
806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási 

költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról 

806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (hatályos: 2022.01.01 - 2022.01.14) 

A Kormány 

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, 

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 

törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek (a 

továbbiakban: Ebtv.) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

szóló 2021. évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 

a) 5/B. § f) pontjában, 

b) 22. §-ában és az azt megelőző alcímében, 

c) 29. § (7) bekezdésében, 

d) 62. § (2a) és (2b) bekezdésében 

foglalt rendelkezései helyett az Ebtv. 5/B. § f) pontjában, 22. §-ában és az azt megelőző 

alcímében, 29. § (7) bekezdésében, 62. § (2a) és (2b) bekezdésében foglalt 2021. december 

31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni 2022. július 1-jéig. 

(2) A biztosított az utazási költségeihez nyújtott támogatásra való jogosultságát 2022. július 

1-jéig a beutaló orvos által, vagy amennyiben az ellátásra – azonnali ellátás szükségessége 

miatt – beutaló nélkül került sor, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa által 

kiállított igazolással igazolja. 

(3) Az Ebtv.-nek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

szóló 2021. évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 61. § (6) bekezdését 2022. július 1-jéig 

nem kell alkalmazni. 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép 

hatályba. 



(2) A 3. § 2022. január 15-én lép hatályba. 

3. §
1
  

 

1
 A 3. § a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 15-én lép hatályba. 
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