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Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Tisztifőorvos Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

alapján a Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület (1136 Budapest, Tátra utca 15/b.)

közérdekű adatigényléssel fordul Önhöz.

2021.02.24-én közérdekű bejelentéssel fordultunk Önhöz a hátrányos helyzetű településeken,

szegénytelepeken élőket a Covid-19 járvánnyal összefüggésben érő hátrányok miatt. Bejelentésünkre

2021.03.26-án kelt levelében válaszolt, ám nem minden javaslatunkra, tájékoztatás-kérésünkre

kaptunk érdemi választ. Ezért kérem, hogy szíveskedjen a következő pontokban foglalt közérdekű
adatokat részünkre elektronikusan elküldeni:

1. Akinek nincs érvényes TAJ száma, és háziorvosa sem, az hogyan jut Covid 19 elleni oltáshoz

azt követően, hogy regisztrált? Ki fogja behívni oltásra ilyen esetben?

2. A nyugdíjasokon kívül más olyan embereknek (pl. szegénységben élő, internettel vagy

megfelelő technnikai eszközökkel nem rendelkezők) részére van-e lehetőség papír alapú

regisztrációra? Ha igen, ennek mi a módja, helyszíne?

3. Bejelentésünkre írt válaszában kifejtette, hogy a regisztráció az igények felmérését és a

közvetlen tájékoztatást segíti. Ugyanilyen tájékoztatást kaptunk a Belügyminisztérium

Felzárkózási Államtitkárságától, hangsúlyozva, hogy a regisztráció nem feltétele az oltásnak.

Ennek megfelelően kérdés, hogy hogyan lehet regisztráció nélkül oltáshoz jutni?

4. Mi az NNK terve arra, hogy ha beoltották a regisztráltakat, de még messze nem értük el a

nyájimmunitáshoz szükséges átoltottsági szintet?

Adatigénylésünk az Infotv. 26. § (1), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul. A kért adatok az

Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adatnak minősülnek, ezért kérem, hogy ennek megfelelően

jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget és azokat a

tasz@tasz.hu email címre megküldeni szíveskedjen. Amennyiben a törvényi határidőn belül nem

tudják megküldeni az adatokat, kérem, ezt jelezzék. Amennyiben az NNK a a fenti adatok közül

bármelyiket nem kezeli, kérem, jelöljék meg az adatkezelőt.
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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.

Amennyiben az interneten elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást

az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30. § (2)

bekezdésével összhangban.

Munkáját előre is köszönöm!

Budapest, 2021. április 15..

Együttműködésében bízva, üdvözlettel:

dr. Szabó Máté

szakmai igazgató
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