
 

 

EGÉSZSÉGÜGYI KISOKOS 
 

 

 

 

Milyen számot hívjon, ha orvosra van szüksége külföldön? 

Mit fedez a magyar egészségügyi biztosítása? 

Miért kell fizetni, mi az ingyenes, mit térítenek vissza? 
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Ausztria 

 

 
 

 

 

Segélyhívó telefonszámok: 144 vagy 112 

 

 

 

Betegség esetén vegye fel a kapcsolatot az osztrák regionális egészségbiztosítási 

irodák által - az ún. Gebietskrankenkasse - alkalmazott orvosok egyikével, A helyi 

egészségbiztosítási pénztárak listáját megtekintheti a Wiener Gebietskrankenkasse 

honlapján. 

 

Ami fontos – a szolgáltatásaik ingyenesek. 

 

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy Ausztriában minden egyes gyógyszerre 

“dobozdíjat” számítanak fel, ami átlagosan 5,85 euró. Receptköteles gyógyszerek 

bármely gyógyszertárban megkaphatóak. 

 

Amennyiben szükséges a kórházi kezelés, a kapcsolatot felvevő orvos beutalja egy 

állami kórházba (Einweisungsschein). Ahhoz, hogy fogadják, szükség van beutalóra 

(kivéve a sürgős esetekben).  

 

https://www.wgkk.at/portal27/wgkkportal/content?contentid=10007.755129&viewmode=content


 

Belgium 

 

 

 

 
 

 

 

 

Segélyhívó telefonszámok: 100 vagy 112 

 

Belgiumban közvetlenül az orvosnak kell fizetnie az ellátásért, még kezelés ideje 

alatt. Fontos megjegyezni, hogy kérhet 75%-os költség visszatérítést az ún. helyi 

egészségbiztosítási pénztáraktól a kapott segítségnyújtás igazolásával (Getuigschrift 

voor verstrekte hulp). Figyeljen rá, hogy az orvos az átvett összegről igazolást adjon 

ki. Ugyanez vonatkozik a receptekre is, de ebben az esetben az kiírt gyógyszerek díja 

0%-tól. akár 80%-ig terjedhetnek. 

A kórházi kezeléshez nincs szükség orvosi beutalóra. Sőt, bármelyik kórházban és 

bármelyik kiválasztott szakemberhez fordulhat. Ha van Európai Egészségbiztosítási 

Kártyája - akkor nem a teljes összeget kell fizetni, azonban tisztában kell lenni a 

vissza nem térítendő díjas kezelésekről. Ilyen lehet például a kórházba érkezés díja, a 

kórházi tartózkodás napi díja és az alkalmazott gyógyszerek díja a kezelések során. 

 

Kérhet pénzvisszatérítést a belga egészségpénztárak egyikétől, bemutatva a számlákat 

és a fizetési bizonylatokat a helyi egészségbiztosítási pénztárnak. Mellékelni kell egy 

orvos által kiállított igazolást, az Európai Egészségbiztosítási kártyát, kórházi 

számlákat, fizetési igazolásokat a gyógyszertári blokkokat és másolatot az összes 

kapott receptről. 

 

A saját országába való visszatérés után az Országos Egészségpénztár megfelelő 

osztályán is kérheti az orvosi költségek megtérítését, a fent említett dokumentumok 

csatolásával. Minden szükséges kiegészítő információt a egészségbiztosítási 

pénztárakban (Casse auxiliare d'assurance maladie- invalidité / Hulpas voor Ziekteen 

Invaliditeitsverzekering) regionális irodáikban vagy a helyi egészségbiztosítási 

irodákban (mutualité / ziekenfonds) szerezhet. 

 

 



 

Egyesült Királyság 

 

 

 
 

 

Segélyhívó telefonszámok: 999 vagy 112 

 

 

Betegség esetén háziorvoshoz ( General Practitionel - háziorvos), klinikára (NHS 

Walk-in Centres) vagy korházba National Health Service (NHS) kell fordulni. 

