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A MaReSz tájékoztatása a védettségi igazolványokra vonatkozó szabályok változásáról  

2022. január 25. 

 

A 2022. január 20-án megjelent rendelet értelmében a koronavírus elleni védettség igazolásával 

összefüggő egyes szabályozások módosulnak. 

A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében a 

továbbiakban a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvány lesz. 

2022. február 15-től a 18 év felettiek védettsége az alábbiak szerint érvényes: 

 egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követő hat hónap elteltéig, a második oltást követően 

korlátlan ideig,  

 kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig, a harmadik oltást 

követően korlátlan ideig, (második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú 

oltóanyaggal történt) 

 aki egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy 

kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem 

vette fel, mert koronavírussal megfertőződött 

18 év alattiaknál egydózisú oltóanyag esetén egy, kétdózisú esetén két oltás elég az igazolvány 

érvényességhez 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működtetője értesíti a hatóságot, ha a 
védettségi igazolvány érvénytelenné válik, valamint gondoskodik az érvényesség vagy 
érvénytelenségnek az EESZT rendszerben történő megjelenítéséről.  

Az úgynevezett egyéb rendezvénykategóriába tartozó üzleti eseménynél, konferenciáknál, 
kiállításoknál és kongresszusoknál a korábbi szabályozások változatlanul érvényben vannak –  

Ezek értelmében 

 zárt térben tartott egyéb eseményre létszámtól függetlenül csak koronavírus ellen védett 
személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
vehet részt  

 szabadtéri egyéb rendezvény esetén 500 fő alatt védett és nem védett résztvevők is jelen 
lehetnek, 

 500 fő fölött pedig szabadtéren is csak koronavírus ellen védett személy, valamint a 
felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt az 
eseményen 

Azaz a védettségi igazolványhoz kötött egyéb rendezvényeken 18 évesnél idősebb résztvevő saját 
jogon csak védetten vehet részt, 18 év alatti résztvevő esetén a védettséget nem kell ellenőrizni 
amennyiben védett személy felügyelete mellett vesz részt valaki az eseményen. Azonban 14 éves (azaz 
cselekvőképes) kor felett saját jogon (azaz védett személy felügyelete nélkül) csak védett személyek 
vehetnek részt a rendezvényeken.  
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 A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas  

a) a hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) felmutatása 

b) illetve védőoltást igazoló applikáció használata 

c) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár az uniós digitális Covid-igazolvány 
felmutatásával igazolja védettségét 

d) koronavírus ellen védett személy, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, 

amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért 

felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében 

megállapította,  

A védettség érvényességét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, 
hogy az adatokat – ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése 
alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti. 

A gyakorlatban mivel a hatósági igazolvány plasztikkártya önmagában nem tartalmazza a védettség 

ellenőrzéséhez szükséges aktuális adatokat QR-kód alapján kell majd ellenőrizni az okmány 

érvényességét. A beléptetések során a védettséget az EESZT Covid Control alkalmazással szükséges 

ellenőrizni. Az EESZT Covid Control (a továbbiakban: Alkalmazás) által a védettségi igazolás tartalma 

hitelesen ellenőrizhető. 

Az Alkalmazás sem a lekérdezésekről, sem azok eredményéről nem tárol adatot, adatkezelés nem valósul 

meg. 

 

 

Budapest, 2022. 01.25. 


