TÁJÉKOZTATÓ VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRÓL
ÉS GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)
(PCR teszt = koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat)

Ön védettségi igazolványra jogosult (ld. 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet):

1. ha Ön Magyarország területén megkapta a védőoltást
2. ha Ön igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív
eredményű PCR tesztje vagy antigén gyorstesztje van nyilvántartva
3. ha Ön vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült
róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy átesett a
fertőzésen.

1. Ha Ön megkapta a védőoltást,
akkor az Ön számára a kártya kiállítása ingyenes és automatikus. (Ez vonatkozik a 2021. március 1-je előtt
és után megkapott védőoltásra is.)
A 2021. március 1-jéig Magyarországon beadott védőoltások után automatikusan, 2021. március 15-éig
került kiállításra és postázásra a védettséget igazoló kártya. 2021. március 1-jét követően az első védőoltást
követő 8 napon belül hivatalból kerül kiállításra, majd postázzák Önnek a védettségi igazolványt.
Az oltás útján megszerzett védettségi igazolványnak nincsen érvényességi ideje.
Tudnivalók a kézbesítésről: ld. később, GYIK 1. pont
Védettségi igazolvány cseréje, pótlása: ld. később GYIK 2. pont

2. Ha Ön igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív eredményű PCR
tesztje vagy antigén gyorstesztje van nyilvántartva,
akkor az Ön számára a kártya kiállítása ingyenes és automatikus.
Ha Ön a 2021. március 1-jét megelőző 6 hónapon belül esett át a fertőzésen, akkor automatikusan, 2021.
március 15-éig megkapta postán a védettséget igazoló kártyát. Ha Ön 2021. március 1-jét követően esett
át a fertőzésen, akkor a felgyógyulást követő 8 napon belül állítják ki és ezt követően küldik meg postán a
védettségi igazolványt.
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A fertőzésből való felgyógyulással megszerzett védettségi igazolvány érvényessége 6 hónap.
Az érvényesség kezdete:


az utolsó pozitív eredményű PCR tesztet vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű PCR
teszt napja, ha az előbb következett be, mint az utolsó pozitív eredményű PCR vagy gyorsteszt
vizsgálatának napját követő 10. nap

VAGY
 negatív eredményű, PCR teszt hiányában, az utolsó pozitív eredményű PCR teszt napját követő 10.
nap.
Tudnivalók a kézbesítésről: ld. később, GYIK 1. pont
Védettségi igazolvány cseréje, pótlása: ld. később GYIK 2. pont

3. Ha Ön vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla
teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy átesett a fertőzésen,
akkor Önnek lehetősége van a védettségi igazolványt igényelni elektronikus úton a www.magyarorszag.hu
weboldalon vagy személyesen bármely kormányablakban.
A 3. pont szerint igényelt védettségi igazolvány kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit
Ön átutalással tud megfizetni a következő számlára:

Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000.
(Átutalási közlemény: „Védettségi igazolvány” és az Ön neve.)
Az igényléskor Önnek a következőket kell mutatnia:


a koronavírus elleni védőanyagnak az Ön szervezetében való jelenlétét igazoló, Magyarországon
működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett, pozitív eredményű laboratóriumi vizsgálatról szóló
leletet. 2021. március 8. után személyes és elektronikus ügyintézés esetén is kizárólag az a lelet
fogadható el, amelyen szerepel a következő mondat: „Az igénylő szervezetében a koronavírus
elleni ellenanyag jelen van” . Ha ez nem szerepel a leleten, akkor kérjük, hogy keresse fel a
vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatót és kérjen olyan leletet, amely a szükséges szövegezéssel
el van látva!



az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását (papíron vagy mobiltelefonon). Ezeket a
kormányablakok ügyintézői ellenőrzik. Elektronikus ügyintézés esetén az iratok szkennelt változata
feltölthető az ügyintézési felületre.

