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KARANTÉN NÉLKÜL BEUTAZHATNAK MAGYARORSZÁGRA A PLASZTIKKÁRTYÁT IGÉNYLŐ, ROMÁNIÁBAN BEOLTOTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK

Péntektől nekünk is jár a védettségi igazolvány
Egy hét várakozás után kiderült, 
milyen módon igényelhetnek 
magyarországi védettségi igazol-
ványt a külföldön beoltott magyar 
állampolgárok. A kérelem miatt 
az anyaországba utazó vagy azt 
megelőzően az online ügyfélkapun 
keresztül plasztikkártyát igény-
lő erdélyiek karanténmentesen 
beutazhatnak az anyaországba, a 
15 napon belül kiállított okmányt 
postai úton kapják meg.

 » PÁVA ADORJÁN

P éntektől magyarországi védettsé-
gi igazolványt igényelhetnek azok 
a magyar állampolgárok is, akiket 

nem az anyaországban oltottak be – tájé-
koztatott szerdán este Facebook-oldalán a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság, amely a 
kérelmezés részleteit is közölte. A külföl-
dön immunizált magyar állampolgárok ka-
ranténmentesen utazhatnak be Magyaror-
szágra a plasztikkártya igénylése céljából, 
amelyet ugyanakkor ügyfélkapun keresz-
tül, azaz online is meg lehet tenni.

Mint ismeretes, a védettségi igazolvány 
birtokosa – azon túl, hogy szabadon be-
utazhat Magyarországra – számos előnyt 
élvez az anyaországban, a budapesti kor-
mány ugyanis több szolgáltatást is annak 
bemutatásához kötött. Így akinek van vé-
dettségi igazolványa, az új rendelkezések 
értelmében látogathatja a színházakat, a 
tánc- és zeneművészeti eseményeket, a 
cirkuszokat, a mozikat, az edző- és fi tnesz-
termeket, az uszodákat, a közfürdőket, a 
jégpályákat, az állatkerteket, a vadaspar-
kokat, a kalandparkokat, a vidámpar-
kokat, a játszóházakat, a múzeumokat, 
könyvtárakat, a sporteseményeket, az ét-
termek belső helyiségeit és a szállodákat, 
koncerteket, fesztiválokat.

Amint arról beszámoltunk, a m agyar 
kormány május 13-án közölte, hogy kiter-
jeszti a védettségi igazolvány igénylésének 
jogát azokra a magyar állampolgárokra is, 
akik nem Magyarország területén vették 
fel a koronavírus elleni védőoltást. Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter akkor úgy fogalmazott, terveik szerint 
minden magyar állampolgár, aki külföl-
dön, azaz az Európai Unió, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) vagy a NATO tagállamában, to-
vábbá Oroszországban és Kínában kapott 
oltást, az igazolások kormányhivatali be-
mutatása után kaphat magyar védettségi 
igazolványt. Május 14-én reggel hírt adott a 
várva várt döntésről Magyarország kolozs-
vári főkonzulátusának Facebook-oldala is, 
hangsúlyozva: ha egy magyar állampolgár 
Romániában kapott oltást, jogosult lesz a 
védettségi igazolványra Magyarország kor-
mányának egy nappal korábbi bejelentése 
szerint. Ugyanakkor hozzátették: a pontos 
részletek és az ügyintézés menete hamaro-
san várható. 

A budapesti kormány döntése május 
14-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, 
de itt már bővült a „kedvezményezett” or-
szágok listája: a korábban felsoroltakon 
kívül a valamelyik európai uniós tagjelölt 
országban beoltott magyar állampolgárok 
is kérhetnek védettségi igazolványt, akár-
csak az Egyesült Arab Emírségekben, a 
Bahreini Királyságban, a Türk Nyelvű Ál-
lamok Együttműködési Tanácsa tagálla-
maiban – Azerbajdzsáni Köztársaságban, 
Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársa-
ságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köz-
társaságban – vagy a külpolitikáért felelős 
miniszternek a közbiztonságért felelős mi-
niszterrel egyetértésben kiadott rendeleté-
ben megjelölt országban immunizáltak. 

