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18/1995. (V. 18.) sz. rendelet 

a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból 
történő megállapitásáról 

1. § Budapest Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III.tv. 10. § /1/ és az 50. § /2/ bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve  az 1990.évi LXV.tv. 9. § /3/ bekezdését, valamint a 
28/1993. /II.17./ Korm. rendeletben, illetve a 9/1994. /I.30./ Korm. sz.  rendeletben foglaltakat, e 
rendeletben szabályozza a méltányosságból megállapitható közgyógyellátásra való jogosultságot. 
2. § Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapitható meg, ha a közgyógyellátás 
keretében tartozó gyógyszerek költsége az egy háztartásban élő családok összjövedelmének 10 %-át 
meghaladja, de az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori saját jogú legkisebb öregségi 
nyugdij kétszeresének 80%-át, egyedülálló esetében pedig a legkisebb saját jogú öregségi nyugdij 
kétszeresét, ill./ ha az igénylő szociális rászorult és a gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt 
létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem képes viselni./ 
3. § /1/ A méltányossági közgyógyellátásra jogositó igazolványra a kérelmet a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Irodájánál kell benyujtani. /Kérelem a rendelet 1. sz. melléklet szerinti 
formanyomtatványon./ 
 /2/ A kérelemhez csatolni kell: 
 - a háziorvos, vagy a betegséget kezelő szakorvos által nyomtatott betüvel kiállitott javaslat 
1példányát, feltüntetve az 1 hónap alatt a beteg kizárólag saját szükségleteire felhasznált 
gyógyszereinek nevét, mennyiségét, gyógyászati segédeszközeit. A javaslaton kell megjelölni a 
diagnózist és a kezelés várható időtartamát. /Javaslat a 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon./ 
 - egyedülálló esetében kérelem benyujtását megelőző 6 hónapról a nettó jövedelem 
igazolását, vagy az utolsó havi nyugdijszelvényt. 
 - családban élők esetében az egy háztartásban élő családtagok megelőző 6 hónapra 
vonatkozó, a család össz jövedelméről szóló jövedelemigazolását, vagy az utolsó havi 
nyugdijszelvényt. 
4. § A benyujtott kérelmeket I. fokon a polgármester birálja el a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben havonta. A polgármester I. fokú határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 15 
napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a képviselő-testülethez. 
A Képviselő-testület II. fokú döntése ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat 
birósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számitott 30 napon belül lehet kezdeményezni. 
 5. § A jogosultságot megállapitó határozat jogerőre emelkedésével egyidejüleg az  igazolványt ki 
kell állitani.Az igazolványt a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes jegyző állitja ki. Az igazolvány 
kiállitásával és a határozat kiadásával egyidejüleg igazolást kell kiállitani a kérelmező részére, amely  a 
kiállitástól számitott 30 napig érvényes és az igazolvánnyal azonos jogokat keletkeztet. 
6. § Az igazolvány a kiállitástól számitott 1 évig érvényes, melyet a jogosult a kezelőorvosának 
köteles bemutatni. Az igazolvány szigorú elszámolású nyomtatványnak minősül, elvesztését, 
megsemmisülését a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján haladéktalanul be kell jelenteni. 
Bejelentési kötelezettség terheli az igazolvány tulajdonosát a jogosultságot érintő feltételekben történő 
változás esetén is. 
Ennek elmulasztása esetén - mint jogosulatlan használót - az Önkormányzat az igazolvány 
tulajdonosát a kifizetett téritési dij időarányos  része arányában téritésre kötelezi. 
7. § 1./ Jelen rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba. 
 2./ E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a 11/1994. /V.1. sz. rendelettel 
módositott 11/1993. /VII.1. / számú önkormányzati rendelet.  
 
B u d a p e s t ,  1995. május 18. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
Általános  I N D O K O L Á S 

Az 1994. évi VI. törvénnyel módositott 1993. évi III. törvény és 9/1994. /I.30./ Korm. sz. rendeletnek 
megfelelően egységes szerkezetbe foglalja a közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot és az 
önkormányzati rendelettel összhangban rendezi a jogorvoslati fórumrendszert. 

Részletes indokolás 
1. § Felsorolja a rendeletalkotásra felhatalmazó törvényeket és rendeleteket. 



2. § A méltányossági közgyógyellátásra jogositó igazolványok iránti kérelmek benyujtásának 
módját, a hozzácsatolandó szükséges mellékleteket határozza meg. 
3. § Megállapitja a jogosultak körét. 
4. § A hatáskör gyakorlására jogosult szervet, továbbá a jorovoslati fórumot nevezi meg. 
5. § Az igazolvány kiállitásának, érvényesitésének módját határozza meg. Rendelkezik a költségek 
mértékéről, valamint a kérelmező részére történő igazolás kiadásáról. 
6. § Az igazolvány érvényességi határidejét, a felhasználás módját, az ügyfél kötelezettségét jelöli 
meg. Felhivja a figyelmet a mulasztás jogkövetkezményeire. 
7. § Meghatározza a rendelet hatályba lépésének idejét és megjelöli a hatályon kivül helyezett 
rendeleteket. 
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