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MÓDOSÍTOTT TÁJÉKOZTATÓ
KÉTNYELVŰ OLTÁSI IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSÁRÓL
(a 2021. június 3-án módosított Kórházi Tájékoztató ismételten változott)
1. Az előzetes híradások szerint rövid időn belül az EESZT-ben elérhető lesz az idegennyelvű
igazolás, illetve – ezzel párhuzamosan – már folynak európai uniós applikációst fejlesztések
is. Ezen átmeneti időszakban, ameddig a központi elektronikus rendszerekből az
idegennyelvű igazolások nem elérhetőek azok a páciensek, akik első és / vagy második
oltásukat a Károlyi Sándor Kórházban kapták kérhetik a Nemzeti Népegészségügyi
Központ honlapján 2021. május 21. napján közzétett „Igazolás SARS-COV2 elleni
védőoltásról / Certificate of SARS-CoV2 vaccination” (továbbiakban: kétnyelvű oltási
igazolás) saját részükre történő kiállítását. A Kórháznak egyéb formátumú igazolás
kiadására továbbra sincs lehetősége.
2. Az első oltásukat felvevők részére ez a kétnyelvű oltási igazolás kerül kiállításra. A második
oltásukat felvevők részére – akik korábban a magyar nyelvű igazolást kaptak – a második
dózis beadásakor az oltópontokon már a kétnyelvű oltási igazolást állítják ki.
3. A 2. pontban foglaltakon kívül a kétnyelvű oltási igazolás iránti igényeket a Kórház felé
kizárólagosan elektronikus formában a ketnyelvuigazolas@karolyikorhaz.hu e-mail
címen lehet benyújtani. A benyújtott kérelemről a Kórház informatikai rendszere a feladó
részére automatikus kézbesítési jelentést küld. Néhány esetben előfordulhat, hogy (az
internet szolgáltatónál keletkező informatikai vagy kapacitásprobléma miatt) a küldő e-mail
címre az automatikus kézbesítési jelentés nem érkezik meg. Ha Ön 4 napon belül nem kapja
meg az ügyintéző munkatársunktól az átvétel időpontjáról szóló e-mailt, kérjük a kérelmét és melléklete – ismételten szíveskedjék beküldeni. A 16. évét betöltött kiskorú személy maga
is benyújthatja a kérelmet és a nevére kiállított kétnyelvű oltási igazolását is átveheti. A
fiatalkorú személy helyett eljárhat törvényes képviselője, amennyiben a személyes
átvételkor a jogosultságát igazolja (a fiatalkorú személy születési anyakönyvi kivonatának
vagy egyéb, a törvényes képviseletet igazoló közokirat bemutatásával).
4. A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a korábban kiállított (magyar nyelvű)
oltási igazolás kitöltött oldalairól, illetve, ha csak egy oltás került beadásra, az erről
kitöltött igazolási oldalról készített szkennelt vagy fotózott másolatot. A kétnyelvű oltási
igazolást kizárólag jó minőségben (tehát amelyen az oltási esemény(ek) adatai egyértelműen
kiolvashatóak) megküldött oltási lap-másolat (fotó) alapján áll módunkban elkészíteni.
5. A 3-4. pontban rögzített eljárás során a kétnyelvű oltási igazolások személyes átvételére
kizárólag az ügyintéző munkatársunk által kiküldött, az átvétel időpontját közlő emailben foglaltak szerint van lehetőség. Az átvétel helye: a Károlyi Sándor Kórház
székhelyén (1041. Budapest, Nyár u. 103.) található Orvos-igazgatói Titkárság (Főépület, I.
emelet).
6. A kérelmező a saját nevére kiállított iratot a személyazonosságának az igazolását követően
veheti át. Az átvevőnek a saját névére szóló kétnyelvű oltási igazolása átvételét aláírásával
kell igazolnia. A Kórház a kétnyelvű oltási igazolást egy alkalommal, egy példányban,
térítésmentesen biztosítja.
Budapest, 2021. június 10.
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