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Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kaphat-e oltást aki nem regisztrált?"

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kérem, hogy a csatolt kérdésre válaszolni szíveskedjék.

A koronavírus-járvány elleni védekezésben egy új fejezetet nyitott a hatékony
oltások kifejlesztése, hiszen ma már nem csak a korlátozó intézkedésekről lehet
védekezésként beszélni, hanem arról is, hogy az oltások milyen hosszútávú,
végleges megoldást jelenthetnek. Olyan megoldást, amely mellett visszatérhetünk a
megszokott, mindennapi életünkhöz.
Éppen ezért fontos, hogy az oltások beadása gördülékeny és biztonságos legyen .
Ezért szükséges, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztassák az oltással
kapcsolatos minden felmerült kérdésről annak érdekében, hogy megfelelő döntést
hozhassanak arról, hogy be kívánják-e magukat oltatni avagy sem. Az információk
hiányát még az oltás beadására buzdító üzenetek sem tudják pótolni.
Éppen ezért jelent problémát az a megoldás, amelyet a Kormány az oltási terv és az
oltásra való regisztráció vonatkozásában választott.
Az oltásra regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon keresztül lehet, amelynek
kiadója a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A regisztrációkor meg kell adni a nevet,
lakcímet, életkort, email címet és telefonszámot, valamint a regisztráló TAJ számát
is. Az adatkezelési tájékoztató szerint ezeket az adatokat a Miniszterelnöki
Kabinetiroda a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére továbbítja. Van
opció

azonban

arra,

hogy

további

kapcsolatban

maradjon

a

regisztráló

Magyarország Kormányával, nem világos azonban, hogy ez esetben csak a vírussal
kapcsolatos információkat közölnek, vagy egy általános hírlevélre való feliratkozás
történik.
További probléma, hogy a regisztráció és az azzal kapcsolatos kommunikáció
ellentmondásos. Ez az ellentmondás pedig olyan mély, hogy az oltásra való
regisztráció adatvédelmi jogalapját is megkérdőjelezi.
Egyrészt az NNK honlapján szereplő oltási terv kivonata szerint az oltás ne m
regisztrációhoz kötött. Az NNK megfogalmazása szerint „Nem javasolt az oltás
feltételeként a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történő regisztrációt előírni, mert
ezzel

csak

csökkenthetjük

a

védőoltást

igénylők

körét

és

számát.”

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/932-a-covid-19-

vedooltasra-jelentkezesi-hely-az-egeszsegugyi-es-egeszsegugyben-dolgozokszamara)
Ezzel szemben a fővárosi kormányhivatal egy levélben arról adott tájékoztatást,
hogy regisztráció hiányában nem kaphatják majd meg a jelentkezők az oltást
(https://444.hu/2021/01/09/aki-nem-regisztral-a-kormanynal-az-nem-kaphat-oltast).
Ezzel kapcsolatban merül fel az is, hogy mi a különbségtétel alapja a regisztrált és
nem regisztrált betegek között. A regisztráció puszta ténye, nem lehet olyan
megkülönböztetés legitim alapja, amely az oltástól egyes személyeket elzár.
Különösen nem lehet ennek alapja azért, hiszen a regisztráció kötelezettségét a
Kormány korábban nem kommunikálta, ráadásul a regisztrációnak, mint alább
látható, semmilyen valódi oka, hatása nincs, az maximum egy reprezentatív
igényfelmérés. Éppen ezért hátrányos megkülönböztetést jelentene, ha ezek után
csak azok kaphatnának oltást, akik regisztráltak.
Másrészt az NNK honlapján szereplő oltási terv kivonata szerint „[n]em ismert, hogy
a regisztráció hogyan köthető össze a krónikus alapbetegségre vonatkozó
adatokkal.” Az NNK közzétett véleménye alapján tehát az oltási terv vonatkozásában
lehetetlen megmondani, hogy egy 18-59. éves kor közötti beteg pontosan melyik
kategóriába is tartozik.
Ezzel összefüggésben kerül elő harmadrészt problémaként, hogy pontosan miért is
a Miniszterelnöki Kabinetiroda végzi a regisztrációt. Magyarországon számos állami
szerv végez egészségüggyel kapcsolatos feladatot (NEAK, NNK, EMMI), amelyek
olyan szakosított szervek, melyek eleve egészségügyi adatok kezelésére és az
egészségügy megszervezésére hivatottak. Éppen ezért ezen szerveknél való
regisztráció