 

A kezelés ingyenes. Bármelyik gyógyszertárban be lehet váltani a receptet bemutatása 

után. De itt is dobozdíjat számolnak fel: az orvos által receptre felírt gyógyszer ára 

8,60 font/doboz! 

 

A legtöbb NHS kórház ingyenes, ha rendelkezik érvényes európai egészségbiztosítási 

kártyával. Azonban a kórházi kezeléshez beutalóra van szükség (amennyiben nem 

mentő viszi be vagy nem a háziorvos rendelési idején kívül van szüksége orvosi 

ellátásra). A kártya nem foglalja magába a tervezett kezelést. 

 

Az NHS orvosok címei az NHS Direct telefonszámon (0845 46 47) vagy a helyi 

egészségügyi központban tudhatóak meg: Primary Care Trusts 

 

A visszatérítés érdekében az illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz kell fordulnia, 

miután hazatért. A visszatérítési kérelemhez csatolni kell az eredeti számlákat és a 

fizetés igazolásokat is. 

 

 

 



 

Franciaország 

 
Segélyhívó telefonszámok: 15 vagy 112 

 

 

Franciaországban az Európai Egészségbiztosítási kártya fontos szerepet tölt be a 

külföldiek gyógyításánál. A használatához forduljon egy az állami egészségügyi 

rendszerben regisztrált orvoshoz. A páciensek két orvos közül választhatnak: akik 

felszámolják a hivatalos díjat, és akik a hivatalos díj felett az aktuális árfolyamon 

felárat is elkérnek. A kezelésért közvetlenül az orvosnak kell fizetnie. Az orvos a 

kezelésről egy kezelési adatlapot készít el (úgynevezett "feuille de soins"), és ha 

szükséges   receptet is ad. 

 

Az egészségpénztárak árlistája szerint egy háziorvosi tanácsa ára 20 euró, míg egy 

 szakorvosé - 27 euró. Visszatérítés kérelménél szüksége lesz a kezelési adatlapra. A 

visszatérítés 70 százalékos lehet. A vényköteles gyógyszerek csak akkor téríthetők 

vissza, ha visszatérített gyógyszerkészítményeként szerepelnek. A gyógyszerésznek 

jeleznie kell, hogy mely gyógyszerekre vonatkozik a visszatérítés, és melyekre nem. 

 

Ha kórházba kell mennie mindenféleképpen magával kell vinnie Európai 

Egészségbiztosítási kártyáját, és a felvételnél be kell mutatnia. Így csak a beteg 

járulékainak kifizetésére kell majd számolni. Európai Egészségbiztosítási kártya 

nélkül a kórház napi díjat számol majd fel. Bármely fontos orvosi kezelés esetén az 

átalányösszeget a napi kórházi díj alapján számítják ki. 

 

A visszatérítést már Franciaországban tartózkodása alatt is igényelheti. Mindössze 

annyit kell tennie, hogy a helyi francia egészségbiztosítási pénztárhoz fordul - a 

Caisse Primaire D'Assurance Maladie (CPAM) vagy a CGSS (tengerentúli területek 

esetén). A saját országába való visszatérés után az Országos Egészségpénztár 

megfelelő osztályán is kérheti a költségek megtérítését. 

 

 



 

Hollandia 

 

 

 
 

 

Segélyhívó telefonszámok: 112 

 

 

 

 

Az Európai Egészségbiztosítási kártya biztosítja a holland közegészségügyi 

rendszerben dolgozó orvosi ellátást. A recepteket az orvos állítja ki. Bizonyos 

esetekben előfordulhat, hogy szükség van díj megfizetésére is. Abban a kérdésben, 

hogy a felírt gyógyszert visszatérítik-e vagy nem - a gyógyszerészek segítséget 

adhatnak.  

