Oltás és közigazgatás: félretájékoztatás és jogsértéscunami
A XX. századi információs szabadságok tömör megfogalmazású maximája, hogy az
alkotmányos állam információs filozófiája az átláthatatlan polgár – átlátható állam
követelményét érvényesíti, a zsarnokságot meg önmagában is pontosan leírhatjuk az áttetsző
állampolgár – átláthatatlan és titokba burkolt állam nyugtalanító képével. A Német Szövetségi
Alkotmánybíróság az 1983. évi Népszámlálási törvényről hozott 1983. december 15-i
határozata óta evidens, hogy akit elzárnak attól, hogy a róla szóló információkról
tájékozódhasson, és azokkal rendelkezzen, elveszítheti önmagát, individualitását.1 A polgárnak
pedig, így korlátozva az állami túlhatalmat, alapvető joga az adójából fenntartott állam
működését folyamatosan ellenőrizni. A magyar adatvédelmi jog alapelveit az
Alkotmánybíróság 1991-es személyi szám határozata2 fektette le. Ennek lényege, hogy a
hatalommegosztás elvét ki kell terjeszteni az információs hatalomra, azaz egységes, univerzális
személyazonosító rendszerek alkalmazása alkotmányellenes, az állami nyilvántartásokban
csakis az osztott információs rendszerek alkotmányosak. A NER totális állama, természetének
megfelelően, totális információs hatalomra törekszik.
Kormányzati halandzsa
Az operatív törzs 2020. december 8-án jelentette be, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon elindult
a regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra. Rogán Antal miniszter december 13-án a Bayer
Show-ban azt fejtegette, hogy „Ha [valaki] viszont nem jelentkezik, akkor nem tudjuk, hogy
szeretné megkapni, így hátrébb kerül a sorban.”, tehát a későbbi kormányzati állításokkal
szemben a miniszter itt még állította, hogy ha valaki nem regisztrált, az ugyanúgy kaphat
vakcinát, csak a regisztráltaknál később.3
Ezt követően december 16-án a járvány elleni védekezés nagy sikereiről tartott sajtótájékoztatót
a két kormánypárt frakcióvezetője, és a KDNP képviselőcsoportja nevében Simicskó István a
következőket mondta: „nem kötelező regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu-n ahhoz, hogy az ember
oltást kapjon”.4
Orbán december 18-án a Kossuth rádióban ugyancsak arról beszélt, hogy elsőbbségi
foglalkozási csoportok után a regisztráció sorrendjében oltanak. A kormányhivatal oldalán
ugyanekkor azt lehetett olvasni (december 8-i tájékoztatás), hogy a regisztrációnak nincs köze
az oltási sorrendhez. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy annyira felkészültek, hogy
egyetlen hétvégén az ország minden lakóját be tudják oltani. Feltételezhetően hosszú hétvégére
gondolt.
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Január elején a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem hivatalos oltási terve szerint egyes
csoportoknál a védőoltás feltételeként előírták volna az előzetes regisztrációt
(www.vakcinainfo.gov.hu), másoknál pedig nem.
Erre jött január 9-én Dr. Kelemen Erzsébet helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos levele :
„..Aki nem regisztrál, az önmagát zárja ki az oltandók köréből, mivel nem jelzi oltási igényét,
így a népegészségügynek nem juthat tudomására ilyen irányú igénye. Oltásra időpontot azok
kaphatnak, akik kérik ezt.
Hivatalosan senkit nem értesítenek, mivel az oltás, ismételten mondom: ÖNKÉNTES.
Amennyiben szeretne oltást kapni, kérem, regisztráljon.
Üdvözlettel, Dr. Kelemen Erzsébet, helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos.” (forrás: 444.hu)
Pár napra rá nyilvánosságra került egy újabb, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
kiküldött újabb levél:
“Tisztelt X!
Megkeresésében foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk.
Az oldalon történő regisztráció azt biztosítja, hogy a lehető legtöbben és leghamarabb
értesüljenek a vakcinára vonatkozó legfontosabb információkról. Az itt történő regisztrálás
nélkül is lehetősége lesz az oltás igénylésére.” 5
A regisztrációra felhívó https://vakcinainfo.gov.hu/ oldal jogellenes adatkezelésének céljáról
