
 

TAJ számmal rendelkező páciensek lelete automatikusan felkerül az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT)  (https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes), 

ahonnan ügyfélkapun keresztül érhető el, vagy a háziorvos által kérhető le. 

Mintavétel előtt az adatok rögzítésekor kérhető a lelet email címre történő továbbítása. Ehhez 

írásban kell az email címet megadni, és nyilatkozni, hogy emailben kéri a lelete automatikus 

továbbítását. Mintavétel előtt kell jelezni, ha angol vagy német nyelvű leletre van szüksége. 

Ellenőrizze, hogy jól rögzítették az adatait, különös tekintettel a születési időre és email 

címre, mert a lelet megismerése az Ön által megadott TAJ számmal vagy ennek hiányában a 

születési dátummal lehetséges! 

Ha a lelet, a mintavételtől számított 24 óra után sem található meg az EESZT-ben, vagy nem 

érkezik meg a megadott email címre, akkor és csakis akkor írjon emailt az előző oldalon 

található üzenetküldő felületen, vagy a covid.pcr@semmelweis.hu címre. 

Az emailben írja le a mintavétel helyét, idejét és mellékelje személyi igazolványa vagy útlevele 

másolatát! Ezek nélkül nem adhatjuk ki emailben a leletét! 

 

 

In English 

If you have a TAJ (Social Security Number), your result is automatically uploaded to the 
Electronic Health Service Space (EESZT) (https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes), from 
where it can be accessed through a customer portal or you can request it from your GP. 
 
You can ask for sending your result to your e-mail address provided if you consent to this at 
the patient's admission (you must provide your email address in writing and it is important to 
check that the e-mail address is recorded correctly). Indicate before sampling if you need your 
result in English or German. 
Make sure that your details are well recorded, especially the time of birth and email address, 
given that your date of birth will be the password to open your result sent via email. 
 
If even after 24 hours from the sampling, your result is not found in the EESZT , or if it does 
not arrive at the given and checked e-mail address, then and only then write an e-mail on 
this webpage or to the address covid.pcr@semmelweis.hu. 
Describe the place and time of sampling in the email and attach a copy of your ID or passport! 
Without these, we will not be able to respond to the email! 
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