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Gurabi Csaba Károlyné adatigénylő részére 
 
gurabiagi@gmail.com 
 
Tisztelt Gurabi Csaba Károlyné! 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése szerint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézethez 2021. szeptember 15. napján, elektronikus úton benyújtott közérdekű 
adatigénylésére hivatkozással alábbi tájékoztatást adom. 
 
Közérdekű adatigénylés keretében alábbi adatokat kérte megküldeni: 
 
1.- 2021 augusztus hónapban mennyien kerültek naponta, vagy összesen kórházba Sars2Cov- vírus 
fertőzés okozta megbetegedés miatt?  Milyen volt ezeknek a betegeknek az életkor szerinti megoszlása? 
A megbetegedettek közül mennyien kaptak 2 alkalommal bármilyen típusú ,koronavírus „elleni” 
vakcinát ? A megbetegedettek közül mennyien betegedtek meg bizonyíthatóan oltatlanoktól származó 
fertőzés miatt?  
2.- 2021 augusztus hónapban mennyien haltak meg naponta, vagy összesen, bizonyíthatóan SarsCov 2 
vírus okozta megbetegedés miatt? Milyen volt az elhalálozottak életkor szerinti megoszlása? Az 
elhalálozottak közül mennyien kaptak 2 alkalommal bármilyen típusú, koronavírus „elleni” vakcinát 
?Mennyiük halálát okozta kizárólag és bizonyíthatóan csak a SarsCov2 vírus ?    
3.- 2021 szept 1-15 között mennyien kerültek naponta, vagy összesen  kórházba Sars2Cov vírus fertőzés 
okozta megbetegedés miatt? Milyen volt ezeknek a betegeknek az életkor szerinti megoszlása? A 
megbetegedettek közül mennyien kaptak 2 alkalommal bármilyen típusú, koronavírus „elleni” vakcinát 
? A megbetegedettek közül mennyien betegedtek meg bizonyíthatóan oltatlanoktól származó fertőzés 
miatt ?   
4.- 2021 szept 1-15 között mennyien haltak meg naponta, vagy összesen, bizonyíthatóan SarsCov2 vírus 
okozta megbetegedés miatt? Milyen volt az elhalálozottak életkor szerinti megoszlása? AZ 
elhalálozottak közül mennyien kaptak 2 alkalommal ,bármilyen típusú, koronavírus „elleni” vakcinát? 
Mennyiük halálát okozta kizárólag és bizonyíthatóan csak a Sars2Cov vírus ?  
5.- 2021 aug 1 és szept 15  között mennyi volt azoknak a 2 dózisban SarsCov vírus ellen vakcinázottak 
száma, akik bizonyíthatóan oltatlanoktól kapták el a SarsCov vírus fertőzést ?  
6.- Kérem, adják meg, hogy a 2021 szept 11-12 hétvégén azonosított 873 fertőzött közül mennyien 
részesültek 2 alkalommal bármilyen típusú SarsCov 2 vírus elleni vakcinázásban, vagy 1 db Jahnssen 
vakcinában ? Milyen volt a betegek életkor szerinti megoszlása?  
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7.- A 2021 szept 11-12 hétvégén SarsCov2 vírus fertőzés okozta megbetegedés miatt elhunyt 12 beteg 
közül mennyien kaptak 2 alkalommal bármilyen típusú, SarsCov2 vírus elleni vakcinát, vagy 1 adag 
Jahnssen vakcinát ? Milyen volt az elhunytak életkor szerinti megoszlása? A 12 elhunyt közül mennyien 
voltak, akik halálát kizárólag és bizonyíthatóan csak a SarsCov 2 vírus okozta?  
8.- A 2021 szept 11-12 hétvégén kórházban lévő 266 beteg közül mennyien részesültek 2 alkalommal, 
bármilyen típusú SarsCov2 vírus elleni vakcinázásban, vagy 1 db Jahnssen vakcinában ?  
9.- A 2021 szept 11-12 hétvégén lélegeztetőgépen lévő 34 beteg közül mennyien részesültek 2 
alkalommal, bármilyen típusú, SarsCov vírus elleni vakcinázásban, vagy kaptak 1 db Janssen vakcinát?  
10.- Kérem, adják meg, a 2021 szept 11-12 hétvégén a fertőzöttek és kórházban lévők, valamint az 
elhalálozottak esetében bizonyítottan melyik Sars2Cov vírus variáns okozta a megbetegedést vagy 
elhalálozást?  
 
Tájékoztatom, hogy a kért adatok tekintetében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet nem minősül az Infotv. alapján adatkezelőnek.  
 

 
JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a 
meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg 
– a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi 
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 
 
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11) is 
fordulhat. 
 
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés 
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. 
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege 
miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés 
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az 
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása 
eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. 
 
Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 
 
Kelt Budapesten az időbélyegző által rögzített helyen és időben. 
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