
KÜLFÖLDI GYÓGYKEZELÉS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL 

Tájékoztató a betegek, hozzátartozóik és kezelőorvosaik részére 
 
 

Bevezető 

2013. október 25-én lép hatályba a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), aminek 9. §-a határozza meg a méltányosságból történő külföldi gyógykeze-
lések szabályait.  

A Rendelet értelmében méltányosságból külföldi gyógykezelésre akkor kerül sor, ha az adott ellátás orvosszakmailag 
indokolt, de Magyarországon a társadalombiztosításba nem befogadott. 

Támogatás igénylése 

A kérelmet a beteg, hozzátartozója vagy kezelőorvosa küldi meg az OEP főigazgatójának postai úton, vagy email-en (Dr. 
Sélleiné Márki Mária főigazgató, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/a, nemzetk@oep.hu). 

A kérelemmel együtt be kell benyújtani: 
 a kérelmet alátámasztó egészségügyi dokumentumok másolatait, 

 amennyiben rendelkezésre állnak, a képalkotó diagnosztikai felvételeket, 

 a külföldi intézmény ún. „fogadó nyilatkozatát” (lehet fax, vagy e-mail is, ami tartalmazza a beteg nevét, a terve-
zett beavatkozás megnevezését, leírását, a tervezett beavatkozás várható előnyeit, esetleges szövődményeit, a 
felvétel időpontját, a gyógykezelés várható időtartamát, valamint az ellátás teljes bekerülési költségét). 

Az OEP a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül továbbítja azt a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályának. 

A kérelem szakmai véleményezése 

A GYEMSZI a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 6 napon belül felkéri az Egészségügyi Szakmai Kollégium adott 
ügyben szakma szerint illetékes Tagozatát az orvosszakmai indokoltság megállapítására. 

A Tagozat az indokoltságról valamennyi releváns szakmai szempontot figyelembe véve és mérlegelve 15 napon belül 
dönt. A GYEMSZI a Tagozat orvosszakmai véleményét a beérkezéstől számított 3 napon belül továbbítja az OEP-nek.  

A Tagozat véleményének alternatívái: 
 A Tagozat a kérelemben foglaltakat orvosszakmailag indokoltnak ítéli és támogatja azt. 

 A Tagozat a kérelemben foglaltakat orvosszakmailag indokolatlannak ítéli, és nem támogatja azt. 

Fontos tudni, hogy 
  az orvosszakmai vélemény kialakítása során a Tagozat megvizsgálja, hogy a gyógykezelés Magyarországon kül-

földi szakember meghívásos közreműködésével elvégezhető-e elfogadható időn belül - a beteg egészségi állapotá-
ra és betegségének várható lefolyására való tekintettel, 

 a Tagozat javaslatot tehet az Európai Gazdasági Térségen (EGT) és Svájcon kívüli szolgáltatóra, de kizárólag abban 
az esetben, ha az ellátás az EGT tagállamaiban és Svájcban nem érhető el vagy az reális egészségnyereség-
többletet eredményez (a külföldi gyógykezelés akkor jár reális egészségnyereséggel, ha a beteg egészségi állapo-
tának jelentős javulását vagy romlásának csökkenését eredményezi); 

 a Tagozat véleményének kialakítása céljából a külföldi gyógykezelést kérelmező betegtől, hozzátartozójától, vagy 
kezelőorvosától további dokumentumokat kérhet be, és szükség szerint elvégezheti a beteg vizsgálatát is;  

 az indokoltságról szóló szakmai javaslat meghozatalában nem vehet részt a Tagozat azon tagja, aki a beteg keze-
lőorvosaként vagy a kezelésben előzőleg részt vevő orvosként a beteg kezelésében részt vett. 

Az OEP döntése 

Az OEP a kérelmet az orvosszakmai vélemény beérkezésétől számított 5 napon belül elutasítja, amennyiben az azt álla-
pítja meg, hogy az ellátás szakmailag nem elfogadott, vagy a külföldi gyógykezelés szakmailag elfogadott, de annak 
elvégzése a beteg esetén nem jár reális egészségnyereséggel. 

Az OEP szakmailag indokolt esetben az orvosszakmai vélemény beérkezésétől számított 8 napon belül dönt a külföldi 
gyógykezelés engedélyezéséről és a finanszírozás mértékéről - az eset valamennyi körülményének figyelembevételével. 

 
Budapest, 2013. október 24. 
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