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Tárgy: hatósági ügyben határozat közlése

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv.
(Ket) 80. § (3) bekezdés alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.
Tájékoztatom Hok-Medical Kft., 1027 Budapest, Horváth u. 19-23 székhelyű gyártót vagy
annak meghatalmazott képviselőjét (továbbiakban: Ügyfél), hogy a 2008. október 16-án
hivatalból indult, az OEP felé történő elszámolásban 2007. 10. 01. - 2008. 07. 01.
felülvizsgálat alá vont időszakban forgalmi részesedéssel nem rendelkező gyógyászati
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának felülvizsgálatára irányuló hatósági
ügyében, hatóságomnál I. fokú döntés született.
Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés 2008.12.08-án meghiúsult (a küldeményt nem
kereste jelzéssel, RL 1554 011 436 320 4 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: 04 06 06 30 03 005 ISO kódú Seton Tubigrip
vastag bokára, közepes térdre, vékony combra megnevezésű méter kiszerelésű, 04 06 06 30
03 009 ISO kódú Seton Tubigrip közepes törzsre/1 m megnevezésű méter kiszerelésű, 04 06
06 30 03 010 ISO kódú Seton Tubigrip vaskos törzsre/1 m megnevezésű méter kiszerelésű
termékeit érintő változások a www.oep.hu weblapon a Szakmai oldalak/Gyógyászati
segédeszközök Gyógyfürdő szolgáltatások lapon megjelennek, a határozat teljes szövege
pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyászati Segédeszköz és Gyógyfürdő
Főosztályán hivatali időben megtekinthető.
A határozat ellen, annak közlésétől1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási
Felügyelethez címzett, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott, –
illetékbélyeggel megfizetendő 5.000 Ft, azaz ötezer forint illetékköteles – fellebbezésnek van
helye. A határozat elleni fellebbezés illetékét az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.
Budapest, 2008. december 30.
A kifüggesztés napja: Budapest, 2008. december 30.
P.H
Lakatosné Kovács Anna
főosztályvezető-helyettes
Közlés napja 1 : Budapest, 2009. január 14.
Lakatosné Kovács Anna
főosztályvezető-helyettes
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Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a Ket. 78. § (6) bekezdése alapján a döntést a kifüggesztést követő 15. napon
közöltnek kell tekinteni.

