A kérelem kitöltésére vonatkozó információk
a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adattartalomhoz
kapcsolódó nyomtatványmintához
1. A kérelmet hiánytalanul, a szükséges mellékleteket csatolva kell kitölteni. Amennyiben
az adott eszköz esetében az adatlap valamely pontja nem értelmezhető, a pont teljes
áthúzásával, több lehetséges alternatíva esetén a megfelelő információ melletti
jel
bejelölésével választható ki a megfelelő válasz.
2. A kitöltött adatok helyessége: A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen
eljárni. A kérelmező felelősséget vállal az általa rendelkezésre bocsátott információk
helyességéért.
3. Amennyiben a gyártó és a kérelmező nem azonos, a kérelmezőnek rendelkeznie kell a
gyártó írásos meghatalmazásával, és annak eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell.
4. Névváltozási kérelem esetén az érintett eszköz minden dokumentációját be kell nyújtani
és csatolni kell az EMKI vagy MEEI igazolását a társadalombiztosítási támogatásba már
befogadott 13‐15 jegyű ISO kóddal jelölt eszköz és a kérelmezett eszköz azonosságáról.
5. A kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy az eszköz befogadása esetén a kérelem
adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti az OEP‐et.
6. A kérelem 5.6 kihordási idejére vonatkozó javaslatot nap/mennyiség vagy
hónap/mennyiség jelöléssel kell megadni.
7. A kérelem 9.1. pontjában szereplő árajánlat esetén a nettó fogyasztói ár a
közfinanszírozás alapját képező nettó árajánlatot jelenti.
A 2. § (4) bekezdés q) pontja szerinti nyilatkozatot alátámasztó számítások esetén a
termelői/import beszerzési ár, költség‐nyereség alakulása, várható éves termékforgalom
(darab) megjelölése szükséges.
8. A kérelem 9.3. pontjában szereplő, az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba
tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása esetén az eszköz megnevezésén túl a
közfinanszírozás alapját képező nettó árának, a támogatás mértékének, a támogatás nettó
összegének megjelölése szükséges.
9. A kérelem 9.4. pontjában szereplő, a gyártó által az Európai Közösség országaiban
forgalmazott ‐ esetleg eltérő elnevezésű ‐ eszköz termelői ára esetén az eszköz
megnevezése, az ország neve, a termelői‐ és/vagy fogyasztói ár Euróban vagy az érintett
ország hivatalos pénznemében, a támogatás mértéke, ill. a forrás megjelölése szükséges.
10. A kérelem 11. pontjában szereplő szakorvosi véleményt a kérelmezett eszköztípus
rendeléséhez szükséges szakképesítéssel rendelkező szakorvos véleményezheti.
A szakorvosi vélemény csatolása esetén az intézet azonosító adataival ellátott fejléces
dokumentumot a véleményező szakorvos pecsétjével, oldalankénti aláírásával és dátummal
kell ellátni.
A vélemény elkészítésének ismertetésén túl annak megjelölése is javasolt, hogy az eszköz
használata csökkenti‐e, illetve mennyiben a hospitalizációs igényt.
A felírásra jogosult orvosokat a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai
szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján
javasolt megjelölni.

