
Anyatej ellátáshoz kapcsolódó elszámolások

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

A Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
A Nógrád Megyei Kormányhivatal rendelkezik illetékességgel azon
ügyfelek tekintetében, akiknek a lakóhelye, vagy tartózkodási helye
Nógrád megye területén található.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály
3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- Az orvos által kiállított vény az anyatej rendeléséről
- Az anyatej átvételét igazoló anyatej átadás-átvételi nyilatkozat

adományozó személynél vagy
- Anyatejgyűjtő  állomások  tekintetében  a  társadalombiztosítási

támogatás elszámolási bizonylata, anyatej átvételi nyilatkozat,
esetleg számla

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

Az anyatej-elszámolás a szabályosan kiállított vény és az átadás
átvétel  tényét  igazoló  anyatej  átadás-átvételi  nyilatkozat  egyidejű
benyújtása,  vagy  anyatejgyűjtő  állomások  esetében  az
elszámoláshoz  csatolt  támogatás  elszámolási  bizonylat,  anyatej
átvételi nyilatkozat, számla alapján történik.
Amennyiben a vény,  vagy az átadás-átvételi  nyilatkozat  hibásan,
hiányosan került kiállításra, akkor azt javításra visszaküldésre kerül
az orvosnak, vagy a védőnőnek, aki postafordultával gondoskodik a
helyes adatok visszaküldéséről.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

Az  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  (Ebtv.),  valamint  annak
végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Kormányrendelet, továbbá a
8/2002. (X.4.) ESzCsM rendelet, a 47/1997. (XII.17.) NM rendelet,
a 134/1999. (VIII.31) Korm. rendelet, valamint a 386/2016. (XII.2.)
Korm. rendelet.                                                      Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Anyatej  átadás-átvételi  nyilatkozat  vagy  az  anyatejgyűjtő
állomásoknál  anyatej  átvételi  nyilatkozata  és  a  tb.  támogatás
elszámolási bizonylata.
www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar

Időpontfoglalás Nincs.

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az elszámolók az elszámolásaikat az elszámolási időszakot követő
8  napon  belül  nyújtják  be  az  illetékes  Nógrád  Megyei
Kormányhivatalhoz. Az elszámolási időszak a tárgyhó első napjától
a  tárgyhónap  utolsó  napjáig  tart.  Késedelmesen  (8  napon  túl)
benyújtott  elszámolásokat  ugyanúgy  haladéktalanul  el  kell
számolni,  mint  a  határidőben  érkezetteket,  de  fel  kell  hívni  az

http://www.njt.hu/


elszámoló figyelmét a határidő betartására.
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