
Közgyógyellátás

Ügyleírás: A  közgyógyellátás  a  szociálisan  rászorult  személy  részére  az
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Szükséges okiratok: Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az
ügyintézés  elősegítése  érdekében  a  kérelmező  személyi
igazolványa,  lakcímigazolványa  és  TAJ-kártya  bemutatása
szükséges.

Az  alanyi  jogú  közgyógyellátás  igényléséhez  csatolni  kell  a 
háziorvosi igazolást. 
- A gyorsabb ügyintézés  érdekében csatolni  lehet  a  Nyugdíjfolyósító

Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást.

A normatív közgyógyellátás igénylése esetén a kérelemhez csatolni
kell:
- háziorvosi igazolást, 
- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői

tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, 

- a  nem  havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból
származó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának  hónapját
közvetlenül  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  szerzett  jövedelem  egy
havi  átlagáról  szóló  igazolást,  gyermektartásdíjra,  iskolalátogatási,
ösztöndíjra vonatkozó igazolást,

- a  20  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező;  a  23
évesnél fiatalabb önálló keresettel  nem rendelkező,  nappali  oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb,
önálló  keresettel  nem  rendelkező  felsőoktatási  intézmény  nappali
tagozatán  tanulmányokat  folytató  vér  szerinti,  örökbe  fogadott,
mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által
e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek
esetében iskolalátogatási igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
-  GYES,  GYED, GYET, családi  pótlék,  árvaellátás összegéről  szóló

hatósági bizonyítványt, 
- álláskeresési ellátás határozatát, 
- vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 
- nyugdíjasok  esetén  a  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  által  kiadott

nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, 
- a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét, 
- válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatalnak  a  kérelmező  lakóhelye
szerint illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke:

21 nap
Az eljárás díj- és illetékmentes.

Egyéb fontos tudnivalók: Alanyi jogosultság feltételei:
- 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, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-

én  I.  vagy  II.  csoportú  rokkantsági,  baleseti  rokkantsági
nyugdíjra volt jogosult;

  az aki 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
rokkantsági  ellátásban  részesült  I-II.  csoportú  rokkantságára
tekintettel, vagy egészségi állapota nem haladta meg a 30%-os
mértéket;

- az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi
pótlékban részesül.

Hatályossági ideje: 2 év.

Normatív jogosultság feltételei:
-  a  kérelmező  havi  rendszeres  gyógyító  ellátásának  az
egészségbiztosítási  szerv  által  elismert  térítési  díja  (a  rendszeres
gyógyító  ellátás  költsége)  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 10%-át –  2.850 Ft-ot –
meghaladja, feltéve:

 családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimumot (28.500 Ft), 

 egyedül élő személy esetén a jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%-át (42.750 Ft).

Hatályossági ideje: 1 év.

Az alkalmazott jogszabályok: 1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
2. 2004.  évi  CXL.  törvény a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és

szolgáltatás általános szabályairól,
3. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek

ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 
4. 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások

elszámolásának szabályairól,
5. 63/2006.  (III.  27.) Korm.  rendelet  a  pénzbeli  és  természetbeni

szociális  ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint
folyósításának részletes szabályairól.
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