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Az Egyesült Királyságba turista-
ként, diákként vagy üzleti célból 
utazó európai uniós állampol-
gárok január elseje után is az 
eddigi feltételek szerint lesznek 
jogosultak egészségügyi ellátás-
ra Nagy-Britanniában.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

R észletesen szabályozza az uni-
ós állampolgárok nagy-britan-
niai egészségügyi ellátására 

való jogosultságát a szigetország és 
az Európai Unió között múlt héten 
létrejött Brexit utáni megállapodás. 
A dokumentum értelmében – amely-
nek az egészségügyi ellátással kap-
csolatos részleteiről a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár tájékoz-
tatta lapunkat – a kilépést megelőző 
átmeneti időszak vége után, tehát a 
január elsejét követő időszakban is 
jogosultak maradnak a szükséges 
egészségügyi ellátásra azok, akik 
ideiglenesen – például turistaként, 
diákként vagy üzleti célból – tar-
tózkodnak Nagy-Britanniában. Ők 
az európai egészségügyi kártyájuk 
alapján kaphatják meg az ellátást.

Hosszabb tartózkodás esetén az 
Egyesült Királyság bevándorlási 
törvényeinek előírásai alapján jo-
gosultak egészségügyi ellátásra a 
külföldiek. Esetükben a szigetor-
szág pótdíjat vet ki az egészség-
ügyi ellátásáért, a pótdíj befi zetése 
feltétele a hat hónapnál hosszabb 
tartózkodás esetén szükséges ví-
zum megszerzésének is. Ezt a pót-
díjat az uniós állampolgároknak 
is be kell fi zetniük, de az összeget 
visszatérítik azoknak az egyetemi 
hallgatóknak, illetve más szemé-
lyeknek, akik továbbra is biztosí-

tottak az állampolgárságuk szerinti 
tagállamban, tehát rendelkeznek 
az egészségbiztosítotti státusukat 
igazoló S1 nyomtatvánnyal. Jogo-
sultak maradnak az egészségügyi 
ellátásra azok a nyugdíjas EU-s 
állampolgárok is, akik Nagy-Bri-
tanniába költöznek. Ők szintén az 
S1 nyomtatvány használatával kap-
hatnak ellátást. Így tehát – noha 
a szigetország bevándorlási törvé-
nyei új követelményeket írhatnak 
elő – a brexit utáni megállapodás 

garantálja, hogy az adott EU-s tag-
ország, amelyben az illető biztosí-
tott, megtéríti a lakóhely szerinti 
államnak az egészségügyi kiadáso-
kat, ahogyan ez a kilépést megelő-
zően történt. Az egészségbiztosítási 
pénztár ugyanakkor arról is tájé-
koztat, hogy a Nagy-Britanniában
betervezett orvosi kezelésekhez 
2021. január elsejétől az S2 nyom-
tatvány szükséges. A romániai és 
nagy-britanniai egészségügyi rend-
szer szolgáltatásaihoz való hozzáfé-

TOVÁBBRA IS JOGOSULTAK ORVOSI KONZULTÁCIÓRA AZ IDEIGLENESEN ANGLIÁBA UTAZÓ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK 

Brexit utáni egészségügyi ellátási szabályok

A turistaként, diákként vagy üzleti célból Nagy-Britanniába utazók továbbra is használhatják az európai egészségügyi kártyát
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réssel kapcsolatos tudnivalókról 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár honlapján (www.cnas.
ro/page/brexit.html) is tájéko-
zódhatnak az érintettek, de a 
Brexithez kapcsolódó, egészség-
biztosításra vonatkozó kérdései-
ket feltehetik a brexit@casan.ro 
központi e-mail-címen, vagy ha 
felhívják az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár által e célból 
közzétett 0769-087103-as telefon-
számot.

 »  Jogosultak 
maradnak az 
egészségügyi 
ellátásra azok a 
nyugdíjas EU-s 
állampolgárok is, 
akik Nagy-Britan-
niába költöznek.

 » KRÓNIKA

Az Európai Unió 27 tagállamában 
élő polgárok 17,2 százaléka la-

kott tavaly túlzsúfolt háztartások-
ban, Romániában a legrosszabb a 
helyzet az EU statisztikai hivatala 
által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorok szerint. Túlzsúfolt háztar-
tásnak számít az Eurostat szerint, 

ahol nincs elég tér az adott ingat-
lanban ahhoz képest, hogy hányan 
laknak benne. Mint a most közzétett 
adatsorokból kiderül, Romániában 
a lakosság 45,8 százaléka élt 2020-
ban ilyen túlterhelt háztartásokban. 
A második helyen Lettországot ta-
láljuk 42,2 százalékkal, majd Bulgá-
ria (41,1%), Horvátország (38,5%) és 
Lengyelország (37,6%) következett.

A lista másik végén található Cip-
ruson a lakosok mindössze 2,2 szá-
zaléka élt túlzsúfolt háztartásokban. 
Írországban eközben 3,2 százalékos, 
Máltán 3,7 százalékos, míg Hollan-
diában 4,8 százalékos ez az arány. 
Utóbbiak egyben azok a tagállamok 
is, amelyekben a legtöbb ember él 
nagyobb ingatlanban, mint amek-
korára szüksége lenne. Máltán ez az 

arány 72,6, Cipruson 70,5, Írország-
ban pedig 69,6 százalékos.

Romániában van a legkevesebb 
olyan személy – a lakosság mind-
össze 7,7 százaléka –, aki nagyobb 
lakásban lakik, mint amennyire 
az Eurostat meghatározása szerint 
szüksége lenne. Lettország és Gö-
rögország következik 9,6, illetve 10,7 
százalékkal.

Túlzsúfolt háztartásokban él a romániai lakosság csaknem fele

 » Romániában 
a lakosság 45,8 
százaléka élt 
2020-ban ilyen 
túlterhelt háztar-
tásokban. 




