
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitöltési ismertető 

COVID ADATSZOLGÁLTATÁS  
 

(v.3.0) 
 
 
 
Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal az EESZT Kontakt Center munkatársaihoz az 
alábbi elérhetőségeken:  
 
E-mail cím: helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu 
Telefonszám:   

• munkaidőben (H-CS 8-16.30, P 8-14.00): 06-1-920-1050 

• munkaidőn túl (H-P: 16.30-, Sz-V: 0.00-24.00): 06-30-696-2438  

 

 

Dokumentum kiadásának dátuma: 2021. 01. 012.  
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eddig használt COVID19 vakcina adatszolgáltatás űrlap 2021. 01. 12. 

napjától módosul.  

Az új adatbekérő kérdőívekben: 

• a Pfizer-BioNTech vakcinára vonatkozó kérdéseken felül kiegészítésre kerültek a Moderna 

Biotech vakcinára vonatkozó kérdésekkel. 

   

Az új adatgyűjtő űrlap rendszer hozzáférése az EESZT Ágazati Portálon a COVID19 menüpont VAKCINA 

ADATSZOLGÁLTATÁS almenü pontjában, az ellátók által jelenleg is ismert felhasználó-azonosítók és 

azonosítási módok használatával történik.  

 
A VAKCINA ADATSZOLGÁLTATÁS adatközlő űrlap használatával történő adatközlés minden olyan 
intézmény számára kötelező, melyek oltóhelyet üzemeltetnek. 
Az adatokat az EESZT Ágazati portálján szükséges megadni az alábbiak szerint. 

 
Az adatrögzítés ideje:  

naponta 

19:30 – 20:30 közötti időablakban 

Figyelem! Az adatközlések az időablakok lezárultát követően kerülnek feldolgozásra, az időablakokon 
kívül adatközlés nem lehetséges.  

Az adatközlést intézményi telephelyenként szükséges megtenni a telephelyre vonatkozó összesített 
adatokkal.  

Az adatközlést az intézmény vezetője által feljogosított személy vagy személyek tehetik meg az EESZT 
Ágazati portálon. A feljogosított személyek az intézmények adatközlését egyenrangú szereplőkként 
végzik. Az adatközlő személynek EESZT felhasználóazonosítóval és az intézmény EESZT 
jogosultságadminisztrátora által beállított „Vírus adatokat feltöltő (VIR_ADAT_FELTOLTO)” EESZT 
szerepkörrel kell rendelkeznie. 

Amennyiben az adatközlésre feljogosított személy még nem rendelkezik EESZT felhasználóval, úgy a 
felhasználó részére az EESZT azonosítót az intézményi kapcsolattartó írásbeli kérelmére az EESZT 
adminisztrátorai hozzák létre.  

További információt az EESZT Kontakt Center alábbi elérhetőségein kaphatnak: 

 
E-mail cím: helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu 
Telefonszám:   

• munkaidőben (H-CS 8-16.30, P 8-14.00): 06-1-920-1050 

• munkaidőn túl (H-P: 16.30-, Sz-V: 0.00-24.00): 06-30-696-2438  

 
További információ: https://e-egeszsegugy.gov.hu/covid19  
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A COVID19 VAKCINA adatszolgáltatást a 19:00 órai állapotnak megfelelően kérjük a megtenni!!! 

Ssz Adatelem leírása Érték Előtöltés Magyarázat 

  Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine       

  Vakcina készlet       

1 
Fagyasztva tárolt aktuális mennyiség 

(ampulla) 
   

A mélyhűtőben az adott napi oltási tevékenység befejezése után rendelkezésre álló 
oltóanyag mennyisége ampullában. 
Összes = felhasználható + fenntartott (Naponta töltendő) 

2 
Felengedett állapotban tárolt aktuális 

mennyiség (ampulla) 
    

A 2-8 C-os hűtőszekrényben az adott napi oltási tevékenység befejezése után 
rendelkezésre álló oltóanyag mennyisége ampullában. (Naponta töltendő) 

