
2. sz. melléklet 

 

A) Magyar állampolgár az alábbi dokumentumok felmutatásával vehet részt: 

 

1. magyar védettségi igazolvány, vagy 

2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.21.) Korm. rendelet szerinti 

védőoltást igazoló applikáció (EESZT Lakossági Alkalmazás), vagy 

3. uniós digitális Covid- igazolvány, vagy annak másolata (nyomtatott formában, vagy az 

EESZT Lakossági Alkalmazásban applikációban), vagy 

4. oltásról szóló hivatalos dokumentum, vagy annak másolata, vagy 

5. 6 hónapnál nem régebbi pozitív PCR teszt, valamint a pozitív PCR tesztet követő első negatív 

PCR teszt, vagy annak másolata, vagy 

6. pozitív ellenanyagszint mérésről szóló igazolás, vagy annak másolata, vagy 

7. olyan ország által kiállított védettségi igazolvány, amely a védettségi igazolások kölcsönös 

elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. Ezek az országok a 

7/2021. (IV.29.) KKM rendeletben kerültek felsorolásra: Albán Köztársaság, Bahreini 

Királyság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Georgia, 

Horvát Köztársaság, Indiai Köztársaság, Kazah Köztársaság, Marokkói Királyság, Moldovai 

Köztársaság, Mongólia, Montenegrói Köztársaság, San Marino Köztársaság, Szerb 

Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Török Köztársaság, Ukrajna, Üzbég 

Köztársaság, Zöld-foki Köztársaság. (A jogszabály a mai napon (2021. 10.21.) napján hatályos 

állapota.) 

 

B) EU-n belüli külföldi állampolgár az alábbi dokumentumok felmutatásával vehet részt:  

 

1. magyar védettségi igazolvány, vagy 

2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.21.) Korm. rendelet szerinti 

védőoltást igazoló applikáció (EESZT Lakossági Alkalmazás), vagy 

3. uniós digitális Covid- igazolvány, vagy annak másolata (nyomtatott formában, vagy az EESZT 

Lakossági Alkalmazásban applikációban), vagy 

4. oltásról szóló hivatalos dokumentum magyar nyelvű fordítása, vagy annak másolata, vagy 

5. 6 hónapnál nem régebbi pozitív PCR teszt, valamint a pozitív PCR tesztet követő első negatív 

PCR teszt, vagy annak másolata, vagy 

6. pozitív ellenanyagszint mérésről szóló igazolás, vagy annak másolata, vagy 

8. olyan ország által kiállított védettségi igazolvány, amely a védettségi igazolások kölcsönös 

elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. Ezek az országok a 

7/2021. (IV.29.) KKM rendeletben kerültek felsorolásra: Albán Köztársaság, Bahreini 



Királyság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Georgia, 

Horvát Köztársaság, Indiai Köztársaság, Kazah Köztársaság, Marokkói Királyság, Moldovai 

Köztársaság, Mongólia, Montenegrói Köztársaság, San Marino Köztársaság, Szerb 

Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Török Köztársaság, Ukrajna, Üzbég 

Köztársaság, Zöld-foki Köztársaság. (A jogszabály a mai napon (2021. 10.21.) napján hatályos 

állapota.) 

 

C) Harmadik országbeli állampolgár az alábbi dokumentumok felmutatásával vehet részt: 

1. magyar védettségi igazolvány, vagy 

2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.21.) Korm. rendelet szerinti 

védőoltást igazoló applikáció (EESZT Lakossági Alkalmazás), vagy 

3. uniós digitális Covid- igazolvány, vagy annak másolata (nyomtatott formában, vagy az 

EESZT Lakossági Alkalmazásban applikációban), vagy 

4. oltásról szóló hivatalos dokumentum magyar nyelvű fordítása, vagy annak másolata, vagy 

5. 6 hónapnál nem régebbi pozitív PCR teszt, valamint a pozitív PCR tesztet követő első negatív 

PCR teszt, vagy annak másolata, vagy 

6. pozitív ellenanyagszint mérésről szóló igazolás, vagy annak másolata, vagy 

9. olyan ország által kiállított védettségi igazolvány, amely a védettségi igazolások kölcsönös 

elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. Ezek az országok a 

7/2021. (IV.29.) KKM rendeletben kerültek felsorolásra: Albán Köztársaság, Bahreini 

Királyság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Georgia, 

Horvát Köztársaság, Indiai Köztársaság, Kazah Köztársaság, Marokkói Királyság, Moldovai 

Köztársaság, Mongólia, Montenegrói Köztársaság, San Marino Köztársaság, Szerb 

Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Török Köztársaság, Ukrajna, Üzbég 

Köztársaság, Zöld-foki Köztársaság. (A jogszabály a mai napon (2021. 10.21.) napján hatályos 

állapota.) 

 

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HOGYAN JUTHAT MAGYAR VÉDETTSÉGI 

IGAZOLÁSHOZ/HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁR HOGYAN JUTHAT 

MAGYAR/UNIÓS VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYHOZ? 

A magyar védettségi igazolványt Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan 

jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére is kiállítják, ha a védőoltás beadása az 

alábbi országokban történt: 

1. az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban, 

2. az OECD valamely tagállamában, 

3. a NATO valamely tagállamában, 



4. az Oroszországban, 

5. a Kínai Népköztársaságban, 

6. az Egyesült Arab Emírségekben, 

7. a Bahreinben, 

8. Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Törökországban, Üzbegisztánban vagy 

9. a külügyminiszter rendeletében megjelölt országban. (Védettségi igazolványok kölcsönös 

elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021.(IV.29.) KKM rendelet és a Védettségi 

igazolványok egyoldalú elismerése 17/2021 (V.22.) KKM rendelet (A jogszabály a mai napon 

(2021. 10.21.) napján hatályos állapota.)) 

A hatóság a védettségi igazolványt kérelemre díjmentesen kiállítja, a kérelem benyújtását követő 

15 napon belül. A kérelmet bármelyik kormányablakban személyesen, vagy elektronikus úton lehet 

benyújtani. 

Aki rendelkezik TAJ – számmal jogosult az EESZT Lakossági Alkalmazás (magyar alkalmazás) 

használatára is. 

Aki magyar védettségi igazolvány kiadására jogosult, vagy azzal rendelkezik, az kérheti a 

kormányablaknál az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítását.  

A magyar védettségi igazolvány és a védőoltást igazoló applikáció személyi igazolvány, vagy 

útlevél bemutatásával együtt érvényes. 

 

Az uniós digitális Covid-igazolvány, vagy annak másolata a játékos 

versenyengedélyével/sportorvosi igazolásával együtt érvényes. Amennyiben kétség merül fel a 

személyazonosítás során, be kell mutatni a személyazonosító igazolványt vagy útlevelet. 

Az 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján  a  veszélyhelyzet ideje alatt a 

magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok  

érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról 

és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint 

meghosszabbított érvényességű okmányokat is -, valamint a közreműködő intézmény által 

kiállított, diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások a veszélyhelyzet megszűnését 

követő 60 napig érvényesek.   (A jogszabály a mai napon (2021. 10.21.) napján hatályos állapota.) 

 

A Covid 19 tájékoztatás és a hozzá tartozó értelmezés a mai napon hatályos jogszabályokon alapul.  

 

Lezárva: 2021.10.21. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100007.kuk
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100017.kuk

