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KÉRELEMRE INDULT ELJÁRÁSOK KAPCSÁN HOZOTT DÖNTÉSEK
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 kérelemre
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 gyógyászatisegédeszközellátás, 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.
Kérelemre indult eljárások a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(Gyftv.) 32. § (2) bekezdés, valamint a 32.§ (4)-(5) bekezdések szerinti eljárásokban hozott
határozatok ellen a 33. § (5) bekezdése értelmében nincs helye fellebbezésnek, a döntés az
ügyféllel történő közlés napján jogerős és végrehajtható.
A határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással, keresettel lehet kérni a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól. A keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. A keresetlevelet a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani.
A bírósági eljárás illetéke 30 000,- Ft, amelyet a feleknek – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra
tekintet nélkül – őket megillető illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell
megfizetni. Az illeték megfizetéséről a bíróság később rendelkezik.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bírósági
felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának
felfüggesztését kérheti. A kérelemben valószínűsíteni kell, hogy a végrehajtást követően az
eredeti állapot nem állítható helyre, vagy a végrehajtás elmaradása nem okoz súlyosabb
károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna, és az ezt
alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell.
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