KÉRELEM
gyógyszertámogatás megállapítására
1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. Neve:
1.2.

Születési neve:

1.3. Anyja neve:
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):
1.5. Lakóhelye:
1.6. Tartózkodási helye:
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.8.

Állampolgársága:

1.9.

Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.10.

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.10.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.10.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.10.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy
1.10.4.  menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
2.1. Kérem a gyógyszertámogatás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas
gyógyszerköltségemre tekintettel.
3.
3.1.

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:

3.1.1.  egyedül élő,
3.1.2. nem egyedül élő.
3.2.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

3.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók
száma: ........ fő.
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* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik,
b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
3.3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
1
.

A
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A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
2 jogviszonyból származó
.
ebből közfoglalkoztatásból származó:
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
3
illetve szellemi és más önálló
.
tevékenységből származó
4 Táppénz, gyermekgondozási támogatások
.
5 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
. rendszeres szociális ellátások
6 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
. szervek által folyósított ellátások
7 Egyéb jövedelem
.
8 Összes jövedelem
.

4. Nyilatkozatok
4.1. Kijelentem, hogy
4.1.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
4.1.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek,
4.1.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
4.2. Felhívom figyelmét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. §. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére az
állami adóhatóság tizenöt napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő, valamint –
írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe
veendő személy személyi jövedelemadójának alapját.
4.3. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: ............................................................................., ..........................................................
..........................................................................

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

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

Gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy normatív
jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra!

A kérelemhez csatolni kell:
a) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző havi
díjszelvény másolatát, vagy bankszámlakivonatot,
b) munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolás a kérelem beadását
megelőző havi nettó keresetről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve,
c) önkormányzat, járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátás határozatát, (előző hónapban utalt
ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot)
d) a Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát,
a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát,
e) vállalkozó esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan,
f) őstermelő esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan,
g) árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött összesítő fénymásolata
(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata),
h) főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók az ösztöndíjuk
kérelem beadását megelőző havi összegéről szóló igazolást, amennyiben ösztöndíjjal nem
rendelkeznek, az arról szóló nyilatkozat becsatolása szükséges,
i) ha a kérelmező családi állapota elvált, jogerős bírósági ítéletet a válásról, gyermektartásdíj
megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet, valamint igazolást a kérelem beadását megelőző
hónapban fizetett tartásdíjról,
j) a háziorvos igazolása a rendszeres gyógyszerszükségletről és szükségességének várható
időtartamáról.

