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2019. évi ..... törvény 

A közgyógyellátás megítélésének szabályozásáról

1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító  ellátásnak  az  50/A.  §  (4)  bekezdése  szerint  elismert  térítési  díja  (a  továbbiakban:
rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-
át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  egyedül élő esetén a 300%-át.  A rendszeres
gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. § b), d) és e) pontja alapján fizetendő térítési
díjat nem kell figyelembe venni.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az utóbbi évek nyugdíjpolitikája miatt idős magyar emberek százezrei kerültek lehetetlen anyagi
helyzetbe.  A nyugdíjak elértéktelenedtek,  sok magyar  honfitársunknak pedig napi dilemmája,
hogy fűtsön, egyen, vagy a gyógyszereit vegye be. Ugyanis mindhármat egyszerre nem tudja
finanszírozni.  A  legalacsonyabb  nyugdíjakból  élők  életszínvonalának  romlásához  az  is
hozzájárult, hogy míg a Kormány az egyik kezével adott, a másik kezével el is vett nehéz sorsú
idős honfitársainktól. Hiába emelték minimálisan a nyugdíjakat, rengeteg ember emiatt esett ki a
közgyógyellátás kedvezményezettjei közül.

A  jelenlegi  szabályozás  rossz,  hiszen  a  közgyógyellátás  odaítélését  a  minimálnyugdíj
másfélszereséhez köti. Ehhez képest emberségesebb megoldás, ha a minimálnyugdíjnak végre
nem a  másfélszereséhez,  hanem a  háromszorosához  kötnénk  a  közgyógyellátás  megítésését,
ezzel pedig nagy segítséget adnánk a legnehezebb sorsú honfitársainknak.

A javaslat ugyancsak segíteni szeretne azokon az alacsony jövedelmű családokon, amelyeknek
valamelyik tagja havi rendszeres gyógyító ellátásra szorul. Ennek érdekében a javaslat lehetővé
tenné a normatív jogosultság megállapítását, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

Részletes indokolás

1. § 

A rendelkezés  bővíti  a  közgyógyellátásra  jogosultak  körét  azzal,  hogy a  normatív  jogcímen
közgyógyellátásra jogosultság megállapítható mindaddig,  amíg a  jogosult  családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át, egyedül élő esetén a 300%-át.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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