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Társadalombiztosítási Főosztály 

 

Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: A gyógyszertár székhelye helye szerint illetékes kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

- - kérelem, 

- - finanszírozási előleg igénylő lap, 

- - felhasználási nyilatkozat,  

- - személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata,  

- - köztartozásmentes nyilatkozat,  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A gyógyszertári finanszírozási 

előleg igényt az igénylő gyógyszertár székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani 

minden év március 31-ig, személyesen, postai úton, vagy elektronikusan 

- Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály, 

3300 Eger Klapka Gy. út 1. 

- elektronikus úton e-Papír szolgáltatáson keresztül: https://epapir.gov.hu/ 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 3000,- Ft eljárási illeték 

 

Az ügymenet leírása:  

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 

feladatkörében eljárva - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási 

előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási 

előleget nyújt jogszabályban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

a) az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez 

csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár 

egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma 

együttesen nem haladhatja meg a hármat, 

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző 

két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot, 

c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag - az a) 

és b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - egy gyógyszertárat működtet, és 

d) a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 

60 napnál régebben lejárt. 

 

https://epapir.gov.hu/


Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

nincs 


