
Egészségügyi szolgáltatóhoz beutalt biztosított utazási költségtérítése ügytípus 

Ügyintézés 
helye: 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatal  
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  
Egészségbiztosítási Osztály 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 350.  
Telefon: (82) 423 133 Fax: (82) 423 145  
E-mail: egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHEBO (KRID azonosító: 347797776) 
 
Központi Ügyfélszolgálat: 
7400 Kaposvár Bajcsy – Zs. u. 28. 
 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Kaposvár:  
Hétfő; Csütörtök: 8.00 – 13.00,  
Szerda: 8.00 – 17.00,  
Péntek: 8.00 – 11.00 
 

Ügyintézéshez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatványok 

Hozzátartozó halála esetén: 
Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról elnevezésű nyomtatvány 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 

Utazási utalvány (Az utazási utalvány sorszámozott, szigorú számadású nyomtatvány!) és 
ha az utalvány szerint tömegközlekedés használata indokolt, akkor szükséges a helyközi 
tömegközlekedési eszköz használatát igazoló menetjegyek csatolása is 
 
Utazási utalvány betétlapja és amennyiben a gyermek bérlettel utazik, akkor a bérletet 
kell csatolni az elszámoláshoz, ha támogató szolgálat viszi az oktatási intézménybe, akkor 
a támogató szolgálat igazolása szükséges 
 
Elhunyt hozzátartozó esetén csatolni kell az utazási utalványhoz a Nyilatkozat a 
kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról elnevezésű nyomtatvány, a halotti anyakönyvi 
kivonat másolatát és az együttélést bizonyító lakcímkártya másolatát is 

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatatási 
díja 

Az eljárás illeték és költségmentes 

Ügyintézési 
határidő 

Sommás eljárás esetén 8 nap,  
teljes eljárásban 60 nap. 

Kérelem 
benyújtásának 
módja 

személyesen (ügyfélszolgálat, KAB)  
postai úton lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes Járási Hivatal Egészségbiztosítási 
Osztályához 

Ügyintézési 
tájékoztató 

Utazási utalvánnyal a területileg ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatóknál igénybe 
vett egészségügyi ellátásokra történő utazásokhoz kérhető költségtérítés, amely azonban 
nem feltétlenül a teljes összeg megtérítését jelenti.  
 
Attól függően, hogy az utalványt kiállító személy a gépkocsi, vagy a tömegközeledési 
eszköz igénybevételét igazolta-e le, a költségtérítés történhet a csatolt helyközi 
tömegközlekedési eszköz igénybevételét igazoló menetjegy árának megtérítésével, vagy a 
jogszabályban előírt km tarifa figyelembe vételével. A hely- és pótjegyek árához nem jár 
utazási költségtérítés!  
 
Az utazási költségtérítés kifizetésénél arra kell figyelemmel lenni, hogy a benyújtáskor és 
az utalvány hátoldalán leigazolt legfrissebb megjelenési nap között 6 hónapnál nagyobb 
idő ne legyen, mert abban az esetében nincs lehetőség a költségtérítésre. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek és kísérőjük részére is van lehetőség utazási 
költségtérítés iránti kérelmet benyújtani. Amennyibe az illetékes Szakértői Bizottság 
vezetője a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények, 
valamint gyógypedagógiai intézménybe történő utazásukhoz az utazási költségtérítés 
megállapítására kiállította az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője 
részére” (S.U.T.K.-10.) elnevezésű nyomtatványt.  
 
A Szakértői Bizottság engedélyezését követően a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő 
felkészítést nyújtó intézmények, valamint a gyógypedagógiai intézményben történt 
megjelenéseket az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” 
elnevezésű nyomtatványon az ellátást nyújtó intézmény vezetőjének kell igazolnia, és a 
benyújtott „Betétlap” alapján történik az utazási költségtérítés elbírálása. 
 
Részletes tájékoztatót lásd: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9g-
eset%C3%A9n/utaz%C3%A1si-
k%C3%B6lts%C3%A9gt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s.html 
 

Időpontfoglalás 

Az ügyfélkapuval rendelkezőknek a Kormányablakoknál történő ügyintézéshez lehetőség 
van az időpont foglaló internetes felületen keresztül időpont foglalására 
https://ejelentes.oep.hu/ipfr/index.jsp 
 

Elektronikus 
ügyintézés Nem lehetséges 
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