű témákat azonban olyan eszköztárral 
ajánlatos kezelni, amely maximálisan biztosítja az önkéntes tagállami tevékenységet. 
Magyarországnak olyan álláspontot szükséges képviselnie, amely segíti, hogy mind az 
állampolgárok, mind a szolgáltatások helyzete javuljon hosszú távon (pl. a növekvő 
lehívható uniós pénzügyi keretek növekedése kapcsán), viszont elkerüljön egy olyan 
kényszerhelyzetet, amely az egészségügyi rendszer egyes elemeinek szabályozását úgy 
adja „külső” kézbe, hogy a teljesítés a későbbiekben nehézségekbe ütközik. Ezért 
konkrét javaslataink is két részre oszthatóak. Az egyik a konkrét jogi kérdések, 
amelyeket szabályozhatónak tartunk, a másik az egyéb olyan témák, ahol a hangsúly a 
networking-re, az önfejlesztésre tevődik. 
 
Elsősorban a szabályozandó kérdéseket kell beazonosítani, és ezt követheti a megoldás 
mikéntjéről szóló vita. Szükségesnek tartjuk, hogy a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásnak a polgárokra, az egészségügyi és szociális biztonsági rendszerekre gyakorolt 
gazdasági, társadalmi és egészségügyi hatásának körültekintő elemzése megtörténjen. 
Ennek az elemzésnek magában kell foglalnia a „fogadó" országokra (beleértve a 
határokon átnyúló, megfelelő költségtérítést) és különösen a gazdaságilag elmaradott 
tagállamokra gyakorolt hatást is. 
 
 
I.  
 
 
Álláspontunk szerint vannak olyan részletkérdések, amelyek megoldása 
elengedhetetlennek tűnik a jelenleg hatályos jogszabályok optimális alkalmazhatósága 
érdekében. Alapvetően két eset lehetséges. Egyrészt, azt lenne célszerű megvizsgálni, 
hogy ezeket a részletkérdéseket lehetne-e a szociális biztonsági koordinációról szóló 
883/2004/EK tanácsi rendeletben és a szakképesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvben szabályozni. Jelenleg is folyamatban van a 883/2004/EK rendelet egyes 
rendelkezéseinek és a végrehajtási rendeletének a tárgyalása; a betegségi és anyasági 
fejezetbe foglalt rendelkezések célja, hogy implementálják az Európai Bíróság 
vonatkozó jogeseteit (Kohll és Decker stb.).  
 
Másrészt, ha erre nincsen lehetőség, vagy ha optimálisabbnak látszik egyéb érvek 
alapján, hogy külön jogszabály(ok) kerüljön (kerüljenek) elfogadásra, meg kell vizsgálni 
ennek előnyeit és hátrányait. Az egészségügyi szolgáltatások közösségi szintű kezelésére 
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ebben az esetben megfontolandó az irányelvvel történő szabályozás. Az irányelvi 
szabályozás célja keretjellegű szabályozás lehetne, a legalapvetőbb szabályok 
rögzítésével, elkerülve a túlszabályozást. A szabályozási technikát illetően, a közösségi 
keretszabály horizontális jellegű szabályokat tartalmazna, amelyet a tagállamok az 
ország-specifikus helyzetek számításba vétele során alkalmazhatnak és pontosíthatnak. 
A szabályozásban előtérbe kell helyezni a betegek és a szolgáltatók érdekeit, anélkül, 
hogy ez veszélyeztetné a szociális rendszerek egyensúlyát. 
 
Az általunk ilyen megoldandó kérdésként kezelt témák az alábbiak:  
 

- Az Európai Bíróság Kohll és Decker jogeseteivel bevezetett jogi lehetőséget 
jogszabályban kell rögzíteni, miszerint a biztosítottak más tagállamban nem kórházi 
kezelést előzetes engedély nélkül is igénybe vehetnek, és ebben az esetben legfeljebb a 
tényleges, de a belföldi tarifát meg nem haladó költségig megtérítést kérhetnek; 

- A nyilvántartási rendszerek nem egységesek, a betegek adatainak továbbítása 
adatvédelmi problémákat vet fel, erre lehetne felhatalmazó rendelkezéseket rögzíteni; 

