
 
Hogyan 

igényelhető a 
digitális 

védettségi 
igazolvány?  



https://certificat-covid.gov.ro/login 
 

1. lépés 

Az alábbi linket bemásolva az 
internetes böngészőnkbe, 
belépünk a védettségi igazolvány 
kiállítására létrehozott honlapra.  

https://certificat-covid.gov.ro/login
https://certificat-covid.gov.ro/login
https://certificat-covid.gov.ro/login


2. lépés 

A személyazonosításhoz szükség 
van egy emailcímre, amelyet az itt 
látható mezőbe kell beírni. 

Az emailcímünk beírása után a 
továbblépéshez szükség van 
egy megerősítésre, amelyet ide 
kattintva tehetünk meg. 

Ezután rákattintunk az 
„autentificare” gombra. 



3. lépés 

Az ön emailcíme 

Az ön által megadott 
emailcímre belépve talál 
egy beérkező emailt. 

Erre az emailre kattintva megtalálja a linket, 
amelyet a számítógépes rendszer generált 
önnek. 

Az ön linkje 

A linkre kattintva eljuthat az oldalra, 
ahonnan letölthető az igazolvány. 



4. lépés 

Kattintson a zöld „Certificat nou” gombra. 

Válassza ki azt a 
személyazonosító 

igazolványtípust, amellyel Önt 
vizsgálatra vagy oltásra 

regisztrálták.  

Ha Önt a személyazonossági 
igazolványa alapján azonosították, 
kattintson a „CNP” gombra. Ha 
útlevelet használt az azonosításhoz, 
kattintson a „Pașaport ” gombra. 
 



5. lépés 

Válassza ki a kérelmező korcsoportját.  

Amennyiben Ön (vagy az a 
személy, aki számára kérelmezi 
az igazolványt) betöltötte a 14. 
életévét, kattintson a „Da” 
gombra. 

Amennyiben a kérelmező nem töltötte 
be a 14. életévét, szükség van a szülő 
beleegyezésére az igazolvány 
igényléséhez. Ez esetben kattintson a 
„Nu” gombra, majd töltse ki a 
következő mezőket a kérelmező CNP-
jével, a szülő vezetéknevével, majd a 
szülő keresztnevével és kattinston a 
beleegyezés megadásához a „Da” 
gombra.  



6. lépés 

Töltse ki adataival a következő mezőket: 



A külföldi állampolgárok a 
„Paşaport/Act de identitate” 
gombra kattintanak, és kitöltik 
az útlevelet kiállító ország („Ţara  
paşaport”) mezőt, majd az 
útlevél vagy más 
személyazonosító okmány 
sorszámát. 



7. lépés 

Következő lépésben az „inițiala nume” 
mezőt kell kitölteni a kérelmező 
vezetéknevének kezdőbetűjével. Figyelem! 
A rendszer nem fogad el dupla betűket. Ha 
a kérelmező vezetékneve pl. „sz” betűvel 
kezdődik, csak az „s” betűt kell beírni. 
Ugyanígy kell eljárni az „inițiala prenume” 
mező kitöltésekor is. Ha a kérelmező 
keresztneve pl. Csaba, akkor csak a „c” 
betűt kell beírni.  
 



8. lépés 

Válassza ki, hogy oltási igazolványt (vaccinat), a COVID-ból való kigyógyulást igazoló dokumentumot 
(recuperare după boală) vagy negatív teszteredményt igazoló dokumentumot (test negativ) szeretne 
létrehozni. 

Az oltási igazolványhoz 
válassza ki a beadott 
vakcina típusát, a megyét, 
amelyben az oltás történt, 
és adja meg az oltás 
hónapjának megfelelő 
számot (bármelyik dózis). 

A COVID-ból való 
kigyógyulást igazoló 
dokumentumhoz 
válassza ki a megyét, 
ahol a tesztet 
elvégezték, és azt a 
hónapot, amelyben a 
kérelmező pozitívnak 
bizonyult. 

A negatív tesztet 
igazoló dokumentum 
létrehozásához válassza 
ki a vizsgálat 
elvégzésének megyéjét 
és a vizsgálat 
elvégzésének hónapját. 
Az ilyen típusú 
igazolvány 
érvényessége 72 óra! 



9. lépés 

Kattintson a bejelentkezéshez hasonlóan a fent látható megerősítő 
mezőre, majd a „Salvează” („Mentés”) gombra, és a rendszer rögzíti a 
digitális COVID-igazolvány létrehozására irányuló kérelmet. 



10. lépés 

Végül a „Listă certificate” fülre 
kattintva megtekintheti az Önnek 
előállított igazolványt.  

A megtekintéshez kattintson a szem formájú ikonra, majd ha lennebb 
görget, megtalálja a „Descarcă PDF” gombot, amely segítségével letöltheti 
az igazolványát. 


