
Segédlet időpont foglaláshoz 
Jelen segédlet célja, a háziorvosi praxisok támogatása az ütemezett oltási cikluson belül a 
kórházi oltópontra történő páciens regisztráció során. 
 

1. lépés  
Belépési felület: 
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház honlapján keresztül érhető el a felület: 
http://www.fmkorhaz.hu/ 
 

 
 



 
 
A felületen jelenleg foglalható oltási események közül a 2021.02.22-28 közötti ütemezett 
időszak, 60 év feletti krónikus betegek Pfizer oltásai illetve a korábban. 2021.02.04-07. közötti 
80 év felettiek Pfizer oltásának második oltási időpontjai foglalhatók. 
 
2021.02.22-26 közötti 60 év feletti Pfizer oltások helyszínei (1. oltás): 

 Székesfehérvár 

 Dunaújváros 

 Csákvár 

 Enying 

 Mór 



 Sárbogárd 
 
80 év felettiek 2. oltása (akik 2021.02.04-07 között kaptak első oltást) helyszínek: 

 Székesfehérvár 

 Dunaújváros 
 

2. lépés 
Oltási helyszín megnyitása: 
A Foglalási sávok közül lehet választani, hogy mely oltási helyszínre kívánja páciensét 
regisztrálni. A Foglalás panel megnyomásával az adott oltási helyszín felületére érkezünk. 
 

 
 
 
 

3. lépés 
Időpont kiválasztása: 
A naptár funkció segítségével kiválaszthatja a szabad időpontok körül azt, amelyre a páciensét 
beküldeni szeretné. A foglalt időpontokat a rendszer jelzi (színnel) 
A Tovább gombbal a regisztrációs oldalra kerülünk. 
 



 
 

4. lépés 
 
Páciens adatainak megadása: 
A szükséges adatok-Beteg neve, TAJ száma, Telefonszáma 
Ezen felül lehetőségük van jelezni, amennyiben betegszállítóval érkezik a helyszínre a páciens. 
A betegszállító megrendelése nem itt, hanem az erre rendszeresített felületen történik! 
Tovább gomb megnyomásával a háziorvos azonosító felületre érkezünk. 



 
 

5. lépés 
Háziorvos adatainak megadása 
Annak érdekében, hogy kizárólag olyan páciensek menjenek az oltópontra, akiket Önök 
jelölnek ki, szükséges, hogy a beküldő orvos beazonosítható legyen. Ehhez kérjük saját 
nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat adják meg a regisztrációs felületen. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK között a HÁZIORVOS ADATAIT KÉRJÜK MEGADNI 
 



 
A Hozzájáruló nyilatkozat jelölő négyzetbe kérjük, tegyenek pipát, majd z adatkezelési 
szabályzat megismerésével, azt hagyják jóvá. 

 
 

6. lépés 
Foglalás véglegesítése 
A kitöltött regisztráció utolsó lépése a Foglalás véglegesítése, amelyet követően a rendszer a 
felületen visszajelzi a foglalás megtörténtét. 



 
 
Ezzel egy időben a megadott e-mail címre egy automatikus rendszerüzenetet kapnak a  
„Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - Székesfehérvár - lakossági Pfizer 1. 
oltás (60 év felett) - Visszaigazolásra váró foglalások” tárggyal. 

 
 



A tényleges visszaigazolás a beérkező igények feldolgozását követően történik 
Azonban jelen foglalási időszakban csak az az időpontfoglalás kerül elutasításra, amely nem 
beazonosítható, hogy háziorvos által került elküldésre (Ezzel igyekszünk kiszűrni, hogy 
csak olyan személyek kerüljenek oltópontra, akik a háziorvos által lettek kiválasztva, 
magánszemélyek, ne használják a rendszert) 
Ezáltal Önök a lefoglalt időpontot lefoglaltnak tekintheti, amennyiben bármilyen elakadás 
történik, arról értesítést kapnak. 
 


