
Közgyógyellátás igénylése

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Illetékesség

A  kérelmet  az  a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  bírálja  el,
amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha
a  kérelmező  életvitelszerűen  a  bejelentett  tartózkodási  helyén
lakik, a tartózkodási helye van.

Hajléktalan  személyek  esetében  az  a  járási  hivatal,  amelynek
illetékességi  területét  a  hajléktalan  személy  az  ellátás
igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.

Az  átmeneti,  illetve  tartós  nevelésbe  vett  kiskorú  ügyében  az
eljárást  a  gondozási  hely  szerint  illetékes  szociális  hatáskört
gyakorló szerv folytatja le.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  járási  hivatalaiban  és  a
Kormányablaknál

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása
esetén  az  ügyintézés  elősegítése  érdekében)  a  kérelmező
személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája.

Becsatolandó iratok:

 A  kérelemnyomtatvány (kivéve  a  nevelésbe  vétel
elrendelésekor)

 A háziorvos  által  kitöltött  igazolást a  havi  rendszeres
gyógyító  ellátásokról.  (Az  igazolást  –  a  beteg  aláírását
követően  –  zárt  borítékban  a  kérelmező  nevének  és
társadalombiztosítási azonosító jelének feltüntetésével kell
csatolni a kérelemhez. A borítékon a  „háziorvosi igazolás
közgyógyellátás igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell
tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is. )

 Nem kell csatolni a háziorvos igazolását,  ha a kérelmező
nyilatkozik  arról,  hogy  egyéni  gyógyszerkeret
megállapítására  nem  tart  igényt,  vagy  a normatív  és
méltányossági  közgyógyellátás  megállapítása  iránti
kérelem esetén, ha a kérelmező 18 hónapnál nem régebbi
szakhatósági  állásfoglalással  rendelkezik,  nem  kéri
jogosultságának vagy gyógyszerkeretének új szakhatósági
állásfoglalás (szakkérdés) alapján történő megállapítását.

 A  kérelem  esetén  igazolni  kell  az  alanyi  jogcímhez
szükséges  feltétel  fennállását (kivéve  a  magasabb
összegű  családi  pótlékra  való  jogosultságra  vonatkozó
igazolást és az egészségkárosodott személy aktív korúak
ellátására való jogosultságát).

 Normatív  közgyógyellátás   megállapítása  esetén  a
jövedelem-nyilatkozatban  foglaltak  megalapozottságát
megalapozó iratot (iratokat).

 Meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el.



Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

 személyesen, vagy helyette törvényes képviselője,
  vagy  a  kérelmező,  illetve  törvényes  képviselő  által

meghatalmazott személy útján 
a járási hivatalnál, kormányablakánál, vagy 

 postai úton
 e-papír
 ügysegédi fogadónapon

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A járási  hivatalnak  a  közgyógyellátás  megállapítása  iránt  előtte
folyamatban  lévő  eljárásban  az  alanyi  és  normatív  jogcímen
megállapítható  közgyógyellátás  jogosultsági  feltételeinek
fennállását  egyaránt  vizsgálnia  kell.  Normatív  jogcímen
közgyógyellátás  akkor  állapítható  meg,  ha  az  ügyfél  alanyi
közgyógyellátásra nem jogosult.

A  közgyógyellátás  iránti  kérelem  az  előzőleg  megállapított
jogosultság  időtartama  alatt,  annak  lejártát  megelőző  három
hónapban is benyújtható.

Alanyi jogcímen benyújtott kérelem esetén: 
Ha a kérelmező arra tekintettel kérte jogosultsága megállapítását,
hogy  magasabb  összegű  családi  pótlékban  részesül,  a  járási
hivatal a szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át
az erre vonatkozó adatot.

A  háziorvos  igazolását  a  járási  hivatal  továbbítja  az
egészségbiztosítási  szervnek,  ha  a  kérelmező  egyéni
gyógyszerkeret megállapítását is kérte. Ha egyéni gyógyszerkeret
megállapítását nem kérte, a járási hivatal nyolc napon belül dönt a
közgyógyellátásra való jogosultságról.

A  járási  hivatal  szakkérdésként  megvizsgálja  az  igazolásban
feltüntetett  havi  rendszeres  gyógyító  ellátás  iránti  szükséglet
szakmai  megalapozottságát  és  a  rendszeres  gyógyító  ellátások
havi  költségét,  ha  a  kérelmező  egyéni  gyógyszerkeret
megállapítását is kérte. Ha egyéni gyógyszerkeret megállapítását
nem  kérte,  a  járási  hivatal  nyolc  napon  belül  dönt  a
közgyógyellátásra való jogosultságról.

Az illetékes járási hivatal szakkérdés vizsgálata során megállapítja
a kérelmező esetében elismert  havi  rendszeres gyógyító ellátás
térítési díját, külön megjelölve a gyógyszerek térítési díját. 

