
S4. HATÁROZAT 

(2009. október 2.) 

a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. és 41. cikkének végrehajtására szolgáló 
megtérítési eljárásokról 

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg) 

(2010/C 106/17) 

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL 
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG, 

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ( 1 ) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értel
mében az Igazgatási Bizottság feladata a 883/2004/EK és a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megálla
pításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel ( 2 ) kapcsolatban felmerülő igaz
gatási és értelmezési kérdések kezelése, 

tekintettel az 883/2004/EK rendelet 35. és 41. cikkére, 

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 66. és 68. cikkére, 

mivel: 

(1) Egy adott tagállam intézménye által egy másik tagállam 
intézménye helyett nyújtott természetbeni ellátások teljes 
összegét vissza kell téríteni. 

(2) Az intézmények közötti megtérítéseket, ha nem álla
podtak meg másként, gyorsan és hatékonyan kell teljesí
teni a már régóta rendezetlen követelések felhalmozódá
sának megelőzése érdekében. 

(3) A követelések felhalmozódása veszélyeztetheti a közös
ségi rendszer hatékony működését és kockázatot 
jelenthet az egyének jogaira nézve. 

(4) Az Igazgatási Bizottság S1. határozatában ( 3 ) úgy döntött, 
hogy érvényes európai egészségbiztosítási kártya alapján 
a tartózkodási hely szerinti intézmény számára vissza kell 
téríteni az egészségügyi ellátás díját. 

(5) A közösen megállapított legjobb gyakorlatok hozzájárul
nának az intézmények közötti megtérítések gyors és 
hatékony teljesítéséhez. 

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében 
előírt rendelkezéseknek megfelelően, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

A. A tényleges kiadás alapján történő megtérítés 
(a 987/2009/EK rendelet 62. cikke) 

1. Egy intézménynek, amely tényleges kiadáson alapuló köve
telést nyújt be, követelését legkésőbb a 987/2009/EK 
rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 
67. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn 
belül kell benyújtania. Az intézménynek, amelyhez követe
lést nyújtanak be, biztosítania kell a követelés megtérítését a 
végrehajtási rendelet 67. cikkének (5) bekezdésében megha
tározott határidőn belül, e határidőn belül pedig lehetőségei 
szerint a lehető leghamarabb. 

2. Az európai egészségbiztosítási kártya (EU-kártya), az EU- 
kártyát helyettesítő vagy más, jogosultságot igazoló okmány 
alapján nyújtott ellátások megtérítése iránti követeléseket 
visszautasíthatják, és visszaküldhetik a hitelező intéz
ménynek, amennyiben a követelés pl.: 

— nem teljes és/vagy helytelenül töltötték ki, 

— olyan ellátásokra vonatkozik, amelyeket nem az ellá
tásban részesülő személy által felhasznált EU-kártya 
vagy jogosultságot igazoló okmány érvényességi ideje 
alatt nyújtottak. 

Egy követelés nem utasítható vissza arra hivatkozva, hogy 
az érintett személy már nem biztosított az EU-kártyát vagy 
a jogosultságot igazoló okmányt kibocsátó intézménynél, 
feltéve, hogy az ellátásokat a kedvezményezett részére a 
felhasznált okmány érvényességi ideje alatt nyújtották. 

Az EU-kártya alapján nyújtott ellátások költségének megté
rítésére kötelezett intézmény kérheti, hogy az az intézmény, 
amelyiknél az érintett személy az ellátás nyújtásakor hiva
talosan nyilvántartásba volt véve, megtérítse az első intéz
mény számára az adott ellátások költségét, vagy – ameny
nyiben az érintett személy nem volt jogosult az EU-kártya 
használatára – rendezze a kérdést az érintett személlyel.
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3. Az adós intézmény nem vizsgálhatja felül, hogy a követelés 
megfelel-e a 883/2004/EK rendelet 19. cikkének és 
27. cikke (1) bekezdésének, hacsak nem merül fel vissza
élésre utaló, alapos gyanú az Európai Bíróság esetjoga ( 1 ) 
értelmében. Az adós intézmény ennek megfelelően köteles 
elfogadni a követelés alapját képező információkat és 
visszatéríteni a követelést. Amennyiben visszaélés gyanúja 
merül fel, az adós intézmény – a végrehajtási rendelet 
67. cikkének (5) bekezdésének megfelelően – lényeges 
okokból elutasíthatja a követelést. 

4. A 2. és 3. pont alkalmazása céljából, amennyiben az adós 
intézmény kételkedik a követelés alapjául szolgáló tények 
helytállóságában, a hitelező intézmény feladata megvizs
gálni azt, hogy a követelést megfelelően állították-e ki, és 
amennyiben szükséges, vissza kell vonnia és újra kell 
számítania a követelést. 

5. A végrehajtási rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott határidőt követően benyújtott követeléseket 
nem veszik figyelembe. 

B. Rögzített összegek alapján történő megtérítés (a végrehaj
tási rendelet 63. cikke) 

6. A végrehajtási rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott jegyzéket a tárgyévet követő év végéig kell 
benyújtani az adós tagállam összekötő szervéhez, és a jegy
zéken alapuló követeléseket is ugyanezen szervhez kell 
benyújtani az egy főre meghatározott éves rögzített 
összegnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzété
telét követően a lehető leghamarabb, de mindenképpen a 
végrehajtási rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében megha
tározott határidőn belül. 

7. A hitelező intézménynek lehetőség szerint az egy adott 
naptári évhez kötődő összes követelését egyidejűleg kell 
benyújtania az adós intézményhez. 

8. Az adós intézménynek, amelyhez rögzített összegek alapján 
megállapított megtérítés iránti követelést nyújtanak be, a 
végrehajtási rendelet 67. cikkének (5) bekezdésében megha
tározott határidőn belül, e határidőn belül pedig lehetőségei 
szerint a lehető leghamarabb biztosítania kell a követelés 
megtérítését. 

9. A végrehajtási rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott határidőt követően benyújtott követeléseket 
nem veszik figyelembe. 

10. A rögzített összegek alapján megállapított megtérítési köve
telést elutasíthatják és visszaküldhetik a hitelező intéz
ményhez, ha a követelés pl.: 

— nem teljes és/vagy helytelenül töltötték ki, 

— olyan időszakra vonatkozik, amelyre az érvényes, jogo
sultságot igazoló okmány alapján az illető nem volt 
nyilvántartásba véve. 

11. Amennyiben az adós intézmény kételkedik a követelés 
alapjául szolgáló tények helytállóságában, a hitelező intéz
mény feladata megvizsgálni azt, hogy a számlát megfele
lően állították-e ki, és amennyiben szükséges, vissza kell 
vonnia és újra kell számolnia a követelést. 

C. Előleg a végrehajtási rendelet 68. cikke értelmében 

12. Amennyiben a végrehajtási rendelet 68. cikke szerinti előleg 
fizetésére kerül sor, a tényleges kiadáson alapuló követe
lések (a végrehajtási rendelet 67. cikkének (1) bekezdése) 
és a rögzített összegeken alapuló követelések (a végrehajtási 
rendelet 67. cikkének (2) bekezdése) esetében fizetendő 
összeget külön kell meghatározni. 

D. Együttműködés és információcsere 

13. Az intézményeknek biztosítaniuk kell az egymás közti jó 
együttműködést, és úgy kell eljárniuk, mintha saját jogsza
bályaikat hajtanák végre. 

E. Hatálybalépés 

14. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé 
kell tenni. A határozat a 987/2009/EK rendelet hatálybalé
pésének napjától alkalmazandó. 

az igazgatási bizottság elnöke 

Lena MALMBERG
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