ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
1139 Budapest, XIII Váci út 73/a.
Ügyiratszám: 68234-10-2178/6/2010.
Tárgy: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 8. § (1), (3) bekezdésében, 8/A.§
(1) e) pontja alapján és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32/A. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel hivatalból indított eljárás a 04 03 06 03 03 005 ISO-kódú Samsung SUN
600 megnevezésű és a 04 03 06 06 03 007 ISO-kódú Samsung SCN 800P
megnevezésű gyógyászati segédeszközökre.
HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 80. § (1) d) pontja alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.
Tájékoztatom a Dimarson Electronics Zrt., 1034 Budapest, Bécsi út 120. 4. em.
székhelyű gyártót vagy forgalomba hozót (továbbiakban: Ügyfél), hogy a 2010.
szeptember 29-én a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról
és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 8.§ (1), (3) bekezdésében,
8/A. § (1) e) pontja alapján és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32/A. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel hivatalból indult hatósági ügyében, hatóságomnál I. fokú döntés született.
Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés 2010.10.01-én meghiúsult (a cimzett
ismeretlen helyre költözött, RL 1554 012 472 735 3 számon érkezett vissza), a
határozatot hirdetményi úton kézbesítem, azzal, hogy Ügyfél vagy annak
meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál átveheti.
Az ügyben hozott határozat alapján az Ügyfél:
ISO-kód
04 03 06 03 03 005 Samsung SUN 600
04 03 06 06 03 007 Samsung SCN 800P

Megnevezés

termékeit érintő változások a www.oep.hu/gyse weblapon megjelennek, a határozat
teljes szövege pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási
Főosztályán hivatali időben megtekinthető.
Jelen döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, a döntés jogerős és végrehajtható.
A határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétől1 számított harminc napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással, keresettel lehet kérni a Fővárosi Bíróságtól. A

keresetlevelet három példányban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Ártámogatási Főosztályánál kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni
(1139 Budapest, Váci út 73/A.). A bírósági eljárás illetéke 20 000,- Ft, melyet az
iraton illetékbélyeggel, vagy átutalással kell megfizetni.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bírósági
felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben a döntés
végrehajtásának felfüggesztését kérheti.
Budapest, 2010. október 12.
A kifüggesztés napja: Budapest, 2010. október 12.
P.H
Tóth Gergely Balázs
osztályvezető
Közlés napja 1 : Budapest, 2010. október 27.
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.