Személyesen vagy online 
ügyfélkapun keresztül
A Nemzetpolitikai Államtitkárság szerda 
esti közleményéből az is kiderül, hogy május 
21-től korlátozás nélkül utazhat be Magyar-
országra az a magyar állampolgár, akinek 
célja, hogy személyesen kérelmezze a ma-
gyar védettségi igazolványt egy kormány-
ablakban, illetve aki igazolja, hogy már 
ügyfélkapun keresztül benyújtotta a védett-
ségi igazolvány iránti kérelmet. A karantén 
alóli mentesség vonatkozik az együtt utazó 
kiskorúra is. A karantén alóli mentesség 

feltétele, hogy a kérelem benyújtása tényle-
gesen megtörténjen legkésőbb a beutazást 
követő második munkanapon, ellenkező 
esetben az illetékes járványügyi hatóság 
kijelöli a karantén helyszínét. Hangsúlyoz-
ták: magyar védettségi igazolványt csak 
személyesen a magyarországi kormányab-
lakokban, vagy ügyfélkapun keresztül le-
het igényelni.

A kormányablakok úgynevezett egyab-
lakos személyes ügyintézést biztosítanak 
az állampolgároknak. A jelenlegi járvány-
helyzetben az ügyintézés előzetes időpont-
foglalással történik, de a www.kormanyab-

lak.hu internetes oldalon olvasható leírás 
szerint időpontfoglalás nélkül is lehetséges 
a védettségi igazolvánnyal és az azzal ösz-
szefüggő személyi okmányokkal, valamint 
az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos 
ügyintézés.

Az ügyfélkapu a magyar kormányzat 
elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító 
rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a 
személyazonosság igazolása mellett, egy-
szeri belépéssel, biztonságosan kapcso-
latba léphessenek online az elektronikus 
közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást 
nyújtó szervekkel. A www.ugyfelkapu.ma-
gyarorszag.hu oldalon olvasható tájékoz-
tató szerint ügyfélkapu létesítését bármely 
természetes személy kezdeményezheti 
személyesen a regisztrációs szervnél, vagy 
elektronikusan, amennyiben 2016. január 
1-jét követően kiállított érvényes személy-
azonosító igazolvánnyal rendelkezik. A 
regisztrációhoz meg kell adnia szabadon 
választott egyedi felhasználói nevét és 
elektronikus levélcímét (e-mail-cím), mivel 
erre a címre kapja meg az első belépéshez 
szükséges egyszer használatos kódját.

Az ügyfélkapu Regisztráció menüpontjá-
ban létrehozható a személyes ügyfélkapus 
azonosító. Amennyiben az igénylő az ügy-
félkapus regisztrációját nem elektroniku-
san kezdeményezi, akkor ezt okmányiro-

dában, kormányablakban, az adóhatóság 
kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai 
ügyfélszolgálatokon vagy külképviselete-
ken személyesen teheti meg.

Postai úton kézbesítik
Arra már igen, hogy a védettségi igazol-
ványt a hatóság díjmentesen, a kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül ál-
lítja ki. Bár a szerdai bejegyzésből az nem 
derül ki, hogy milyen iratok szükségesek 
a kérelem benyújtásához, a Hivatalos Köz-
lönyben május 14-én megjelent kormány-
rendelet-módosítás szerint meg kell adni 
a természetes személyazonosító adatait, a 
személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványának okmányazonosí-
tóját, és ha azzal rendelkezik, a taj-számát 
(társadalombiztosítási azonosító jel). Emel-
lett csatolni kell a külföldi hatóság vagy az 
oltást elvégző egészségügyi szolgáltató ál-
tal kiállított, az oltás tényének magyar vagy 
angol nyelvű igazolását (a román hatósá-

gok által kiállított oltásigazoláson angolul 
is szerepelnek az adatok).

Ugyanitt meg kell adni a postai címet, 
azaz a védettségi igazolvány kézbesíté-
si címét is – tehát ebből kiderül, hogy a 
külföldön élők is postai úton kapják meg 
a plasztikkártyát. A kormányrendelet-mó-
dosításban azt is hangsúlyozzák, a kérel-
mező kezdeményezheti, hogy a védettségi 
igazolvány kiküldése hivatalos iratként 
történjen meg.

