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Budapest, 2021. március 18. 
 
 
 
TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármesterei részére 
 
Székhelyükön 
 

 
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A COVID-19 koronavírus világjárvány elleni védekezés meghatározó része hazánk 
lakosságának a koronavírus elleni védőoltással történő minél nagyobb arányú beoltottsága, 
amely elősegíti a koronavírus terjedésének megfékezését és a veszélyhelyzet miatt 
korlátozások idővel történő mérséklését, feloldását. 
 
A települési önkormányzatok 2020 márciusától folyamatosan bizonyították, hogy 
rászolgáltak a választópolgárok bizalmára és a lehetőségeik keretein belül – jelentős anyagi 
áldozatokat is vállalva – megtettek minden olyan intézkedést, amely a helyi lakosság 
egészségének védelme és a helyi közszolgáltatások biztosíthatósága érdekében indokolt volt, 
illetve jelenleg is indokolt. 
 
A koronavírus járvány harmadik hulláma – a vírusmutációk miatt – az eddigieknél nagyobb 
veszélyt jelent az emberek egészségére. A koronavírus elleni védekezés során több mint 3,2 
millió honfitársunk regisztrált már a védőoltásra és több mint 1,3 millió honfitársunk 
megkapta már – legalább az első – védőoltást. 
 
Ugyanakkor vannak olyan honfitársaink, akik megfelelő digitális ismeretek vagy eszközök, 
saját e-mail cím hiányában (egy e-mail címről csak egy személy regisztrálható) nem tudtak 
még regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon keresztül, illetve – lévén nem nyugdíjasok – 
nem kaptak papíralapú regisztrációra levelet regisztrációs lappal. 
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Ezért Szövetségünk azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy a települési önkormányzat a 
lehetőségeihez mérten segítse elő a védőoltást igénylő, de a védőoltásra regisztrálni nem 
tudó lakosok regisztrációját az alábbi módokon: 

 a mellékelt „Regisztráció koronavírus elleni védőoltásra” nyomtatvány kitöltésének és 
a Vakcinainfó Magyar Államkincstár 1848 Budapest címre történő megküldésének 
segítésével, vagy 

 az önkormányzat munkatársai nyújtsanak segítséget az érintett e-mail címmel és 
digitális ismeretekkel nem rendelkező személyek részére valamely magyar levelezési 
tárhelyszolgáltatónál e-mail cím létrehozásában és ezt követően a 
https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra honlapon a regisztrálásban. 

 
Segítő közreműködését megköszönve, önkormányzati üdvözlettel: 
 
 
 
 
 
 

Schmidt Jenő 
        elnök 

https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