Abban az esetben a Hollandiában nem visszatérítendő díjakat kell fizetnie, mindig 

megkérdezheti a saját országában a biztosítót, hogy ez az összeg visszatérítésre 

jogosult e. A költségek visszatérítését még Hollandiában tartózkodva is igénybe 

veheti, a CAK (az összekötő szervnél), vagy a megfelelő Egészségpénztár fiókban 

mikor hazatér az országába. A visszatérítés iránti kérelemhez csatolni kell az eredeti 

számlákat és a fizetési igazolásokat. 

 

Amennyiben kórházi felvételre kerül sor (vészhelyzet esetén), akkor az Európai 

Egészségbiztosítási Kártyát 48 órán belül be kell mutatnia. a felvételi osztályon. A 

kórházi kezelés ingyenes. 

 

 



 

Litvánia 

 

 
Segélyhívó telefonszámok: 03 vagy 112 

 

Segítségért olyan orvoshoz forduljon egy egészségügyi intézménynél, ahol az orvos 

egy regionális egészségbiztosítási pénztárral áll szerződésben. A kezelés ingyenes, ha 

az Európai Egészségbiztosítási kártyát az útlevéllel együtt bemutatják. Vészhelyzet 

esetén bármely litvániai kórház sürgősségi osztályától kaphat segítséget. Itt is be kell 

mutatnia a kártyát és az útlevelet is. Minden más esetben szükség van az orvosi 

beutalóra. Ha kórházba megy beutaló nélkül, a teljes költséget felszámolják neki.  

A visszatérített gyógyszerek jegyzékében szereplő díjak egy részét a nemzeti 

egészségbiztosítási pénztár (ún. Valstybinė ligonių kasa - VLK) fedezi. Azonban 

minden olyan gyógyszerért teljes árat kell fizetni, amely nem szerepel a nemzeti 

visszatéríthető gyógyszerek árlistájában. 

 

 



 

Luxemburg 

 

 
 

Segélyhívó telefonszámok: 112 

 

Betegség esetén bármely orvossal konzultálhat. Minden arra jogosult luxemburgi 

orvos automatikusan aláírja a Caisse nationationale de santé (CNS egészségbiztosítási 

ügynökség) szerződést. Az orvosi vizitdíjak eltérőek lehetnek. Figyelni kell arra, hogy 

a befizetett összegek után minden igazolást megkapjon. Beutalóra nincs szükség, 

hogy egy szakorvossal konzultáljon. 

 

Fontos, azonban hogy bemutassa az európai egészségbiztosítási kártyáját. A 

recepteket bármely luxemburgi gyógyszertárban be lehet váltani, azonban néhányat a 

Nemzeti Egészségügyi Alapnak engedélyeznie kell, mielőtt a beteg megkapja a 

gyógyszert. Miután bemutatta a receptet és az EKUZ kártyát a gyógyszertárban, a 

gyógyszer típusától függően 100%, 60%, 20% vagy 0%-os árat kell fizetni. 

 

Minden luxemburgi kórház megállapodást kötött a CNS nemzeti egészségpénztárral. 

A kórházba az orvos utalhat be. Az osztályra, bejutás előtt be kell mutatni az Európai 

Egészségbiztosítási kártyát. A kórházi kezelés esetén a betegek napi , nem 

visszatéríthető díjat kell fizetnie. 

 

Közvetlenül a kezelőorvos is felszámolhat díjakat, aminek az igazolásait a CNS 

központba kell benyújtani visszatérítés céljából. 

 

 



 

Németország 

 
 

 

Segélyhívó telefonszámok: 112 

 

Nem várt betegség esetén közvetlenül olyan orvoshoz forduljon, aki szerződést kötött 

a német egészségbiztosítási pénztárral. Az egészségbiztosítási irodákat "Kassenarzt" 

vagy "Alle Kassen" feliratú táblával jelölik. Ha a rendes fogadási órákon kívül van 

szüksége  az egészségügyi szolgáltatásokra, akkor egy olyan speciális klinikára 

("Notdienst") kell mennie, mely már számos városban működik már (hivatkozás a 

listára). Az Európai Egészségbiztosítási kártyát (vagy az ideiglenes igazolást) a 

személyi igazolványt vagy útlevelet magával kell vinnie. Beérkezéskor egy német 

egészségbiztosítási pénztárat kell választani (csak németül), akinek a költségéra 

szeretne biztosítva lenni. 

