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Köszönjük, hogy véradásra jelentkezett! 

Általános tudnivalók 
Jelen ismertetőben, csak a külföldi állampolgárokra vonatkozó különleges tudnivalókat ismertetjük. A véradás 

folyamatát és az adatvédelmi szabályokat a véradóknak szóló általános tájékoztatóban írtuk le, ezért véradás előtt 

kérjük azokat is olvassa el. 

A jelenlegi magyarországi szabályok szerint azok a külföldi állampolgárok, akik első alkalommal adnak 

vért (azaz adataik nincsenek rögzítve az OVSz számítógépes rendszerében) a véradásra való jelentkezéskor 

kizárólag vizsgálati mintát adnak. 

Nem történik mintavétel abban az esetben, ha a jelentkező egészségi állapotát kivizsgáló orvos a kikérdezés és a 

fizikális vizsgálat eredményei alapján véglegesen kizárja a jelentkezőt a véradás lehetőségéből. 

Amennyiben az előzetes minták vizsgálata sikeres és a fertőzőbetegség vizsgálatok eredménye negatív, a 

véradásra jelentkező fél év múlva (az előzetes mintaadást követő 180 nap elteltével) adhat vért. 

Az OVSz csak abban az esetben küld a véradó magyarországi levelezési címére értesítést, ha az előzetes 

fertőzőbetegség vizsgálatok nem megfelelő eredményt adnak. 

Személyazonosítási szabályok 
A külföldi állampolgárságú véradóknak a magyar állampolgárokkal egyező módon, érvényes, eredeti okmánnyal 

kell igazolniuk személyazonosságukat. A jelentkezéskor az alábbi okmányok egyikének bemutatása szükséges: 

 magyar- vagy külföldi hatóság által, személyazonosítási célból kiállított, egyedi azonosító számmal ellátott, a 

véradó nevét latin betűkkel tartalmazó fényképes: 

o személyazonosító igazolvány, vagy  

o útlevél, vagy 

o gépjármű vezetői engedély. 

 magyar hatóság által, külföldi állampolgár részére, Magyarországon történő személyazonosítás céljából 

kiállított, egyedi azonosító számmal ellátott, fényképes okmány.  

(Személyazonosításra nem alkalmas: levél, számla, orvosi lelet, határozat stb.)  

A lakóhely igazolására vonatkozó szabályok 
A külföldi állampolgárságú véradóknak a magyar állampolgárokkal egyező módon, érvényes, eredeti okmánnyal 

kell igazolniuk az illetékes hatóság által nyilvántartott lakóhelyüket. A jelentkezéskor az alábbi okmányok 

egyikének bemutatása szükséges: 

 magyarországi lakóhely esetén: Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány (ún. „lakcímkártya”), 

 külföldi lakóhely esetén: külföldi hatóság által kiállított, egyedi azonosító számmal ellátott, a lakóhelyet latin 

betűkkel tartalmazó igazolvány. 

Levelezési, értesítési cím 
A valamely magyar- vagy külföldi hatóság által igazolt lakóhelytől függetlenül, a külföldi személyek (szóban) 

kötelesek megadni egy olyan magyarországi címet, ahova nevükre szólóan, postai levél küldhető. Csak olyan 

személyek kerülhetnek nyilvántartásba, illetve adhatnak vért, akik az adatfelvételkor levelezési címet meg tudnak 

adni. 

Egészségbiztosítási azonosító 
Minden véradásra jelentkezőnek, minden jelentkezéskor, hitelt érdemlően meg kell adnia egészségbiztosításának 

azonosító számát. Külföldi állampolgárok esetében az alábbi eredeti, vagy fénymásolt dokumentum szükséges: 

 TAJ kártya, vagy a társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatóság által kiadott igazolvány, vagy 

 olyan irat, amely tartalmazza a jelentkező egészségbiztosításának egyedi azonosító számát, vagy 

 az egészségbiztosítás jogviszonyt igazoló, egyedi azonosító számmal rendelkező irat (Ukrán állampolgároknál 

a személyazonosító arcképes igazolvány megfelelő). 

Fontos 
A fenti szabályok 2022. 07. 04.-i szabályokat tartalmazzák. Az aktuális előírásokat, és a véradással kapcsolatos 

részletes tudnivalókat megtalálja az OVSz honlapján: https://www.ovsz.hu 

 


