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Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ! 
 
 

Alulírott dr. Szabó Máté mint a Társaság a Szabadságjogokért szakmai vezetője (email: tasz@tasz.hu) az              
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a            
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi 

 
közérdekűadat-igénylést 

 
terjesztem elő. 
 
Az újkoronavírus-járvány második hulláma az ősz folyamán Magyarországot is elérte. Ebben a helyzetben             
elsődleges fontosságú a nyilvánosság tájékoztatása a járvány aktuális alakulásáról, hiszen a pontos            
adatok ismerete segít az állampolgároknak az életük megszervezésében, illetve növeli az állami            
szervekbe vetett bizalmukat és segít elfogadni a különböző védelmi intézkedéseket. 
 
Elvi éllel le kell szögezni továbbá – mert a praktikus indokokat is megelőző fontosságú –, hogy a járványra                  
vonatkozó statisztikai adatok közérdekű adatok, amelyek megismerése mindenkinek az Alaptörvényben          
elismert, alapvető joga; közlésük pedig a T. Hatóság kötelessége. 
 
A nyilvánosság hatékonyabb tájékoztatása érdekében a Társaság a Szabadságjogokért mától mindennap           
közérdekűadat-igényléssel fordul az NNK-hoz, amelyet a könnyebb megválaszolhatóság érdekében egy          
válaszmelléklettel lát el (M/1 melléklet). A melléklet kitöltését a TASZ egyben a            
közérdekűadat-igénylésre adott kielégítő válasznak ismeri el. A beadványt a Robert Koch Intézet napi             
jelentései mintájára alkottuk meg, és javaslatnak is szánjuk a nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazására,             
továbbá a T. Hatóság munkájának megsegítésére. A mellékletet segítségképpen csatoltuk; amennyiben a            
közérdekűadat-igénylés a melléklethez képest más formában, a T. Hatóság számára egyszerűbben is            
teljesíthető, akkor természetesen ezt is érdemi válasznak ismerjük el. 
 
A fentieknek megfelelően, kérem, szíveskedjen elektronikus úton tájékoztatást nyújtani arról, hogy az            
alábbi napon:  
 

 2020. 10. 19.  

 
elsősorban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs           
Rendszer (OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe érkezett, a 2020. évben          
azonosított új koronavírussal kapcsolatban az NNK által megalkotott Eljárásrend 2.1. pontja szerinti            
jelentések – továbbá bármely, az NNK rendelkezésére álló információ – alapján: 
 
 

https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/outbreaks/COVID-19/Situationsberichte_Tab.html
https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/outbreaks/COVID-19/Situationsberichte_Tab.html


1. a járvány kezdete (az első megerősített SARS-CoV-2-eset) óta  
a. összesen hány megerősített SARS-CoV-2-eset volt Magyarországon? (és mekkora volt a          

változás a tárgynapot megelőző naphoz képest?) 
b. összesen hányan hunytak el COVID-19 betegségben? (és mekkora volt a változás a            

tárgynapot megelőző naphoz képest?) 
c. összesen hányan gyógyultak fel a COVID-19 betegségből? (és mekkora volt a változás a             

tárgynapot megelőző naphoz képest?) 
d. az összes esetre vetítve mekkora a halálozási arányszám? 

 
2. a fent megjelölt tárgynapot megelőző 7 napban 

a. összesen hány megerősített SARS-CoV-2-eset volt Magyarországon? (és mekkora volt a          
tárgynapot megelőző naphoz képest?) 

b. mekkora volt az incidencia 100.000 lakosra vetítve? 
c. hány járásból (kerületből) jelentettek új esetet? 
d. a tárgynapot megelőző 7 napban hány járásban haladta meg az incidencia az 50 esetet? 

 
3. A járvány földrajzi kiterjedtségének megismerése érdekében, kérem, közölje a következő          

adatokat megyék (+ főváros) szerinti bontásban: 
a. a járvány kezdete óta összesen hány megerősített SARS-CoV-2-eset volt az egyes           

megyékben? mekkora volt a változás a tárgynapot megelőző naphoz képest? 
b. a járvány kezdete óta mekkora volt az egyes megyékben az incidencia 100.000 lakosra             

vetítve? 
c. a tárgynapot megelőző 7 napban összesen hány új megerősített SARS-CoV-2-eset volt az            

egyes megyékben? 
d. a tárgynapot megelőző 7 napban mekkora volt az egyes megyékben az incidencia            

100.000 lakosra vetítve? 
e. összesen hányan hunytak el COVID-19 betegségben az egyes megyékben? 
f. 100.000 főre vetítve mekkora a halálozási arányszám az egyes megyékben? 

 
4. A járvány demográfiai jellemzőinek megismerése érdekében, kérem, közölje a következő          

adatokat 0-6 év; 7-14; 15-29 év; 30-44 év; 45-59 év; 60-69; 70-79; 80-89; 90+ év               
korcsoportonkénti bontásban: 

a. összes eset a járvány kezdete óta; 
b. új esetek száma a tárgynapon; 
c. a korcsoportba tartozó 100.000 főre vetített incidencia; 
d. új esetek száma a tárgynapot megelőző 7 napon; 
e. a korcsoportba tartozó 100.000 főre vetített incidencia a tárgynapot megelőző 7 napon; 
f. összes elhalálozás a járvány kezdete óta; 
g. halálozási arány a járvány kezdete óta (a korcsoportban igazolt esetekre jutó           

elhalálozások); 
h. elhalálozások száma a tárgynapon; 
i. elhalálozások száma a tárgynapot megelőző 7 napon; 
j. halálozási arány a tárgynapot megelőző 7 napon; 
k. 100.000 főre vetített halálozás a tárgynapot megelőző 7 napon. 