- Rendezni kellene egy másik tagállam biztosítottjának valamely várólistájára való 
felkerülésének és az onnan való lekerülésének pontos feltételeit. Mivel az 
egészségügyi ellátás biztosítása nemzeti hatáskör, el kell kerülni, hogy a saját 
biztosítottak kárt szenvedjenek (pl. hogyan kezelhető egy olyan helyzet, ha egy 
tagállamba túl sokan érkeznének más tagállamokból, köteles-e fogadni az összes 
pácienst). Megfontolandó a hazai és a más tagállami betegek várólistái teljes 
elkülönítésének lehetősége is, mert ezáltal követhetővé válik, hogy egy adott páciens 
hány tagállam külföldiek számára nyitva álló várólistájára iratkozhat fel. Vizsgálandó 
kérdés a várólistára való felkerülés a külön pénzügyi kompenzáció is a fogadó ország 
felé. 

- Megfontolandó az esetleges szakmai hibákért való felelősség és kártérítés kezelésének 
valamilyen egységes módja, alternatívaként felmerülhet olyan megoldás, hogy a 
külföldi betegeket tervezetten ellátó egészségügyi szolgáltatóknak szigorúbb 
felelősségbiztosítási előírásoknak kelljen megfelelniük, amely fedezné az esetleges 
kártérítéseket. A magyar szolgáltatók véleménye szerint nem tudnának kifizetni egy 
másik tagállamban megállapított, a magyarnál nagyobb összegű kártérítést; 

- Fogyasztók védelmének kérdései. 
- Felmerül az egészségügyi szakemberek felelősségbiztosításának elismerése más 

tagállamokban. 
- A szakmai képesítések elismerésére vonatkozó irányelv tartalmaz rendelkezéseket a 

tevékenység folytatásának egyes feltételeire vonatkozóan határon átnyúló 
szolgáltatások esetén. Ezen rendelkezések alkalmazása számos további jogi és eljárási 
kérdést vet fel. Konkrét példa lehet a tagállamokban az egyes szakmai tevékenységek 
folytatásához rendelhető kompetencia-szintek különbözősége, mely kérdés kezelése 
szükséges a más tagállam területén történő szolgáltatásnyújtás megvalósulása esetén.  

- A szakmai képesítések elismerése terén nincsenek harmonizált szabályok a 
továbbképzések vonatkozásában. Egyik tagállamban a kötelező továbbképzés a 
szakma gyakorlásának feltétele, a másikban csak ajánlott a továbbképzésen való 
részvétel. Nincsen szabály azonban arra, hogy az egyik tagállamban teljesített 
továbbképzést elismernék a másik tagállamban, ami akadályozhatja az egészségügyi 
szakemberek szabad mozgását. 
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II.  
 
 
Vannak olyan témák, amelyek folyamatosan napirenden vannak a tagállamok és az 
Európai Unió között, s amelyek kezelésére alapvetően két út kínálkozik. Egyrészt, e 
kérdések megvizsgálása elképzelhető a soft-law, a fokozottabb együttműködés keretei 
között. A kérdéses témákat több ponton is be lehetne csatornázni az Európai Unió 
tevékenységei közé. Jó alap lehet a már működő nyitott koordinációs mechanizmus 
kiegészítése, illetve elképzelhető a HLG munkacsoportjaiban bizonyos témakörök 
tárgyalása. Másrészt viszont egyes, a mobilitást támogató kérdések tekintetében 
elképzelhető kötelező szabály, pl. az igazgatási elvárások egyszerűsítése (pl. zárójelentés 
egységes formátumának kidolgozása). Ezen a ponton kapcsolódhat össze a külön 
jogszabályban történő szabályozási igény az I. pontban említett szabályozási 
szükséglettel. Ezekben az esetekben is megfontolandó lehet előbb felmérni a jelenlegi 
helyzetet és azt követően jogszabályi rendelkezést alkotni.  
 