esetén

könnyebben

biztosítható

lenne

a

betegek

megfelelő

kategorizálása, az oltási terv végrehajtása. Ezek alapján úgy tűnik, hogy nem
indokolt, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda legyen a regisztrációt végző szerv és
az adatkezelő. Úgy tűnik, hogy ennek politikai okai vannak és a Kormánnyal való
kapcsolattartás megteremtése is a regisztráció célja, vagyis az, hogy politikai
üzenetet kaphassanak a regisztrálók. Ez utóbbi esetben a Kormány nem tesz mást,
mint az oltásra váró emberek adatainak felhasználásával próbál politikai tőkét

kovácsolni, ugyanakkor kétségek merülnek fel az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban. Ráadásul nem világos, hogy a hírlevélre való feliratkozással mibe is
egyezik bele a regisztráló.
Negyedrészt nem világos, hogy a jelen körülmények között miért szükséges a TAJ
szám megadása. Az NNK korábban idézett szövegrészlete alapján ugyanis a
regisztrációkor megadott TAJ szám nem kapcsolható össze a regisztráló tárolt
egészségügyi adataival, az pedig, hogy utóbb ezt mégis összekapcsolják, nyilván
jogellenes volna, hiszen ilyen fajta adatkezelésre a regisztráló nem adott
felhatalmazást,

amely

különleges

(egészségügyi)

adat

vonatkozásában

követelmény. Ezért nem világos a TAJ szám megadásának szükségessége, egyik
kategóriába sorolt emberek beoltása sem hozható a TAJ számmal összefüggésbe.
Az egészségügyi dolgozók oltása a feladatellátásukra tekintettel történik, ahol az
azonosításra van pontosabb adat (pl.: kamarai azonosító), a TAJ számból ezen
státusz nem derül ki. Ez utóbbi szintén igaz a szociális ellátásban dolgozókra
(kamarai azonosító hiányában is). A 60 év feletti idősek esetén az életkor megadása
releváns, ezt a regisztráció során kérik is, de az oltás beadásához itt sem szükséges
a TAJ szám. A IV. és VI. kategória osztja az első kettő sorsát, ők is a munkahelyi
beosztásukra tekintettel kapják az oltást. A TAJ szám egyedül az V. kategória
szempontjából lehetne releváns (alapbetegség miatt), azonban ez az NNK bevallása
szerint nem deríthető ki a regisztrációkor megadott TAJ számból. A VII. kategóriába
pedig mindenki beletartozik, aki az előzőekben nem szerepel, a TAJ szám tehát itt
sem releváns.
Természetesen felmerülhetne, hogy a biztosítási jogviszony ellenőrzése miatt fontos
a TAJ szám megadása, azonban a Kormány nyilatkozata szerint a rendezett
egészségbiztosítási jogviszony nem szükséges ahhoz, hogy beoltsanak valakit
(https://24.hu/belfold/2021/01/05/koronavirus-vakcina-egeszsegbiztositas-tajszam/).
A fentiek alapján a TAJ szám kezelésének semmilyen jogalapja nincs, hiányzik a
TAJ szám kezeléséhez szükséges legitim cél, így ennek bekérése jogellenes. Az
adatbekérés jogellenességét erősíti az is, hogy a bekért adatok alapján még csak

„várólistát” sem képez a Kormány (vagyis az oltások beadása nem a regisztráció
sorrendjébe történik), az oltásokat az oltási terv alapján adják be az NNK
nyilatkozata szerint. Ebből azonban az is következik, hogy egyes kategóriákon belül
sincs sorrendiség, hiszen a fentiekből az tűnik ki, hogy a sorrendképzésre a
regisztráció egyébként sem alkalmas.
Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszterelnök Urat:
1) Szükséges-e regisztráció ahhoz, hogy az igénylő megkapja a koronavírus-elleni
oltást?
2) Miért kérik el a TAJ számot regisztrációkor, ha azt nem tudják használni az
alapbetegségek azonosítására, így nem hordoz az oltás szempontjából releváns
információt?
3) Miért a Miniszterelnöki Kabinetiroda végzi a regisztrációt az egészségügyi
szakigazgatási szervek helyett?
4) Miért nem a már meglévő infrastruktúrát (ügyfélkapu, EESZT) használták a
regisztráció lebonyolítására?
5) Miért nem kértek be az oltási terv szempontjából egyébként olyan releváns
információkat, mint például a regisztráló által preferált oltás?

