VDSZ tájékoztató a koronavírus elleni védettséget igazoló mobilalkalmazásról (2021.05.25.)
2021. májusától a koronavírus elleni védettséget (korábbi covid fertőzöttség vagy védőoltás beadását
követően) immár nem csupán a hatóságok által kiállított plasztikkártyával és személyi
igazolvány/útlevél kombinációjával lehetséges igazolni, hanem az ezt immár teljesen kiváltó
okostelefonos EESZT applikációval is. Ennek használatához kívánunk segítséget nyújtani, kiváltképp
azért, mert a VDSZ üdülőiben a szállások elfoglalásának jogszabályi feltétele is a védettség igazolása
(60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról).
Előfordulhat olyan eset is, hogy a plasztikkártya még nem érkezett meg, netán elveszik, és annak
pótlása hosszú hetekbe is telhet, míg az okostelefonok szinte mindig kéznél vannak. Így véleményünk
szerint nem haszontalan, hogy az applikáció is minden oltott személynél is helyesen telepítve legyen,
elkerülve a kellemetlen helyzeteket a szállásokon, különböző igazolást igénylő programokon.

A praktikus megközelítés érdekében alább 4 QR kódot mutatunk be, ezek további információkhoz,
alkalmazásokhoz vezetnek, és amelyek tetszőleges okostelefonos QR kód olvasóval is beolvashatóak.
(QR olvasók Androidra: http://bit.ly/androidraqr vagy iOS rendszerhez: https://apple.co/2TjbAvx )
Tájékoztató a védőoltást igazoló mobilalkalmazásról (HIVATALOS):

Ezt a feni QR kódot mobillal beolvasva (vagy a http://bit.ly/eesztapp linkjére kattintva) a hivatalos
kormányzati tájékoztató található meg, mindenre kiterjedően az EESZT mobilalkalmazás telepítésének
lépéseivel, linkekkel, magyarázó videókkal. Az ott leírtak alapján előzetesen fontos, hogy a
regisztrációhoz szükséges lesz egy személyi számítógép vagy tablet is a mobil mellé, mivel onnan, az
http://eeszt.gov.hu mobilalkalmazások oldalát behívva, majd azon át ügyfélkapus bejelentkezéssel
érhető el az aktivációhoz szükséges QR kód vagy számsor. További részletek a QR kóddal hivatkozott
tájékoztató szövegében, vagy itt: http://bit.ly/eesztapp Segítségképpen a három leggyakoribb
mobiltelefonos operációs rendszerhez tartozó hivatkozásokat mutatjuk be, attól függően, hogy kinek
milyen okostelefonja van.

ANDROID mobilkészülék használata esetén:

iOS rendszerű okostelefonokhoz (iPhone):

QR kód az EESZT alkalmazáshoz olyan újabb, Huawei telefonok esetén, amelyek már nem a Google
Android rendszerét használják, hanem a saját fejlesztésű Huawei alkalmazásokat. Ez a kormányzati
tájékoztatóban sem szerepel, de kipróbáltuk és ugyanúgy működik, az innen elérhető apk fájlt kell
telepíteni:

A fenti EESZT lakossági alkalmazás megfelelő regisztrációját és telepítését követően máris használatra
kész, működéséhez minimális mobilinternet kapcsolatot igényel a felhasználás helyén.
Kiegészítő tájékoztatás: egy másik, az EESZT Covid Control nevű alkalmazásával olvashatják le az
elfogadóhelyek a bemutatott adatok érvényességet, ez az információ (és a letöltési link) egyébként az
EESZT mobilalkalmazás használatakor, a QR kód felett is olvasható lesz, és a hivatalos tájékoztatóban
is megtalálható. A felhasználóknak ezzel nincs teendője, telepíteni sem kell, ez csak a szolgáltatók
számára fontos, akik a jogszabálynak való megfelelést, és a beengedéseket intézik.
A fenti tájékoztató lezárásának időpontja 2021.05.25. Amennyiben további kérdés merülne fel, az
összefoglaló készítője, Kovács László – a VDSZ országos titkára kereshető: kowako@vdsz.hu

