
Közgyógyellátás 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 

okmányok: 

 

A kérelem (formanyomtatványon benyújtva), 

 

Alanyi jogcímű közgyógyellátás igénylése esetén az alanyi jogosultság 

fennállását igazoló irat, vagy ha ilyen irat nincs, annak a szervnek a megnevezése 

és címe, amely az ellátást folyósítja, továbbá a folyósítás száma.  

Normatív jogcímű közgyógyellátás igénylése esetén a kérelmező jövedelméről 

szóló igazolás, valamint a kérelmező családjában élő közeli hozzátartozóinak 

jövedelemigazolása. (jövedelemigazolás: havi rendszerességgel járó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, 

nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelemről szóló 

igazolás). 

A havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolás zárt borítékban 

(kivétel: nem szükséges a háziorvosi igazolás benyújtása alanyi jogcímű 

közgyógyellátás igénylése esetén, ha a kérelmező nem tart igényt egyéni 

gyógyszerkeret megállapítására). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál, a kormányablakban, valamint a települési ügysegédnél. 

 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási 

per költség- és illetékmentes 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

Ha az eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő hatvan 

nap. 

 

Az ügymenet leírása: 

 

A közgyógyellátás természetben nyújtott szociális ellátás, a szociálisan rászorult 

személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 



 

A közgyógyellátási igazolvány a társadalombiztosítás által támogatott alábbi 

ellátások igénybevételéhez biztosít hozzájárulást: 

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól szóló  jogszabályban 

meghatározott gyógyszerek – ideértve a különleges táplálkozási igényt 

kielégítő tápszereket is,- gyógyszerkerete erejéig 

b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 

segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 

szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati 

segédeszközök, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, 

valamint azok javítása és kölcsönzése, továbbá 

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások (pl. 

gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelés) 

[az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító 

ellátás] A gyógyszerkeret két részből tevődik össze: 

a)  a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló havi egyéni 

gyógyszerkeretből és 

b)  az év közben bármikor jelentkező akut megbetegedésekből eredő 

gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből. 

 

Alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosult a jövedelmi helyzettől és a havi 

rendszeres gyógyszerkiadástól függetlenül: 

 

1) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; 

 

2) az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; 

 

3) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; 

 

4) a központi szociális segélyben részesülő; 

 

5) a rokkantsági járadékos; 

 

6) aki rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota rehabilitációs 

hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket; 

7) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: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 – vagy baleseti rokkantsági – nyugdíjra 

volt jogosult; 



8) az Mmtv. 31.§-ának alkalmazásával, aki öregségi nyugdíjban részesül 

és 

2011. december 31-én I. va  II. csoportú  rokkantsági  –  vagy  baleseti 

rokkantsági – nyugdíjra volt jogosult; 

9) öregségi nyugdíjban részesül és a nyugdíjra való jogosultságának 

megállapítását megelőző napon a 6) vagy 7) alpont hatálya alá tartozott, 

 

10) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, illetve aki után 

szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

 

Normatív jogcímen a kérelmező akkor jogosult közgyógyellátásra, amennyiben a 

havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-

át, egyedül élő esetén a 155%-át. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2018-

ban 

28.500,- Ft, ennek megfelelően a jövedelemhatár családban élők esetében 

29.925,- Ft, 

egyedül élők esetében 44.175,- Ft. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A járási hivatal a kérelem 

megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a tartalmi 

követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e. Ha az ügyfél a 

kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel. 

 

Normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a járási hivatal 

megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e a fent előírt jövedelmi 

feltételek. Ha ennek eredményeként az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a 

jövedelmi feltételek nem teljesülnek, akkor a kérelmet elutasítja. 

 

Amennyiben a szülő a gyermeke részére igényel közgyógyellátást, akkor a 

kérelemnyomtatvány 1. pontjában a gyermek adatait kell megadni (ilyenkor a 

gyermek minősül kérelmezőnek), de a kérelem utolsó oldalán a szülő – mint 

törvényes képviselő– aláírását kell szerepeltetni. 

 

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító 

határozat meghozatalát követő 15. nap. A közgyógyellátás iránti kérelem a 

jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is 

benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal 

korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság 

lejártát követő napot kell megállapítani. 



A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító 

ellátási szükségletről (kivétel: ha a kérelmező alanyi közgyógyellátás igénylése 

esetén egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, valamint a normatív 

közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén, ha a kérelmező 

rendelkezik 18 hónapnál nem 

régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással és nem kéri a jogosultságának vagy 

a gyógyszerkeretének a szakkérdés ismételt vizsgálata alapján történő 

megállapítását.) 

A járási hivatal szakkérdésként megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi 

rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a 

rendszeres gyógyító ellátások havi költségét. 

A járási hivatal a kérelem elbírálását követően döntését határozatba foglalja. 

Amennyiben a járási hivatal megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a 

Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Családtámogatási Osztály kiállítja 

a közgyógyellátási igazolványt, és – ha az ügyfél nem a személyes vagy 

meghatalmazott útján történő átvételt választotta – postai úton megküldi az ügyfél 

részére. Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot két évre, a normatív 

közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg. 

 

Az egyéni gyógyszerkeret havi legmagasabb összegét, valamint az eseti keret 

éves összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 67. § 

a) pontjában foglaltak alapján az egyéni gyógyszerkeret havi legmagasabb 

összege 

2018. évben 12.000,- Ft, ugyanezen jogszabályhely b) pontjában foglaltak alapján 

az eseti gyógyszerkeret éves összege 2018. évben 6.000,- Ft/év.) 

 

A határozat ellen az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.) de az elsőfokú 

döntést hozó Járási Hivatalánál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhetnek. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben 

csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 

nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A 

fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, melynek során a sérelmezett 

döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, a fellebbezésben 

foglaltakhoz nincs kötve. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a 

fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem 

vonható vissza. 

Ha az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését 

szolgáló terápiában, illetve az egyéni gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe 

vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek 



következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor 

figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest legalább 1000 forinttal megváltozik, az 

ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van  az egyéni gyógyszerkeret  

év közbeni felülvizsgálatára. A felülvizsgálati kérelemhez csatolni kell a gyógyító 

ellátásokról a háziorvosi igazolást zárt borítékban, és a zárt borítékon kívül a 

háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a havi gyógyszerköltség változásának összege 

eléri az 1.000 Ft-ot. A zárt borítékú háziorvosi igazolást az orvosi nyilatkozat 

becsatolása esetén a járási hivatal szakkérdésként megvizsgálja, és a háziorvos 

igazolása alapján megállapítja a megváltozott havi gyógyszerköltséget, amely az 

újabb „egyéni gyógyszerkeret megállapításához szükséges. A felülvizsgálat során 

az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, ha a 

gyógyszerköltség havi változásának összege az 1.000 Ft-ot eléri. 

A felülvizsgálat során megállapított magasabb egyéni gyógyszerkeret a határozat 

meghozatalát követő 15. naptól jár. A felülvizsgálat során megállapított 

alacsonyabb egyéni gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követő 30. naptól 

jár. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a jogosultság megszüntetésére kerül sor, 

annak időpontja a határozat meghozatalát követő 30. nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról, 

63/2006. (III.  27.) Korm. rendelet a pénzbeli  és  természetbeni  szociális  

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól, 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról, 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről. 


