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COVID-19 védőoltások nyilvántartása 

A COVID-19 védőoltások nyilvántartására az EESZT rendszerben egyedi oltásrögzítő alkalmazás került 

kifejlesztésre. A kifejlesztett alkalmazás gondoskodik az Oltási lap előállításáról, valamint páciens 

egészségügyi profiljába történő bejegyzésről, mely adatok az orvos által használt HIS rendszerben is 

lekérdezhetők lesznek 

A páciens az oltással kapcsolatos dokumentációt (COVID19 Oltási lap, egészségügyi profil bejegyzés) az 

EESZT Állampolgári portálról lekérdezheti.  

1. Lépés Belépés az EESZT ágazati portálra 
Az EESZT ágazati portál a https://portal.eeszt.gov.hu Web címen érhető el. A COVID védőoltás rögzítéséhez az oltást 

végző intézmény és szervezeti egységnél az EESZT rendszerben „orvos” felhasználói szerepkörrel rögzített felhasználó 

jogosult.  

A portálra történő belépés a főoldal jobb felső sarkában található „Bejelentkezés” gombra kattintva, a megfelelő 

azonosítási metódus kiválasztásával történik. Belépéskor az orvos EESZT azonosítójának (O+pecsétszám) megadását 

követően a mindennapi munka végezés során alkalmazott azonosítási metódust lehet használni (eSzemélyi igazolvány, 

mobilToken és Token eszköz).  

 

A belépést követően azon intézmény és szervezeti egység párost kell kiválasztani, amely nevében az orvos a védőoltás 

beadását végzi. Szervezeti egység nélküli belépéssel a rögzítés nem lehetséges. Amennyiben a szükséges intézmény 

és szervezeti egység páros nem jelenik meg a lenyíló ablakban, úgy az orvos EESZT jogosultságait be kell állítani. 

 

https://portal.eeszt.gov.hu/
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(Jogosultságbeállításhoz segítség az alábbi linken található útmutatóban található: Részletes leírás a Vmátrix 

használatával és beállítással kapcsolatban) 

2. Lépés Védőoltások rögzítése 
A védőoltások rögzítésére szolgáló alkalmazás az EESZT Ágazati portál főoldalán a „COVID19-OLTÁS” menüpontban az 

„OLTÁSI NYILVÁNTARTÁS RÖGZÍTÉSE” gombra kattintva érhető el.  

 

A védőoltás rögzítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges: 

• Vakcina adatai  

o Vakcina (Előre beállított érték)  

o Oltóanyag (Választóablak előre beállított értékkel) 

o Oltóanyag termék gyártási sorozat azonosítója (LOT)  

o Oltóanyag termék sorozatszáma 

o Az oltás beadásának dátuma (Előre beállított érték)  

• Páciens adatai 

o TAJ száma (ennek hiányában egyéb azonosítója); 

o Neve; 

o Neme; 

o Születési ideje; 

o Kockázati csoportja (Választóablak megadott értékkészlettel); 

o Utógondozáshoz hozzájárul? (Választó mező, amennyiben az oltott az utógondozáshoz hozzájárul) 

▪ Telefonszám utógondozáshoz  

• körzetszám (Hozzájárulás esetén kötelező. Budapest esetén „01”) 

• telefonszám (Hozzájárulás esetén kötelező) 

▪ Email cím utógondozáshoz (opcionális) 

• Oltás adatai 

o Beadás helye (Választóablak megadott értékkészlettel) 

o Beadás módja (Választóablak megadott értékkészlettel) 

o A beadás utáni várakozási időszakban történt-e rendkívüli esemény? (Választó mező) 

▪ Esemény leírása (Amennyiben történt esemény) 

o Következő oltás ideje (A termék neve választóablak alapján automatikusan töltődik) 

• Egyéb megjegyzés (Opcionális adatmező esetleges megjegyzések rögzítéséhez) 

A bevitt adatok rögzítése az oldal alján található „Mentés” gombra kattintva lehetséges. 

 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/eeszt-felhasznalok-szamara-szukseges-tajekoztatok
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/eeszt-felhasznalok-szamara-szukseges-tajekoztatok
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Az Oltás rögzítésének lezárását követően az oltás rögzítésre kerül oltott egészségügyi profiljában, valamint egy „COVID-

19 Oltási lap” típusú strukturált ellátási dokumentum kerül tárolásra az EESZT EHR moduljában.  

Az Oltási lapot, valamint az eProfil bejegyzést az oltott megtekintheti az EESZT Állampolgári portálján 
(https://www.eeszt.gov.hu), valamint kezelőorvosai a saját HIS rendszerben. 

Teendők hibás rögzítés esetén 
Hibás rögzítéskor a rögzített adatok törlése és az oltás újra rögzítése szükséges. A rögzített adatok azonosítója a 
„COVID19-OLTÁS” menüpontban, a rögzítéshez használt személyazonosító megadásával a „Keresés” gombra kattintva 
jeleníthető meg. 

 

  

A hibásan rögzített adatok törlése a páciens adatai mellett található „Törlés” felilatra kattintva lehetséges. 

 

 

https://www.eeszt.gov.hu/