3 Napi beoltott adag    Az adott napi oltási tevékenység során eloltott oltóanyag mennyisége adagban. 
(Naponta töltendő) 

4 Fenntartott mennyiség (ampulla)     
A második részoltáshoz fenntartott mélyhűtőben rendelkezésre álló oltóanyag 
mennyiség ampullában. (Naponta töltendő) 

5 Nem felhasználható készlet (ampulla)   
Bármely okból oltási tevékenységhez nem használható mennyiség ampullában. Pl.: 
hűtőlánc megszakadt. (Naponta töltendő) 

 Vakcinaátadás más intézmény részére  
  

6 
Másik intézmény részére aktuális napon 

átadott mennyiség (ampulla) 
    

Másik intézmény részére aktuális napon átadott mennyisége ampullában. 
(Naponta töltendő) 

7 
Az átadott oltóanyagokat fogadó 

intézmények felsorolása 
   

Az átadott oltóanyagokat fogadó intézmények felsorolása. Amennyiben a „6. Másik 
intézmény részére aktuális napon átadott mennyiség (ampulla)” nem 0 úgy kötelező 
(Naponta töltendő) 

 Tervezett vakcinafelhasználással kapcsolatos információk  

8 
Az elkövetkező 7 napra előjegyzett 

oltandók száma 
    Az elkövetkező 7 napra igényelt oltóanyag. (Naponta töltendő) 

9 Igényelt oltóanyag mennyisége (ampulla)    Az elkövetkező 7 napra igényelt oltóanyagmennyiség ampullában. 
(Jelen mezőt csak hetente csütörtökönként szükséges tölteni.) 

  Moderna Biotech COVID-19 Vaccine       

  Vakcina készlet       
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10 
Fagyasztva tárolt aktuális mennyiség 

(ampulla) 
   

A mélyhűtőben az adott napi oltási tevékenység befejezése után rendelkezésre álló 
oltóanyag mennyisége ampullában. 
Összes = felhasználható + fenntartott (Naponta töltendő) 

11 
Felengedett állapotban tárolt aktuális 

mennyiség (ampulla) 
    

A 2-8 C-os hűtőszekrényben az adott napi oltási tevékenység befejezése után 
rendelkezésre álló oltóanyag mennyisége ampullában. (Naponta töltendő) 

12 Napi beoltott adag    Az adott napi oltási tevékenység során eloltott oltóanyag mennyisége adagban. 
(Naponta töltendő) 

13 Fenntartott mennyiség (ampulla)     
A második részoltáshoz fenntartott mélyhűtőben rendelkezésre álló oltóanyag 
mennyiség ampullában. (Naponta töltendő) 

14 Nem felhasználható készlet (ampulla)   Bármely okból oltási tevékenységhez nem használható mennyiség ampullában. Pl.: 
hűtőlánc megszakadt. (Naponta töltendő) 

 Vakcinaátadás más intézmény részére  
  

15 
Másik intézmény részére aktuális napon 

átadott mennyiség (ampulla) 
    

Másik intézmény részére aktuális napon átadott mennyisége ampullában. 
(Naponta töltendő) 

16 
Az átadott oltóanyagokat fogadó 

intézmények felsorolása 
   

Az átadott oltóanyagokat fogadó intézmények felsorolása. Amennyiben a „6. Másik 
intézmény részére aktuális napon átadott mennyiség (ampulla)” nem 0 úgy kötelező 
(Naponta töltendő) 

 Tervezett vakcinafelhasználással kapcsolatos információk  

17 
Az elkövetkező 7 napra előjegyzett 

oltandók száma 
    Az elkövetkező 7 napra igényelt oltóanyag. (Naponta töltendő) 

18 Igényelt oltóanyag mennyisége (ampulla)    Az elkövetkező 7 napra igényelt oltóanyagmennyiség ampullában. 
(Jelen mezőt csak hetente csütörtökönként szükséges tölteni.) 

 