Továbbra is késik 
a magyar–román megállapodás
Mint ismeretes, Magyarország kétoldalú 
megállapodást kíván kötni a „számára 
fontos”, így a szomszédos országokkal is, 
mely révén kölcsönösen elismerik az oltási 
igazolványokat, ennek köszönhetően pe-
dig a beoltottak – tehát nemcsak a magyar 
állampolgárok – karanténmentesen beu-
tazhatnak Magyarországra. Jó ideje erre vár 
sok erdélyi-romániai polgár is, akik ma-
gyarországi rokon- vagy baráti látogatásra, 
nyaralásra, az Európa-bajnoki labdarú-
gó-mérkőzésekre készülnek, ám az egyre 
kedvezőbb járványhelyzet ellenére egyre 
nagyobb bizonytalanságban tengődtek.

A jó néhány nappal ezelőtt elhangzott 
biztató nyilatkozatok után egy ideig nagy 
volt a csend: késik az oltási igazolásokat 
kölcsönösen elismerő magyar–román 
megállapodás, így továbbra is akadályok-
ba ütközik a két ország közötti átjárás. 
Egyes korábbi beszámolókkal ellentétben 
a román hatóságok csak az oltóhelyeken 
kapott igazolást fogadják el a Magyaror-
szágról érkező magyar állampolgároktól, 
a védettségről szóló kártyát nem. Ugyanis 
bár szabad belépést biztosít az átoltottság, 
az erről szóló igazoláson a második oltás 
időpontjának szerepelnie kell, mivel csak 
az ezt követő tizedik naptól váltja ki a határ-
átlépést követő karantént. Ennél is nehe-
zebb Romániából Magyarországra bejutni, 
ugyanis jelenleg a magyar hatóságok nem 
fogadják el a romániai oltási igazolásokat a 
határ átlépésekor.

Közben – elvileg – zajlanak egy ma-
gyar–román államközi megállapodás elő-
készületei, amelyek szerint a két ország 
kölcsönösen elismeri egymás oltási igazol-
ványait. Korábban Kelemen Hunor minisz-
terelnök-helyettes lapunknak azt mondta, 
napokon belül megszülethet az egyezség. 
Florin Cîțu román kormányfő nyitottságá-
nak adott hangot a megállapodással kap-
csolatban. Hétfőn rákérdeztünk az RMDSZ-
nél, miért húzódik az egyezség megkötése. 
„Egyelőre nincs több információnk ahhoz 
képest, amit korábban elmondtunk. Amint 
tudunk valamivel többet, jelentkezünk” – 
közölték a szövetségnél.

Kelemen Hunor egyébként már korábbi 
nyilatkozatában jelezte, hogy ez a kétol-
dalú megállapodás nem fog vonatkozni a 
Magyarországon belüli, a védettségi iga-
zolvány által biztosított előnyökre. Azon-
ban a plasztikkártya megszerzésének 
lehetősége méltányos helyzetbe hozza a 
Magyarország határain kívül élő magyar 
állampolgárokat.

 » A kérelemhez csatolni kell a 
külföldi hatóság vagy az oltást 
elvégző egészségügyi szolgáltató 
által kiállított, az oltás tényének 
magyar vagy angol nyelvű iga-
zolását (a román hatóságok által 
kiállított oltásigazoláson angolul 
is szerepelnek az adatok).

 Kapós lehet. Az igazolvány birtokosa számos előnyt élvez az anyaországban
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További információk igényelhetők

A Nemzetpolitikai Államtitkárság jelezte, további kérdésekkel annál a kormányab-
laknál célszerű érdeklődni, ahol a kérelmet benyújtja az igénylő. Az ügyfélkapun 
keresztül történő benyújtás részleteiről a Kormányzati Ügyfélvonalat hívhatják a +36 
1 550 1858 számon; e-mailen a Koronavírus Ügyeleti Központot javasolják felkeresni: 
koronavirus@1818.hu címen.




