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Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját 

több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - 

közforgalmú személyszállítás igénybevétele, illetve a gépkocsival történő utazás – szerint 

tekinti át ezeket. 

Közforgalmú személyszállítás igénybevétele esetén: A közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontjában, 

(2) bekezdésében és 1. mellékletében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanuló és legfeljebb 2 kísérője a lakóhely és az ellátást nyújtó intézmény között 90%-os 

kedvezmény igénybevételére jogosult, azaz a tényleges viteldíj 90%-kal csökkentett összegét 

– azaz annak 10 %-át – fizeti meg a menetjegy vásárlásakor. 

„3. § (1) Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott 

kedvezményre jogosult: 

 d) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési 

intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye 

(telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között a köznevelési szolgáltatást nyújtó 

köznevelési intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény 

igazolása alapján. A kedvezmény attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési igényű 

gyermeket, tanulót, hogy a köznevelési szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi 

bejárással, a többségi köznevelési szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság 

típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe; 

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott személyek legfeljebb két kísérője (szülő 

vagy megbízottja) azonos mértékű kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a 

gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során az 

intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően. 

 

1.   Kedvezmények a helyközi 

közlekedésben 

Kedvezmények a 

helyi 
közlekedésben 

2.   jegykedvez- 
mény 

bérlet- 
kedvez- 
mény 

bérletkedvezmény 

3.   (vasúti személyszállítás,  
HÉV, helyközi autóbusz-

közlekedés, komp- és 

(helyi közúti és 
kötöttpályás 

közlekedés) 
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révközlekedés) 

22. sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók intézmény tanulója és 

legfeljebb 2 kísérője 

90% – – 

41. vak személy 90% 90% 100% 

42. hallássérült személy 90% 90% 100% 

43. a magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, valamint az 1998. 
évi XXVI. törvény szerint súlyosan 

fogyatékos személy 

90% 90% 100% 

44. a magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint az 1998. 

évi XXVI. törvény szerinti súlyosan 
fogyatékos személy, a vak személy és 

hallássérült személy 1 fő kísérője” 

90% – 100% 

Az utazási kedvezményre jogosító igazolást, és az igazolással együtt érvényes – a kísérő 

kedvezményes utazásának dokumentálását szolgáló - utazásnyilvántartó-lapot az ellátást 

nyújtó intézménynek kell kiállítania. Az igazolás, melynek nyomtatványszáma: A.Tü.20 r. 

sz., az utazás-nyilvántartó lap, melynek nyomtatványszáma: A.Tü.20/A r. sz., egyedi 

sorszámmal ellátott, szigorú számadású nyomtatványok, kereskedelmi forgalomba nem 

kerülnek. Érvényességi idejük egy év, azaz az ellátó intézmény az ellátás időtartama alatt 

évente ad ki új igazolást 

A kedvezményes utazás igénybevételére jogosító közoktatási szolgáltatást nyújtó 

intézmények - az intézmény OM azonosító számát is tartalmazó - megrendelését közvetlenül 

a Pátria Nyomda Zrt. 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. részére küldhetik meg postai úton. 

Az intézmények fentiekkel kapcsolatos kötelezettségét a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet rögzíti, mi szerint a gyermek, a 

tanuló részére ellátást nyújtó köznevelési intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

és kísérője részére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére 

jogosító igazolást és utazásnyilvántartó-lapot ad ki központilag kiadott nyomtatványon, 

továbbá a kiadott nyomtatványokról – az átadás időpontját és az átvevő aláírását tartalmazó – 

nyilvántartást vezet. Az ellátást nyújtó köznevelési intézmény a sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló legfeljebb két fő kísérője részére ad ki igazolást és utazás-nyilvántartó lapot, 

és az igazoláson a kísérői létszámot feltünteti. 
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Az érintettek térítésmentes utazását – azaz az általuk kifizetett 10%-os viteldíj visszatérítését -

az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és az 

annak végrehajtásáról szóló 217/1997. számú Korm. rendelet szabályozza.   

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (a továbbiakban 

Ebtv.) a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban Vhr.) 

egységes szerkezetben 22. §-ának (4) bekezdése értelmében a fogyatékos gyermek korai 

fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével 

kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A Vhr. 11.§ (7) bekezdése szerint 

a fogyatékos gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény a fogyatékos 

gyermekek korai fejlesztését és gondozását nyújtó intézménnyel azonos elbírálás alá esik, 

azaz kiterjeszti a kedvezményt az óvodába, iskolába járó gyermekekre, tanulókra is. 

Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő 

közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a helyközi járatokon 

érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről 

szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb 

díjtételű menetjegy árával, azaz a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, és legfeljebb két 

kísérője esetén a ténylegesen kifizetett, a viteldíj 10% százalékának megfelelő összeggel. A 

hely- és pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 

magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő 

utazás esetén jár az utazási támogatás. Az utazási támogatás utazási utalvánnyal vehető 

igénybe.  