Az alábbi kérdéskörök merülhetnek fel: 
 

- Sok esetben nincs megfelelő tájékoztatás a szolgáltatásokról a külföldiek számára, a 
páciensek más páciensektől szereznek információt, így az ellátások igénybevétele 
gyakran véletlenszerű. A meglévő jogi lehetőségeket rögzítő információáramlás 
önmagában előrelépés lenne. Megfontolandó lehet egy tájékoztató forrás (honlap) 
létrehozásának gondolata, amely tájékoztatni tudja a betegeket arról, hogy hová 
fordulhatnak, ha speciális vagy ritkán előforduló betegségük van, vagy ha az ellátás a 
tagállamban megfelelő időn belül nem érhető el – vagyis információt nyújtana a 
tagállamok azon szolgáltatóiról, amelyek fogadják a külföldieket. (Értelemszerűen 
nem kellene minden egészségügyi szolgáltatónak részt vennie a külföldiek 
kezelésében.); 

- Egységes minősítési rendszerek hiányában nehéz a szolgáltatások összemérése a 
minőség és az árak tekintetében is; adatgyűjtést lehetne lefolytatni arra vonatkozóan, 
hogy a tagállamokban az adott ellátási szinthez milyen minimumkövetelmény rendszer 
(infrastruktúra, eszköz, szakember, kommunikáció) kapcsolódik. Ehhez 
kapcsolódhatna, hogy a tagállamokban az engedélyezés és ellenőrzés rendszereit is 
össze lehetne hasonlítani, és az ezekre vonatkozó legjobb, adott esetben legrosszabb 
gyakorlataikat a tagállamok megosztanák egymással.  

- Hasonlóan a fentiekhez, a minőségbiztosítási protokollok egybevetése is előrelépést 
jelenthetne. 

- Megfontolandó lehetne a tudásáramlás, olyan mechanizmusok kidolgozása, amely a 
tagállamokban lefolytatott technológiai értékelést a többi tagállam felé nyilvánossá 
teszi, vagy az egyes egészségügyi szakterületek közti együttműködés erősítése uniós 
programokkal adott szakterületeken (pl. onkológia). 

- Lehetséges lenne olyan szakember-mobilitást ösztönző program beindítása, amely 
kifejezetten rezidens orvosokat küld ki egyik tagállam intézményéből a másikba, 
kiemelt szakértelmet igénylő szakterületeken. Megfontolandónak tartjuk továbbá, 
hogy a betegek bizalmának elnyerése és biztonság-érzetének fokozása érdekében azon 
szolgáltatókhoz, amelyek olyan szolgáltatást nyújtanak, melyet nagy számban vesznek 
igénybe egy másik tagállam állampolgárai, kerüljön kiküldésre illetve alkalmazásra az 
adott nyelvet beszélő orvos/ápoló. Célszerűnek tartanánk ezen a téren az intézmények 
közötti kapcsolatok erősítését, illetve annak megvizsgálását, hogy uniós szinten 
milyen lehetőségek vannak ezen együttműködések erősítésére. 
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- A statisztikai adatgyűjtés módszereit át kellene tekinteni. Mivel a határon átnyúló 
szolgáltatások nagy része magán szolgáltatás, nem feltétlenül állnak rendelkezésre 
statisztikák ennek nagyságrendjéről, ami az Európai szintű igénybevételről alkotott 
képet is homályossá teszi. 

- Célszerű annak meghatározása, hogy egyes ellátásokat milyen várakozási idő után 
lehet igénybe vennie másik országban. Egy jól kidolgozott indikátor-rendszer lehetővé 
teheti a szakemberek, illetve később a betegek tájékoztatását is. Hasonló programok 
léteznek már uniós szinten, illetve az Egészségügyi Világszervezet által támogatott 
formában. 

 
 
 

3. kérdés: Mely kérdések (klinikai felügyelet, pénzügyi felelősség) mely ország 
hatóságainak felelősségi körébe tartozzanak? Eltérőek-e ezek a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásnak a fenti 2.2 szakaszban ismertetett különböző típusai esetében? 

