Társadalombiztosítási kifizetőhely neve, címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail…) :

Iktatószám:

Hiv.szám:
Ügyintéző:
Tárgy:

Címzett neve, címe
VÉGZÉS
A .................................................................... (név) .................................................................
(szül. hely és idő)
............................................................................................. (anyja neve)
................................................................. (lakcíme) ............................................ (TAJ száma)
biztosított ............... év ............. hó ...........napján …………………… Társadalombiztosítási
Kifizetőhelyhez benyújtott …………………….. kérelme tekintetében

hiánypótlásra
hívom fel arra vonatkozóan, hogy kérelme elbírálásához szükséges
……………………………………………………………………………………...jelen
végzés
kézhezvételétől
számított
10
napon
belül
a
……………………………………Társadalombiztosítási
Kifizetőhely
részére
küldje meg (cím:………………………………………………………………………).
Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, azonban az eljárásban meghozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálat iránti kérelem keretében e végzés elleni jogorvoslati jog gyakorolható.
Tájékoztatom, hogy a hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére
indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre
megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének
elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.
INDOKOLÁS
Ön (név………………………………., szül:……………….., TAJ:………………….)
………………………… iránti kérelmet terjesztett elő a ……………………..
Társadalombiztosítási Kifizetőhelynél.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban. Ket.) 37. § (3) bekezdése szerint, ha a kérelem nem felel
meg a 35. §-ban, továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az eljáró
hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - megfelelő határidő
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megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
Tekintettel arra, hogy a …………………iránti kérelme elbíráláshoz a
………………………………………………………………………………. szükséges,
így a…………………………………………… Társadalombiztosítási Kifizetőhely a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Végzésem …………………………………………, továbbá a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (2)
bekezdésében és 37. § (3) bekezdésében, a 71. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 62. (2) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.
A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét a Ket. 96. §, valamint a végzés elleni
fellebbezés lehetőségét a Ket. 100. § (1) a) pontja és a 98. § (2) bekezdése zárja ki.

……………, 20…….….. „ ”.
PH

……………………………………….
kiadmányozó
(hivatali beosztás)

Végzést kapják:
1. Ügyfél
2. Irattár
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Tájékoztató a végzés indokolási részének kitöltéséhez:
A hiánypótlás okának megjelölése és részletes indokolása, a tényállás részletes leírása: milyen
ellátás iránt nyújtott be igényt, milyen dokumentumok hiányoznak a kért ellátás elbírálásához,
mi az oka annak (milyen jogszabály írja elő) hogy a kérelmet a hiányzó dokumentum nélkül
nem lehet elbírálni.

