Értesítés az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban
indított eljárásról a Ket. 29. § (3)-(11), és Gyftv. 32. § (10) bekezdés a) pont alapján
2011. május

Ügy tárgya
Phonak Solana micro hallásjavító készülék (új termék)
Phonak Certéna ITC/HSdAZ hallásjavító készülék (új termék)
Phonak Cassica SP hallásjavító készülék (új termék)
Phonak Cassia micro hallásjavító készülék (új termék)
Phonak Cassia 312 UZ SP hallásjavító készülék (új termék)
Phonak Cassia 10 Petite SP hallásjavító készülék (új termék)
Heartway HP6CL elektromos utcai kerekesszék (áremelés)
TMC Easy 304, elektromos moped (áremelés)
Hansaton Activo 49 2C VC hallásjavító készülék (árcsökkentés)
Centerplast Haft pólya 4m x 6cm kötésrögzítő (új termék)
Centerplast Haft pólya 4m x 8cm kötésrögzítő (új méretváltozat)
Centerplast Haft pólya 4m x 10cm kötésrögzítő (új méretváltozat)
Centerplast Haft pólya 4m x 12cm kötésrögzítő (új méretváltozat)

Iktatási szám
36730-10-1245/2011.
36731-10-1246/2011.
36733-10-1247/2011.
36735-10-1248/2011.
36739-10-1249/2011.
36740-10-1250/2011.
37075-10-1323/2011.
37078-10-1325/2011.
37499-10-1268/2011.
38306-10-1315/2011.
38310-10-1316/2011.
38313-10-1317/2011.
38314-10-1318/2011.

Eljárás
megindításának
napja

Ügyintézési
határidő

2011.05.10
2011.05.10
2011.05.10
2011.05.10
2011.05.10
2011.05.10
2011.05.10
2011.05.10
2011.05.12
2011.05.14
2011.05.14
2011.05.14
2011.05.14

90 nap
90 nap
90 nap
90 nap
90 nap
90 nap
90 nap
90 nap
15 nap
60 nap
60 nap
60 nap
60 nap

Ügyintéző neve
Madarász Béla
Madarász Béla
Madarász Béla
Madarász Béla
Madarász Béla
Madarász Béla
Jedlovszki Katalin
Jedlovszki Katalin
Madarász Béla
Mohácsi Ildikó
Mohácsi Ildikó
Mohácsi Ildikó
Mohácsi Ildikó

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési
meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Ügyintéző
elérhetősége
298-2458/2310
298-2458/2310
298-2458/2310
298-2458/2310
298-2458/2310
298-2458/2310
350-2001/2319
350-2001/2319
298-2458/2310
350-2001/2314
350-2001/2314
350-2001/2314
350-2001/2314

