
Oltás informatikai adminisztrációja 

Amennyiben lehetőség lesz, hogy az oltásra várók WEB-en keresztül foglaljanak időpontot: 

WEB-es előjegyzések adminisztrációja 

A Betegfelvétel az Oltóhely 1. (Budapest) osztályon a munkalistában látja az intézmény 

személytörzsében szereplő és az ideiglenes személyek előjegyzéseit is. (Ideiglenes személy, 

aki még soha nem járt az Intézményünkben. Az ideiglenes személyeket a munkalista bal alsó 

sarkában a név végén található csillag jelöli). 

 

Ha a páciens TAJ szám alapján már az előjegyzéskor az intézményi személytörzsben szerepelt, 

akkor a Személyi adatok gomb megnyomásával a szokásos módon kell ellenőrizni a személyes 

adatokat. 

A képpel ellentétben a Vizsgáló oszlopban a páciensnek az előjegyzett Oltóhelye fog 

szerepelni. 

Amennyiben TAJ alapján nincs a páciens a személyi törzsben, akkor a Vizsg. elvégzés gombra 

kattintva a Személyi adatok felület nyílik meg, ahol a személyes adatok ellenőrzése és a 

hiányzó adatok megadása után a Rendben gombbal tárolni szükséges. Ezután megnyílik az 

ellátási ablak, amit a Mégsem gombbal be kell zárni.  

 

Amennyiben nem lehetséges a WEB-en az előjegyzés 

A Betegfelvételen az oltásra beérkezőket a hagyományos módon előjegyzésbe veszik az egyes 

oltóhelyekre. Az előjegyzésbe vétel előtt ellenőrizni kell, hogy a jelentkező jogosult az oltásra. 



Amennyiben megkapjuk az oltandók listáját, egy saját fejlesztésű alkalmazással a 

jogosultságot ellenőrizni kell: 

 

 

Oltóhelyi adminisztráció 

Az „Oltóhely” rendelésen folytatódhat az ambuláns megjelenés adminisztrációja a 

programban az alapadatok kitöltésével. 

Egy diagnózis: U9990 sine morbo és egy beavatkozás: 43598    SARS -CoV-2 elleni vaccinatio 

megadása kötelező. 

Az „Oltási esemény” fülön rögzíteni szükséges az oltás adatait, ez egy új menüpont a 

rendszerben: 

 

Tárolás után egy új előjegyzést kell adni a rendszerben, ez lesz a következő oltás időpontja. 

Az előjegyzés a szokásos módon történik a Személy előjegyzése gomb megnyomásával.  

A páciens kiválasztása után kitöltjük a Végző osztályt és a Beküldő munkahelyet. 



 

Az Időpont keresése gomb megnyomásával a naptár felületre jutunk. 

Az időpont választásnál figyelembe kell venni az adott oltóanyagra vonatkozó előírást. Az 

előjegyzés 5 perces időintervallumokban történik.  

 

 

A Rendben gomb, majd újra a Rendben gomb megnyomása után az előjegyzés letárolásra 

kerül. 

Ezután az „Egyéb dokumentáció” fülön egy új dokumentumot szerkesztünk „Oltási igazolás” 

néven. Amennyiben nem követelik meg központi nyomtatvány használatát, akkor ezzel a kézi 

kitöltést ki tudjuk váltani. A dokumentumra rá fog kerülni az újonnan megadott előjegyzési 

időpont is. Ezután az igazolást nyomtatni és a páciensnek átadni szükséges (A5-ös méret, 2 

oldalas nyomtatás.)  

  



Igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról 
 

Oltott személy adatai: 
Név: Teszt Új 1 

Szül. dátum: 1978.12.03. 

TAJ-szám: 900000007 
 

Oltóanyag adatai (első adag): 

Az oltóanyag neve:  

[01] Biontech/Pfizer BNT162b2 

Az oltást végző egészségügyi szolgáltató: 

Megnevezése és címe: 

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 

Az oltóanyag gyártási száma: 

54564564564 

 

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. 

Oltóhely 1. (Budapest)   

Az oltás beadása melyik testrészbe történt: 

[01] jobb kar 

     

Az oltás időpontja:  2021.02.05.  13:11 

Az oltást végző (felelős) orvos: 

Az oltóorvos aláírása és orvosi bélyegzőjének 

lenyomata: 

A következő oltás időpontja: 

    95012OLTF Oltóhely 1. (Budapest) 

2021.02.26.  08:30 [01] Oltás 

 

 

 

Hátlap:  

Igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról 

 
 

Oltóanyag adatai (második adag): 

Az oltóanyag neve:  

 

Az oltást végző egészségügyi szolgáltató: 

Megnevezése és címe: 

 

Az oltóanyag gyártási száma: 

 

 

 

Az oltás beadása melyik testrészbe történt: 

 

    jobb kar  /  bal kar  /  jobb comb  /  bal comb 

 

Az oltás időpontja: 

                   

 

Az oltást végző (felelős) orvos: 

Az oltóorvos aláírása és orvosi bélyegzőjének 

lenyomata: 

 

Az emlékeztető oltásnál a másik oldalt már kézzel kell kitölteni. 

A következő lépés az oltás rögzítése az EESZT rendszerben 



1. Belépés az EESZT portálra: https:\\portal.eeszt.gov.hu 

Kattintson a Bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval gombra. 

 

Kattintson a token vagy mobiltoken gombra. 

 

 

Token esetén:  



Mobiltoken esetén: 

 

2. Szervezeti egység kiválasztása 

 

 

3. Oltások rögzítése 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