 

Egy negyedévben egy háziorvos első látogatása során egy 10 eurós ár kerül 

felszámításra. Az orvos által felírt gyógyszerek bármelyik gyógyszertárban 

kiválthatóak. Általában  5 eurót, de legfeljebb 10 eurót kell fizetni. Ez a díj nem 

téríthető vissza. Nem vényköteles gyógyszerek, például fájdalomcsillapítók és 

köhögés elleni szirup esetén a teljes árat meg kell fizetni. A szokásos munkaidőn túl a 

gyógyszert ügyeletes gyógyszertárból veheti meg (az ún.  "Apotheken-Notdienst"). 

 

Németországban – a vészhelyzetek kivételével – beutalóval kell rendelkeznünk egy 

kórházba történő kezelés céljából. A 18 éven felüli betegek minden naptári napért 10 

eurós díjat számolnak fel. A kórházi ellátás magában foglalja az összes olyan orvosi 

kezelést, amelyre a betegnek szüksége lehet a betegség leküzdéséhez. 

 



Olaszország 

 

Segélyhívó telefonszámok: 112, 118 
 

Unita Sanitaria Locale – USL. 

 

Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban, az Európai 

Egészségbiztosítási Kártyával lehet kiváltani. 

  

Kórházi kezelés 

A kezelő orvos ad beutalót a kórházi kezeléshez. 

Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási 

Kártya felhasználásával. 

  

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni 

Orvosi 

kezelés 

36,00 EUR-ig 

vizsgálatonként, 

illetve 

kezelésenként 

Gyógyszerek Kategóriától 

függ: 

átalánydíj, 

50%-os önrész 

vagy 100%-os 

önrész 

  

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén 

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére 

kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére 

vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek 

utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül 

érvényesíthető. 

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól 

kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai 

Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett 

összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, 

ezt az egészségbiztosító nem téríti meg. 

 

 



 

Oroszország 
 

 

Segélyhívó telefonszámok: 03 vagy 112 

 

 

Magyarország és az Orosz Föderáció közötti szerződés hatályos van, amely balesetek 

és betegségek esetén garantálja a kölcsönös ingyenes orvosi segítség nyújtást. Magyar 

állampolgárok részére a hatályos kétoldalú szociális biztonsági egyezmény 

értelmében a sürgősségi ellátás Oroszországban elvben ingyenes, de ekkor is 

kérhetnek bizonyos „gondozási díjat”, egyéb esetekben az orvosi ellátásért fizetni 

kell. 

 

 

Egy elhúzódó kezelés vagy műtéti eljárás során azonban számolni kell azzal a 

ténnyel, hogy a drága gyógyszerek és készítmények költségeinek megfizetésére 

szükség lesz. Ebből a célból ajánlatos további egészségbiztosítást vagy utazási 

biztosítást kötni, melyek a magán- és a közintézményekben is hatályosak lesznek. 

 

 

Sajnos az orosz egészségügyi rendszer bonyolultsága miatt, a leghatékonyabb módja a 

sürgősségi helyzetekben való segítségnyújtáshoz ha magánorvoshoz megy. 

 

 

Ami a gyógyszertárakat illeti - Moszkvában nagyon sok van. A Magyarországon  

vényköteles gyógyszerek egy részét ott recept nélkül megvásárolhatja. 

 

 

Figyeljünk arra, hogy az Európai Egészségbiztosítási kártya Oroszországban nem 

működik - minden olyan költséget, amely meghaladja a biztosítási összeget, a 

betegeknek kell fizetnie. 