 
5. Szintén a járvány demográfiai jellemzőinek megismerése érdekében, kérem, a tárgynap és a            

tárgynapot megelőző 7 nap tekintetében közölje a következő adatokat: 
a. az összes új eset száma; 



b. az érintettek átlagos és medián életkora; 
c. az esetek nem szerinti bontásban. 

 
6. Az Eljárásrend 3. sz. melléklete – szükség esetén a rendelkezésére álló más források alapján –,               

kérem, közölje a következő adatokat a tárgynapra: 
a. tünetmentes fertőzöttek száma; 
b. enyhe tünetes betegek száma; 
c. súlyos tünetes betegek száma; 
d. lélegeztetőgépen lévő betegek száma; 
e. intenzív ellátásban részesülő betegek száma; 
f. a COVID-19 betegség kezelésére fenntartott összes kórházi ágy száma; ebből intenzív; 
g. a szabad és a használatban lévő foglalt) ágyak száma; ebből intenzív. 

 
7. Kérem, közölje a fertőzés tárgynapra számított alap szaporodási rátáját (R0)! 

 
Kérem, hogy előzetesen, elektronikus úton tájékoztasson, amennyiben a kért adatokkal kapcsolatban az            
Infotv. 29. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben            
az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban részletesen tüntesse fel, hogy a megállapított költség milyen              
esetleges költségelemekből tevődik össze. 
 
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az               
Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg              
számomra. 
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm. 
 
Tisztelettel: 
 
Budapest, 2020. október 20. 

 
 
 

 
dr. Szabó Máté 

Szakmai igazgató 
Társaság a Szabadságjogokért 

 

 

 

 

  



M/1. melléklet (a Robert Koch Intézet napi jelentései alapján, amelyek ezen a linken érhetők el) 
 

Országos adatok: 

Összes (kumulatív) eset Megelőző 7 nap 

Igazolt esetek Halálozás Igazolt esetek 7 napos incidencia 

db eset db halálozás db eset db eset / 100.000 lakos 

változás az előző 
naphoz képest 

változás az előző 
naphoz képest 

változás az előző 
naphoz képest* 

Halálozási arány Gyógyulások Új esetet jelentő 
járások (kerületek) 

Járások száma 50+ db 7 
napos incidenciával 

hány % db eset db / 175 db 

változás az előző 
naphoz képest 

változás az előző 
naphoz képest 

változás az előző 
naphoz képest 

 
Országos adatokra vonatkozó táblázat üresen, a könnyebb kitölthetőséghez: 

Összes (kumulatív) eset Megelőző 7 nap 

Igazolt esetek Halálozás Igazolt esetek 7 napos incidencia 

    

   

Halálozási arány Gyógyulások Új esetet jelentő 
járások (kerületek) 

Járások száma 50+ db 
incidenciával (7 napos) 

    

   

* −∑
n7

n1

= ∑
n6

n0

n0 + n7
 
   

https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/outbreaks/COVID-19/Situationsberichte_Tab.html


Földrajzi eloszlás: 

Megye/ 
főv. 

Összes 
eset 

Tárgynapi 
új eset 

Incidencia 
/ 100.000 
fő 

Új esetek a 
megelőző 7 
napban 

100.000 főre 
vetített 
incidencia a 
megelőző 7 
napban 

Halálozás
ok 

100.000 
főre 
vetített 
halálozások 

Baranya        

Bács-Kisk.        

Békés        

B.-A.-Z.        

Csongrád-
Csanád 

       

Fejér        

Gy.-M.-S.        

Hajdú-Bihar        

Heves        

J.-N.-Sz.        

Komárom-
Esztergom 

       

Nógrád        

Pest        

Somogy        

Sz.-Sz.-B.        

Tolna        

Vas        

Veszprém        

Zala        

Budapest        

Összesen        

 



Demográfiai eloszlás 1.: 

Korcso
port 

Összes 
eset 

Tárgyn
api új 
eset 

Inciden
cia / 
korcso
portba 
tartozó 
100.00
0 fő 

Új 
esetek 
a 
megelő
ző 7 
napban 

100.00
0 főre 
vetített 
inciden
cia a 
megelő
ző 7 
napban 

Haláloz
ások 

Haláloz
ási 
arány 

Haláloz
ások a 
tárgyna
pon 

Haláloz
ások a 
megelő
ző 7 
napban 

Haláloz
ási 
aránya 
megelő
ző 7 
napban 

100.00
0 főre 
vetített 
haláloz
ások a 
megelő
ző 7 
napban 

0-6            

7-14            

15-29            

30-44            

45-59            

60-69            

70-79            

80-89            

90+            

össze
sen 

           

 
Demográfiai eloszlás 2.: 

 új esetek átlagos életkor férfi (%) nő (%) 

tárgynap     

megelőző 7 nap     

 
Kórházi kapacitások: 

Betegek 

tünetmentes Enyhe tünetes Súlyos tünetes Lélegeztetőgépen Intenzív 
ellátásban 
részesül 

 
 

    



Ágyak 

Rendelkezésre 
álló összes ágy  

Rendelkezésre 
álló intenzív ágy 

Szabad és foglalt 
ágyak száma  

Szabad és foglalt 
intenzív ágyak 
száma 

 

     

 
Tárgynapi R 0-érték: 

   

 
 