 
 

Fő rendezőelvnek azt tekintjük, hogy a jogérvényesítés a szolgáltatás igénybe vevője 
(fogyasztója) számára a lehető legjobban kivitelezhető legyen. Álláspontunk szerint 
főszabályként a szolgáltatásnyújtás helye szerinti jog érvényesüljön a szakmai felügyelet, 
valamint a pénzügyi felelősség megállapítása tekintetében. A szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti szabályok érvényesülésének célszerűségét elsősorban a beteg érdekei teszik 
szükségessé, akitől fő szabály szerint nem várható el a különböző tagállami előírások 
ismerete. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtása túlnyomórészt 
kiterjedt tárgyi infrastruktúrához kötött, a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállamban a gazdasági célú letelepedés is megkövetelhető, így a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti jog ezen esetekben meg fog egyezni a szolgáltatásnyújtó honossága szerinti 
joggal. A gazdasági letelepedés kívánalma alóli kivétel legnagyobb csoportját a 
2005/36/EK irányelv szerint, a személyek szabad mozgása keretein belül mozgó 
egészségügyi szakemberek jelentik. A szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam 
felügyeletet biztosító hatóságainak ezen esetekben is biztosítani szükséges a tevékenység 
folytatásának ellenőrzését és felügyeletét a helyi szabályoknak megfelelően, a fogadó 
állam saját szolgáltatás-nyújtóira érvényes módon. 
 

- A határon átnyúló egészségügyi ellátás során okozott kárral és kártérítéssel 
kapcsolatos felelősség kérdésében a kártérítés általános szabályai szerint a károkozó, 
azaz az ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató felelősségét célszerű megállapítani. 
A kártérítési ügy elbírálása azon tagállam joga alapján kell, hogy történjen, amelyben 
a szolgáltatást nyújtják. 

- Célszerű lenne továbbá a felelősség kérdéseinek közelítésén túl egy olyan közösségi 
mechanizmus kidolgozására, mely valamennyi tagállamra vonatkozóan (szolgáltatóra 
és a szolgáltatás igénybevevőjére egyaránt) biztosítaná a szakmai hibák nyomon 
követhetőségét. 

- A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás nyújtását ennek megfelelően – tekintettel 
az egyes országok közötti különbségekre a kártérítési felelősség szabályozásában, 
illetve a kártérítések mértékében – bizonyos feltételek meglétéhez célszerű kötni, mint 
például magasabb szintű felelősségbiztosítás, megfelelő kapacitás mértéke. 

 
A határon átnyúló egészségügyi ellátásnak a Közlemény 2.2 szakaszában ismertetett 
különböző típusai esetében a következőket célszerű megfontolni: 
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- Valamely tagállam területén érvényes szolgáltatás egy másik tagállam területén 
történő nyújtása esetén (pl. távorvosi szolgáltatások, távdiagnosztika, laboratóriumi 
szolgáltatások stb.) a fő rendező elv, a szolgáltatásnyújtás helye szerinti előírások 
figyelembe vétele az elsődleges; a szakmai felügyelet tekintetében a fogadó tagállam 
hatóságainak célszerű lehetőséget biztosítani a szolgáltatás nyújtójának felügyeletére 
abban az esetben is, ha a szolgáltatás nyújtója egy másik tagállamból, 
telekommunikációs eszközök segítségével nyújt szolgáltatást. Természetesen a küldő 
tagállam ellenőrzési és felügyeleti jogosultságai is megmaradnak saját szolgáltatója 
irányában, a működési engedélyezés hatáskörében marad, hasonlóan a működési 
engedély megvonásához. E területen szükséges a két tagállam együttműködése a 
külföldi szolgáltatásnyújtás közben előforduló műhiba esetén, amikor a fogadó állam 
felügyeletet gyakorló hatósága a küldő államot értesíti annak érdekében, hogy szükség 
esetén a megfelelő szankciók alkalmazhatók legyenek.  

- A szolgáltatások külföldön történő igénybevétele esetén a minőségi és biztonsági 
előírások meghatározása, illetve a szakmai felügyelet biztosítása tekintetében szintén a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam felelősségét célszerű megállapítani. A 
felsorolt négy eset közül ebben az egyben jellemző, hogy nem a beteg joga szerint 
kerül sor a felelősség megállapítására, azaz a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
előírások alkalmazása ezen az egy helyen töri át a beteg jogához való igazodást.  

