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Hatósági ügy neve

Gyógyszertárak részére
előleg megállapítása

nyújtható

finanszírozási

A hatáskörrel rendelkezdő szerv Országos Egészségbiztosítási Pénztár
neve
Eljáró szerv illetékességi területe

országos

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

A kérelmet a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
1. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell
előterjeszteni, melyhez az alábbi iratok csatolása
szükséges:
 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a
támogatás
teljes
összegét
gyógyszerbeszerzésre fordítja,
 a személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata
arról,
hogy
a
finanszírozási
előleg
visszafizetését vállalja,
 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a
kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan,
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 178. § 20. pontjában meghatározott
köztartozással,
amely
esedékességének
időpontja 60 napnál régebben lejárt.
A kérelemben meg kell jelölni a finanszírozási előleg
igényelt összegét is.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez
javasoljuk mellékelni továbbá:
 harminc napnál nem régebbi cégkivonat
másolatát,
 a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási
címpéldányának másolatát.

Eljárási illeték
Az első fokú döntés jogerőssé
válása

Az eljárás illetékköteles a kérelemre 3000 Ft értékű
illetékbélyeget kell ragasztani.




ha nem fellebbeztek a döntés ellen, és a
fellebbezési határidő letelt,
ha az ügyfél a fellebbezés jogáról lemond, vagy
a fellebbezését visszavonja;
az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a
kérelem teljesítése (pozitív döntés) esetére
már a döntés közlése előtt lemondjon a
fellebbezés jogáról, ebben az esetben az
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Jogorvoslat

Eljárást megindító irat
benyújtására szolgáló
postacím,
ügyfélfogadási cím,
elérhetőség és
nyitvatartási idő

elsőfokú döntés közlésekor válik jogerőssé a
döntés.
Az OEP döntése ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz (1139, Budapest, Váci
út 73./A.) benyújtott illetékköteles fellebbezéssel
[illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törv. 29.§ (2)] lehet
élni.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Ártámogatási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A
- Hétfőtől-csütörtökig: 08.00-16.30
- Pénteken: 08.00-14.00

Eljárást
megindító
irat Tárgyév március 31.
benyújtására nyitva álló határidő
Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

Itt érhető el.

Az ügyintézés
határideje

A kérelemnek az elbírálása az OEP-re érkezését követő
naptól számított 21 nap. Felhívjuk azonban a
figyelmet, hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás
tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem
számít be az ügyintézési határidőbe.

Tisztelt Ügyfelünk!
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése értelmében a lakosság biztonságos
gyógyszer ellátása érdekében az OEP naptári évente egy alkalommal kamatmentes,
visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat annak a gyógyszertárnak, amely a járóbetegellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást
nyújt, valamint megfelel a jogszabályban előírt, lent ismertetett egyéb feltételeknek. A
finanszírozási előleg az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében erre a célra megjelölt
előirányzat terhére nyújtható.
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Jogosultság feltételei:
Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy finanszírozási előleget kizárólag abban az esetben
állapíthat meg az OEP, ha a kérelmet benyújtó gyógyszertár esetében valamennyi, lenti
feltétel maradéktalanul, egyidejűleg fennáll:

A gyógyszertár abban az esetben jogosult finanszírozási előlegre, amennyiben:
a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez
csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
és
b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a
tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja
meg a 7 millió forintot,
c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
kizárólag – az a)–b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat
működtet, és
d) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely
esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

Nem részesíthető finanszírozási előlegben a gyógyszertár:




ha a kérelem beadását megelőző 2 évben az OEP az ellenőrzése során
megállapította, 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 gyógyszertár részére megállapítható finanszírozási előleg összege maximum 4
millió forint, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetében
pedig a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5 millió forint.
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A kérelem
A gyógyszertár működtetője az előleg folyósítását a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott
támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
1. számú melléklete szerinti nyomtatványon az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál
kérelmezheti.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelemben jelöljék meg az előleg pontos összegét is!
A kérelmet legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig kell benyújtani, postai úton benyújtott
kérelem esetén legkésőbb ezen napig kell postára adni.

