
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 18/1995. (V.18.) SZ. RENDELET 
11/1994.(V. 01.)sz. rendelet 

a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történô kiadásáról szóló 
11/1993.(VII.1.)sz. rendelet módositásáról 

A közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő kiadásáról szóló 11/193. /VII.1./ sz. rendelet 
módositását az 1994. évi VI. törvény teszi szükségessé. 
Ennek alapján a 11/1993. /VII.1./ sz. rend. az alábbiak szerint módosul: 
1. § Budapest Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete "a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törv. 10. § /1/ bek. és az 50. § /2/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembevéve a 28/1993. /II.17./ sz. Korm. rendelet, 
valamint a 9/1994. /I.30./ Korm. rendeletben foglaltakat e rendeletben szabályozza a méltányosságból 
megállapitható közgyógyellátásra való jogosultságot. 
1. §  /2/ bek. valamint 2. § /1-2/ bekezdései változatlanul maradnak. 
3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapitható meg, ha a közgyógyellátás keretében 
kiirható gyógyszerek költsége az egy háztartásban élő családtagok jövedelmének 10 %-át meghaladja, 
de az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori sajátjogú legkisebb öregségi nyugdij 
kétszeresének 80 %-át, egyedülálló esetében pedig a legkisebb sajátjogú nyugdij kétszeresét, ill. ha az 
igénylő szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartásának 
veszélyeztetése nélkül nem képes elviselni. 
4. § változatlanul marad. 
5. § 3. mondata az alábbiak szerint változik: 
"Az igazolvány téritési dija a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdij legkisebb összegének 75 %-a." A 
további rész változatlan. 
6-7. § változatlanul marad. 
 

I N D O K O L Á S 
A szociális törvény módositásáról szóló 1994. évi VI. törv. közgyógyellátásra vonatkozó végrehajtási 
utasitása a 9/1994. /I.30./ Korm.sz.rendelet, mely szabályozza a méltányosságból megállapitható 
közgyógyellátásra való jogosultságot. 
A korábbi önkormányzati rendeletünkben a 3. § gyógyszerköltséget emlit, melynek alapján óriási 
mértékben megnövekedett a méltányosságból közgyógyellátásra javasoltak száma. Ezért 
szükségessé vált, hogy az előbbi rendelkezést közgyógyellátás keretében kiirható gyógyszerek 
költségére korlátozzuk. 
A módositott szociális törvény 53. § /1/ bek. a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdijminimum 75 %-át 
állapitja meg közgyógyellátási téritési dijként, melyet az önkormányzatnak a TB felé fizetnie kell. 
E módositott rendelet hatálybalépésének napja 1994. május 01. 
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