így tájékoztat: „…az adatkezelés célja az, hogy az érintettek tájékoztatást kaphassanak, és
jelezhessék igényüket a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatosan a Miniszterelnöki
Kabinetiroda útján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (1139 Budapest, Váci út 73/A,
továbbiakban: NEAK) részére annak érdekében, hogy az hatékonyan közreműködjön a
koronavírus elleni védőoltás megszervezésében.”6 Itt sem mondják, hogy a regisztráció az oltás
feltétele. Menczer Tamás, Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára így
nyilatkozik: „Aki regisztrált, előnybe kerül.”7
Január 29-én reggel a Kossuthon a miniszterelnök azt közölte, hogy a következő héten
megkezdődik az oltás a regisztráció alapján, amely során figyelembe veszik a regisztráció
sorrendjét.
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Február elején Kunhalmi Ágnes képviselő kérdésére Kásler miniszter helyett Rétvári
államtitkár válaszol: Kérdés: Szükséges-e regisztráció ahhoz, hogy az igénylő megkapja a
koronavírus elleni oltást? Válasz: „A https://vakcinainfo.gov.hu oldalon történő oltási
hajlandóság felmérésére vonatkozó regisztráció azt biztosítja, hogy a lehető legtöbben és
leghamarabb értesüljenek a vakcinára vonatkozó legfrissebb információkról, továbbá, mivel az
oltás önkéntes, ezen keresztül van lehetőség jelezni az oltási szándékot. A regisztráció során
megadott kapcsolattartási adatok szükségesek az oltakozó oltóhelyre történő behívásához, de
az oltás felvételének nem kizárólagos feltétele.”8
Aligha lehet ennél rejtélyesebb és homályosabb megfogalmazás. Egyedül a 444.hu próbál
értelmezés adni: „Réthelyi (helyesen: Rétvári) államtitkár mostani válasza alapján talán az a
legvalószínűbb, hogy nem kötelező, de csak az tudhat arról, hogy mikor és hol oltanák be, aki
regisztrált. .”
A képviselőnő kérdésére, hogy minek a TAJ-szám a regisztrációhoz és miért a Rogán Antal
vezette, egyébiránt propagandával foglalkozó minisztérium szervezi a regisztrációt; és miért
nem kérdezik meg a regisztrációkor, hogy a jelentkező melyik oltásból kérne, nem kap választ,
illetve ilyet: "A magyar emberek hosszú ideig nem fogják elfelejteni, hogy a védőoltások és az
oltási folyamat ellen Önök milyen felelőtlen hadjáratot folytattak."
Április elején az ellenzéki pártok, szerintünk helyesen, közösen javasolják, hogy az oltáshoz ne
legyen kötelező a regisztráció. A kérésre a közigazgatás történetében képtelen dumával
válaszolt a közigazgatás illetékes szerve, az EMMI: „Az a baloldal beszél a regisztráció
eltörléséről, amelynek a képviselői - többek között Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és
Jakab Péter - regisztráltak és már beoltatták magukat. Ez mindent elmond a kétszínűségükről.”9.
Miközben jól tudjuk, hogy regisztráció nélkül senki nem kaphat oltást! Nemhogy a civilizált
világban, de sehol, ahol működik az állam és a bürokratikus szakszerűség, ilyen levél nem
létezhet.
Húsvét előtt rövid időre az oltópontokon elérhetővé vált a Pfizer oltás, de erre regisztrálni
gyakorlatilag lehetetlen volt. „Terheléses támadás érte pénteken a koronavírus elleni
védőoltásokhoz időpontfoglalást biztosító informatikai rendszert”, állította az operatív törzs,
ezért leállt a vakcinákra való jelentkezés lehetősége.10 Erre semmiféle adat, bizonyíték nincs.
Az viszont igaz, hogy a regisztrációs rendszer informatikai háttere, amely egyáltalán nem
igényelt valami kivételes fejlesztést, állampolgárok tömegének tapasztalata szerint egyébként
is katasztrofális színvonalon működik, illetve gyakran nem működik.
A szándékos jogsértések sorozata
A polgároknak az állammal szemben védett magánszférája végérvényesen megszűnőben van.
Adatbányászati eszközökkel legártatlanabb adatokból sokféle személyiségprofilt lehet készíteni
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az állampolgárokról. A magánéleti jogok tekintetében az adathalászat esetében ártatlan
személyes adat nem létezik.
Néhány példa a jogsértésekre (a teljesség igénye nélkül):
-