 

 

 

 

 



 

Románia 

 
Segélyhívó telefonszámok: 112 

 

Az Európai Egészségbiztosítási használatához konzultálnia kell egy orvossal vagy 

egészségügyi szakemberrel a helyi egészségbiztosítóval kötött, az ún. Casa Nacional 

de Asigurari de Sanatate megállapodás alapján. Nem kell fizetni a kezelésekért, mert a 

helyi egészségbiztosító visszatéríti az EKUZ alapján nyújtott egészségügyi ellátás 

költségeit. A kártyatulajdonosok úgynevezett sürgősségi gyógyszereket kaphatnak. 

Orvosi receptre lesz szüksége, amelyet egy olyan gyógyszertárban kell kiváltani, 

amely ugyanaz a helyi egészségbiztosítási intézménnyel kötött szerződés alapján 

működik, mint az orvos, aki kiírta a receptet (link a kereső oldalára). 

 

Szakorvoshoz forduláshoz vagy a kórházba bejutáshoz egy háziorvos beutalója 

szükséges  - csak vészhelyzetben lehet közvetlenül a szakorvoshoz vagy a kórházhoz 

fordulni. Az Európai Egészségbiztosítási kártyával jogosultak a következő kórházi 

kezelések, betegellátásokra: a sürgősségi orvosi vagy sebészeti beavatkozás, 

életveszély esetén, vagy fennáll annak a veszélye, hogy ez megtörténik, a fertőző 

betegség, amelyre elszigeteltség/ karantén szükséges , addig amíg a probléma teljesen 

meg nem oldódik. 

 

Ezen felül a járóbeteg-ellátás magában foglalja: a sürgősségi orvosi eseteket, amelyek 

műtétet igényelnek, járványos betegség kezelése, de nem követeli meg a páciens 

elszigeteltségét, a nappali ellátás során megfigyelt kemoterápiás szolgáltatások. 

 

A fent említett segítségnyújtási formák költségeit a helyi egészségbiztosító 

visszatéríti. 



 

Svájc 
 

 

Segélyhívó telefonszám:  112, 144, 1414 (légimentők) 

 

A Svájcba utazó magyar állampolgárok figyelmét fel kell hívni arra, hogy még 

néhány napos svájci utazás előtt is feltétlenül javasolt egy mindenre kiterjedő utazási 

biztosítás megkötése. 

 

Svájc nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térségnek, de egy külön 

megállapodás alapján 2006. április 1-től a magyar állampolgárok meghatározott 

feltételek között az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával Svájcban is igénybe 

vehetik azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek az átmeneti svájci 

tartózkodásuk ideje alatt orvosilag szükségesnek minősülnek. Az ellátásról szóló 

számlát azonban a betegnek kell rendeznie, a költségek térítése csak utólag kérhető, 

de az utólagos térítés is csak a vonatkozó feltételek teljesülése esetén lehetséges és 

meghatározott önrész fizetendő. 

 

Ha a magyar utazó egészségügyi ellátást kénytelen igénybe venni Svájcban, az 

európai biztosítási kártya ellenére is előfordulhat, hogy annak akár több tízezer svájci 

frankra rúgó költségeit elsősorban saját magának kell viselnie. Mivel mind a mentés 

(pl. helikopter) mind pedig az egészségügyi ellátás költségei jóval magasabbak, mint 

Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet. Többek között 

ezért is fontos az előzetes tájékozódás, illetve a minden ellátásra és káreseményre 

kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó külön utazási biztosítás 

előzetes megkötése. 

 



 

Szerbia 

 

Segélyhívó telefonszám: 194 

A szerbiai tartózkodás és átutazás nem jár a magyarországitól eltérő általános 

egészségügyi kockázat vállalásával. Bár az orvosok és az egészségügyi személyzet 

általában magasan képzett, a kórházak és klinikák felszereltsége általában elmarad az 

európai színvonaltól. A Magyarország és Szerbia között kötött kétoldalú 

megállapodás alapján a magyarországi biztosított állampolgárok ingyenes sürgősségi 

ellátásban részesülhetnek Szerbiában. A teljes ellátás, illetve az esetlegesen szükséges 

egészségügyi evakuáció miatt, célszerű átfogó utazási és egészségbiztosítást kötni az 

utazás időtartamára. 

