
MEGÁLLAPODÁS

Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 2013. november 29-i 
egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) 21. és 32. cikkének, valamint Magyarország és a Szerb 
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 2013. november 29-i egyezmény végrehajtásáról 
szóló igazgatási megállapodás 2. cikke, 4. cikkének (2) bekezdése és 7. cikke alapján:

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

(1139 Budapest, Váci út 73/A., Adószám: 12328326-2-41; számlaszáma: Magyar Államkincstár, 
10032000-01743991, PIR törzsszáma: 328324, 
képviseli: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató)

és

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZET

(11070 Belgrád, Bulevar Umetnosti 10, Adószám:105230851
képviseli: Panović Zoran igazgató)

között

A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1) Az egyezmény 12., 13., 14., 15. cikkei és 29. cikk (3) bekezdése alapján az egyik Szerződő Fél 
által  a  másik  Szerződő Fél  biztosítottjai  és  családtagjai  részére  nyújtott  természetbeni  ellátások 
költségeit az az illetékes biztosító köteles megtéríteni, amelyik a jogosultságra vonatkozó igazolást, 
az  európai  egészségbiztosítási  kártyát,  vagy  az  „ideiglenes  kártyahelyettesítő  igazolást” 
kibocsátotta.

(2) A természetbeni ellátás költségeit a tényleges költségek alapján az illetékes biztosító téríti meg.

2. cikk

(1)  Az  ellátást  nyújtó  intézmény  elszámolja  és  az  illetékes  intézménynek  benyújtja  a  jelen 
megállapodás  1.  cikkében  meghatározott  személyek  részére  nyújtott  természetbeni  ellátások 
költségeinek megtérítésére vonatkozó igényét.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek elszámolása iránti igény az SRB/HUN 
125,  illetve  a  HUN/SRB  125  jelű  „Tényleges  kiadások  egyéni  jelentése”  című  nyomtatvány 
kitöltésével nyújtható be (két példányban) az illetékes biztosító intézetek szerint szétválogatva, azok 
szervezeti egységei részére.
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(3) Az elszámolás negyedévente, az összesített adatokkal együtt kerül kézbesítésre a kapcsolattartó 
szerveken keresztül.

(4) A jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott  természetbeni ellátások költségei nem haladhatják 
meg azt az összeget, amelyet a természetbeni ellátásokat nyújtó intézet a saját biztosítottjaira nézve 
érvényesnek tart.

(5)  A  nem  vitatott  költségek  kifizetését  az  illetékes  biztosító  intézet  teljesíti  a  jelen  cikk 
(1) bekezdésében felsorolt dokumentumok kézhezvételtől számított egy éven belül.

(6) A természetbeni ellátások elszámolásával kapcsolatos vitatásokat a jelen cikk (1) bekezdésében 
felsorolt dokumentumok kézhezvételétől számított hat hónapon belül kell benyújtani.

(7)  A  költségelszámolás  teljes  egészében  elfogadottnak  tekintendő,  ha  a  másik  Szerződő  Fél 
kapcsolattartó  szervéhez  a  jelen  cikk  (6) bekezdésben  feltüntetett  határidőn  belül  nem  érkezik 
vitatás a benyújtott elszámolással kapcsolatban.

(8) A vitatásra adott választ a vitatás benyújtásától számított hat hónapon belül kell megküldeni. 
Amennyiben  a  fenti  határidőn  belül  a  vitatásra  nem  érkezik  válasz,  a  vitatás  elfogadottnak 
tekintendő.

(9)  A  megtérítési  igényt  annak  az  országnak  a  pénznemében  kell  feltüntetni,  ahol  a  költség 
keletkezett.

(10) A kifizetéshez a megtérítési igényt euróban is fel kell tüntetni, az átváltás alapja pedig azon 
szerződő  ország  nemzeti  bankjának  a  dokumentumok  megküldésének  napján  érvényes 
középárfolyama,  ahol  az  ellátásokat  nyújtották.  A  megtérítési  igényhez  a  valutaárfolyamot  is 
csatolni kell.

(11)  A  természetbeni  ellátások  költségeinek  megtérítése  legfeljebb  öt  évre  visszamenőleg 
igényelhető, beleértve azt az évet is, amikor a költségtérítési igény benyújtásra került.

(12) A kapcsolattartó szervek  megállapodhatnak a kölcsönös, nem vitatott igények beszámításáról.

A KIFIZETÉS PÉNZNEME

3. cikk

(1) A jelen megállapodás értelmében minden kifizetés euróban történik.

(2) A banki költségek teljes összegét a megbízó fél viseli.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

(1) Jelen megállapodás határozatlan időre szól.

(2)  Jelen  megállapodás  írásban  felmondható,  amely  tényről  értesíteni  kell  a  másik  felet.  A 
felmondás ideje nem lehet a felmondás kézhezvételétől számított 60 napnál rövidebb.

5. cikk

(1) Jelen megállapodás 2015. május 1-jén lép hatályba. 

2



A  jelen  megállapodás  Belgrádban,  2015.  február  24-én  magyar  és  szerb  nyelven,  4-4  egyező 
példányban készült, ahol mindkét nyelvi változat egyaránt hiteles. 

Budapest, 05.03.2015. Belgrád, 23.03.2015.      

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató 

       Társadalombiztosítási Intézet
       Panović Zoran igazgató
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