
Hogyan kell tiltakozni a Munkaügyi 
és Ipari Minisztériumnak az Ön 
igényéről hozott határozata ellen

Mi az a tiltakozás?
A tiltakozás egy levél, amelyben kijelenti, hogy nem ért egyet az 
Ön dolgozói kártérítési igényének ügyében hozott minisztériumi 
határozattal. A tiltakozást a határozat Ön általi kézhezvételétől 
számított 60 napon belül át kell venni.

A tiltakozásnak tartalmaznia kell:

 � az Ön nevét és az igény számát;

 � a minisztériumi határozat dátumát;

 � az egyet nem értésének okát, valamint bármilyen egészségügyi 
szolgáltató jelentését vagy egyéb olyan információt, amely 
tudomása szerint a határozat helytelen voltát bizonyítja.

Hova küldjem a tiltakozást vagy a fellebbezést?
 � Küldjön egy online tiltakozást a Claim and Account 
Center (Igénylés és felhasználói fiók központ) címére: 
https://secure.Lni.wa.gov (ehhez az opcióhoz létre kell hoznia 
egy jelszóval ellátott felhasználói fiókot). VAGY

 � Az írásbeli tiltakozást ide küldje: Department of Labor & 
Industries, P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291. VAGY

 � Küldjön írásbeli fellebbezést ide: Board of Industrial Insurance 
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia  
WA 98504-2401, vagy elektronikus formában adja be fellebbezését 
a www.BIIA.wa.gov honlapon (a Labor & Industries 
[Munkaügyi és Ipari Minisztérium] csak akkor foglalkozhat 
az Ön problémájával, ha a Az Ipari Biztosítások Feljebbviteli 
Igazgatótanácsa [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA].)

Mi történik, amikor a minisztérium kézhez veszi a 
tiltakozásomat?
Az Ön igényének kezelésével megbízott ügyintéző átnézi az 
igényt, és a következők egyikét teszi:
1. Megváltoztatja az eredeti határozatot. Ön az új határozatot 

tartalmazó új levelet vagy rendelkezést vagy mindkettőt  
fog kapni.

2. Úgy dönt, hogy az eredeti határozat helyes. Ön egy rendelkezést 
fog kapni, amely kimondja, hogy a határozat helyes volt. Ezt az új 
rendelkezést megfellebbezheti az Ipari Biztosítások Feljebbviteli 
Igazgatótanácsa (BIIA), ha még mindig nem ért egyet vele. A 
fellebbezési határidő és a postacím rajta lesz a rendelkezésen.

3. Úgy dönt, hogy több információra van szükség. Ön fog kapni 
egy rendelkezést, amely a határozatot felfüggeszti, egy levelet, 
amelyben több információt kérnek, vagy mindkettőt. Az 
ügyintéző kérhet további információkat Öntől, orvosától vagy 
munkaadójától.

A tiltakozásával kapcsolatos határozat meghozatala 30–60 napig 
vagy annál tovább is eltarthat attól függően, van-e szükség 
további információkra. Ha tiltakozásának elküldése után 
30 napon belül nem kap választ, forduljon az ügyintézőjéhez.

Mi van akkor, ha egyáltalán nem, vagy csak 60 nap 
után tiltakozom vagy fellebbezek?
Ha 60 napon belül nem tiltakozik vagy fellebbez, a minisztérium 
határozata véglegessé válik. Ez annyit jelent, hogy később már 
nem tiltakozhat ellene, és nem fellebbezheti meg.

Kihez forduljak, ha igényemmel kapcsolatban 
kérdésem vagy gondom van?
 � Az igényével kapcsolatos kérdésekkel az igényének 
kezelésével megbízott ügyintézőhöz fordulhat. Ő tolmácsot is 
tud biztosítani a telefonbeszélgetéshez.

 � A minisztérium ingyen hívható számán (1-800-547-8367) 
kaphat igények ügyében általános tájékoztatást. Ezen a 
számon spanyolul is meghallgathatja a tájékoztatást.

További segítségért az alábbi ingyenes szolgálatokhoz 
fordulhat:

 � Project Help (Projekt Segítség), telefonszámuk: 1-800-255-9752. 
Tolmácsolási szolgálatatás szükséges lehet.

 � Összehangolt  jogoktatás, tanácsadás és ajánlás (Coordinated 
Legal Education, Advice and Referral, CLEAR), telefonszámuk: 
1-888-201-1014. Ez a szolgálat telefonos tanácsadással és 
beszámolókkal szolgál az alacsony jövedelmű dolgozóknak 
hétköznapokon, általában 9:15 óra és 12:15 óra között. Spanyolul is 
adnak tájékoztatást.

Ha a Projekt Segítséghez vagy a CLEAR-hez fordul, az még nem jelent 
a minisztériumi határozat elleni tiltakozást. Minisztériumi határozat 
megtámadásához végezze el a jelen tájékoztató lapon körvonalazott lépéseket.

Fogyatékkal élő személyek számára más formátumok is rendelkezésre 
állnak, külön kérésre. Hívja fel az 1-800-547-8367 számot. TDD készüléket 
használó nagyothallók és siketek hívják fel a 360-902-5797 számot. Az L&I 
(Munkaügyi és Ipari Minisztérium) esélyegyenlőséget alkalmaz.
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