ÉS

Tudnivalók a kézbesítésről: ld. később GYIK 1. pont
Az ellenanyag-vizsgálat alapján megszerzett védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap.
Az érvényesség kezdete az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátuma.
Az ellenanyag-vizsgálat alapján megszerzett védettségi igazolvány ára: Az ellenanyag-vizsgálat
önköltséges, hatósági áras, amelynek összege 11 000 forint. A védettségi igazolvány kiállításának összege
3000 forint.
Rövid leírás az ellenanyag-vizsgálatról, ld. később GYIK 3. pont
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TAJ SZÁM NÉLKÜLI ÁLLAMPOLGÁROK REGISZTRÁCIÓJA ÉS VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYA
A. Regisztráció
2021. május 4. után a TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgárok és a Magyarország területén 180
napon belül minimum 90 napot jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok is regisztrálhatnak a
koronavírus elleni védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon.
A TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgár az alábbiak közül minden rendelkezésére álló adatot
köteles megadni a regisztráció során:








viselt név
életkor
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója
útlevél okmányazonosítója
személyi azonosító száma (személyi szám)
lakcím vagy értesítési cím (ez lesz a védettségi igazolvány kézbesítési címe)
elektronikus elérhetőség (email és telefonszám)

TAJ számmal nem rendelkező, Magyarország területén 180 napon belül minimum 90 napot jogszerűen
tartózkodó nem magyar állampolgár az alábbiak közül minden rendelkezésére álló adatot köteles megadni
a regisztráció során:









viselt név
életkor
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója
útlevél okmányazonosítója
tartózkodási engedély száma
személyi azonosító száma (személyi szám)
lakcím vagy értesítési cím (ez lesz a védettségi igazolvány kézbesítési címe)
elektronikus elérhetőség (email és telefonszám)

B. Védettségi igazolvány igénylése TAJ szám nélküli magyar és külföldi állampolgárok részére
A www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon regisztrált magyar vagy külföldi állampolgároknak, amennyiben
megkapták az első védőoltást, nem kell igényelniük az igazolványt, mert az állam hivatalból kiállítja és
postázza az ingyenes kártyát.
Fontos, hogy a TAJ számmal nem rendelkező külföldi állampolgárok regisztrációja esetén valamennyi
fontos adat megadásra kerüljön, különös tekintettel az okmányszámokra, a névadatokra, külföldi ügyfél
rögzítése esetén az értesítési címre!
Azon TAJ számmal nem rendelkező külföldi állampolgárok, akik nem Magyarország területén kapták meg a
koronavírus elleni védőoltást, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő
egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű ellenanyag-vizsgálattal
igazolhatják, hogy szervezetükben a koronavírus elleni ellenanyag jelen van. (ld. 3. GYIK pont)
Ezen igazolás birtokában, bármely kormányablakban, kizárólag személyesen igényelhetik a védettségi
igazolványukat.
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Igénylés során az alábbi adatok megadása szükséges:







név
útlevélének okmányazonosítója
személyazonosító igazolványának okmányazonosítója vagy
ha az érintett útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, akkor a tartózkodási
engedélyének száma
levelezési címe
nyilatkozata arról, hogy a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átvétellel kéri
kézbesíteni
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK):
1. Kézbesítés:
A hatósági igazolvány kézbesítése minden esetben postai úton történik. A védettségi igazolványt csak akkor
kell tértivevényes küldeményként kézbesíteni, ha Ön azt a beoltásakor írásban rögzítve kérte. Alapesetben a
védettségi igazolványt a levélszekrénybe kézbesítik. A védettségi igazolvány a bejelentett tartózkodási
helyre kerül kézbesítésre, ennek hiányában a bejelentett lakcímre.
2. Csere és pótlás:
Az igazolvány elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, illetve a védettségi igazolványon
szereplő adatokban (pl. név, okmányszám) bekövetkező változás esetén a pótlást vagy cserét elektronikus
űrlapon tudja kezdeményezni a https://magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen bármely
kormányablakban. A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetében a védettségi igazolvány kiállításának
igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit Ön kizárólag átutalás útján tud megfizetni a következő
számlára:

Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000.
(Átutalási közlemény: Védettségi igazolvány” és az Ön neve.)
Amennyiben Ön helyett meghatalmazott jár el, úgy be kell mutatni a meghatalmazást vagy a képviseletet
megalapozó okiratot.
Amennyiben személyazonosító igazolványa vagy útlevele lejárt, annak cseréjét követően a hatóság
hivatalból, automatikusan és díjmentesen kiállítja az új okmányszámával ellátott védettségi igazolványt az
új okmányazonosító generálását követő 8 napon belül.
A védettségi igazolvány pótlása ingyenes, ha a korábban kiállított védettségi igazolványt a kiállításról
számított 30 napon belül nem kapta kézhez. Első oltás beadásának napjától számított 8. nap, illetve a
felgyógyulás napjától számított 8. nap a kiállítás napja.
Példa: 2021. május 1. napján az érintett megkapta az első védőoltását/felgyógyult a koronavírus
fertőzésből. 2021. május 9. napjáig a védettségi igazolvány kiállításra kerül. Amennyiben 2021. június 8.
napjáig az érintett nem kapja kézhez a védettségi igazolványát, annak pótlása ingyenes.
3.

Az ellenanyag-vizsgálatról:

A SARS-CoV-2 IgG antitest szerológiai vizsgálat a fertőzött beteg immunrendszere által termelt specifikus
IgG antitesteket mutatja ki, melyek a tünetek jelentkezése utáni néhány naptól 2 hétig terjedő időszakban
jelennek meg. Az IgG antitestek vizsgálata lehetővé teszi azoknak a korábban megfertőződött betegeknek
az azonosítását is, akik felgyógyultak a betegségből és valószínűsíthetően immunissá váltak rá. Valamint
azon személyek is kiszűrhetők, akik tünetmentesen estek át a fertőzésen és valószínűsíthetően kialakult
szervezetükben az immunitás. A teszt vérvétellel történik.
Azon ellenanyag-vizsgálat mintavételi pontok, laboratóriumok listája, amelyeknek eredményei
elfogadhatók az igénylés során, a https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabolfelkeresheto-intezmenyek-listaja weboldalon elérhető. A listát a Nemzeti Népegészségügyi Központ
folyamatosan frissíti.

5

4.

Ha rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal szükséges-e új védettségi igazolvány kiállítása?

Amennyiben érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik, akkor további védettségi igazolvány kiállítására
nem kerül sor. Abban az esetben, ha igazoltan átesett a fertőzésen, majd ezt követően megkapta a
védőoltást, akkor a védőoltás miatt megkapott védettségi igazolvány érvényességi idő nélkül kerül
kiállításra.
5.

Magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, melyiknek az okmányszáma kerül
feltüntetésre a védettségi igazolványon?

Alapesetben a magánútlevél okmányszáma kerül feltüntetésre az okmányon. Ha az érintett személy
hivatalos útlevéllel is rendelkezik, akkor kérelmére a hivatalos útlevél okmányszámával ellátott védettségi
igazolvány is kiállítható.
6.

Igazolvány cseréje családi állapot megváltozása esetén

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján családi állapot megváltozása esetén a védettségi
igazolvány cseréje illetékmentes.
7.

Mi a teendő, ha Ön jogosult a védettségi igazolványra, de nem kapta meg?

Amennyiben nem kapta kézhez a védettségi igazolványát, kérjük, keresse fel bármelyik kormányablakot
személyesen vagy telefonon, ahol további tájékoztatást adnak az Ön védettségi igazolványának státuszáról,
illetve fennálló probléma esetén a további teendőkről. 2021. május 3. napjától kezdődően a védettségi
igazolványokkal – és az ezzel összefüggő okmányügyintézéssel – kapcsolatos ügyekben időpontfoglalás
nélkül kereshetőek fel a kormányablakok.
Amennyiben a kormányablak tájékoztatását követően ügybejelentő nyomtatvány kitöltésére van szükség,
azt megteheti személyesen bármely kormányablakban, vagy elektronikus úton a www.magyarorszag.hu
weboldalon.
Kérjük, hogy az ügybejelentő űrlapon minden információt szíveskedjen megadni a probléma minél
pontosabb beazonosítása céljából!

