
Utazási költségtérítés

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

Az  egészségbiztosítási  pénztári  feladatkörben  eljáró
kormányhivatal. 

Illetékesség
A  kérelmező  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye szerint  illetékes
kormányhivatal.

Ügyintézés helye

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  (NMKH)  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási  Főosztály  (CSTBFO)  Egészségbiztosítási
Osztálya  (3100  Salgótarján,  Zemlinszky  R.  út  9.),  valamint  az
NMKH  CSTBFO  Társadalombiztosítási  Osztálya  (2660
Balassagyarmat, Ady E. út 2.)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.) 
 Utazási  utalvány  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  és

kísérője részére (S.U.T.K.-10.)
 Utazási utalvány betétlapja (U.T.K. 10/B.) 
 Utazási  utalvány  igazolás  útiköltség-térítéshez  (U.T.K.30,

U.T.K.20) 
 Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról  

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási  szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban 60 nap.

Eljárást  megindító  irat
(kérelem) benyújtásának
módja

Személyesen, vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

Utazási költségtérítés az alábbi esetekben vehető igénybe:

1.orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén;
2.orvosi  beutaló  nélkül  igénybe  vett  egészségügyi  szolgáltatás
esetén;
3.gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén;
4.szűrővizsgálat igénybevétele esetén;
5.gyógyászati ellátás esetén;
6.orvosszakértői vizsgálatra történő berendelés esetén.
7.a  tételes  elszámolás  alá  eső  hatóanyagot  tartalmazó
gyógyszerekkel  történő  kezelésben  részesülő  biztosítottnak  a
gyógyszer átvétele  céljából  az  ellátó  centrumokban  történő
megjelenése esetén.

Nem jár utazási költségtérítés:

annak, aki díjmentes utazásra jogosult; 
a GYSEV külföldi vonalain történő utazás esetén; 
a  MÁV  HÉV  járatainak  Budapest  közigazgatási  határán  belül
történő igénybevételekor; 
helyi utazás esetén; 
a lakóhely, illetve a tartózkodási hely közigazgatási határán belül
gépkocsival történő utazás esetén; 
hely- és pótjegyek után; 



ha  az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevétele  nem  az
egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatónál történik. 

Az  Utazási  utalvány  (U.T.K.30,  U.T.K.20)  tömegközlekedési
eszközzel és személygépkocsival történő utazáshoz állítható ki.

A felhasznált utazási utalványt, valamint – amennyiben az utazás
tömegközlekedési  eszközzel  történt  –  a  menetjegye(ke)t  a
biztosított  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerint  illetékes,
egészségbiztosítási  pénztári  feladatkörében  eljáró  megyei  vagy
fővárosi kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet
kérni,  a  menetjegy  és  az  utazási  utalvány  benyújtásával.  A  hat
hónapot  az  igénybejelentés  napjától,  azaz  a  kérelemnek  az
illetékes  kormányhivatalhoz  való  beadásának,  illetve  –  ha  a
kérelmet  postán  küldték,  akkor  –  a  kérelem  postára  adásának
igazolt napjától kell számítani.

Ha  nyomtatvány  több  utazás  igazolását  tartalmazza,  akkor  az
igényérvényesítésre  nyitva  álló  6  hónapos  időtartam  az  e
nyomtatványon  igazolt  valamennyi  utazás  tekintetében  az  utolsó
igazolt utazás időpontjától számított hat hónap. 

A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedékességétől
számított egy éven belül lehet felvenni. 

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  és  kísérőjük  a  korai
fejlesztést  és  gondozást,  a  fejlesztő  felkészítést  nyújtó
intézmények,  valamint  gyógypedagógiai  intézménybe  történő
utazásukhoz az utazási költségtérítés megállapítására az „Utazási
utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére”
(S.U.T.K.-10.) elnevezésű nyomtatvány alapján kerülhet sor.

A  korai  fejlesztést  és  gondozást,  a  fejlesztő  felkészítést  nyújtó
intézmények,  valamint  a  gyógypedagógiai  intézményben  történt
megjelenések igazolása az „Utazási utalvány betétlapja” (U.T.K.
10/B.)  elnevezésű  nyomtatványon  történik,  amelyen  a
megjelenéseket  az  ellátást  nyújtó  intézmény  vezetőjének  kell
igazolnia.

Az Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.)  felhasználásával
az arra jogosult személy díjfizetés nélkül utazhat a MÁV Start Zrt.,
valamint  a  GYSEV  belföldi  vonalain,  a  VOLÁN  autóbusz-
közlekedési  társaságok  belföldi  járatain  továbbá  a  Trans-Vonal
Közlekedési Kft., a Trans-Tour 90 Közlekedési Kft, és a G-Busline
Autóbuszközlekedési Kft. járatain.

Az  utazási  költségtérítési  utalvány  szigorú  számadású
nyomtatvány, mely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll. Az
utalvány  pénztári  szelvényét  az  utazás  előtt  le  kell  adni  a
jegypénztárakban, illetve a jegykiadásra jogosult személy részére,
és ezzel készpénz fizetése nélkül szolgáltatják ki a menetjegyet. A
költségeket az egészségbiztosító és az utazási társaság számolja
el egymással.

Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről,



valamint  az  igénybevétel  feltételeiről  háziorvosától  kérhet
tájékoztatást. A szükséges okmányok hiánytalan benyújtása esetén
az utazási  költségtérítés a  kérelem beérkezését  követő 8 napon
belül kiutalásra kerül a kérelmen megadott címre, számlaszámra. 

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

A közforgalmú  személyszállítási  utazási  kedvezményekről  szóló
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez  használt,
letölthető
nyomtatványok

Nincs.

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus  programok
elérése

Az utazási költségtérítés iránti kérelmek elbírálása során a kötelező
egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  
5/A. §-a kizárja az elektronikus kapcsolattartást.

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető  jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján
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