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ÚTMUTATÓ A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY ONLINE IGÉNYLÉSÉHEZ – AZ ANYAORSZÁG KÜLKÉPVISELETEIN IS SEGÍTENEK A KÉRELMEZÉSBEN

Nyitva van a magyarországi ügyfélkapu
Működik a Romániában beoltott 
magyar állampolgárok online 
védettségiigazolvány-igénylése: 
cikkünkben lépésről lépésre bemu-
tatjuk, hogyan kérelmezhető otthon-
ról, a számítógép elől a Magyaror-
szágon rendkívül hasznos okmány. 
Ugyanakkor azok se bánkódjanak, 
akiknek nincs magyar e-személyi-
jük: nemcsak az anyaországban, 
hanem a kolozsvári és csíkszeredai 
főkonzulátuson, illetve a bukaresti 
nagykövetségen is igényelhető sze-
mélyesen a plasztikkártya.

 » PÁVA ADORJÁN

P éntektől külföldön, azaz Romániá-
ban beoltott magyar állampolgárok 
is kérelmezhetnek védettségi iga-

zolványt. Cikkünkben lépésről lépésre be-
mutatjuk, hogyan igényelhető otthonról, 
online a Magyarországon számos előnyt 
biztosító plasztikkártya. Amint arról be-
számoltunk, a külföldön immunizált ma-
gyar állampolgárok Magyarországon az 
úgynevezett kormányablakoknál igényel-
hetik személyesen a plasztikkártyát, ame-
lyet ugyanakkor ügyfélkapun keresztül, 
azaz online is meg lehet tenni.

Utóbbi lehetőséggel ugyanakkor – kül-
ső segítség nélkül, otthonról – csak azok 
élhetnek, akik 2016. január 1-jét követően 
kiállított érvényes magyar személyazono-
sító igazolvánnyal rendelkeznek, tehát (ál-
lampolgárságuk megszerzését követően) 
külön igényeltek e-személyi igazolványt is. 
Ugyanakkor a regisztrációs folyamat elin-

dításához szükségeltetik az e-személyi át-
vételekor lezárt borítékban szintén átadott 
személyazonosító igazolvány kódkártya is.

A két okmány birtokában az igénylő-
nek először is a www.ugyfelkapu.gov.hu 
internetes oldalt kell felkeresnie, majd a 
Regisztráció, utána pedig az E-személyi 
gombra kell kattintania. Ezek után az Ok-
mányazonosító mezőbe a személyi iga-
zolvány hátlapjának jobb felső sarkában 
szereplő szám-betűsort (azonosítót) kell 
beírni, a Regisztrációs kód mezőbe pedig 
a borítékban megkapott kódkártyán – a 
mező lekaparása után – látható regisztráci-
ós kódot. (Az Ellenőrzés gombot megnyom-
va egyes eszközökön előfordulhat, hogy 
sikertelen bejelentkezést jelez a rendszer, 
és arra kérnek, töröljük a böngészőben el-
tárolt sütiket. Ez azzal jár, hogy számítógé-
pünk kiléptet a futó oldalakról, tehát újra-
kezdjük a www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon 
a regisztrációt. Ám a visszalépés gyorsan 
megy, ha gépünkkel megjegyeztettük a ko-
rábbi mezőkitöltést. Egyébként a regisztrá-
ciós folyamat későbbi szakaszában, illetve 
későbbi újbóli belépés során is találkoz-
tunk ilyen akadállyal egyes eszközökön.)

Ezek után az Ellenőrzés gombot meg-
nyomva továbbenged, és „felismer” a 
rendszer: megjelenik nevünk és számos 
más adatunk. Lejjebb görgetve meg kell 
adnunk az ügyfélkapu regisztrációs adata-
inál egy felhasználónevet, illetve e-mail-cí-
münket. Ezek után a Regisztráció gombot 
megnyomva a következő üzenetet kapjuk: 
„Az Ügyfélkapu regisztrációja sikeresen 
megtörtént. Kérjük, fi gyelje e-mail üze-
neteit, melyben megkapja a belépéshez 
szükséges azonosítóját!” Ekkor belépünk 
elektronikus postaládánkba, ahol követ-
jük a leírást. A levélben szereplő linkre 

kattintva megnyílik az Ügyfélkapu aktivá-
lás oldal, ahol megadjuk korábban jelzett 
felhasználónevünket; a mailben kapott 
egyszer használatos kódot automatikusan 
átveszi a rendszer; alatta pedig megadjuk 
új jelszavunkat, amelynek „erősnek” kell 
lennie, azaz kis- és nagybetűket, számo-
kat, speciális karaktereket is tartalmaznia 
kell. Miután ez sikerült, alul megnyomjuk 
az aktiválás gombot. Ekkor visszakerülünk 
az ügyfélkapu főoldalára. Az e-mailben 

kapott tájékoztató szerint a sikeres regiszt-
rációt, aktiválást követően körülbelül 1 óra 
elteltével jelentkezhetünk be az ügyfélka-
puba, de meg lehet próbálni hamarabb is. 
Az ügyfélkapu főoldalán immár a Bejelent-
kezés, majd az Ügyfélkapu gombot nyom-
juk meg. Ezek után megadjuk felhasználó-
nevünket és jelszavunkat.

