
 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
Főigazgató 

 1139 Budapest, Váci út 73/A Postacím: 1565 Budapest 
Telefon: (1) 350-20-01 Fax: (1) 350-04-68 

 
Iktatószám: F0221/228-2/2022 Hiv. sz.: - 
 Tárgy: tájékoztatás 
 Ügyintéző: dr. Patay Roland (1609)  
                                                                                                       Melléklet: - 

Horváth József 
 
Elektronikus úton megküldve 
 
 
Tisztelt Uram! 
 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK) megküldött 
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a közérdekű 
adatigénylés megválaszolására, figyelemmel arra, hogy az adatigénylésnek az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való megválaszolása a NEAK 
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné, a 
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti 45 napos határidő 
tartásával kerül sor. 
 
Fentiek indokolásául elő kívánom adni, hogy az egészségbiztosítási szervekről szóló 
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 
7. § (1) bekezdés o) és p) pontjai alapján a NEAK határozza meg a területi 
egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, irányítja a területi 
egészségügyi ellátás megszervezését, valamint részt vesz az egészségügyi szakellátási 
kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban. 
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. §-a alapján a NEAK a 386/2016. (XII. 2) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, az 
önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás 
igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az 
egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a MÁK, az 
Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával 
látja el. A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra 
regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve 
elektronikus vagy telefonos úton értesíti, mely célból a NEAK a közreműködő szerv 
részére a védőoltás igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során 
megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, valamint a 
védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot 
továbbítja. 



-2- 

 

Figyelemmel arra, hogy a fenti feladatok ellátása az alapfeladatok ellátása mellett a 
NEAK erőforrásait olyan mértékben leköti, hogy az adatigénylés elintézése csak 
hosszabb határidő tartása mellett lehetséges, a fentiek szerint döntöttem. 
 
Kérem a fentiek szíves elfogadását. 
 
Budapest, „elektronikus aláírás szerint”                                                         
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