
Gyógyszertári finanszírozási előleg 

Ügyintézés helye: 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály 
Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály 
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9.  
Telefon: 82/501-400 
Fax: 82/501-419 
E-mail: tbfoosztaly@somogy.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHTBF,  
                       KRID: 450070909 
Ügyfélszolgálati hely: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9. 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Hétfő                                      8.00-17.00                                                               
Kedd, szerda, péntek             8.00-12.00                                                    
Csütörtök                                8.00-16.00 

Ügyintézéshez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatványok 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/81/64000/Gy%C3%B3gyszert%
C3%A1ri%20finansz%C3%ADroz%C3%A1si%20el%C5%91leg%20-
%20%20Ig%C3%A9nyl%C5%91%20lap.pdf 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/81/64000/Gy%C3%B3gyszert%
C3%A1ri%20finansz%C3%ADroz%C3%A1si%20el%C5%91leg%20-
%20K%C3%B6ztartoz%C3%A1smentes%20nyilatkozat.pdf 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/81/64000/Gy%C3%B3gyszert%
C3%A1ri%20finansz%C3%ADroz%C3%A1si%20el%C5%91leg%20-
%20Gy%C3%B3gyszer%C3%A9sz%20nyilatkozat.pdf 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/81/64000/Gy%C3%B3gyszert%
C3%A1ri%20finansz%C3%ADroz%C3%A1si%20el%C5%91leg%20-
%20Felhaszn%C3%A1l%C3%A1si%20nyilatkozat.pdf 

A kérelmet legkésőbb a tárgyév március hó 31. napjáig kell benyújtani vagy 
postára adni. 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 

Gyógyszertári finanszírozási előleg igénylő lap 
Köztartozásmentes nyilatkozat 
Személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata  
Felhasználási nyilatkozat 

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díja 

Az ügyintézés illetéke 3.000.- Ft.  

Az illetéket: 

- az eljárás megindítását megelőzően a Magyar Posta Zrt. 
ügyfélszolgálatán beszerezhető készpénz-átutalási megbízás 
útján, vagy 

- amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre 
lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg 
elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 
bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel, vagy 

- az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás 
közlemény rovatában a kormányablakokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott adatok  feltüntetésével. 

kell megfizetni a Kincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási 

illetékbevételi számla javára. 

Ügyintézési 
határidő 

60 nap 
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Kérelem 
benyújtásának 
módja 

 

Személyesen cégképviseltre jogosult útján a kormányablakokban vagy az 
ügyfélszolgálati helyen vagy postai úton vagy elektronikusan.  

Ügyintézési 
tájékoztató 

 

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban együtt: 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 a jogszabályban előírt 
feltételeknek.  

A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) az előleg 
összegét tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás 
alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben 
levonja. A levonás megkezdésére a kormányhivatal által kiadott 
véglegessé vált határozatban megjelölt határidőn belül, legkorábban július 
1-jét, legkésőbb szeptember 1-jét követően kerül sor. Amennyiben a NEAK 
az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszertár üzemeltetőjével a 
gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést 
felmondja. 

A gyógyszertár részére megállapítható finanszírozási előleg összege a 
kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4.000.000,- Ft, 
fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetében pedig a 
kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5.000.000,- Ft. 

A gyógyszertár abban az esetben jogosult finanszírozási előlegre, 
amennyiben: 

- 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 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 a)–b) 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.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy finanszírozási előleget kizárólag abban az 
esetben állapíthat meg a kormányhivatal, ha a kérelemmel érintett 
gyógyszertár esetében valamennyi fenti feltétel maradéktalanul és 
egyidejűleg fennáll.  

http://www.njt.hu/
http://www.njt.hu/


Nem részesíthető finanszírozási előlegben a gyógyszertár:  

- ha a kérelem beadását megelőző 2 évben a NEAK által 
végzett ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a 
gyógyszertár a korábban folyósított előleget nem a kérelemben 
megjelölt célra használta fel,   

- ha a kérelem beadását megelőző 2 naptári évben a korábban 
folyósított előleg visszavonására a tárgyév december 15-éig 
nem volt lehetőség.  

- A kérelmet legkésőbb a tárgyév március hó 31. napjáig kell 
benyújtani vagy postára adni. 

Időpontfoglalás 

 

Előzetesen telefonon van rá lehetőség.  

Elektronikus 
ügyintézés 

 

E-papír alkalmazás igénybevételével cégkapun keresztül.  

 