- Valamely szolgáltató egy adott tagállamban történő állandó jelenléte (például nagyobb 
szolgáltatók helyi klinikái) tekintetében egy másik tagállamban már letelepedett 
szolgáltató lényegében másodlagos letelepedéséről van szó, mely egyértelműen felveti 
a fogadó állam előírásainak való megfelelés szükségességét, a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti jog érvényesülését.  

- Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szakemberek ideiglenes jelenléte esetén a fogadó 
államban egyes szakmák esetében (orvos, fogorvos, ápoló, szülésznő) már jelenleg is, 
a többi egészségügyi szakma tekintetében a 2005/36/EK irányelv hatályba lépését 
követően a szolgáltatásnyújtás esetén a fogadó államban bejelentési kötelezettség 
érvényesül. A fogadó, azaz a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam azonban a 
bejelentési kötelezettség alapján végzett szolgáltatás felügyeletére és ellenőrzésére is 
jogosult, a szolgáltatást nyújtó szakember felelősségre vonása is ezen tagállam joga 
szerint történik. 

 
- Érdekes kérdést vet fel a felelősségi viszonyok elhatárolásánál, ha a 

szolgáltatásnyújtás tekintetében kettőnél több tagállam érintettségét lehet 
megállapítani (pl. egy adott tagállam állampolgára egy másik tagállam területén egy 
harmadik tagállamból származó állampolgárnak nyújt egészségügyi szolgáltatást). Ez 
az eset is igazolja azonban azon kiindulópont indokoltságát, mely a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti felelősséget tekinti elsődlegesnek.  
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4. kérdés: Kinek a felelősségi körébe tartozik a biztonság biztosítása a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás esetében? Amennyiben a beteget kár érte, hogyan 
biztosítható kárpótlásuk? 

 
 

A határon átnyúló egészségügyi ellátás esetén fő rendező elvnek a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti jog alkalmazását tekintjük, ez határozza meg a felelősség rendjét, a 
kárpótlás és kártalanítás kérdéseit. Fontosnak tartjuk egyúttal kiemelni, hogy ezen 
eljárásokat a szolgáltatást igénybe vevő beteg számára ismertté, egyértelművé kell tenni. 
 

- A határon átnyúló egészségügyi ellátás esetén a biztonság biztosítása a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam által biztosított felügyeleti illetve 
ellenőrzési tevékenység keretében biztosítható, hiszen a helyi hatóságok gyakorolják 
az adott államban az egészségügyi ellátás és a szolgáltatók feletti szakmai felügyeletet, 
így az ellátás színvonalát, biztonságát is ők garantálhatják.  

- A határon átnyúló egészségügyi ellátás során okozott kárral és kártérítéssel 
kapcsolatos felelősség kérdésében véleményünk szerint az ellátást biztosító 
egészségügyi szolgáltató felelősségét célszerű megállapítani. A határon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatás nyújtását ennek megfelelően – tekintettel az egyes országok 
közötti különbségekre a kártérítési felelősség szabályozásában, illetve a kártérítések 
mértékében – magasabb szintű felelősségbiztosítás meglétéhez célszerű kötni. Azon 
eseteknél pedig, ahol a tudomány mai állása szerinti megfelelő ellátásról később 
kiderül, hogy a betegnek kárt okoz, mivel a szolgáltató ezért felelősségre nem 
vonható, felmerül a kártalanítás szükségessége, az állami felelősség megállapítása, 
természetesen a saját állampolgárokra is vonatkozó eljárásoknak megfelelően. 

- Újabb kérdéseket vet fel a felelősség megállapítása tekintetében, ha pl. más 
tagállamban fejeződik be a kezelés, mint ahol elkezdődött, ill. más országban történik 
a kivizsgálás és a gyógykezelés, illetve a további otthoni ellátás vagy rehabilitáció. A 
felelősségi szintek megosztásának szükségességén túl további problémák merülnek fel 
az információáramlás módja, formája, az adatvédelem, a tevékenység szakmai 
ellenőrzése területén. Célszerűnek tartanánk e kérdéssel kapcsolatosan a tagállami 
gyakorlatok megismerését. 