A Magyarországon biztosított és egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek a 

Szerb Köztársaság területén való ideiglenes tartózkodásuk esetén jogosultak 

sürgősségi ellátást igénybe venni. A sürgősségi ellátásra való jogosultság igazolására 

a HUN/SRB 111 jelű nyomtatvány szolgál, amelyet a lakóhely vagy a tartózkodási 

hely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivataltól kell igényelni.  

A HUN/SRB 111 jelű nyomtatványt elsőként a szerb egészségbiztosító (Републички 

фонд за здравствено осигурање) területi szervéhez kell benyújtani, amely kiállítja 

az INO-1 jelű igazolást, amellyel közvetlenül a szerb biztosítóval szerződött 

egészségügyi szolgáltatóhoz lehet fordulni. A szerb egészségbiztosító területi 

szerveinek elérhetőségi adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

2015. január 1-től Európai Egészségbiztosítási Kártyával is igénybe vehetők a 

sürgősségi ellátások a Szerb Köztársaságban, azonban az INO-1 jelű igazolást ekkor 

is be kell szerezni a szerb egészségbiztosítótól.  

 



 

 

Ukrajna 
 

 

 

Segélyhívó telefonszámok: 03 

 

 

 

Ukrajnában az egészségügyi rendszer elég rosszul néz ki. A külföldieknek mind a 

kezelések, mind az felírt gyógyszerek költségeit maguknak kell fedezniük. Ajánlott 

biztosítást kötni, ha ebben az országban tartózkodunk. Az úgynevezett DASK 

"Ukrainmedstrach" vészhelyzetben biztosít ingyenes orvosi ellátást. Ezt a segítséget 

több mint 750 létesítményben megtalálhatjuk Ukrajnában. 

 

 

A biztosítás két kártyából tevődik össze – egy sárgából és egy fehérből. A sárga a 

lehetséges összes kezelés költségeit fedezi a fehér pedig kártérítést biztosít  állandó 

egészségkárosodás esetén (10 hrivnya az ára és 5000 hrivnya a biztosítási összeg). 

 

 

Van azonban egy kis galiba - a biztosítás csak akkor érvényes, amikor a szükséges 

orvosi segítséget nyújtják. 

 

 

Hogy is van ez? 

 

 

Csak az életveszély elhárítására szolgáló kezelésekre érvényes. 

 

 

Sűrűn előfordul, hogy a DASK csak a kórházba szállítás költségére terjed ki - a többit 

meg ki kell fizetni. 

 



 

Doc Stop - segítség a helyszínen 

(Ausztria, Németország) 

 
 

Telefonszám: 01805 112 024. 

 

A Doc Stop 2007 óta működik. Eredetileg ezt a projektet Németországban hozták 

létre, és fokozatosan jelent meg más európai országokban is. Amikor a sofőr rosszul 

érzi magát az út során, elgyengül, úgy érzi, hogy valami nincs rendben az 

egészségével - használhatja a Doc Stop szolgáltatást. A szolgáltatás ingyenességéhez 

be kell mutatnia a Európai Egészségbiztosítási káryát.A szolgáltatás használatához a 

Truck Service forródrótját kell hívni 

 

 

Ne feledje, hogy a forródrótot olyan emberek üzemeltetik, akik sok európai nyelvet 

ismernek - így felhívhatja őket függetlenül attól, hogy éppen hol van. A legfontosabb 

dolog a saját hely megadása. Ezután a diszpécser azonnal elirányítja a beteget a 

legközelebbi Doc Stop parkolóhelyre, vagy közvetlenül a megadott helyre küldi a 

segítséget. 

 

Először is várni fogja ott egy képzett orvosi személyzet vagy képzett 

benzinkútállomás személyzet. Ha további vizsgálatokra van szükség, a járművezetőt a 

legközelebbi kórházba szállítják. 

