
Patikafinanszírozási előleg

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal 

Illetékesség
A Nógrád Megyei Kormányhivatal rendelkezik illetékességgel azon
gyógyszertárak  esetében,  amelyek  székhelye  Nógrád  megye
területén található.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya (3100
Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Finanszírozási előleg igénylő lap
 Felhasználási nyilatkozat (a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja),

 Személyi  jogos  gyógyszerész  nyilatkozata  (a  személyes
gyógyszertár  működtetési  joggal  rendelkező  gyógyszerész
nyilatkozata arról,  hogy a finanszírozási előleg visszafizetését
tárgyév december 15. napjáig vállalja),

 Köztartozásmentes nyilatkozat (a kérelmező nyilatkozata arról,
hogy a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, 2017. évi
CL.  törvény  7.  §  34.  pontjában  meghatározott  köztartozással
amely esedékessége 60 napnál régebben lejárt.

A  nyomtatványok  letölthetők  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási
Alapkezelő  honlapjáról,  a  www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar
menüpontból.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárási illeték összege 3.000.-Ft.

Ügyintézési határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén 8 nap, hiánypótlás kérés
(teljes eljárásra történő áttérés) szükségessége esetén 60 nap. 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A  lakosság  biztonságos  gyógyszerellátása  érdekében  a
kormányhivatal  kérelemre  naptári  évente  egy  alkalommal
kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget  nyújt  annak a
közforgalmú gyógyszertárnak,  amely  a  járóbeteg-ellátás  keretében
rendelt  gyógyszerek  árához  támogatással  igénybe  vehető
szolgáltatást nyújt, valamint megfelel az alábbi feltételeknek:

 a  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, 

 a  gyógyszertár  közfinanszírozott  gyógyszerek

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar


forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első
naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8
millió forintot, 

 az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy
egyéni  vállalkozó  kizárólag  –  az  előző  két  pontban  foglalt
feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat működtet, és

 a kérelem benyújtásakor  nem rendelkezik olyan, az adózás
rendjéről  szóló 2017.  évi  CL.  törvény  7.  §  34.  pontjában
meghatározott  köztartozással,  amely  esedékességének
időpontja 60 napnál régebben lejárt. 

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi  LXXXIII.
törvény

A  járóbeteg-ellátás  keretében  rendelt  gyógyszerek,  gyógyászati
segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról  és  folyósításáról  szóló  134/1999.  (VIII.  31.)  Korm.
rendelet

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Finanszírozási előleg igénylő lap

A  nyomtatványok  letölthetők  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási
Alapkezelő  honlapjáról,  a  www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar
menüpontból.

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

A gyógyszertári finanszírozási előleg kérelem március 31-ig nyújtható
be a gyógyszertár székhelye szerinti illetékes kormányhivatalhoz. A
finanszírozási  előleget  a  végleges  döntés  alapján  a  Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő folyósítja a gyógyszertárak részére. 
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