
Online időpont foglalása és törlése 

Tisztelt Betegeink! 

A gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés érdekében elindítottuk a ZESZ honlapján az online 

időpont foglalást. 

Szakrendeléseink többsége előjegyzés alapján tudja fogadni betegeit, a technikai fejlesztésnek 

köszönhetően a továbbiakban lehetőség lesz az egyes szakrendelésekre online is időpontot 

kérni. Ez a funkció az Online időpontfoglalás menüpontból érhető el, mely megtalálható a 

ZESZ weblap nyitó oldalán. 

Fontos tudni, hogy az Intézet az ÁNTSZ által előírt területi ellátási kötelezettség alapján látja 

el betegeit. 

Az online időpontfoglalást csak akkor tudja elérni, 

1. felnőtt beteg esetén, ha rendelkezik bejelentett zuglói lakcímmel VAGY zuglói 

háziorvossal. 

2. illetve ha már járt a ZESZ valamelyik szakrendelésén, azaz adatai már szerepelnek az 

orvosi adatbázisban. 

Gyermekek esetében csak azokat a betegeket tudjuk fogadni, akik 

 bejelentett lakcímük szerint VII., X., XIV., XVI., XVII. kerületiek, vagy 

 házi gyermekorvosuk XIV. kerületi. 

A felsorolt területeken kívüli betegek ellátása Intézményünknek nem áll módjában. 

Új betegek csak vagy telefonon (469-469-8, naponta 7:30-19:30 között) kérhetnek időpontot, 

vagy személyesen a Betegirányítóknál. 

 

Az online előjegyzés menete: 

 

1. Kattintson az online előjegyzés ablakra. 

2. Kattintson az időpontfoglalásra. 

3. Írja be a TAJ számát. 

4. Írja be a születési dátumát. 

5. Válassza ki a bal oldali listából a szakrendelést. 

6. Válassza ki az orvost. 

7. A naptárból válassza ki a dátumot és a jobb oldali ablakban az időpontot. 

8. Kétszer kattintson a kiválasztott szabad időpontra. 

9. Ha megfelel a kiválasztott időpont, kattintson a rendben gombra és jegyezze fel 

magának az előjegyzés adatait. 

10. Kattintson a kilépésre. 

 

Ezzel sikeresen előjegyezte magát a kívánt szakrendelésre. 

 

Amennyiben valamilyen ok miatt mégsem tud megjelenni az előjegyzett időpontban a 

szakrendelésen, lehetőség van annak törlésére. 

 



 

Az előjegyzett időpont törlésének menete: 

 

1. Kattintson az online előjegyzés ablakra. 

2. Kattintson az időpontfoglalásra. 

3. Írja be a TAJ számát. 

4. Írja be a születési dátumát. 

Ekkor megjelennek az Ön előjegyzett időpontjai. 

5. Válassza ki a törölni kívánt időpontot  

6. Kattintson a törlés gombra. 

7. Kattintson a kilépésre. 

 

Ezzel sikeresen törölte az előjegyzett időpontot. 

 

 

 

Itt is felhívjuk kedves Betegeink figyelmét arra, hogy amikor megérkeznek vizsgálatra, 

mindig jelentkezzenek be a Betegirányítónál, vagy gyermekek esetében akár a beléptető 

pulton is, még akkor is, ha előre lefoglalt időpontra érkeznek. Ugyanis a Szakrendelések csak 

így szereznek tudomást az Önök megérkezéséről. 

 

Ez alól kivételek: Laboratórium, Fizikoterápia, Gyógytorna, Fogászat, Háziorvosok, ezekre a 

rendeléseke személyesen kell jelentkezni. 

 

 

 


