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Tisztelt Címzett! 
  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű 
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom. 
  
Közérdekű adatigénylés keretében az alábbi adatokat kérte megküldeni: 
  
„Kérem, szíveskedjék megküldeni részemre az arra vonatkozó adatokat, 
hogy 
1. a miniszteri utasítással április 7-én elrendelt kórházi ágykapacitás-
felszabadítás végrehajtása során hány ágy került felszabadításra 
intézményi szinten és országos összesítésben (darabszámra); 
2. a miniszteri utasítással április 7-én elrendelt kórházi ágykapacitás-
felszabadítás végrehajtása során hány intézményi ellátásban részesülő 
beteg elbocsátására került sor intézményi szinten, illetve országos 
összesítésben (a betegek számát tekintve); 
3. a miniszteri utasítással április 7-én elrendelt kórházi ágykapacitás-
felszabadítás végrehajtása során hány intézményi ellátásban részesülő 
beteg más intézménybe történtő áthelyezésére került sor.” 
  
Adatigénylésének 1. kérdése tekintetében tájékoztatom, hogy a 
COVID-19 járvány esetén a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésként 
lépcsőzetesen 32.917 ágy került kialakításra a COVID-19 vírusfertőzés 
következtében megbetegedett páciensek ellátása céljából. 
  
Továbbá tájékoztatom, hogy adatigénylésének 2-3. pontjában kért 
adatokkal az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem rendelkezik, 
tekintettel arra, hogy ezen adatok tekintetében az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának nincs nyilvántartás-vezetési kötelezettsége. 
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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 
kapcso la tos jogsér tés esetén a Nemzet i Adatvéde lmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C.) 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 
kö l t ség té r í t és összege m ia t t a Nemze t i Ada tvéde lm i 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 tudomásulvételét. 
  
Budapest, 2020. május 18.                                         
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