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Nem kapta meg a védettségi igazolványt 

 
Ügyintézési idő: 

1. A védettségi igazolvány az első oltás beadásától számított 8 napon belül kerül kiállításra az ügyintézési 
határidőbe nem tartozik bele a kézbesítés időtartama  

2. 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén március 15-ig kellett 
megérkeznie az igazolványnak.  

3. 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a fertőzésből történő 
felgyógyulásának napját követő 8 napon belül kerül kiállításra a kártya az ügyintézési határidőbe, nem 
tartozik bele a kézbesítés időtartama. 

A kártya 2-3 héten belül érkezik meg a lakcím kártyán szereplő tartózkodási helyre, amennyiben tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik az okmány az állandó lakóhelyére kerül kiküldésre.  

A fentiek figyelembevétel, ha nem érkezett meg az okmány, ügybejelentő lapot van lehetőség benyújtani 
Budapest Főváros Kormányhivatalának részre.  

Az ügybejelentő lap beküldése történhet: 

• országos szinten bármelyik kormányablakban, előzetes időpont foglalással vagy 

• ügyfélkapus regisztráció birtokában elektronikus űrlapon keresztül 

Ügybejelentő lap benyújtása utáni ügyintézési idő 

Az ügybejelentő lap beküldését követően sommás eljárásban 8 nap a kiállítási határidő, amelybe nem tartozik bele 
a postázás időtartama, teljes eljárásban 60 nap áll rendelkezésre az eljáró hatóságnak a kártya elkészítésére. Az 
ügybejelentő lapon megadott címre kerül kikézbesítésre az okmány. 

Kormányablakban történő ügyintézés: 

• Személyesen vagy meghatalmazottként, van lehetőség eljárni. 

• Szükséges dokumentumok:  
o érvényes személyi igazolvány vagy útlevél 
o lakcím kártya  
o TAJ kártya 
o oltás igazolása 
o meghatalmazás, ha meghatalmazott jár el 
o illetékmentes az ügyintézés 
o Időpontot foglalni ügyfélkapus regisztráció birtokában is lehetséges a következő feleületen: 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
o Ügytípus: KIEGS00021-védettségi igazolvány cseréje, pótlására szükséges. 

Elektronikus ügyintézés ügyfélkapus regisztráció birtokában: 

• Meghatalmazotti eljárásra is lehetséges 

• Szükséges dokumentumok:  
o oltás esetén - oltás igazolása 
o Fertőzésen való átesés esetén – pozitív teszt eredmény 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes


 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 

2 

 

o Ellenanyag vizsgálat esetében - pozitív eredményű ellenanyag-vizsgálati lelet, és az illeték 
befizetéséről szóló igazolások  

o meghatalmazás, ha meghatalmazott jár el 
o illetékmentes az ügyintézés 

Következő módon érhető el a rendszeresített elektronikus nyomtatvány:  

1. Magyarország.hu megnyitása  

2. Bejelentkezés az ügyfélkapus adatokkal  

 

3. Rákeresés a védettségi igazolvány szóra  

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
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 4. „Koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügybejelentés kiválasztása” 

 

5. „Ügyintézés indítása” lehetőség kiválasztása  
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6. A bejelentési indok kiválasztása és az űrlap kitöltése  
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7. Kiválasztott opciónak megfelelően szükséges az adatok megadása.  

8. Kitöltést követően, csatolmányként szükséges feltölteni azon dokumentumot, amely alapján bizonyítható, hogy 
jogosult a védettségi igazolványra.  

• oltás esetén – oltási igazolás  

• fertőzés átesésének esetében – pozitív teszt eredmény 

• Ellenanyag vizsgálat esetében - pozitív eredményű ellenanyag-vizsgálati lelet, az illeték befizetéséről szóló 
igazolások  
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9. Ellenőrzés futtatása  
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10. Beküldés  

 

11. Hitelesítés  
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12. Beküldés folytatása 

 

13. Sikeres űrlap beküldés  
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