 

Gépkocsival történő utazás esetén biztosított támogatás: Amennyiben valaki a beutalásra 

jogosult orvos döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési 

eszközön utazni nem képes – melynek tényét és indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási 

utalványon feltünteti –, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg. 

Amennyiben a biztosított egészségi állapota miatt kísérő szükséges, a fenti összeg együttesen 

illeti meg a biztosítottat és kísérőjét. Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott 

viszonylatban legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell 

figyelembe venni.  

 

Abban az esetben, ha az utazás a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló köznevelési 

ellátásához (korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, nevelés, oktatás) kapcsolódik, akkor a 

„beutalásra”, azaz az utazási utalvány kiállítására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
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szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

11. § (6) bekezdése alapján  kiállítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője 

jogosult (A-uT-3530-2 ragszámú OEP nyomtatvány).  

 

Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási 

utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt. Az 

utazási költséghez nyújtott támogatás legkorábban attól a naptól állapítható meg, amikortól az 

utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt.  

 

A szolgáltatás igénybevételének tényét – a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt szabályozás alapján - az 

ellátást nyújtó köznevelési intézmény vezetője vagy írásbeli felhatalmazással rendelkező 

megbízottja igazolja. Az igazolás – mely egyben a költségtérítés kifizetésének is 

alapbizonylata – az OEP által kiadott A-ÚT-3530-2/a ragszámú nyomtatványon történik. 

 

Nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb 1 kísérő jogosult a 

kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésére. A kísérőt hazautazása, illetve a 

kísért biztosítottért történő visszautazása során utazási költségtérítésként kilométerenként 18 

forint illeti meg, amennyiben a kísért biztosított egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése 

miatt rövid időn belül nem tud lakóhelyére távozni. A kísérő részére – a kísért biztosított 

nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda– 1 vissza) számolható el akkor, 

ha a kísérő az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek a kísért biztosított ellátásának 

igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló hivatalos dokumentummal igazolja az utazás 

szükségességének indokát. Ezen igazolás hiányában nyilatkozatot kell tennie a többszöri 

utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan 

tények közlése esetén térítés nem állapítható meg. A kísérő részére akkor sem állapítható meg 

ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra költségtérítés, ha a szolgáltatást nyújtó intézmény és 

biztosított lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja. 

 

További lehetőséget biztosít még az Ebtv a betegszállítás szabályozásával. E szerint a 

biztosított – beutalás szerinti intézményben végzendő – orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, 

illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult 

betegszállításra, 
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a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra 

beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor, 

b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik. 

 

A Vhr. 5. § (5) bekezdése ezt kiterjeszti, azaz a fogyatékos gyermekek tekintetében 

egészségügyi intézményen a fogyatékos gyermek ellátását, korai fejlesztését és gondozását, 

fejlesztő felkészítését végző, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújtó intézményeket és a 

konduktív pedagógiai intézményt is érteni kell, amennyiben az intézmény egészségügyi 

szolgáltatásának igénybevételére a mozgásszerveket érintő kórállapot miatt kerül sor. 

 

Amennyiben a fiatal már nem köznevelési intézménybe jár, hanem szociális intézmény 

bentlakója vagy bejárója, úgy a szabályok eltérők. Ebben az esetben már csak a közforgalmi 

kedvezmények vehetőek igénybe az alábbiak szerint: 

 

1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez (A belföldi menetrend szerint közforgalmi 

közlekedésben utazót megillető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértéke) 

 

1.   Kedvezmények a helyközi 

közlekedésben 

Kedvezmények a 

helyi közlekedésben 

2.   jegykedvez- 
mény 

bérlet- 
kedvez- 

mény 

bérletkedvezmény 

3.   (vasúti személyszállítás,  

HÉV, helyközi autóbusz-
közlekedés, komp- és 
révközlekedés) 

(helyi közúti és 

kötöttpályás 
közlekedés) 

23. szociális intézményben bentlakó vagy 
bejáró gondozott 

90% – – 

24. szociális intézményben bentlakó 
gondozott látogatója 

90%     

25. az előző pontban megjelölt személyek 

legfeljebb két kísérője 

90%   – 

41. vak személy 90% 90% 100% 

42. hallássérült személy 90% 90% 100% 

43. a magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint az 1998. 

évi XXVI. törvény szerint súlyosan 
fogyatékos személy 

90% 90% 100% 
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44. a magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint az 1998. 

évi XXVI. törvény szerinti súlyosan 
fogyatékos személy, a vak személy és 

hallássérült személy 1 fő kísérője 

90% – 100% 

 
 

Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozottjának utazása esetében további 

lehetőség még a támogató szolgálat igénybe vétele.  


