Közgyógyellátás
Ez a természetbeni szociális ellátás megállapítható alanyi jogon, normatív jogcímen vagy méltányossági alapon. Amenynyiben alanyi jogcímen jár az ellátás, úgy a feltételek fennállása esetén sem jövedelmi helyzettől, sem a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségétől nem függ. Amennyiben azonban
normatív jogcímen kerül megállapításra, úgy a közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségétől függ. A méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás feltételeit és szabályait az adott települési önkormányzat helyi rendelete határozza meg. A közgyógyellátásra
való jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy
jogcímen állapítható meg.
A közgyógyellátásra való jogosultságot igazolvány kiállításával igazolják. Amennyiben a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapítják, úgy az igazolványt az egészségbiztosítási
szerv hivatalból állítja ki a jogosultságot megállapító határozat alapján, a határozatban megjelölt időtartamra. Fontos
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tudni, hogy az egészségbiztosítási szerv jogosult arra, hogy a
közgyógyellátásra jogosult személy jogosultságáról, továbbá
gyógyszerkeretének figyelemmel kísérése céljából hatósági
nyilvántartást vezessen.
A közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető
gyógyszerekre (gyógyszerkerete erejéig), egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre és az
orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
A 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet 9. Számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell igényelni a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyhez mellékelni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított (a kormányrendelet 10.
számú melléklete szerinti) háziorvosi igazolást. Amennyiben
alanyi jogcímen igényli a jogosult az ellátást, mindenképpen
szükséges csatolni – és igazolni – az alanyi jogcímhez szükséges feltétel fennállását. A háziorvosi igazolás csatolásától
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csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az ellátásra jogosult úgy nyilatkozik a kérelemben, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt. Ha gyógyszerkeret megállapítására sor kerül, úgy az kizárólag az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. Amennyiben a jogosult
normatív jogcímen igényli az ellátást, úgy jövedelemnyilatkozatot is köteles kitölteni, és ez esetben nyilatkozni szükséges
a közeli hozzátartozói jövedelméről is.
Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet a jogosult személy elsődlegesen a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál vagy kormányablakon
keresztül nyújthatja be. Ha azonban a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A járási hivatal dönt az igénylő közgyógyellátásra való
jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő
időpontjáról, valamint a jogosult gyógyszerkeretéről, külön
megjelölve az egyéni gyógyszerkeret összegét.
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Ezen ellátási forma esetén is fontos szabály, hogy az ellátásra
való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíteni köteles az
ellátást megállapító szervet.
Végezetül: Az Állam a fentiek szerint meglehetősen széleskörű módon igyekszik a fogyatékkal élők részére támogatást
nyújtani. Legfontosabb azonban számukra vélhetően az a lehetőség, hogy amennyiben lehetőségük van rehabilitációra –
tehát állapotuk nem feltétlenül végleges -, úgy elsődlegesen
az Állam ezt igyekszik preferálni, illetve igyekszik lehetővé
tenni a fogyatékkal élők számára, hogy valamilyen formában
hasznos módon vehessenek részt a társadalom életében.
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