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Az Európai Bizottság javaslatot tett egy
digitális zöldigazolvány létrehozására, hogy
a Covid19-világjárvány alatt megkönnyítse
a polgárok biztonságos szabad mozgását az
EU-ban. A digitális zöldigazolványok minden
uniós tagállamban érvényesek lesznek.

MI AZ A DIGITÁLIS ZÖLDIGAZOLVÁNY?
A digitális zöldigazolvány annak digitális bizonyítéka,
hogy egy személy:
kapott Covid19 elleni védőoltást, vagy
negatív eredménnyel lett tesztelve, vagy
felgyógyult a Covid19-ből.
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Digitális és/vagy papírformátumú
QR-kóddal
Ingyenes
A nemzeti nyelven és angolul
Minden szempontból biztonságos
Az összes uniós országban érvényes

DIGITÁLIS VÁLTOZAT

A POLGÁROK BIZTONSÁGOS SZABAD MOZGÁSNAK
ELŐSEGÍTÉSE EURÓPA-SZERTE
HOGYAN FOGOM MEGKAPNI A DIGITÁLIS
ZÖLDIGAZOLVÁNYOMAT?

HOGYAN FOGJA SEGÍTENI A SZABAD
MOZGÁST?

Az igazolvány kiállítása a nemzeti hatóságok feladatköre
lesz: kiállíthatják kórházak, tesztközpontok vagy más
egészségügyi hatóságok.

A digitális zöldigazolványt minden uniós tagállamban
el fogják fogadni. Hozzá fog járulni ahhoz, hogy
összehangoltan lehessen feloldani a jelenlegi
korlátozásokat.

A digitális változatot mobil eszközön lehet majd tárolni.
A polgárok nyomtatott változatot is igényelhetnek.
Mindkettő rendelkezik egy alapvető információkat
tartalmazó QR-kóddal és egy digitális bélyegzővel, amely
a zöldigazolvány hitelességét biztosítja.

Utazása során minden digitális zöldigazolvánnyal
rendelkező uniós polgárt (vagy az EU-ban jogszerűen
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt) ugyanúgy
mentesíteni kell a szabad mozgás korlátozása alól, mint
a meglátogatott tagállam állampolgárait.
Ha egy tagállam továbbra is karanténra vagy
tesztelésre kötelezi a digitális zöldigazolvány
birtokosait, akkor erről értesítenie kell a Bizottságot és
az összes többi tagállamot, és meg kell indokolnia ezt
a döntését.

MÉG NEM KAPTAM VÉDŐOLTÁST.
UTAZHATOK-E MÁSIK UNIÓS ORSZÁGBA?

SZÁMÍT-E, HOGY MILYEN
COVID19‑VÉDŐOLTÁST KAPOK?

Igen. A digitális zöldigazolvány az EU-n belüli szabad
mozgás könnyítésére hivatott. Nem lesz azonban
előfeltétele a szabad mozgásnak, amely alapvető
jog az EU-ban. A digitális zöldigazolvány a tesztelések
eredményeit is bizonyíthatja, amit gyakran megkövetelnek
az alkalmazandó népegészségügyi korlátozások.

A beoltott személy bármely Covid19-oltóanyagról
kaphat oltási bizonyítványt.

Az igazolvány lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra,
hogy népegészségügyi okokból kiigazítsák a meglévő
korlátozásokat. A tagállamoktól azt várjuk, hogy az utazás
megkönnyítése érdekében figyelembe veszik az emberek
Covid19-helyzetének ezt az igazolását.

A szabad mozgás korlátozásának feloldásakor
a tagállamoknak az uniós forgalombahozatali
engedéllyel rendelkező védőoltások zöldigazolványait
kell majd elfogadniuk.
A tagállamok mindazonáltal dönthetnek úgy, hogy
ezt kiterjesztik azokra az uniós utazókra is, akik más
védőoltást kaptak.

MILYEN ADATOKAT FOG TARTALMAZNI
A ZÖLDIGAZOLVÁNY?
A digitális zöldigazolvány a legfontosabb szükséges
információkat fogja tartalmazni, például a nevet,
a születési időt, a kiállítás dátumát, a védőoltással/
teszteléssel/gyógyulással kapcsolatos lényeges
információkat és egy egyedi azonosítót.

BIZTONSÁGBAN LESZNEK-E A SZEMÉLYES
ADATAIM?
Az igazolvány csak korlátozott mennyiségű szükséges
információt fog tartalmazni, amelyet a felkeresett
országok nem őrizhetnek meg. Ellenőrzés céljából
csak az igazolvány érvényességét és hitelességét
fogják megvizsgálni, amihez a kiállítót és az aláírást
fogják ellenőrizni. Az egészségügyi adatok a digitális
zöldigazolványt kiállító tagállamnál maradnak.

PAPÍRALAPÚ
VÁLTOZAT

HOGYAN FOG MŰKÖDNI A DIGITÁLIS ZÖLDIGAZOLVÁNY AZ EU-BAN?
A digitális zöldigazolvány a hamisítás
ellen tartalmazni fog egy digitális
aláírással ellátott QR-kódot.

Minden kiállító szervnek (pl. kórház, tesztközpont,
egészségügyi hatóság) saját digitális aláírási
kulcsa van. Ezeket minden országban egy
biztonságos adatbázisban tárolják.

A zöldigazolvány ellenőrzésekor
beszkennelik a QR-kódot, és így
ellenőrzik az aláírást.

Az Európai Bizottság kiépít egy digitális átjárót
(gateway). Ezen az átjárón keresztül minden
zöldigazolvány aláírása ellenőrizhető lesz
bárhol az EU-ban. Az igazolvány birtokosának
személyes adatai azonban nem haladnak át az
átjárón, mivel a digitális aláírás ellenőrzéséhez
erre nincs szükség.
Az Európai Bizottság egy olyan szoftver
kifejlesztésével is segíteni fogja a tagállamokat,
amellyel a hatóságok ellenőrizhetik a
QR‑kódokat.

DIGITÁLIS ZÖLDIGAZOLVÁNY A GYAKORLATBAN

OLTÁS / TESZTELÉS /
FELGYÓGYULÁS

ZÖLDIGAZOLVÁNY
KIÁLLÍTÁSA
ÉS ALÁÍRÁSA

ZÖLDIGAZOLVÁNY:
HITELES? ÉRVÉNYES?

QR-KÓD MOBIL ESZKÖZÖN
VAGY PAPÍRON

ALÁÍRÁSI KULCS
ELLENŐRZÉSE AZ UNIÓS
ÁTJÁRÓSZOLGÁLTATÁSSAL
(GATEWAY)
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