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VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/953 RENDELETE 
(2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás meg-
könnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és 
gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazol-
vány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (EUr.)

• a rendelet meghatározza az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítá-
sára, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, 
hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való 
joguk gyakorlását a koronavírus-világjárvány idején.

A veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításá-
val kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

• A jogszabály az európai uniós szabályozással összhangban határoz-
za meg az uniós digitális Covid-igazolvány hazai kibocsátásával kap-
csolatos szabályokat. 



I. 
AZ UNIÓS DIGITÁLIS 
COVID-IGAZOLVÁNY 
KIBOCSÁTÁSA 
MAGYARORSZÁGON
Magyarországon az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításáért fele-
lős szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, amely az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működtetőjének adatfeldolgo-
zójaként történő bevonásával látja el e feladatát. 

A digitális Covid-igazolványt a kiállító szerv elektronikus formátumban, 
vagy papíralapú formátumban állítja ki az EESZT-ben rendelkezésre 
álló adatai alapján.

A papíralapú igazolvány a kiadmányozásra jogosult aláírása és a kiállító 
szerv bélyegzőlenyomata nélkül is hiteles, ha az megfelel az EUr.-ben 
foglalt feltételeknek, és az EUr. szerinti interoperábilis vonalkód informa-
tikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

A TAJ-számmal rendelkező érintett az elektronikus digitális Covid-iga-
zolványt a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítá-
si szolgáltatással történő azonosítást követően mobiltelefonos appliká-
cióban, valamint az EESZT portálján letölthető formátumban is kérheti.
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Az EUr. 5. cikke szerinti oltási igazolványt az érintett a koronavírus 
elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet) szerinti, oltottságát 
igazoló védettségi igazolványának a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. 
§ (1) bekezdés g) pontja szerinti adatán keresztül elérhető internetes 
oldalon is beszerezheti.

A papíralapú igazolványt a Kormány által kötelezően biztosított elekt-
ronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően az 
EESZT Lakossági Portáljáról az érintett saját maga kinyomtathatja, 
amely hiteles, ha az megfelel az EUr.-ben foglalt feltételeknek, és az  
EUr. szerinti interoperábilis vonalkód informatikai eszközzel történő ki-
olvasása megerősíti a benne foglalt adatokat.

Mindezeken kívül az érintett a digitális Covid-igazolványt a kiállító 
szervhez személyesen vagy írásban benyújtott kérelme útján is igé-
nyelheti. A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes sze-
mélyazonosító adatait, valamint – ha azzal rendelkezik – a TAJ-szá-
mát. Ha az érintett TAJ-számmal nem rendelkezik, a kérelemnek 
tartalmaznia kell az érintett azon, a személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványának a számát, amelyet a digitális Co-
vid-igazolványára okot adó, az EUr. szerint a digitális Covid-igazolvány 
kiállítására alapul szolgáló körülmény egészségügyi ellátása során az 
egészségügyi szolgáltatónak megadott.

Az elektronikusan kiállított igazolványt a kiállító az érintett személy 
kézbesítési szolgáltatási tárhelyére küldi meg, míg a papíralapú iga-
zolványt ha az érintett vagy képviselője személyesen jelentek meg és 
a kiállítás jogszabályi feltételei fennállnak, személyesen átadja, ennek 
hiányában postai úton kézbesíti.
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Ha a kiállító szerv az eljárása során azt észleli, hogy az érintett EESZT-
ben tárolt adatai nem egyeznek meg a kérelemben foglaltakkal, akkor 
a kiállító szerv rövid úton haladéktalanul felszólítja az EUr. szerint a di-
gitális Covid-igazolvány kiállítására alapul szolgáló körülmény egész-
ségügyi ellátása során eljáró egészségügyi szolgáltatót az EESZT-ben 
tárolt adatok soron kívüli egyeztetésére, felülvizsgálatára, kijavítására. 
Az egészségügyi szolgáltató az adatok felülvizsgálatát, kijavítását so-
ron kívül, legfeljebb a felszólítást követő 72 órán belül elvégzi. Ezen el-
járásba szükség esetén az érintett bevonható.

A kiállító szerv által megküldött digitális Covid-igazolványnak tartal-
mában és formájában meg kell egyeznie a letölthető, illetve kinyom-
tatható Covid-igazolvánnyal.

A digitális Covid-igazolvány iránti kérelmek esetében a kormányablak 
a kiállító szerv nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, vala-
mint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 
rendelet 48.  § (1) bekezdése alapján jár el.

Az EUr. szerint, ha egy harmadik országban az oltási igazolványok-
nál említett valamelyik Covid19-oltóanyagnak megfelelő oltóanyag-
ra állítottak ki oltási igazolványt, és a tagállam hatóságai az összes 
szükséges információt – ideértve az oltás beadásának megbízható 
igazolását is – megkapták, az említett hatóságok az érintett személy 
számára kérésre kiállíthatják az oltási igazolványt. A tagállamok 
nem kötelesek oltási igazolványt kiállítani a területükön felhasz-
nálásra nem engedélyezett Covid19-oltóanyagra vonatkozóan. Az 
oltási igazolvány ily módon történő kiállítása iránti kérelemre vo-
natkozó szabályok 2021. augusztus 9. napjától hatályosak. Az oltási 
igazolvány kiállítása iránti kérelmet az a személy nyújthatja be, aki:

• a külföldön kapott oltása tekintetében a 60/2021. (II. 12.) Korm. 
rendelet szerinti védettségi igazolványra jogosult, VAGY

• aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, 
amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország el-
ismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határ-
rendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rende-
letében megállapította.

52021. július 1. napjával hatályba lépett az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó szabályozás.