- Az egységes szakmai protokollok és standardok kidolgozása az egyes szakmák 
esetében – pl. az egyes európai szakmai szervezetek keretében– jó alapot biztosíthat az 
ellátás szakmai színvonalának garantálására. 

- Megfontolásra ajánljuk a szolgáltatást külföldön igénybe vevő betegek védelme 
érdekében, hogy a megfelelő információkhoz való hozzájutás elősegítése céljából az 
egyes tagállamok megfelelő szintű betegjogi képviseletet működtessenek. A 
betegjogok védelme érdekében a civil szféra bevonását, illetve a civil 
kezdeményezések támogatását tartjuk célszerűnek, mint pl. a Magyarországon 
működő, a betegek jogainak érvényesülését elősegítő közalapítvány. E területen 
elképzelhetőnek tartjuk egy uniós együttműködés megvalósítását, ezzel is elősegítve a 
beteg-központú megközelítésmód érvényesülését, a szolgáltatást külföldön igénybe 
vevő, és ezért kiszolgáltatottabb betegek biztonságérzetének erősítését.  
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5. kérdés: Milyen intézkedésekkel biztosítható, hogy más tagállamok betegeinek kezelése 
összeegyeztethető legyen a mindenki számára elérhető, kiegyensúlyozott orvosi és 
kórházi szolgáltatások nyújtásával (például a „fogadó” országokban történő kezelésük 
esetén pénzügyi kompenzációval)? 

 
 

Célszerű, ha egy tagállam szabad kapacitásai terhére vállalja a tervezett 
egészségügyi szolgáltatásnyújtást. Természetesen üdülőterületek, határközeli 
települések esetében a szolgáltatónak célszerű a kapacitások tervezésénél gondolni az 
esetleg jelentős határon túlról felmerülő igényre. A szabad kapacitás-kihasználás 
lehetőségén kívüli esetekben, amikor egyszerre van jelen a szolgáltatás szabad 
igénybevételének igénye egy másik tagállam állampolgára részéről és a tagállami 
ellátási kötelezettség, már komolyabb vizsgálódás szükséges. Legfontosabb szempont 
e kérdés megválaszolásánál tehát, hogy hogyan biztosítható egyszerre a 
szolgáltatások szabad áramlása elvének megvalósulása, és a tagállami 
ellátórendszerek azon kötelezettsége, hogy saját állampolgáraik számára zavartalan 
ellátást tudjanak biztosítani. 
 
- Az egyes tagállamok várólistáira való felkerülés feltételei megfelelő, átlátható 

szabályozást igényelnek annak érdekében, hogy az esetleg nagy számban érkező, más 
tagállami állampolgárságú betegek ellátása ne veszélyeztesse a hazai betegek ellátását. 
További konzultációkat, vizsgálatot igényel az egyes tagállamok várólistái közötti 
„átjárhatóság” kérdése, az, hogy milyen feltételekkel kerülhet át a beteg egyik 
tagállam várólistájáról egy másikéra. Szükséges annak elkerülése – mindamellett, 
hogy a várólistára való felvételnél a szakmai elvek kell, hogy az elhelyezést és az 
előrejutást meghatározzák –, hogy egy beteg párhuzamosan számos tagállam 
várólistájának előkelő helyére kerüljön, miközben a tagállam saját állampolgárainak 
ellátását nem tudja biztosítani. Szükséges annak átgondolása is, hogy egy adott 
tagállam várólistájára való felkerüléshez a beteg milyen kapcsolatban legyen az illető 
tagállammal. A probléma megoldásához elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy az 
egyes uniós tagállamok jelenleg hogyan szabályozzák a külföldi állampolgárok saját, 
hazai várólistáikra történő felkerülésének lehetőségét. 