-

-

-
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Példa nélküli jogsértés az, hogy a kormányzat, a NAIH tevőleges és bűnös asszisztálása
mellett, a jogalap megteremtése hiányában – miközben a RogánPropagandaminisztérium számára, mint majd látjuk, jogalap nem is teremthető –,
önkéntes és ebben a formában is jogsértő adatkezelésnek állítja be azt, ami valójában
kötelező. Ha ugyanis, amint a hazudozás végén kiderült, regisztráció hiányában senki
nem kaphat oltást, akkor az oltásregisztráció a halálos járvánnyal szemben védelmet
kívánók számára vitán felül kötelező.
A jogszerű adatkezelés elengedhetetlen feltétele, hogy az adatkezelés célját világossá
kell tenni. Az állampolgároknak nemhogy nem mondták meg, hogy egyáltalán mire
szolgál a regisztráció, hanem kifejezetten megtévesztették a polgárokat. Az adatkezelő
államot képviselő miniszter, állami vezető, képviselő is arról beszélt, hogy a regisztráció
célja csak az igények felmérése, majd azzal folytatták, hogy az oltási sorrend
tekintetében előnyt jelent, aztán a miniszterelnök végül kijelentette, hogy kizárólag az
juthat oltáshoz, aki regisztrált. Amit ennek előtte kifejezetten tagadtak. Olyan állami
adatkezelés, amelynek a törvényes célja hónapokon keresztül ismeretlen, csak
jogellenes tud lenni.
A polgárok aktuális e-mail címe az állami szervek, de a pártpropagandisták előtt is
nagyrészt ismeretlen. Az aktuális e-mail címek, igaz, ígéretet tettek törlésükre,
elképesztő tömegben kerültek a Rogán-minisztériumhoz és adatfeldolgozójához. Ide
tartozik, hogy Miniszterelnöki Kabinetiroda a regisztrációs adathalmazt egyben
továbbítja az „adatfeldolgozónak” nevezett Idomsoft Zrt.-nek, amelyet 2013-ban
vásárolt meg az állam.
További alapjogsérelmet okoz, hogy az oltási regisztráció alkalmával nem egy, hanem
két jelölőnégyzetet lehet bejelölni: az első azt jelzi, hogy a hozzájárulásunkat adjuk,
hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda begyűjtse és továbbítsa a
NEAK-nak a megadott adatokat; a másik jelölőnégyzetnél pedig hozzájárulunk ahhoz
is, hogy az Miniszterelnöki Kabinetiroda megőrizheti a közölt kapcsolattartási adatokat
(név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám) annak érdekében, hogy értesítéseket,
elektronikus leveleket juttasson el a polgárok számára. Ez csalárd eljárás. Akik az
utóbbiba is beleegyeznek, azok, tudtukon kívül teszik ki magukat annak, hogy
ugyancsak törvénysértő módon, adataikat a kormányzat politikai marketingre használja,
politikai propagandaüzeneteket kapnak a továbbiakban. Erre már van példa.
Állampolgároknak a kormányzat által meghamisított statisztikát tartalmazó levelet
küldött szét a Miniszterelnöki Kabinetiroda a következő szöveggel:„Az oltásellenes
csoportok többféle módon folytatják kampányukat. Ennek egyik formája az, hogy
kétségbe vonják egyes vakcinatípusok hatékonyságát. Ezért a kormány nyilvánosságra
hozta az oltások utáni fertőzési és halálozási adatokat…”11, amely abból a valós
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tényből, hogy az idősek és krónikus betegek nagyobb gyakorisággal halnak meg, mint
a fiatalok és egészségesek vonta le azt a valótlan és abszurd következtetést, hogy a keleti
vakcinák hatékonyabbak, mint a Pfizeré. Ráadásul sajtóbeszámolók szerint, kétszeres
jogsértésként olyanok is megkapták ezt a politikai marketing levelet, akik a második
rovatot nem jelölték be.12
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23.§-a felsorolja azokat a szerveket, amelyek
jogosultak a TAJ szám használatára. Miután a Miniszterelnöki Kabinetiroda ebben nem
szerepel, törvényi tilalmat sért a TAJ szám tömeges összegyűjtésével, kezelésével. (Az
egészségbiztosítási szervekről, ezen belül a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő
Központról szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet jogforrási szintje miatt nem is
adhat, de nem is ad erre felhatalmazást.)

