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Minden érintett ügyfél
VÉGZÉS

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályiról szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(továbbiakban: Gyftv.) 23. § (6) bekezdése és 24. § (2) bekezdése, illetve a
gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás
és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának
részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)
15.§-17.§-a és 22.§- a alapján a 2019. február 1-én AT0121/1/2019. számon
hivatalból indított eljárásomat – a R. 15-17. §- a vonatkozásában – a támogatott
gyógyszerek támogatása mértékét, kategóriáját, módszerét érintő módosítás nélkül
megszüntetem.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a közléssel végleges és végrehajtható.
Jelen végzés a közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság előtt nem peres eljárásban megtámadható. A kérelmet a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz kell benyújtani.
A kérelem benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó
hatálya nincs, azonban a kérelemben a bíróságtól azonnali jogvédelmet kérhet,
akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett
helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett
jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan
fenntartása érdekében. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az
indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket
valószínűsíteni kell.
A megtámadott végzés polgári nemperes eljárásának illetéke 10.000,- Ft, azaz tízezer
forint, amelyet a feleket – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül –

megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell megfizetni.
Az illeték megfizetéséről a bíróság később rendelkezik.

INDOKOLÁS
A Gyftv. 23. § (6) bekezdése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a külön
jogszabályban meghatározott szempontok szerint folyamatosan felülvizsgálja a
támogatott gyógyszerek körét és a befogadott gyógyszer támogatásból való kizárása,
támogatása mértékének módosítása tárgyában hivatalból jár el.
A Gyftv. 24. § (1) bekezdése alapján az egészségbiztosítási szerv a gyógyszerek
támogatási mértékét százalékosan (százalék alapja és kulcsa) vagy meghatározott (fix)
összegben határozza meg.
2019. február 1. napján AT0121/1/2019. nyilvántartási számon hivatalból eljárás
indult a hatóanyag- és terápiás-fix csoportok újraképzésére, a referenciaárak illetve
a referenciatermékek, az ezeknek megfelelő támogatások felülvizsgálatára.
A fixesítési eljárás keretében a referencia készítmény meghatározása a R. 13. § (9)
bekezdésén alapul:
(9) „A referencia készítmény az a meghatározott fix támogatási csoportba tartozó gyógyszer,
a) amely nem áll nyilvántartásból való törlés alatt,
b) amelynek egyenértékűségét az illetékes hatóság megállapította,
c) amelynek az adott csoportba tartozó gyógyszerek közül a bruttó fogyasztói áron számolt
napi terápiás költsége a legalacsonyabb, illetve ennek megállapíthatósága hiányában az
egységnyi hatóanyagra vonatkoztatva legalacsonyabb bruttó fogyasztói árú,
d) amelynek a kiszerelési formája a támogatás alapját képező indikációt tekintve nem
haladja meg az érvényes alkalmazási előírásában meghatározott egy havi terápiához
szükséges, a maximális dózissal számolt mennyiséget vagy ahhoz legközelebb álló
csomagolási egységet, kivéve azon csoportok esetében, ahol az egy havi terápiához szükséges
mennyiséget meghaladó csomagolási egységek DOT-ban mért forgalma meghaladja a csoport
DOT forgalmának 60%-át, és
e) amelynek a csoporton belüli forgalmi részesedése a 15. § (5) bekezdése és a 16. § (2)
bekezdése szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapon belül - ide
nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot - a DOT tekintetében
legalább két hónapban az 1%-ot, a 15. § szerinti eljárásban az 5%-ot elérte.”

A hivatkozott szakasz 2019. január 1-vel módosult e) pontjában foglalt, egymásnak
ellentmondó rendelkezések alkalmazása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
mint jogalkalmazó számára olyan jogbiztonytalanságot keletkeztetne, amely
eredményeképpen nem hozható a jogszabályoknak mindenben megfelelő döntés,
ami a fenti tárgykörben hivatalból indított eljárásban súlyosan sértené az érintett
ügyfelek jogait, ez pedig ellentétes lenne az Ákr. 2.§-ában megfogalmazott
jóhiszeműség, szakszerűség elvével.

Jelen döntésem meghozataláig termelői árra irányuló ajánlat az eljárásban érintett
ügyfelek egyikétől sem érkezett be, ennek megfelelően döntésemből kifolyólag senkit
nem ér hátrány.
Jelen döntésem alapján az érintett fix csoportok körében a 2019. január 31-én
hatályos támogatási adatok irányadóak. Az R. 22. §-a szerinti fix csoportok esetében
az eljárás 2019. február 1-én AT0121/1/2019. számon közzétett hirdetményben
foglaltak szerint folyik tovább.
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Hatáskörömet és illetékességemet a Gyftv. 23. § (6) bekezdése és az
egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 47.§ (1)
bekezdés h) pontja és 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.
Jelen döntés meghozatala során a hatáskörrel rendelkező Kiss Zsolt, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója nevében jártam el.
Jelen végzés a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény 23-25. §-ain, 28. §-án valamint 29. §-án, a törzskönyvezett gyógyszerek és a
különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy támogatás
megváltoztatásáról szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 12-17. §-ain, a
társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről
szóló 5/2007. (I. 24.) EüM rendeletben, az egészségbiztosítási szervekről szóló
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés h) pontjában, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2. § -ában, 80. § (1)
bekezdésében, a 81. § (1) bekezdésében, a 85. § (2) bekezdésében, 103-104. §- aiban,
114. §-ában, a 116. § (5) bekezdésében, 133-134. §- aiban, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1), (3) bekezdésében, 28. § -ában,
37. § - ában, 39.§-ában, 50. §-ában és 77. §-ában, a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvényben, valamint az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-ában, a 59. §-ában, és a 62.§ (1) bekezdésének
h) pontjában foglaltakon alapul.
Budapest, 2019. február 13.

Vincziczki Áron Zoltán
főosztályvezető
sk.
A végzést kapják:
1.) A NEAK honlapján keresztül hirdetményi úton valamennyi ügyfél
2.) Irattár

