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Tájékoztató a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos
kérelemre, illetve bejelentésre indult eljárások során hozott határozattal szembeni
jogorvoslat lehetőségéről
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos kérelemre,
illetve bejelentésre indult eljárások során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a
továbbiakban: NEAK) által hozott a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó
véglegessé vált határozatok az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 33. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a NEAK Ártámogatási
Főosztályán hivatali időben megtekinthetőek.
Az ügyben hozott végleges határozatok kivonatának közzététele a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 32. § (10) b) pontján alapul.
A fellebbezés lehetősége az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kizárt.
A határozattal szemben jogsérelemre hivatkozással annak közlésétől számított harminc
napon belül az Ügyfél székhelye szerint illetékes közigazgatási kollégiummal rendelkező
törvényszék előtt közigazgatási per indítható.. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, de
keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani. A keresetlevél
benyújtásának módjáról részletes tájékoztató honlapunk elektronikus perképviselet
tájékoztatójában olvasható.
A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000,- Ft, amelyet a feleknek –jövedelmi és vagyoni
viszonyaikra tekintet nélkül – a tárgyi illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell
megfizetni. Az illeték megfizetéséről a bíróság később rendelkezik.
A keresetlevél 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.
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