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Tisztelt Szopkó Zita Asszony!  

 

2021. április 21-én érkezett adatigénylésében annak elektronikus másolatban 

történő megküldését kéri, hogy 2021. március 31-ig hány darab és milyen típusú 

COVID oltóanyag érkezett Győrbe a háziorvosokhoz. Az adatokat vakcinatípus 

szerinti bontásban kéri rendelkezésre bocsátani. 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2021. (II. 2.) Korm. 
rendelet 9/B. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő az egészségbiztosítási szervekről szóló 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 (a továbbiakban: védőoltás) igénybevételének szervezésével 
kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi 

államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) 
bevonásával látja el.  

A fenti jogszabály értelmében sem az Önkormányzatnak, sem a Polgármesteri 

Hivatalnak nincsen az oltás megszervezésével kapcsolatos feladata, 
következésképpen nincs hivatalos információja a Győrbe érkezett oltóanyagok 

számáról és típusáról. 
 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) 

lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből 

nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló 

igény alapján bárki megismerhesse. 

Tájékoztatom, hogy a fenti rendelkezés alapján a kért adatok tekintetében sem 

az Önkormányzat, sem a Polgármesteri Hivatal nem minősül adatgazdának. 

 

Iktatószám: 49161-2/2021 
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Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekűadat-igénylés elutasításával 

szemben bírósági felülvizsgálattal élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől 

számított 30 napon belül kell megindítani Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala ellen a Győri Járásbíróságnál. Tájékoztatom arról is, hogy a bírósági 

felülvizsgálat mellett lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni a közérdekű adatok 

nyilvánosságához fűződő jog sérelme esetén. Ebben az esetben a pert a 

bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a 

vizsgálat lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, 

intézkedések megtételéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül 

lehet megindítani. 

 

Kelt: Győr, az elektronikus aláírás szerint  

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Lipovits Szilárd 

jegyző 
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