ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Tájékoztató az új egészségügyi technológiák előzetes befogadási
eljárásának lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának általános
feltételeiről

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő
befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól,
valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet alapján
I. A kérelem benyújtásának módja és formája
A kérelemhez tartozó Adatlapot (valamint Részletes adatlapot), továbbá annak
mellékleteit (az OEP honlapjáról letölthetők) kérjük elektronikusan kitölteni.
A kérelmeket 2 példányban CD-n – értelemszerűen a fájlokat Word illetve
Excel formátumban is - és 1 példányban papír alapon kérjük postázni az alábbi
címre:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Általános Finanszírozási Főosztály
Dr. Farkas Marianna főosztályvezető
1139 Budapest, Váci út 73/A.

II. A kérelem tartalmi elemei
1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben
meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ
ALKALMAZÁSÁT NEM IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme
esetén
Kérjük az „Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási
kérelméhez” c. nyomtatványt kitölteni, és az ott meghatározott
csatolmányokat mellékelni!
Kérjük továbbá másolatban csatolni – amennyiben rendelkezésre áll, a
kérelmező személyétől függően értelemszerűen – harminc napnál nem
régebbi cégkivonatot / PIR-számot / alapnyilvántartási számot!
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Kérjük csatolni – a kérelmező személyétől függően értelemszerűen – a
cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát!
Kérjük csatolni – a kérelmező személyétől függően értelemszerűen – a
képviselő személy nevére szóló meghatalmazást!
Kérjük másolatban csatolni az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről,
illetve átutalásáról szóló igazolást!
Kérünk csatolni egy, a beküldött 2 db CD-n szereplő és a papír alapú adatok
azonosságáról szóló nyilatkozatot!

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben
meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ
ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén
Kérjük az „Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási
kérelméhez” c. nyomtatványt kitölteni, és az ott meghatározott
csatolmányokat mellékelni!
Kérjük továbbá másolatban csatolni a kérelmezőre vonatkozóan:
i. harminc napnál nem régebbi cégkivonatot,
ii. a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát,
iii. amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, úgy
az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazást.
Amennyiben a kérelmező nem a termék gyártója, kérjük továbbá
másolatban csatolni:
i. az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást,
ii. magyar gyártó cég esetében a gyártó cég harminc napnál nem
régebbi cégkivonatát.
Kérjük másolatban csatolni az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről,
illetve átutalásáról szóló igazolást!
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Kérünk csatolni egy, a beküldött 2 db CD-n szereplő és a papír alapú adatok
azonosságáról szóló nyilatkozatot!
Kérünk csatolni egy, a befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a
kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról szóló
nyilatkozatot!
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