A kérelemhez csatolni kell:




nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre
fordítja,
a személyi jogos gyógyszerész nyilatkozatát arról, hogy a finanszírozási előleg
visszafizetését vállalja, továbbá
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik
olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában
meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben
lejárt.

A gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez javasoljuk mellékelni továbbá:



harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolatát,
a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának másolatát.

Az eljárás illetékköteles, ezért a Finanszírozási előleg kérelemre 3000 Ft értékű
illetékbélyeget kell ragasztani.

Határozat
Az előleg folyósításáról vagy a kérelem elutasításáról az OEP a kérelem OEP-re érkezésének
napját követő naptól számított 21 napon belül határozatban dönt.
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Az előlegben részesített gyógyszertárakról és a kiutalt előleg összegéről az OEP havonta
összesítést készít. Az OEP főigazgatója az előlegben részesített gyógyszertárak körét és a
folyósított előleg összegét az OEP honlapján közzéteszi.

Előleg utalása
Az OEP a határozat jogerőre emelkedését követően az előleg utalását a hónap 26. napján,
de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő hó 26-án a Magyar Államkincstáron
keresztül teljesíti.
A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért az OEP az előleg összegét tárgyév
július 1-jét követően a kérelemben megjelölt határidőn belül, legkésőbb a tárgyév december
15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi
egyenlő részletekben levonja.
Amennyiben az OEP az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással történő
forgalmazására kötött szerződést felmondja.
Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a gyógyszertár az előleget nem a
kérelemben megjelölt célra használta fel, az előleget a gyógyszertár részére az elszámolás
alapján járó gyógyszer-támogatási összegből a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt vonja le,
valamint a gyógyszertár finanszírozási előlegben sem részesülhet 2 évig.

Fellebbezés
A OEP döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárhoz (1139, Budapest, Váci út 73./A.) benyújtott illetékköteles fellebbezéssel
(illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törv. 29.§ (2)) lehet élni. A finanszírozási előleg kérelem
tárgyában a hatóság első fokú döntése a következő esetekben válik jogerőssé




ha nem fellebbeztek a döntés ellen, és a fellebbezési határidő letelt,
ha az ügyfél a fellebbezés jogáról lemond, vagy a fellebbezését visszavonja;
az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a kérelem teljesítése (pozitív döntés) esetére
már a döntés közlése előtt lemondjon a fellebbezés jogáról, ebben az esetben az
elsőfokú döntés közlésekor válik jogerőssé a döntés.
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KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:









1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
o érintett szakasz: 35. § (5)
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott
támogatások elszámolásáról és folyósításáról
o érintett szakasz: 6/A–6/B. §, 1. melléklet
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
o érintett szakaszok: 1. § (4)
319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről
o érintett szakaszok: 1. §, 7. §
2004.évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
1990.évi XCIII. törvény az illetékekről
o érintett szakasz: 29.§ (1),(2) bekezdés és 73.§ (1) bekezdés
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1. számú melléklet a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Finanszírozási előleg igénylő lap

Igénylő adatai:
1. A cég elnevezése: .........................................................................................
2. Telephelye (ha több van, mindegyik telephelyet fel kell sorolni): ......................................
...............................................................................................................................................
3. Székhelye: ............................................................................................................................
4. Adószáma: ............................................................................................................................
5. Bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
6. OEP-pel kötött szerződés száma: ........................................................................
7. OEP-pel kötött szerződés kelte: ..........................................................................
8. A tárgyévet megelőző két év első féléve támogatott árréstömegének átlaga: .....................
...............................................................................................................................................
9. Az előleg visszafizetésének vállalt határideje: ....................................................................
10. A könyvvezetés módja: ......................................................................................................
11. Az igényelt összeg: ………………………………………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: ............................................

......................................................................

...................................................................

képviseletre jogosult aláírása

személyi jog jogosultjának aláírása