Bejelentkezés
a Magyarország.hu oldalra
Sikeres belépés után felkeressük a www.
magyarorszag.hu oldalt. A bal felső sarok-
ban található Bejelentkezés gomb megnyo-
mása után elfogadjuk az általános szerző-
dési feltételeket. Ezt követően a jobb felső 
sarokban, a Kiemelt menüsorban megta-
láljuk a Védettségi igazolvány ügyintézés 
nevű lehetőséget. Kattintás után a Védett-
ségi igazolvány iránti kérelem – Külföldön 
beoltott magyar állampolgárok számára 
lehetőséget választjuk.  Az ügyintézés indí-
tása után megjelenik maga a kérelem, ame-
lyet kitöltünk adatainkkal, jelezve a meg-
felelő helyen, hogy Romániában lettünk 
beoltva. A kézbesítési címnél a Közterület 
neve maga az utcanév, a Közterület jellege 
pedig utca, tér, sugárút stb.  Ezt követően 
az oldal alján találjuk a Tovább a csatol-
mányokhoz gombot, amely megnyomása 
után fel kell töltenünk romániai oltásigazo-
lásunkat (új fájl csatolása). Utóbbit elektro-
nikus formában letölthetjük a www.adulti.

renv.ro/users/login oldalról, vagy beszken-
nelhetjük magát a papíralapú igazolást.

Utána az oldal tetején található, a lépé-
seket felvonultató menüsorban rákattin-
tunk az Ellenőrzések futtatására, majd ha 
nincs hiba, a Beküldésre. Itt kiválasztjuk 
a kormányablakot, ahová küldenénk ké-
relmünket (akik magyarországi címre vár-
ják a kézbesítést, a címhez legközelebbi 
kormányablakot érdemes/kell választani). 
Ezek után a rendszer elvégzi a kérelem tel-
jesítését (esetenként a Beküldés folytatása 
gombot megnyomva). „Az űrlap beküldése 
sikeresen megtörtént” üzenet a folyamat 
végét jelzi.

Segítenek a főkonzulátusokon is
Mint ismeretes, személyesen is igényelni 
lehet a védettségi igazolványt magyaror-
szági kormányablakokban. A külföldön 
immunizált magyar állampolgárok karan-
ténmentesen utazhatnak be Magyaror-
szágra a plasztikkártya igénylése céljából. 
Ugyanakkor Magyarország kolozsvári fő-
konzulátusa hivatalos Facebook-oldalán 
pénteken jelezte, ha az elektronikus szemé-
lyi igazolvánnyal rendelkező igénylőknek 
szükségük van segítségre az ügyfélkapu 
létrehozásában, a kérelmezők rendelkezé-
sére állnak a főkonzulátuson. De ugyan-
úgy a külképviselethez fordulhatnak azok 
is, akiknek nincs magyar e-személyiük: 
ügyfélkapu-hozzáférés igénylésére a ko-
lozsvári főkonzulátuson is lehetőség van 
munkaidőben. Hangsúlyozták: az ügyinté-
zés ingyenes, és nem szükséges előzetesen 
telefonon bejelentkezni. Ügyfélkapu létesí-
téséhez szükség van működő e-mail-címre, 
telefonszámra, lakcímkártyára és egy – ma-
gyar vagy román – fényképes igazolványra. 
Ugyanakkor a védettségi igazolvány igény-
lése esetén szükség van az oltási igazolásra 
is – jelezték, tehát a főkonzulátuson is meg 
lehet ejteni személyesen az igénylést. To-
vábbi tájékoztatást a 0040-264-403935-ös 
telefonszámon adnak.

Mint ismeretes, a védettségi igazolvány 
birtokosa számos előnyt élvez az anyaor-
szágban, a budapesti kormány ugyanis 
több szolgáltatást is annak bemutatásá-
hoz kötött. Így akinek van védettségi iga-
zolványa, az az új rendelkezések értelmé-
ben látogathatja a színházakat, a tánc- és 
zeneművészeti eseményeket, a cirkuszo-
kat, a mozikat, az edző- és fi tneszterme-
ket, az uszodákat, a közfürdőket, a jégpá-
lyákat, az állatkerteket, a vadasparkokat, 
a kalandparkokat, a vidámparkokat, a 
játszóházakat, a múzeumokat, könyvtá-
rakat, a sporteseményeket, az éttermek 
belső helyiségeit és a szállodákat, koncer-
teket, fesztiválokat.

 » Az online igénylés lehetősé-
gével – külső segítség nélkül, 
otthonról – csak azok élhetnek, 
akik 2016. január 1-jét követő-
en kiállított érvényes magyar 
személyazonosító igazolvány-
nyal rendelkeznek, tehát külön 
igényeltek e-személyi igazol-
ványt is. Ugyanakkor a regiszt-
rációs folyamat elindításához 
szükségeltetik az e-személyi 
átvételekor lezárt borítékban 
szintén átadott személyazonosí-
tó igazolvány kódkártya is.
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A védettségi igazolvány birtokosa számos előnyt élvez az anyaországban




