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11/1993. (VII. 01.) sz. rendelet a közgyógyellátási igazolványok 

méltányosságból történő kiadásáról 
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 a 28/1993. (II. 17.) Korm. 
rendeletben foglaltakat e rendeletben szabályozza a méltányosságból megállapítható 
közgyógyellátásra való jogosultságot. 
A rendelet hatálya a Budapest  XVIII. kerületben állandó bejelentett lakosként tartózkodó olyan 
személyekre terjed ki, akik alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosultak, de szociálisan 
rászorultak, mert a gyógyszerköltségük olyan magas, hogy azt létfenntartásuk veszélyeztetése 
nélkül nem képesek elviselni. 
2. § (1) A méltányossági közgyógyellátásra jogosító igazolványra a kérelmet a 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájához kell benyújtani. (Kérelem formanyomtatvány 
a rendelet 1. sz. mellékleteként csatolva). 
 (2) A kérelemhez csatolni kell: 
 - a háziorvos, vagy a betegséget kezelő szakorvos által kiállított javaslat 1 példányát, 
feltüntetve az 1 hónap alatt a beteg kizárólag saját szükségletére felhasznált gyógyszereinek 
nevét, ill. a gyógyászati segédeszköz mennyiségét. A javaslatra rá kell vezetni az 1 hónap alatt 
felhasznált gyógyszermennyiség beteget terhelő hozzávetőleges árát egy összegben. A 
javaslaton kell megjelölni a diagnózist és a kezelés várható időtartamát. (A "javaslat" 
formanyomtatvány a rendelet 2. sz. mellékleteként csatolva). 
 - amennyiben a kezelőorvos az 1 havi gyógyszermennyiség, illetve gyógyászati 
segédeszköz árát megjelölni nem tudja, a javaslaton a gyógyszertár pecsétjével hitelesítve a 
beárazást el kell a kérelmezőnek végeztetni, vagy a kiváltott gyógyszerek árjegyzékét csatolni 
kell. 
 - egyedülálló esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapról a nettó jövedelem 
igazolását, vagy nyugdíjszelvényt. 
 - családban élő esetében az egy háztartásban élő családtagok a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról a nettó jövedelem igazolását. 
3. § Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg, ha a 
gyógyszerköltség az egy háztartásban élő családtagok jövedelmének 10%-át meghaladja, de 
az 1 főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb sajátjogú öregségi nyugdíj összeg 
kétszeresének 80%-át, egyedülálló esetében pedig a legkisebb nyugdíj összeg kétszeresét, 
illetve ha az igénylő szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes elviselni. 
4. § A jogosultság megállapítását a Képviselő-testület 1993. III. tv. 50. szakasz (2) 
bekezdése alapján a 312/1993. (IV. 29.) sz. határozatával a polgármesterre ruházza. Az e 
törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a jogosultságot határozatban kell 
megállapítani. 
Az elutasító határozat ellen az érdekeltek a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel 
fordulhatnak a Budapest XVIII.-XIX. kerületi Bírósághoz. 
5. § A jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedése napján az igazolványt ki 
kell állítani és a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság felé névsorral 
összesítve, melyen fel kell tüntetni az igazolvány számát, az igénylő nevét, lakcímét, meg kell 
küldeni érvényesítésre. A térítési díj átutalása a Pénzügyi és Adóügyi Irodához írt átutalást 
kérő levél alapján történik, melyet 3 napon belül köteles az Iroda teljesíteni. Az igazolvány 
térítési díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a. Az igazolvány 
kiállításával egyidejűleg a jegyző igazolást állít ki a kérelmező részére, amely a kiállítástól 
számított 30 napig érvényes és az igazolvánnyal azonos jogokat keletkeztet. 
6. § Az igazolvány érvényes a kiállítástól számított 1 évig, melyet a megküldést követően a 
jogosult kezelőorvosának bemutatni köteles. Az igazolvány szigorú elszámolású 
nyomtatványnak minősül, elvesztését, megsemmisülését haladéktalanul jelezni kell. Be kell 
jelenteni a jogosultságot érintő feltételekben történő változást is. Ennek elmulasztása esetén - 
mint jogosulatlan használót - az önkormányzat az igazolvány tulajdonosát a kifizetett térítési 
díj időarányos része arányában megtérítésre kötelezi. 
7. § A jogosult halála esetén az igazolvány kiállításától számított fél éven belül a térítési díj 
50%-a visszaigényelhető a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság 
Pénzügyi Osztályától. 
8. § Jelen rendelet hatályba lép a kihirdetés napján, 1993. július 1-jén. 
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