- A külön pénzügyi kompenzáció kérdése felmerül az egyes tagállamok által nyújtott 
speciális szolgáltatásoknál, melyeket a küldő állam ellátórendszere nem tud 
biztosítani. A pénzügyi kompenzáció lehetősége felmerülhet továbbá azon esetekben, 
amikor egyes tagállamokban bizonyos szolgáltatások nyújtása nem rentábilis, ilyenkor 
a szolgáltatás nyújtását felvállaló tagállam számára képzelhető el kompenzáció. 
További megfontolást igényel a pénzügyi kompenzáció lehetősége azon esetekben, 
melyekben ún. referenciaközpont közös kialakításához és működtetéséhez van szükség 
forrásokra.  
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6. kérdés: Vannak-e az egészségügyi szakemberek mozgására vagy az egészségügyi 
szolgáltatók áttelepedésére vonatkozó, további olyan kérdések az egészségügyi 
szolgáltatások különleges összefüggésében, melyeket a közösségi jogszabályok még nem 
szabályoznak? 
 
 

A második kérdésre adott válaszunk első részében soroltuk fel azon területeket, 
melyeket véleményünk szerint célszerű volna, ha a közösségi jog szabályozása alá 
vonna. Ilyen kérdések az Európai Bíróság vonatkozó esetjogának másodlagos 
jogforrási szintre emelése; az adatvédelmi problémák rendezése; egy másik tagállam 
biztosítottjának valamely tagállam várólistájára való felkerülése feltételeinek 
rögzítése; a felelősség és kártérítés kezelése valamilyen egységes módjának 
meghatározása; az egészségügyi szakemberek felelősségbiztosítása elismerésének 
kérdései; továbbképzésekre vonatkozó szabályok harmonizációja. 

 
 
7. kérdés: Vannak-e egyéb olyan kérdések, melyeket illetően az egyes konkrét 
egészségügyi vagy szociális védelmi rendszerek esetében a jogbiztonság javítására van 
szükség? Különösen milyen javító intézkedéseket javasolnak a más tagállamokból 
érkező betegek fogadásában közvetlenül érintett érdekelt felek -pl. az egészségügyi 
ellátást nyújtók és a tb. intézetek- a határokon átnyúló egészségügyi ellátás könnyítése 
érdekében? 
 
 

- A jogbiztonság folyamatos garantálása érdekében javító intézkedésként meg kell 
vizsgálni a szükséges adminisztráció csökkentésének és gyorsításának lehetőségét. A 
jobb adminisztráció megvalósítását elősegíthetné a tagállamok között működő 
adatbázisok létrehozása és fenntartása.  

- Vizsgálni kell továbbá a tagállami hatóságok közti együttműködés javításának 
lehetőségeit az egyes állampolgárok „beteg-életútjának” jobb nyomon-követhetősége, 
az egyes helyeken igénybe vett ellátások, az elvégzett vizsgálatok eredményeinek 
szükség esetén – természetesen az adatvédelmi szabályok betartása mellett – történő 
lekérdezhetősége tekintetében. Az egyes állampolgárok beteg-életútjának nyomon 
követése területén fajsúlyos kérdésnek érezzük a fertőző betegségek nyilvántartását, 
illetve a nyilvántartásnak valamilyen formában az EU államok közös nyilvántartási 
rendszerében történő kezelését. 

- Az egyes egészségügyi szolgáltatások határon túli igénybevételét megkönnyítené, ha 
az egyes tagállamokban a szükséges tájékoztatók és beleegyező nyilatkozatok 
valamennyi tagország nyelvén elérhetők lennének.  

- Célszerűnek tartjuk továbbá annak megvizsgálását is, hogy a szakképesítések 
elismerése és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv tekintetében kipróbálás 
alatt lévő Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) mely módon alkalmazható az 
egészségügyi szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos kérdések kezelésére. 

- A határon átnyúló szolgáltatások igénybevételét nagymértékben elősegíthetné az 
egyes igazolások, nyomtatványok formátumának egységesítése, mely irányban 
zajlanak is egységesítési törekvések (pl. a szakképesítések elismerésekor használt 
konformitási igazolás, „good standing” igazolás, zárójelentés, stb.) 
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8. kérdés: Mi módon segíthetnek az európai intézkedések a tagállamok -és ezeken belül a 
különböző érintettek- egészségügyi rendszereinek támogatásában? Vannak olyan 
területek, melyek a fentiekben nem kerültek említésre? 
 