-

A Miniszterelnöki Kabinetiroda számára nem csupán tiltott a nála lévő TAJ szám
birtoklása is, de nem lehet általában sem ezen adatok adatkezelője, mert az adatkezelő
a nála lévő adatok tekintetében az adatkezelés ura, olyan adatkezelő nincs, amely
semmilyen adatkezelést nem végez, nem határozza meg az adatkezelés célját, az
egyetlen „feladata” az adattovábbítás, de még ezt is az adatfeldolgozóra bízza. A
hivatalos tájékoztató szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerepe, hogy
„Magyarország Kormánya megbízásából a Miniszterelnöki Kabinetiroda összegyűjtse
és átadja a NEAK részére (továbbítsa).” Ilyen adatkezelői szerep az adatvédelemben
fogalmi képtelenség. Az adatkezelő törvényi fogalma a GDPR szerint: „ az a
természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja”. Noha valószínűleg lett
volna ennél célszerűbb megoldás, a kormány logikája szerinti adatkezelési rezsimben a
jogilag egyedül védhető megoldásként az állampolgároknak a Nemzeti Egészségügyi
Alapkezelő Központba kellett volna küldeni a regisztráció iránti kérésükkel az
adataikat. Azaz ebben nem lehetett volna szerepe sem a Miniszterelnöki
Kabinetirodának, sem pedig az Idomsoft Zrt.-nek.

-

Mindezeken a jogi tilalmakon és akadályokon túl a Miniszterelnöki Kabinetirodának –
mint állami szervnek – jogszabályi alappal kellett volna rendelkeznie ahhoz, hogy
adatkezelő lehessen, azaz jogszabálynak kellett volna kijelölnie adatkezelőként. Ez
eddig nem történt meg!

-

Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a TAJ-azonosítón keresztül a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK) nem csak az egészségügyi, hanem minden
társadalombiztosítási adat összeér. A TAJ-szám nemcsak egy személyazonosító, hanem
minden zárat nyitó kulcs például az egészségügyi adatainkhoz és ezen túl további
adatállományokhoz. Az rendbenvalónak látszana, hogy az oltáshoz a TAJ-számot kérik
(persze nem Miniszterelnöki Kabinetiroda részére), hiszen az oltás egészségügyi
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esemény. Ez mégis indokolásra szorul, mert nem csak a társadalombiztosítási
jogosultsággal rendelkezőket oltják. Szenzitív egészségügyi személyes adatokhoz
hozzáférést elősegítő adatbázis épül ki, a TAJ-szám a miniszteriális közigazgatás kezébe
kerül (mellesleg az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályhelyek még a
NEAK esetén sem teszik lehetővé/szükségessé a TAJ-szám kezelését.)
-

A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet rendelkezik a koronavírus elleni védettségi
igazolványról, amely védettségi igazolvány önmaga paródiája, mivel nem tartalmazza
azt, hogy birtokosa mely oltást kapta meg, és kapott-e második oltást. Mindez azzal a
következménnyel jár, hogy tömegesen rendelkeznek olyanok védettségi igazolvánnyal,
akik a vakcinagyártó cégek álláspontja szerint sem védettek. Mivel az igazolvány
egyszerű felmutatással használható, eső után köpönyeg megoldásnak tűnik az a
kormány előtt fekvő előterjesztés is, amely szerint érvényét veszítené a védettségi
igazolás azoknál, akik nem adatják be maguknak a második oltást.13 A védettségi
igazolvány adatbiztonsága nem megfelelő, sajtóhírek szerint már hamisítják.

***
Hogy mindez a félretájékoztatás és jogsértéscunami a 21. században az Európai Unió egyik
tagállamában megtörténhet, jogászi szemmel felfoghatatlan.
Az is, hogy mindezekre a jogsértésekre és káoszra a Nemzeti Adatvédelmi(?) és
Információszabadság(?) Hatóságnak és annak elnökének, Péterfalvi Attilának mindösszesen az
a válasza, hogy „sem Rogán Antal, sem más illetéktelenek nem nézegethetik senkinek az
egészségügyi adatait”14..
Ilyesmire Magyarországon a jogállami magánéletvédelem létrehozása óta nem volt példa.
Csőd.
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