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BEJELENTÉSEK KAPCSÁN HOZOTT HATÁROZATOK
jogorvoslati lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati
eljárásról, bírósági felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről
történő tájékoztatás, jogszabályi hivatkozás
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására
bejelentés alapján indult eljárások során Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által
hozott határozatok teljes szövege a NEAK Ártámogatási Főosztályán hivatali időben
megtekinthető.
A határozatok közzététele a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 32. § (10) b) pontján, és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 78. § és 80. § (3)
bekezdésén alapul.
Bejelentés a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(Gyftv.) 32. § (2) bekezdés b) pontjának alább megjelölt pontjai, valamint a 32.§ (6)
bekezdések szerinti eljárásokban hozott határozatok ellen a 33. § (5)-(6) bekezdése
értelmében fellebbezésnek van helye.
32.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentések
bb) kölcsönzési napidíjának csökkentésére,
be) közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére
bg) támogatásból történő törlésére.
A bejelentési kötelezettség alá eső ügyekben a NEAK nem folytat le olyan eljárást, mint a
kérelmek elbírálása során, azt pusztán tudomásul veszi, a közhiteles nyilvántartásban
átvezeti és a megfelelő bejelentést követő 15 napon belül közzéteszi.
A határozatot annak közlésétől számított tizenöt napon belül az Emberi Erőforrások
Minisztériumához címzett, de a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ártámogatási
Főosztályához benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, indokolással ellátott
fellebbezésben lehet megtámadni (1139 Budapest, Váci út 73/A.).
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, amelyet az eljárás
megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton vagy átutalással kell
megfizetni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a
döntés meghozatala előtt tudomása volt.
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