A járási hivatal szakvélemény megérkezését követően nyolc napon
belül dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról.

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja:
- a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő

15. nap, illetve
- korábbi  jogosultság  lejártát  követő  nap,  amennyiben  az

eljárás  a  jogosultság  lejárta  előtt  legalább  15  nappal
korábban befejeződik.

A közgyógyellátási  igazolványt  a Nógrád Megyei Kormányhivatal



Családtámogatási  és  Társadalombiztosítási  Főosztály
Egészségbiztosítási Osztály állítja ki és küldi meg a kérelmezőnek.

 Normatív jogcímen benyújtott kérelem esetén:
A  járási  hivatal  szakkérdésként  megvizsgálja  az  igazolásban
feltüntetett  havi  rendszeres  gyógyító  ellátás  iránti  szükséglet
szakmai  megalapozottságát  és  a  rendszeres  gyógyító  ellátások
havi  költségét,  ha  a  kérelmező  megfelel  az  előírt  jövedelmi
feltételeknek. Ha nem felel  meg a kérelmező az előírt jövedelmi
feltételeknek, a járási hivatal nyolc napon belül a kérelmet további
érdemi  vizsgálat  nélkül  elutasítja.  A  járási  hivatal  az  elutasító
határozat közlésével egyidejűleg a zárt borítékban lévő háziorvosi
igazolást felbontatlanul visszaküldi a kérelmezőnek.

Normatív  jogcímen  jogosult közgyógyellátásra  az  a  személy,
akinek  esetében a  havi  rendszeres  gyógyító  ellátásnak  elismert
térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a  10%-át  meghaladja  (azaz  2850  Ft-ot),  feltéve  hogy  a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át (29925 Ft/fő),
egyedül élő esetén 155%-át (44175 Ft/fő). A rendszeres gyógyító
ellátás  költségének  számításánál  külön  jogszabály  által
meghatározott fizetendő térítési díjat nem kell figyelembe venni.

Gyógyszerkeret  év  közbeni  felülvizsgálata:Amennyiben  az
ellátásban  részesülő  személy  egészségi  állapotában,  a
gyógykezelését  szolgáló  terápiában,  illetőleg  a  keret
megállapításakor  figyelembe  vett  gyógyszerek  térítési  díjában
olyan  változás  következik  be,  amelynek  következtében  havi
rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe
vett  gyógyszerköltséghez  képest  ténylegesen  legalább  1000
forinttal  megváltozik,  az ellátásban részesülő személy kérelmére
lehetőség  van  az  egyéni  gyógyszerkeret  év  közbeni
felülvizsgálatára, melynek során az egyéni  gyógyszerkeret  újbóli
megállapítására  abban  az  esetben  kerül  sor,  ha  a
gyógyszerköltség havi változásának összege az 1000 forintot eléri.
Ekkor  az  újabb  kérelemhez  mellékelni  kell  a  háziorvos  erre
vonatkozó nyilatkozatát és a háziorvosnak a rendelet 10. számú
melléklete  szerinti  igazolását.  A  jogosultság  lejártát  megelőző
három hónapban  az  egyéni  gyógyszerkeret  felülvizsgálatát  nem
lehet kérni.

Eljárás,  ha  a  közgyógyellátásra  való  jogosultság
megállapítása  iránti  kérelmet  véglegessé  vált  döntéssel
elutasították:

Hat hónapon belül új kérelmet csak akkor lehet benyújtani, ha a
havi  rendszeres  gyógyító  ellátás  költségének  a  gyógykezelést
szolgáló  terápia,  illetőleg  a  gyógyszerek  térítési  díja  emelkedett
Ekkor  az  újabb  kérelemhez  mellékelni  kell  a  háziorvos  erre
vonatkozó  nyilatkozatát.  Ha  a  járási  hivatal  normatív  jogcímen
benyújtott kérelmet utasított el,  ezen felül a háziorvosi igazoláson



kívül csatolandó a kérelmező jövedelmi helyzetében bekövetkezett
változást is.

Az ellátást igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló
szervnek 8  napon  belül  bejelenteni,  ha  részére  a  kérelem
benyújtásakor  más  rendszeres  pénzellátás  megállapítására
irányuló  eljárás  van  folyamatban,  valamint,  ha a  kérelem
benyújtását követően, de a véglegessé vált döntés meghozatalát
megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló
eljárást  indít.  Továbbá  8  napon  belül  köteles  bejelenteni,  ha  a
jogosultságának  fennállása  alatt  más  rendszeres  pénzellátás
megállapítására irányuló eljárást indított

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 

A  pénzbeli  és  természetbeli  szociális  ellátások  igénylésének  és
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól
szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet

Ügyintézéshez használt,
letölthető 
nyomtatványok

Közgyógyellátás megállapításához kérelem

Időpontfoglalás

 
Nem szükséges

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
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