Ügymenet
Közgyógyellátás megállapítására
Az eljárás jogi alapja:
A közgyógyellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 49 - 52.§ alapján a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.
Közgyógyellátásra jogosult:
1. Alanyi jogon:













az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a központi szociális segélyben részesülő;
a rokkantsági járadékos;
az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a)
pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I.
vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december
31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
vagy
öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását
megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott;
az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül.

2. Normatív alapon:
Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak az egészség-biztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja (2.850 Ft), feltéve,
• hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft),
• egyedül élő esetén 150%-át (42.750 Ft).
A kérelem benyújtható:
 kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál
 kérelmező lakcíme szerinti önkormányzati hivatalnál
 járási hivatal települési ügysegédeinél
 Kormányablaknál
Eljáró ügyintéző: kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal ügyintézője
Az ügy leírása: Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai az irányadóak.
A kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van.
Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, az eljárás lefolytatására a
tartózkodási helye szerinti járási hivatal rendelkezik illetékességgel. Szt. 32/A.§ (1) bek.
Az ügyintézés során a képviselet megengedett, meghatalmazott is intézheti az eljárás lépéseit. ( Ket.
40.§- 40/A.§)

A kérelem kötelező tartalma: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.
rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.

A kérelmező nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát alátámasztó tényekről
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
• Háziorvosi igazolás a gyógyszerköltségről (lepecsételve, zártan)
• Nyugdíjfolyósító igazolása az általa folyósított ellátásról (év elején kézbesíti a posta)
• Igazolás a házastárs, vagy élettárs kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről
(munkáltatói kereset igazolás)
• Ha elvált a kérelmező, a bírósági végzés másolata
Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret
megállapítására nem tart igényt.

Hivatalból beszerezhető :
• Nyugdíjfolyósító igazolása az általa folyósított ellátásról (év elején kézbesíti a posta)
• Nyugdíjfolyósító igazolása arról, hogy alanyi közgyógyellátásra jogosult
Kiskorú esetén a családtámogatási ellátást megállapító szerv határozata a magasabb összegű
családi pótlékról, családtámogatási ellátásról
•
A háziorvos igazolását, a kérelem beérkezését követően a járási hivatal öt napon belül továbbítja az
egészségbiztosítási szervnek.
Az egészségbiztosítási szerv megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás
iránti szükséglet szakmai megalapozottságát. Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert gyógyító
ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást ad.
A szakhatósági állásfoglalás alapján a járási hivatal nyolc napon belül határozatban dönt a
közgyógyellátásra való jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, a
jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve az egyéni gyógyszerkeret összegét.
A Járási Hivatal döntését a kérelmezővel valamint az egészségbiztosítási szervvel a határozatát postai
úton történő kézbesítésével közli.
Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv - a jogosultságot megállapító határozat alapján – az
abban megjelölt időtartamra, hivatalból állítja ki és továbbítja azt az ügyfél részére.
A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három
hónapban is benyújtható.
Az eljárás illetéke: Költség- és illetékmentes.
Ügyintézési határidő: 21 nap/ 5 nap
Fellebbezés benyújtására 15 napon belül van lehetőség.
I. fokú döntést hozó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal
II. fokon döntést hozó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

