
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő  
Ellátási és Koordinációs Főosztály területileg illetékes sorszáma 
és a NEAK főosztály címe1 
 
Tárgy: adatkérés gyógyászati segédeszköz támogatási összegéről  
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony/Úr! 
 
...............Név (szül: ……, lakcím: …………. TAJ: …….........….) az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § (1) b) pontja, 
azaz a hozzáférés joga alapján kérem, hogy az alábbiak szerinti ............................ (gyógyászati 
segédeszköz neve, típusa) vásárlásához (ártámogatás) és javításához a nevemre / TAJ 
számomra elszámolt társadalombiztosítási támogatás NEAK nyilvántartása szerinti 
összegeiről szíveskedjenek tájékoztatni. 
 
Kérem tehát, hogy a ……………….….–án2 társadalombiztosítási támogatással vásárolt 
…………………..………. (gyógyászati segédeszköz neve, típusa, azonosítása) megnevezésű 
gyógyászati segédeszköz után nevemre, TAJ számomra ártámogatás és javítás címén 
…………. év ……….. hó ………… napjától3 …………. év ……….. hó ………… napjáig terjedő 
időszakban elszámolt összegekről / VAGY/ támogatási adatokról4. szíveskedjenek 
tájékoztatni 
 
Adatkérés indokolása: 
A támogatási adatokra azért van szükségem, mert a szerviz a „keret kimerülésére” 
hivatkozva díjat kér a vényen rendelt javításért / VAGY/ nem vállalta el a vényen rendelt 
javítást. Nem értek egyet a díj fizetéssel/elutasítással, ezért ellenőrizni szeretném a 
.......................... eszközömre elszámolt támogatásokat.  
 
Kérem, hogy az adatokat a irányítószám: .............. település: ................ utca: ......... házszám: 
.................................. címre5 szíveskedjenek megküldeni. 
 
Köszönettel: 
 
hely, dátum 

adatkérő neve, eredeti aláírása 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

……………………………………………………….             …………………………………………………….. 
tanú neve:        tanú neve: 
tanú lakcíme:       tanú lakcíme: 
 
 

                                                        
1 illetékességi és elérhetőségi adatokat lásd az iratminta végén 
2 ha ismert, a vásárlás pontos vagy megközelítőleges időpontja 
3 vásárlás időpontja, vagy azt megelőző időpont, célszerű a hónap első napjától az adatkérést megelőző hónap 
utolsó napjáig terjedő időszakra kérni az adatszolgáltaátst 
4 Ha csak a javítási keret érdekli, elegendő a támogatás összegét kérni, de tájékozódás céljából vagy a 
javítás pontosabb meghatározása érdekében kérhető egyéb támogatási adat is. 
5 pl: lakcím, de nem elegendő csak a borítékra ráírni, hanem az adatközlés címét a levélben külön 
pontosan meg kell adni 



 
 

NEAK EKFO illetékesség és cím adatok: 
(a főosztály központja aláhúzással jelölve) 

 
Ellátási és Koordinációs Főosztály I.  

(6726 Szeged, Bal fasor 17-21. , 
6000 Kecskemét, Izsáki út 8., 

5600 Békéscsaba, Luther u. 3) 
 

Ellátási és Koordinációs Főosztály II.  
(7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3., 

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28., 
7100Szekszárd,SzentIstvántér19-21.) 

 
Ellátási és Koordinációs Főosztály III.  

(4026 Debrecen, Darabos u. 9-11., 
5000 Szolnok, Mikszáth. K. út 3-5., 

4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.) 
 

Ellátási és Koordinációs Főosztály IV.  
(3530 Miskolc, Mindszent tér 3., 

3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.  
3300 Eger, Klapka Gy. út 1.) 

 
Ellátási és Koordinációs Főosztály V.  

(8000 Székesfehérvár, József A. u. 42. 
8200 Veszprém, Óvári F. út 7., 

2800 Tatabánya, Népház u. 12.) 
 

Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.  
(1139 Budapest, Teve u. 1/A-C) 

 
Ellátási és Koordinációs Főosztály VII.  

(9700 Szombathely, Szily J. u. 30., 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 9-11., 

9023 Győr, Szabolcska M. u. 1/a.) 