 

Csak Németországban több mint 700 Doc Stop működik. 

 

 

 

https://www.docstop.eu/index.php?id=42


 

 

Vény nélkül kapható antibiotikumok 
 

 

Amint már említettük, a legtöbb európai országban a gyógyszerek (beleértve az 

antibiotikumokat is) orvos által előírt recept kötelesek. Azonban nem szabad 

elfelejteni, hogy a receptek az alkalmazandó országban érvényes szabályok 

vonatkoznak. 

 

 

Ezért van az, hogy fizetni kell értük. A gyógyszertárban be kell mutatni az Európai 

Egészségbiztosítási kártyát. Ha nincs, akkor ki kell fizetni a teljes árát. 

 

 

Európában az OTC (over-the-counter) gyógyszereket a pult mögül meg lehet 

vásárolni. Ezek vény nélkül kapható gyógyszerek. Egyes országokban még 

antibiotikumokat is ide tartoznak. Fontos, hogy kérjen tanácsot a gyógyszerésztől, aki 

köteles tanácsot adni, mielőtt a gyógyszert megvásárolná. Fontos azt is megjegyezni, 

hogy ugyanazok a gyógyszerek különböző országokban más néven szerepelhetnek. 

 

 

Ezért a gyógyszertárba indulás előtt érdemes pontosan meghatározni a megvásárolni 

kívánt gyógyszer hatását, melyet szeretnénk megvenni. 

 

 



 

Alapvető kifejezések angolul 

 

Jelenleg az angol az univerzális nyelv. Az alapvető kifejezések és szavak ismeretével 

a legtöbb országban képes lesz az orvosokkal kommunikálni. A következő mondatok 

lehetővé teszik, hogy egyértelműen azonosítsuk a problémát, elmagyarázzuk az 

orvosoknak, hogy mi a gond és megkönnyítik az orvosokkal való kommunikációt. 

 

Kifejezések: 

 

Vannak itt olyan orvosok akik beszélnek magyar nyelven ? - Do you have any doctors 

who speak Hungarian? 

 

Lázam van / fáj a torkom - I’ve got high temperature/sore throat 

 

Rosszul érzem magam - I’m not feeling well 

 

Nem vagyok jól - I feel sick 

 

Hányingerem van - I’m going to throw up 

 

Fáj a fejem - I’ve got a headache 

 

Influenzás vagyok - I’ve got flu 

 

Fáj a ... - I’ve got pain in my… 

 

Úgy érzem, beteg vagyok - I feel ill 

 

Légzési nehézségem van - I’m having breathing difficulty 

 

Allergiás vagyok az antibiotikumokra - I’m allergic to antibiotics 

 

Ön jelenleg szed valamilyen gyógyszert - Are you on any sort of  

medication? 

 

Kérjük, ezzel recepttel menjen a gyógyszertárba - Take this prescription to the 

pharmacy 

 

Kérjük, vegyen be egy tablettát naponta kétszer - Take one pill two times a day 

 

Van magán egészségbiztosítása? - Do you have private medical insurance?  

 

Van európai egészségbiztosítási kártyája? - Have you got a European Health 

Insurance Card? 

 

Sürgős? - Is it urgent? 



 

Hasznos szavak: 

 

orvosi díj - doctor’s fee 

 

antibiotikumok - antibiotics 

 

szédülés - dizziness 

 

általános vizsgálat - checkup 

 

kórház -  infirmary 

 

kezelés - treatment 

 

gyógyszer - cure / medicine 

 

tünetek - symptoms 

 

tabletták - pills 

 

elsősegély - first aid 

 

mentőautó - first aid station 

 

köhögés elleni szirup - cough syrup 

 

fájdalomcsillapítók - painkillers 

 

valaki hőmérsékletét megmérése - to take one’s temperature 

 

orvoshoz menni - to go to the doctor 

 

orvosi vizit megbeszélése - to make an appointment to see a doctor 

 

orvost hívni - to call for the doctor 

 


