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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy a
kormányhivatalok
szabályozás
hiányában
nem
továbbítják
automatikusan
az
önkormányzatok számára a Covid-19
fertőzöttekkel
kapcsolatos
adatokat.

lezárt

A Miniszterelnökség a koronavírus-fertőzésre vonatkozó települési adatszolgáltatással
összefüggő közérdekű bejelentésre az alábbi tájékoztatást adta.
Jelenleg nincs hatályban olyan jogszabályi rendelkezés, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok
(a továbbiakban: kormányhivatalok) számára automatikus és rendszeres adatszolgáltatási
kötelezettséget írna elő a koronavírus-fertőzésekkel kapcsolatban a települési ön kormányzatok felé.
Ez nem jelenti azonban azt, hogy ezek az adatok ne lennének megismerhetőek. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIL törvény (a továbbiakban:
Infotv.) közérdekű adatigénylésekre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint azokat közérdekű
adatigénylés útján bárki megismerheti. Az eljáró szerv megírta, hogy a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány megelőzése,
következményeinek elhárítása, a polgárok egészségének és életének megóvása érdekében
kihirdetett veszélyhelyzetben – a katasztrófavédelemről szóló törvényben biztosított jogkörénél
fogva - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, illetve
egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A fenti célokkal összhangban került sor a veszélyhelyzet
idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) megalkotására, amely - a szükséges mértékben és az elérni kívánt
céllal arányosan - rendelkezik az Infotv. közérdekű adatigénylésre vonatkozó fejezetében foglalt
szabályoktól való eltérés lehetőségéről.
A fentieken túl az eljáró szerv az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) határozatára hivatkozott,
amelyben megállapította, hogy a koronavírus-járvány leküzdése, ezen belül az egészségügyi,
társadalmi és gazdasági hatásainak a csökkentése, a károk enyhítése olyan célok, amelyek igazolják a
közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozását. Az Alkotmánybíróság hozzáteszi, hogy a
Kormányrendelet maga rögzíti, hogy a korlátozó szabály csak szükséges esetben alkalmazható,
akkor, ha az adott szerv veszély helyzettel összefüggő közfeladatának ellátását veszélyeztetné a
korábbi válaszadás. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a koronavírussal szembeni
védekezésben való közreműködés, mint alkotmányos cél arányban van azzal a hátránnyal, hogy az
adatigénylő csak 45, illetve 90 napon belül jut a kért információhoz. A területi közigazgatási szervek
a SARS-Cov-2 világjárvány elleni védelmi intézkedések és oltási feladatok területi
megvalósításában folyamatosan stratégiai jelentőségű feladatokat látnak el, melyek személyi
erőforrás igénye kiemelkedően magas. A kormányhivataloknak a rendelkezésükre álló erőforrásaikat
elsődlegesen a világjárvány megfékezésével kapcsolatos feladataik hatékony ellátására kell
összpontosítaniuk, így jelenleg a népegészségügyi és az információszabadság szakterülettel foglalkozó
kollégák is részt vesznek a védekezési és oltási feladatok koordinációjában.

