ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
Általános Finanszírozási Főosztály
FELHÍVÁS
Budatest III. ker.-i betegszállító kapacitás működtetésére,
az erre irányuló kérelmek benyújtására
Budapesten, a III. ker.-ben egy megszűnő betegszállító szolgáltató 1 aktív ülő, 2 aktív
fekvő és 1 tartalék fekvő betegszállító gépjármű kapacitásának átvételére nyílt lehetőség
a már finanszírozott, illetve új, még nem finanszírozott szolgáltatók részére az alábbiak
szerint.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 33. § rendelkezései értelmében
„(6) A betegszállítás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni - az
egészségügyért felelős miniszter és az OEP főigazgatója által együtt kijelölt szakértői
bizottság javaslata alapján - a területi ellátási kötelezettséget, illetve a folyamatos ellátás
biztosítását. A betegszállító szolgáltatók saját maguk, vagy megbízottjuk útján napi 24,
heti 168 órában kötelesek a biztosítottak számára rendelkezésre állni.
(7) A finanszírozást igénylő szolgáltatók erre irányuló igényüket az OEP-hez nyújthatják be,
amelyet a (6) bekezdésben megjelölt szakértői bizottság bírál el és tesz javaslatot új
szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, valamint a meglévő kapacitások
módosítására és az ellátási területre. A bizottság javaslatát az OEP főigazgatója hagyja
jóvá, és egyetértés céljából megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.”
A megszűnő szolgáltató által működtetett kapacitások más szolgáltató(k) által történő
további üzemeltetéséről, valamint területi ellátási kötelezettségük ellátásáról a fenti Korm.
rendeletben meghatározott Szakértői Bizottság javaslatára az Egészségügyért Felelős
Miniszter dönt.
A kérelmek elkészítéséhez további információk olvashatók az OEP honlapján a Szakmai
kezdőlap / Alap és szakellátás / Mentés, beteg és halottszállítás / Ajánlás betegszállítási
kérelmek elkészítéséhez pontjában.
Információk kérhetők még a 06-1-350-2001/2145 telefonszámon is.
A kérelmek az OEP telephely szerint illetékes Területi hivatalához (Budapest, Teve utca 1/ac.) Ártámogatási és Finanszírozási Osztály) nyújthatók be 7 példányban, melynek feltétlenül
tartalmaznia kell:
 a kérelmezett gépkocsi(k) munkába állásának lehetséges legkorábbi időpontját,
 amennyiben a kért gépjármű(vek) már az igénylő birtokában vannak, ennek
igazolására gépjármű forgalmi engedély, esetlegesen ÁNTSZ működési engedély
másolatait.
A kérelmek OEP-hez történő beérkezésének határideje:
2013. május 24. (péntek) 12 óra.
Budapest, 2013. május 8.

