ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
1139 Budapest, XIII Váci út 73/a.
Ügyiratszám: 17218-10-853/6/2010.
Tárgy: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. § (7)
bekezdése szerinti felülvizsgálat és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdés f)
pontjában foglaltakra tekintettel hivatalból indított eljárás

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv.
(Ket.) 80. § (1) d) pontja alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.
Tájékoztatom a lenti táblázatban felsorolt eszközök gyártóját vagy meghatalmazott
képviselőjét, illetve valamennyi ügyfelet (továbbiakban: Ügyfél), hogy a 2010. február 23-án
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. § (7)
bekezdése szerinti felülvizsgálat és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdés f)
pontjában foglaltak alapján hivatalból indított eljárásban hatóságomnál I. fokú döntés
született. Az eljárás hivatalbóli megindításáról az ügyfeleket hirdetményi úton értesítettem
2010. február 23-án.
A Ket. 80. § (1) bekezdés d) pontja alapján a határozatot hirdetményi úton kézbesítem, azzal,
hogy Ügyfél a határozatot hatóságomnál átveheti.
A fentiekben már leírt hatósági ügyben a következő felsorolásban szereplő eszközöket érintő
változtatásokról szóló döntések a www.oep.hu/gyse weblapon megjelennek, a határozatok
teljes szövege pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási Főosztályán
hivatali időben megtekinthető.

ISO-kód
09 27 05 03 06 009
09 27 05 03 06 010
09 27 05 03 06 011
09 27 05 03 06 012

Megnevezés
Vizeletgyüjtő zacskó SU 20 V2, 2 l (GAMA)
Vizeletgyüjtő zacskó SU 15, 1,5 l (GAMA)
Vizeletgyüjtő zacskó SU 20 V1, 2 l (GAMA)
Vizeletgyüjtő zacskó SU 20, 2 l (GAMA)

A határozat ellen, annak közlésétől1 számított 10 munkanapon belül az Egészségbiztosítási
Felügyelethez címzett, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott, –

eszközönként, illetékbélyeggel megfizetendő 5.000 Ft, azaz ötezer forint illetékköteles –
fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés illetékét az eljárást kezdeményező
iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Budapest, 2010. március 31.
A kifüggesztés napja: Budapest, 2010. március 31.
P.H
Tóth Gergely Balázs
osztályvezető
Közlés napja 1 : Budapest, 2010. április 15.
Tóth Gergely Balázs
osztályvezető

1

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a döntést a kifüggesztést követő 15.
napon közöltnek kell tekinteni.