 

- Fenntartani és esetleg kibővíteni célszerű az EU strukturális alapjaiból nyerhető 
támogatások körét, hisz ha a közösségi szintű együttműködések, koordináció köre 
bővül, megvalósulhat célzott forrás allokáció; 

- Nélkülözhetetlennek látszik az európai szintű ismeret- és kapacitásállomány aktuális 
ismerete egyes kiemelt szakterületeken, amely alapjául szolgálhat az Európai 
Referencia Központok széleskörű, hatékony működtetésének; jelenleg az Európai 
Referencia Központok fókusza csak a ritka betegségek, ennek köre bővítésre szorul. 

- A nemzeti szabályozás alá eső kérdésekben az Európai Unió segítségére lehet a 
tagállamoknak a képzések átláthatóságának elősegítése és az akkreditáció 
harmonizálása, a minőségbiztosítás, a betegjogvédelem és az esélyegyenlőségi 
minimum meghatározása területein. Az uniós állampolgárok különböző 
tagállamokban történő azonos színvonalú ellátásához olyan irányvonalak, szakmai 
kritériumok meghatározására van szükség, melyek segítenék a tagállamokat saját 
ellátási rendszerük szabályozásában. Fontos e cél eléréséhez az egyes európai szakmai 
szervezetek kezdeményezéseinek felkarolása. 

 



 12

 
 
9. kérdés: Milyen eszközök lennének megfelelőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó különböző kérdések EU-szinten való kezeléséhez? Mely kérdéseket kell 
közösségi jogszabályok útján kezelni, és melyeket nem jogszabályi úton kell kezelni? 

 
 

Elsősorban a szabályozandó kérdéseket kell beazonosítani, és ezt követheti a 
megoldás mikéntjéről szóló vita.  
 
Álláspontunk szerint elsőként meg kell vizsgálni, hogy a szociális biztonsági 
koordinációról szóló 883/2004/EK tanácsi rendeletbe és végrehajtási rendeletébe 
mennyiben illeszthetőek be a jogszabályalkotás tárgyát képező kérdések, tekintettel a 
végrehajtási rendelet tervezetének jelenleg tárgyalás alatt lévő, az Európai Bíróság 
jogeseteinek konklúzióját a rendeletbe átültetni kívánó rendelkezésire. További 
vizsgálatot igényel, hogy egyes, a szolgáltatásnyújtást is érintő kérdések ezen 
rendelet, illetve a 2005/36/EK irányelv keretei között megvalósíthatóak-e.  
 
Amennyiben erre nincsen lehetőség, vagy ha optimálisabbnak látszik egyéb érvek 
alapján, hogy külön jogszabály(ok) kerüljön (kerüljenek) elfogadásra, meg kell 
vizsgálni ennek előnyeit és hátrányait is. Az egészségügyi szolgáltatások közösségi 
szintű kezelésére ebben az esetben megfontolandó az irányelvvel történő szabályozás. 
Az irányelvi szabályozás célja keretjellegű szabályozás lehetne, a legalapvetőbb 
szabályok rögzítésével, elkerülve a túlszabályozást. 
 
Ezen folyamattal párhuzamosan célszerűnek tartjuk egyes nem jogi együttműködési 
formák, elsősorban az egészségügyi ellátórendszer és a tartós ápolás szintjén 
megjelenő nyitott koordinációs mechanizmus alkalmazhatóságának vizsgálatát, mely 
együttműködések kibővíthetők lennének új, uniós szellemi és anyagi támogatást 
élvező témákkal. A nem jogi eszközökkel való együttműködésnek jó keretét adják 
továbbá a Tanács Népegészségügyi Munkacsoportjának magas szintű ülései, melyek 
egyes stratégiai kérdések megtárgyalásának megfelelő fórumai, továbbá az 
Egészségügyi Szolgáltatások és Orvosi Ellátások magas szintű csoportjának (HLG) 
munkája. E csoport keretei között kerül sor feltáró anyagok készítésére, mint 
például az ellátás elveit összehasonlító anyag vagy az Európa Referencia 
Központokat értékelő anyag.1 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/high_level_working_groups_en.htm Summary paper on 
common principles of care és Overview of current centres of reference on rare diseases in the EU c. anyagok.  

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/high_level_working_groups_en.htm


This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