8. Milyen iratok benyújtására van szükség, amennyiben a kormányablak tájékoztatása alapján szükséges
az ügybejelentő nyomtatvány kitöltése?
Eset
Ha védőoltást követően nem kapta meg
az igazolványt:
Ha fertőzésből való felgyógyulást
követően nem kapta meg az igazolványt:

Ha utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat
alapján igényelt védettségi igazolványát
nem kapta meg:

Benyújtandók
Ügybejelentő nyomtatvány, védőoltást igazoló dokumentum,
amennyiben meghatalmazott jár el akkor a meghatalmazás
vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat
Ügybejelentő nyomtatvány, EESZT-ben nyilvántartott teszt
eredményét igazoló lelet, amennyiben meghatalmazott jár el
akkor a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó
egyéb okirat.
Ügybejelentő nyomtatvány, ellenanyag jelenlétét igazoló
pozitív eredményű lelet, az igazgatási szolgáltatási díj
befizetésének igazolása amennyiben meghatalmazott jár el
akkor a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó
egyéb okirat

6

9. Egyéb problémás esetek:
Eset
Ön nem volt igazolt koronavírus fertőzött
és védőoltást sem kapott, mégis kapott
védettségi igazolványt.
Ön más személy nevére szóló védettségi
igazolványt kapott
Ön más személy adataival ellátott
védettségi igazolványt kapott a postázási
címére?
Hibás adat szerepel az igazolványon (pl.
név, okmányszám, oltás ideje, igazolvány
érvényességi ideje)

Ön két védettségi igazolványt kapott,
mert korábban átesett a fertőzésen, majd
megkapta a védőoltást is

Teendő
A védettségi igazolványt visszaküldheti postai úton erre a
címre: Budapest Főváros Kormányhivatala Központi
Okmányiroda (1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112. )
VAGY leadhatja bármely kormányablakban ügybejelentő
nyomtatvány kitöltése mellett. Köszönjük!

Ügybejelentő nyomtatvány kitöltése szükséges személyesen
kormányablakban, vagy elektronikus úton a
magyarorszag.hu weboldalon. A hibás igazolvány leadható a
kormányablakokban, ILLETVE elektronikus ügyintézés esetén
kérjük postai úton megküldeni erre a címre:
Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányiroda
(1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.). Köszönjük!
Nincs teendője. Védőoltás esetén kiállított védettségi
igazolványnak nincs lejárati ideje, az érvényes marad.

Kérjük, ha a kézhez kapott védettségi igazolvánnyal bárminemű a – fentiekben közölt – problémát
tapasztal, minden esetben vegye fel a kapcsolatot bármelyik kormányablakkal személyesen vagy
telefonon.

