Kifüggesztés napja: 2010. május 5.
Hirdetmény
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására
kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
2010. április 13 - 2010. május 4. között a következő döntéseket hozta. A határozatok teljes
szövege az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 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.
I. A Gyftv. 32. § (2) b) be) alpont alapján gyógyászati segédeszközök
közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére hozott határozatok:
Ügy száma
27504-10-1305/2/2010.
29657-10-1354/2/2010.

ISO-kód
06 12 09 06 03 032
21 45 03 06 06 18 004

Megnevezés
Ortomed 45
Resound ED5

Kérelmező
Rehab Medica Kft.
Danavox-H Kft.

Jelen határozatokat a Gyftv. 32. § (13) bekezdése alapján nyilvánítom fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajthatóvá.
A határozattal szemben annak közlésétől 1 számított 10 munkanapon belül az
Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet
az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
II. A Gyftv. 32. § (2) a) aa) alpont alapján még be nem fogadott gyógyászati
segédeszközök támogatásának megállapítására hozott elutasító határozatok:
Ügy száma
24091-10-5/2/2010.

ISO-kód
21 45 06 06 21

Megnevezés
Starkey S Series 11 RIC AP

Kérelmező
Starkey
Laboratorium Kft.

Jelen határozatokat a Gyftv. 32. § (13) bekezdése alapján nyilvánítom fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajthatóvá.
A határozattal szemben annak közlésétől1 számított 10 munkanapon belül belül az
Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés 420.000.- Ft, azaz Négyszázhúszezer forint jogorvoslati díjköteles, amelynek
megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az Egészségbiztosítási Felügyelet
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290249-00000000 számú előirányzatfelhasználási keretszámlája javára postai befizetéssel vagy átutalással teljesíthető.
Budapest, 2010. május 5.
1

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