A digitális Covid-igazolvány kiállítását az érintett csak a kiállító szervnél, 
illetve a kiállító szerv nevében eljáró kormányablaknál kérelmezheti. A 
kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazono-
sító adatait, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazol-
ványa számát, valamint a külföldi hatóság vagy az oltást végző egész-
ségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol 
nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának 
hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell 
az EUr. Melléklete (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat. A 
kiállító szerv a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására 
felhasznált oltóanyag beadásának igazolása esetén állítja ki a digitális 
Covid-igazolványt. A digitális Covid-igazolvány ily módon történő kiál-
lítása esetén elektronikusan nem érhető el. 

A papíralapú Covid-igazolványt az érintett részére kérésre kinyomtatja 
az érintett háziorvosa egészségügyi ellátás keretében, kivéve az olyan 
oltási igazolványt, amelyet a harmadik országban felvett oltások alapján 
bocsátanak ki.
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II. 
MIRE JOGOSÍT FEL 
AZ UNIÓS DIGITÁLIS 
COVID-IGAZOLVÁNY?

A tagállamok közötti szabad mozgáshoz való 
jog korlátozás nélküli gyakorlása

Az uniós digitális Covid-igazolvány elsődleges célja az uniós tagálla-
mok állampolgárai számára a tagállamok közötti szabad mozgáshoz 
való jog gyakorlásának megkönnyítése a koronavírus idején. 

Az uniós digitális Covid-igazolvány birtokában lehetőség van korlá-
tozás nélkül utazni a tagállamok között. Az uniós digitális Covid-iga-
zolványt minden uniós tagállamban el fogják fogadni. Az okmány 
lehetővé teszi, hogy EU-szerte összehangoltan fel lehessen oldani a 
beutazási korlátozásokat. Főszabályként mindenki, aki beszerezte az 
uniós digitális Covid-igazolványt, mentesül a járványügyi korlátozások 
alól és szabadon utazhat az EU-ban és a tagállamoknak tartózkodniuk 
kell attól, hogy utazási korlátozásokat vezessenek be az uniós digitális 
Covid-igazolvány birtokosaival szemben, kivéve, ha az ilyen korláto-
zások a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak.
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A fentiek alapján az uniós digitális Covid-igazolvány birtokában 
korlátozások nélkül lehet beutazni Magyarországra, ugyanis a jár-
ványügyi készültégi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet által meghatározott korlátozásokat nem 
kell alkalmazni arra a személyre, aki a Magyarországra történő be-
lépésekor uniós digitális Covid-igazolvánnyal:

• igazolja, hogy a koronavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség 
által engedélyezett, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti 
felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján 
szereplő, vagy a Magyarországon engedélyezett és a lakosság ol-
tására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beol-
tották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy 

• igazolja, hogy a fertőzésen átesettség miatt védett, vagy
• igazolja, hogy 72 óránál nem régebbi teszt igazolja, hogy a vizsgálat 

időpontjában nem volt kimutatható a koronavírus a szervezetében.

A fertőzésen átesettség miatt az a személy minősülhet védettnek, 
akinek esetében az uniós digitális Covid-igazolvány igazolja, hogy az 
utolsó pozitív eredményű PCR teszttől vagy antigén gyorsteszttől szá-
mított 15 nap eltelt, de 180 nap még nem telt el. 
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A koronavírus elleni védettség igazolásával 
elérhető szolgáltatások igénybevétele 

Magyarországon az ötmillió-ötszázezredik oltás eléréséig szabadidős 
célból csak a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt 
álló tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek tartózkodhat-
nak a szálláshelyeken, kizárólag ezek a személyek fogyasztják el a meg-
vásárolt ételt és italt a vendéglátó üzletek belső tereiben, és csak ők 
látogathatják a szabadidős létesítményeket is. Ugyancsak a védettség 
igazolásához kötött a sportrendezvények, a kulturális események, a ze-
nés, táncos rendezvények, a szabadtéren 500 fő vagy ennél nagyobb 
létszámmal megrendezett, valamint a zárt térben megrendezett 
egyéb rendezvények látogatása is. 2021. július 1. napjától már az uniós 
Covid-igazolvánnyal is igazolható a koronavírus elleni védettség, így 
az uniós Covid-igazolvány birtokában lehetőség van mindazon szol-
gáltatások igénybevételére, amelyhez a védettséget igazolni kell. 

A védettség igazolására tehát az alábbi lehetőségek 
állnak rendelkezésre:

• a magyar hatóság által kibocsátott védettségi igazolvány, 
 vagy a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti EESZT applikáció;
• a Magyarország által elismert külföldi védettségi igazolás;
• 2021. július 1. napjától az uniós digitális Covid-igazolvány.
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A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések máso-
dik üteméről szóló 484/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján ugyan-
is 2021. július 1. napjától a védettségi igazolvány felmutatásával 
egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár az uniós digitális 
Covid-igazolvánnyal:

• igazolja, hogy a koronavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség 
által engedélyezett, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti 
felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján 
szereplő, vagy a Magyarországon engedélyezett és a lakosság ol-
tására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beol-
tották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy 

• igazolja, hogy a fertőzésen átesettség miatt védett.

Magyarországon az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően je-
lentős könnyítések lépnek életbe a szolgáltatások igénybevételét érin-
tően, és a védettség igazolásának kötelezettsége már csak a tömeg-
rendezvények látogatása esetében maradt fenn. 

Az uniós digitális Covid-igazolvány ezen rendezvények esetében is 
alkalmas a védettség igazolására, amellyel kapcsolatban bővebb 
információk a következő linken érhetők el:

https://mtu.gov.hu/cikkek/jogertelmezes-az-agazatot-erint-aktua-
lis-szabalyokrol-2407
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KÉSZÍTETTE: 
Magyar Turisztikai Ügynökség

Hatályos: 2021. július 5. 10.00 órától


