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A Magyar Helsinki Bizottság tájékoztatója a védettségi igazolványról

Utolsó frissítés: 2021. május 5.

A 2021. február 12-i kormányrendelet szerint védettségi igazolványra jogosultak azok az emberek,
akik átestek a koronavírus fertőzésen vagy pedig beoltották őket. A védettségi igazolvánnyal
kapcsolatos tudnivalókat ebben a tájékoztatóban foglaljuk össze.

Ki az, aki védettségi igazolványt kaphat?

Megkaphatja a védettségi igazolványt az, aki megkapta valamelyik koronavírus elleni védőoltást,
illetve az, aki igazoltan átesett a koronavírus fertőzésen. Akkor is jogosult az igazolványra, ha
utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja azt, hogy a fertőzésen átesett. 

Hogyan és mikor kaphatom meg a védettségi igazolványt?

Védőoltást követően vagy akkor, ha átesett a koronavírus fertőzésen úgy, hogy erről tudott
is, azaz nem utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja azt, úgy nem kell külön igényelni az
igazolványt. A Kormányhivatal azt ki fogja postázni. Az eljárás ingyenes. Abban az esetben, ha 2021.
március 1. előtt felgyógyult a betegségből vagy oltást kapott, a Kormányhivatal 2021. március 15.
napjáig állítja ki az igazolványt. Ha pedig minderre 2021. március 1. követően került sor, úgy az oltást
vagy felgyógyulást követő 8 napon belül gondoskodik erről a Kormányhivatal. A felgyógyulás napja az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív
PCR-tesztje vagy antigén gyorstesztje lett a korábbi pozitív teszt után. Ha valakinek csak a fertőzést
igazoló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült – mert pl. tünetmentes volt és otthoni
karanténban maradt – akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás napja. Azt, hogy az EESZT milyen
adatokat tárol, ügyfélkapuján keresztül ellenőrizheti.

Ha a fertőzésen úgy esett át, hogy nem tudott róla és azt csupán az utólag elvégzett
ellenanyag teszt mutatta ki, úgy a védettségi igazolványt igényelni kell. Ezt elektronikus úton a
fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapján keresztül teheti meg, vagy bármely
kormányablakban személyesen. Ebben az esetben 3000 forint díjat kell fizetnie. 

Milyen adatokat tartalmaz a védettségi igazolvány és meddig érvényes?

Az igazolvány tartalmazza nevét, útlevele, illetve személyi igazolványa számát, az oltás idejét. Az oltás
nevét (típusát) az igazolvány nem tartalmazza. Amennyiben azért kap igazolványt, mert beoltották,
úgy az igazolványon nem lesz érvényességi idő. Amennyiben az igazolványt azért kapja, mert
átesett a fertőzésen, úgy az igazolványon szerepelni fog annak érvényességi ideje is. Az érvényességi
idő abban az esetben, ha igazoltan átesett a fertőzésen és tudott is erről, hat hónap. Ha a fertőzésen

1

mailto:helsinki@helsinki.hu
http://www.helsinki.hu/


MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG
1074 Budapest, Dohány utca 20. II/9.

1242 Budapest, Pf. 317.
Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327

helsinki@helsinki.hu
www.helsinki.hu

úgy esett át, hogy nem tudott róla és azt csupán az utólag elvégzett ellenanyag teszt mutatta ki,
akkor az igazolvány érvényességi ideje négy hónap. 

A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, és
azt másra átruházni nem lehet.

Mi történik, ha elveszítettem a védettségi igazolványomat?

Ebben az esetben kérheti az igazolvány pótlását. Ezt elektronikus úton a fővárosi és megyei
kormányhivatal elektronikus űrlapján keresztül teheti meg, vagy bármely kormányablakban
személyesen. Ebben az esetben 3000 forint díjat kell fizetnie. 

Csak a védettségi igazolvánnyal igazolhatom, hogy védett vagyok a koronavírussal
szemben?

Igen.

Milyen jogosultságok kapcsolódnak a védettségi igazolványhoz?

Olvassa el tájékoztatónkat vagy kövesse a híreket, kormányzati tájékoztatókat a védettségi
igazolványhoz kapcsolódó jogosultságokról.

Mit tegyek, ha nem kaptam meg a védettségi igazolványt?

Ha Ön jogosult a védettségi igazolványra, de nem kapta meg postai úton, akkor:
● írjon emailt a vedettsegiigazolvany@1818.hu email címre VAGY
● ügyfélkapun keresztül igényelje az igazolványt ezen az oldalon VAGY
● jelezze a problémát személyesen valamelyik kormányablakban.

Kapcsolódó jogszabályok:
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról
Továbbra is figyeljük a jogszabályok változásait és a hatóságok gyakorlatát, és folyamatosan próbáljuk
frissíteni ezt a tájékoztatót. Ez egy általános, közérthető nyelven írt tájékoztató, ami nem minősül jogi
tanácsadásnak.
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