EESZT-BEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK

10. Hol található meg az EESZT-ben az Ön pozitív eredményű PCR tesztje gyorstesztje?
Kérjük keresse fel ezt a webhelyet: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal!
Elérési út: Bejelentkezés ügyfélkapuval/e-személyivel/telefonos azonosítással >> Ellátások >>
Egészségügyi és betegdokumentumok >> Keresés
11. Hol található meg az EESZT-ben az Ön szerológiai valamint antigén teszteredménye?
Elérési út: Bejelentkezés ügyfélkapuval/e-személyivel/telefonos azonosítással >> Ellátások >>
Eseménykatalógus >> Dátum megadása>> Keresés>> Részletek>> Ápolást indokló fődiagnózis
12. Mi a teendő, ha az Ön PCR tesztje vagy antigén gyorstesztje nem található meg az EESZT-ben?
Amennyiben az EESZT-ben nem található meg az Ön pozitív PCR vagy antigén gyorstesztje, akkor vegye fel a
kapcsolatot a háziorvosával vagy a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és kérje, hogy valamennyi
szükséges adatot megfelelően rögzítsenek az EESZT/OSZIR rendszerben.
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11. Hol található meg az EESZT-ben az Ön oltási lapja?
Elérési út: Bejelentkezés ügyfélkapuval/e-személyivel/telefonos azonosítással >> Ellátások >>
Egészségügyi és betegdokumentumok >> Dátum megadása>> Keresés>> Letöltés
12. Mi a teendő, ha az Ön védőoltása nem található meg az EESZT-ben?
A koronavírus elleni védőoltás időpontja nem került rögzítésre az EESZT rendszerben. Ebben az esetben
szükséges felkeresni a védőoltást beadó háziorvost vagy kórházi oltópontot és kérni a védőoltás pontos
adatainak megfelelő rögzítését az EESZT-ben.
13. Elfogadható-e az Ön külföldön készített vizsgálati eredménye?
Nem, a külföldön készített vizsgálati eredményt nem elfogadható. Ez esetben Ön ellenanyagot igazoló
vizsgálati eredményt kell készíttetnie, amely alapján igényelhető a magyarországi védettségi igazolvány.
14. Külföldön történt oltást követően lehet igényelni védettségi igazolványt?
Védettségi igazolványt csak azon személyek kaphatnak, akik Magyarország területén kapták meg az
oltásukat.
Azon TAJ számmal nem rendelkező külföldi állampolgárok, akik nem Magyarország területén kapták meg a
koronavírus elleni védőoltást, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő
egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű ellenanyag-vizsgálattal
igazolhatják, hogy szervezetükben a koronavírus elleni ellenanyag jelen van. (ld. 3. GYIK pont)
Ezen igazolás birtokában, bármely kormányablakban, de kizárólag személyesen igényelhetik a védettségi
igazolványukat.
15. A külföldön beoltottak esetében automatikusan kiállításra kerül-e a védettségi igazolvány?
Részükre védettségi igazolvány automatikusan nem állítható ki.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú megállapodásokat köt más ország védettségi
igazolványának kölcsönös elfogadásáról.
A védettségi igazolvánnyal járó jogosultságok – melyeket a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet tartalmaz –
csak a Magyarországon, valamint azon országokban kiállított védettségi igazolványra érvényesek,
amelyekkel kétoldalú megállapodásra került sor.
Azon országok listája, amelyekkel Magyarország már megkötötte a kétoldalú megállapodást, elérhető és
folyamatosan frissül a Magyar Közlönyben, valamint a www.konzuliszolgalat.kormany.hu weboldalon.
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16. Milyen felmentésekkel rendelkeznek a védettségi igazolvánnyal rendelkező állampolgárok?
A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak (18 év
alatti) számára több, eddig bezárt helyszín válik látogathatóvá.
A megnyíló helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk
viselésére nem kötelesek.
Védettségi igazolvánnyal rendelkezők és gyermekeik számára látogatható helyszínek:







vendéglátóhelyek belső terei
szállodák
állatkertek vadasparkok
múzeumok
színházak
mozik







könyvtárak
uszodák
edző- és fitnesztermek
sportlétesítmények
sportrendezvények

Játékkaszinókban, illetve a kártyatermekben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag koronavírus ellen
védett személy tartózkodhat.
Védettségi igazolvánnyal külföldről hazatérve nincs karantén-kötelezettsége a védettnek és május 10-től a
felügyelete alatt lévő kiskorúnak.
17. Ki jogosult a védettségi igazolvány meglétének ellenőrzésére?
Az Ön védettség igazolványának ellenőrzése a 13. pontban felsorolt helyszínek üzemeltetőjének vagy a
szolgáltatás nyújtójának a feladata. A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy
személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán (pl. személyi
igazolvány, útlevél) szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem
rögzítheti.
18. Mi a teendő abban az esetben, ha az Ön személyazonosító igazolványa vagy az útlevele lejárt?
(A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.)
Amennyiben személyazonosító igazolványa vagy útlevele lejárt, annak cseréjét követően a hatóság
hivatalból, automatikusan és díjmentesen kiállítja az új okmányszámával ellátott védettségi igazolványt az
új okmányazonosító generálását követő 8 napon belül.
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok
megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében a személyi
okmányok érvényességi ideje a veszélyhelyzet végét követő 60 napig meghosszabbodik. Ezen okmányok
okmányszámai is feltüntetésre kerülnek a védettségi igazolványon.
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