Okirat száma: II/1873-1/2021/PKF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
1.1.2. rövidített neve: NEAK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: National Health Insurance Fund Manager
1.2.2. német nyelven: Nationale Fondmanager für Gesundheitsversicherung
1.2.3. francia nyelven: Base Manager Nationale d’ Assurance Maladie

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1139 Budapest XIII., Váci út 73/A.
1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

-

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

2

-

6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi út 1.

3

-

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.

4

-

5600 Békéscsaba, Luther utca 3.

5

-

7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.

6

-

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.

7

-

7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21.

8

-

4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.

9

-

5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán utca 3-5.

10

-

4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.

11

-

3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső utca 9.

12

-

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

13

-

3300 Eger, Klapka György utca 1.

14

-

8000 Székesfehérvár, József Attila utca 42.

15

-

8200 Veszprém, Óvári Ferenc út 7.

16

-

2800 Tatabánya I., Népház utca 12.

17

-

1139 Budapest, Teve utca 1/A-C

18

-

9700 Szombathely, Szily János utca 30.

19

-

9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 1/A

20

-

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 9-11.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. 07. 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint igazgatási szerveik
létrehozásáról és ezzel összefüggő egyéb intézkedésekről szóló 91/1993. (VI. 9.) Korm.
rendelet.

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az egészségbiztosítási szervekről
szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.

2.4.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Kormány
2.4.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

2.5.

1.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest Akadémia utca 3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
2

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a NEAK ellátja a kötelező társadalombiztosítás
rendszerében, az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott,
egészségbiztosítási ellátások nyújtása és igénybevétele céljából szükséges, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben,
valamint az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben a
NEAK számára meghatározott, az E. Alap kezelésével, pénzügyi elszámolásaival, illetve az
ebből fakadó adatszolgáltatási kötelezettségeivel, valamint az egészségbiztosítási
nyilvántartások vezetésével, továbbá az természetbeni ellátások finanszírozáséval és
ártámogatásával kapcsolatos feladatokat.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

843020

Egészségbiztosítás igazgatása

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. szerződést köt és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését
4.3.1.1. az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
4.3.1.2. gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás
nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására,
folyósítására,
4.3.1.3. a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő
rendelésére,
4.3.1.4. az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással
történő rendelésére,
4.3.1.5. az egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szakellátás igénybevételéhez
szükséges beutalásra,
4.3.2. az E. Alap kezelésének keretében végzi a finanszírozással és ártámogatás
elszámolással kapcsolatos feladatokat,
4.3.3. vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati
segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
4.3.4. ellátja a speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök (tételes
elszámolás alá eső hatóanyagok, egyszer-használatos eszközök és implantátumok,
valamint külön keretes támogatási technikájú gyógyszerek) természetben történő
biztosításával kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatokat, ennek keretében
közbeszerzési eljárást folytat le és szerződést köt, továbbá a nem természetben
biztosított, tételes elszámolás alá eső hatóanyagokra, egyszer-használatos
eszközökre és implantátumokra az elszámolásra jogosult intézmények részére
pénzügyi keretet biztosít, illetve a még országosan nem elterjedt nagy értékű
eljárásokra,
beavatkozásokra
országos
keretszámot,
szolgáltatónként
keretösszeget állapít meg,
4.3.5. vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, így különösen
4.3.5.1. a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartását, ideértve az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával,
valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ)
igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat is,
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4.3.5.2. közreműködik az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának
vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos
feladatok szakmai irányításában a kormányhivatalok vonatkozásában,
illetve közreműködik ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerűségi és
hatékonysági ellenőrzésben a közhiteles jogviszony-nyilvántartás
biztosítása érdekében,
4.3.6. irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás NEAK hatáskörébe tartozó
feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a
statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok továbbításáról, továbbá ellátja az
egészségügyi ágazati központi informatikai tevékenységet,
4.3.7. lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák
befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
4.3.8. lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági
eljárásokat,
4.3.9. részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében,
valamint a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
4.3.10. feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi
szerződések előkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és
egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot
tart a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, összekötő szervként és
illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az
európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós
szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a
hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat,
4.3.11. véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét,
valamint javaslatot tesz e jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
4.3.12. vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista
nyilvántartással kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokat,
4.3.13. működteti és vezeti
4.3.13.1.az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos
beavatkozáson átesett érintettekre vonatkozó, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § (1) bekezdése
szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó
informatikai felületet, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti központi
implantátumregisztert,
4.3.13.2.az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis
Beültetés Regisztert,
4.3.14. meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és
irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését,
4.3.15. részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel
kapcsolatos eljárásokban,
4.3.16. ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési,
elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,
4.3.17. szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben,
4.3.18. jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és továbbít,
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4.3.19. ellátja mindazon további feladatot, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013370

Informatika fejlesztések, szolgáltatások

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

5

076010

Egészségügy igazgatása

6

076020

Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

7

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

1
2
3
4

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A NEAK-ot főigazgató vezeti, akit az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban:
miniszter) nevez ki és ment fel a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
vonatkozó rendelkezései alapján. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Emberi
Erőforrások Minisztériuma mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak az irányadók.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

kormányzati szolgálati
jogviszony

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
ALAPKEZELŐ 2021. március 02. napján kelt, 2021. március 03. napjától alkalmazandó II/1873/2021/PKF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 03.
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