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AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 
 

 

Ahogyan arról korábban már tájékoztatást adtunk, 2022. július 1-jétől kezdődően az utazási 

költségtérítési rendszer jelentősen átalakul. A változásokkal összefüggésben az alábbiakra szeretnénk 

felhívni szíves figyelmüket, illetve kérni közreműködésüket a betegek jogainak az érvényre juttatása 

érdekében. 

 

 

1) Utazási Költségtérítési Utalvány 

 

Az eddigi működési rend átalakításának egyik legfontosabb pontja, hogy megszüntetésre kerül a papír 

alapú utazási utalvány, amelyet a továbbiakban nem kell a betegek részére a háziorvosoknak 

előzetesen kiállítaniuk, hanem az egészségügyi szolgáltatónál való megjelenéseket majd egy 

elektronikus rendszerben (ELUKER) fogják a fekvőbeteg-gyógyintézetben, járóbeteg-szakellátóban, 

stb. rögzíteni. 

 

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a változások NEM az Utazási Költségtérítési 

Utalványt („Hitelezett utalvány”-t) érintik. 

 

A hatályos jogszabályok az utazási költségekkel összefüggésben kétféle jogintézményt szabályoznak: 

 

- „Utazási Költségtérítési Utalvány”: lehetővé teszi a biztosítottak részére tömegközlekedési 

eszközön az ingyenes utazást. A köznyelvben „hitelezett utalvány”-ként is ismert; a 

nyomtatvány azonosítója U.K.U. 10. Ez a fajta utalvány nem szűnik meg, ezt továbbra is a 

háziorvosnak kell kiállítania. 

 

- „Utazási utalvány Igazolás útiköltség-térítéshez”: ezen nyomtatvány alapján utólagosan 

kerültek eddig megtérítésre az utazási költségek a kormányhivatalok által; a nyomtatvány 

azonosítója UTK 30. Ez a fajta utalvány 2022. július 1-jétől megszűnik, nem állítható ki a 

betegek részére. 
 

Az Utazási Költségtérítési Utalványt tehát továbbra is ki kell állítani a betegek részére. Ezen 

utalvány igénybevételére az a biztosított jogosult, aki 

a) közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy 

b) krónikus betegsége vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal 

kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy 

c) szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől 

vagy tartózkodási helyétől a területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb 

távolságra található, 

kivéve, ha a biztosított díjmentes utazásra jogosult. 

 

Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására - változatlanul - kizárólag háziorvos és házi 

gyermekorvos jogosult. 

 

 

2) Kérelem az utazási költségtérítési támogatás kifizetése iránt 

 

2022. július 1-jétől kezdődően a betegeknek az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenései az 

ELUKER rendszerben fognak adminisztrálásra kerülni. 



 

Az utazási költségtérítési támogatás kifizetése iránt ugyanakkor a betegeknek kérelmet kell 

benyújtaniuk az egészségbiztosítóhoz (kormányhivatalhoz). 

 

A kérelem benyújtható elektronikusan VAGY papír alapon is. 

 

A papír alapon benyújtható kérelem elérhető a Magyar Államkincstár honlapján, a következő 

internetes hivatkozás alatt: 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Kerelem_utazasi_k

oltsegteritesi_tamogatas_irant.pdf 

 

A kérelmet a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetik a betegek, illetve, ha kérelmüket 

személyesen a kormányhivatalban, illetve a Kormányablakokban nyújtják be, úgy ott is 

rendelkezésükre bocsátják. 

 

Ugyanakkor - a betegek jogainak az érvényre juttatása érdekében - szeretnénk kérni szíves 

támogatásukat abban, hogy, ha a betegek Önöknél érdeklődnek a nyomtatvány elérhetőségéről, 

úgy a lehetőségeikhez képest szíveskedjenek egy példányt kinyomtatni és átadni a beteg részére 

a formanyomtatványból. 

 

Segítő közreműködésüket köszönjük! 

 

 

 

Budapest, 2022. június 24. 

 

 

 Magyar Államkincstár 

 

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
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