Általános csatlakozási feltételek
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez
Iktatószám: AEEK/008383/2017

1-es számú melléklet

Aláírási jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok
EESZT csatlakozás
1. A melléklet célja
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő csatlakozáshoz
szükséges az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumokat csatolni.
Az EESZT működtetője jelen dokumentumban foglalta össze az aláírási jogosultság megállapításához
szükséges dokumentumok körét, az egyes főbb szervezeti formák szerint.
Az aláírási jogosultság igazolásához másolati, vagy ha lehetséges és rendelkezésre áll, eredeti
formában kell az iratokat csatolni.
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az aláírási jogosultság igazolásához további
dokumentum csatolása szükséges, a csatolás lehetőségét jelen dokumentum nem tiltja meg.
2. Cégbírósági bejegyzésre kötelezettek
Jelen pont szerint kell igazolni az aláírási jogosultságot, ha a Csatlakozó adatkezelő pl.: korlátolt
felelősségű társaság, betéti társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, egyéni cég, vagy más, a
cégbíróságban elérhető szervezeti formában folytatja tevékenységét.
Ilyen eset lehet pl.: gyógyszertár, gyógyszerészi tevékenység, háziorvosi tevékenység folytatása a
megjelölt szervezeti formában.
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője (ügyvezetője, részvénytársaság esetén a
vezérigazgató / igazgatósági tag / igazgatótanács tagja) ír alá kérjük csatolni:
-

Képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
az online elérhető céginformációs rendszerből (http://www.e-cegjegyzek.hu) a törvényes
képviselő képviseleti jogát igazoló dokumentum kinyomtatott változatát.

Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl.: meghatalmazott,
erre kijelölt munkatárs, kérjük csatolni:
-

a törvényes képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, vagy szervezeti dokumentumot, ami az aláírási jogot keletkezteti,
a meghatalmazó aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
az online elérhető céginformációs rendszerből (http://www.e-cegjegyzek.hu) a
meghatalmazó törvényes képviselő képviseleti jogát igazoló dokumentum kinyomtatott
változatát.

3. Egyéni vállalkozók
Jelen pont szerint kell igazolni az aláírási jogosultságot, ha a Csatlakozó adatkezelő egyéni
vállalkozóként folytatja tevékenységét.
Ilyen eset lehet pl.: gyógyszerészi tevékenység, háziorvosi tevékenység folytatása egyéni
vállalkozóként.
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Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője (természetes személy egyéni vállalkozó)
ír alá elegendő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát benyújtani,
valamint
az
egyéni
vállalkozói
nyilvántartásban
szereplést
igazolni
(pl.:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/egyenivknyilvtart.html oldalról az egyéni
vállalkozói adatok nyomtatásával)
Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá (pl.: meghatalmazott személy
ír alá), akkor csatolni kell:
-

az egyéni vállalkozó által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,
ami az aláírási jogot keletkezteti,
a meghatalmazó aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
az
online
elérhető
egyéni
vállalkozók
nyilvántartásából(https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/egyenivknyilvtart.html)
az egyéni vállalkozóra vonatkozó adatokat kinyomtatott változatát.

4. Költségvetési szervek esetén
Jelen pont szerint kell igazolni az aláírási jogosultságot, ha a Csatlakozó adatkezelő költségvetési
szerv.
Ilyen eset lehet pl.: gyógyszertár, gyógyszerészi tevékenység, kórházi ellátás folytatása költségvetési
szervként.
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője (a költségvetési szerv vezetője, kórházak
esetén a főigazgató) ír alá, csatolni kell:
-

képviselő kinevezési okiratát, vagy más olyan iratot, ami igazolja, hogy adott személy a
költségvetési
szerv
törvényes
képviselője
(ilyen
lehet
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/ adatinak nyomtatása is)
- törvényes képviselő aláírási címpéldányát.

Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá (pl.: gazdasági igazgató, vagy
informatikai vezető, meghatalmazott):
-

-

a törvényes képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazása, vagy szervezeti dokumentum (online elérés esetén az online elérhetőség
és a releváns rendelkezés megjelölésével), ami az aláírási jogot keletkezteti,
a meghatalmazó személy aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
a
meghatalmazó
képviseleti
jogosultságát
igazoló
irat
(ilyen
lehet
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/ adatinak nyomtatása is).

5. Bevett egyház, belső egyházi jogi személy esetén
Jelen pont szerint kell igazolni az aláírási jogosultságot, ha a Csatlakozó adatkezelő bevett egyház
vagy belső egyházi jogi személy.
Ilyen eset lehet pl.: kórházi ellátás folytatása egyházi keretek között.
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Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá kérjük csatolni:
-

Képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
a törvényes képviseletet igazoló dokumentumot (ilyen lehet az online elérhető információs
rendszerből - http://egyhaz.emmi.gov.hu/ - a törvényes képviselő képviseleti jogát igazoló
dokumentum kinyomtatott változata is).

Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl.: meghatalmazott,
erre kijelölt munkatárs, kérjük csatolni:
-

a törvényes képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, vagy szervezeti dokumentumot, ami az aláírási jogot keletkezteti,
a meghatalmazó aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
a törvényes képviseletet igazoló dokumentumot (ilyen lehet az online elérhető információs
rendszerből - http://egyhaz.emmi.gov.hu/ - a törvényes képviselő képviseleti jogát igazoló
dokumentum kinyomtatott változata is).

6. Civil szervezetek esetén
Jelen pont szerint kell igazolni az aláírási jogosultságot, ha a Csatlakozó adatkezelő civil szervezetként
működik.
Ilyen eset lehet pl.: kórházi ellátás folytatása, más egészségügyi szolgáltatás nyújtása egyesületként,
vagy alapítványként.
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője (pl.: kuratóriumi elnök, egyesületi vezető)
ír alá kérjük csatolni:
-

Törvényes képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
bírósági kivonat a nyilvántartásban való szereplésről és a törvényes képviseleti jogról (ilyen
lehet az online elérhető információs rendszerből - http://birosag.hu/allampolgaroknak/civilszervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses - a törvényes képviselő képviseleti jogát
igazoló dokumentum kinyomtatott változata is).

Amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, hanem pl.: meghatalmazott,
erre kijelölt munkatárs, kérjük csatolni:
-

a törvényes képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, vagy szervezeti dokumentumot, ami az aláírási jogot keletkezteti,
a meghatalmazó aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
bírósági kivonat a nyilvántartásban való szereplésről és a törvényes képviseleti jogról (ilyen
lehet az online elérhető információs rendszerből - http://birosag.hu/allampolgaroknak/civilszervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses - a törvényes képviselő képviseleti jogát
igazoló dokumentum kinyomtatott változata is).
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7. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén
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Előfordulhat, hogy a nyilatkozatot (vagy meghatalmazást) olyan személy írja alá, akit az adott
szervezet képviseletére megválasztottak (pl. új ügyvezető), azonban az adott szervezetet
nyilvántartásba vevő szerv (pl. cégbíróság) a változást még nem jegyezte be.
Ilyen esetben az adott személy a törvényes képviselőre vonatkozó szabályok szerint jogosult a
szervezet képviseletére, azonban a képviseleti jogát nem tudja az adott szervre vonatkozó
nyilvántartás (pl. cégnyilvántartás), vagy az abból kiállított igazolás útján igazolni.
Ilyen esetben olyan melléklet csatolása szükséges, amely igazolja az eljáró személy képviseleti jogát,
és amely igazolja azt, hogy a kérdéses módosítás nyilvántartási átvezetésének kezdeményezésére sor
került.
Gazdasági társaság esetén ez pl.
-

a változásbejegyzési kérelem jogi képviselő által elektronikusan aláírt e-aktája, amely
tartalmazza a képviseleti jogot keletkeztető okiratot (pl. közgyűlési jegyzőkönyvet) is,
valamint

-

a kérelem benyújtását követően a cégbíróság általi érkeztetést és az informatikai ellenőrzés
sikerességét igazoló e-akta.

Ha a nyilatkozatot aláíró személy nem a szervezet törvényes képviselője, úgy a nyilatkozat csak akkor
fogadható el, ha a nyilatkozatot aláíró személy képviseleti jogosultsága a csatolt okiratokból
megállapítható.
Meghatalmazás alapján történő eljárás esetén szükséges
-

a meghatalmazás, valamint
a meghatalmazást aláíró törvényes képviselő(k) aláírási jogosultságának igazolása, a fentiek
szerint.

Az elektronikus aktát kérjük a csatlakozas.eeszt@aeek.hu email címre küldeni.
8. Meghatalmazással szembeni követelmények
Meghatalmazott eljárása esetén alapvető követelmény, hogy a meghatalmazást a gazdálkodó
szervezet törvényes képviseletére jogosult személy (ideértve az alább leírtak szerint folyamatban lévő
változásbejegyzés szerinti törvényes képviseletére jogosult személy) adja a meghatalmazott számára,
valamint a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.
Együttes képviselet esetén a meghatalmazásnak mind a két képviselő (kettőnél több képviselő
esetén, legalább egy másik képviselő) aláírását is tartalmaznia kell.
A külföldön aláírt meghatalmazás esetén bármely magyar külképviseleti hatóság által elvégzett
diplomáciai hitelesítés, felülhitelesítés, vagy hitelesítési záradék (úgynevezett apostille) elhelyezése is
szükséges a dokumentumon a meghatalmazás elfogadásához. Az idegen nyelven kiállított apostille,
valamint idegen nyelvű meghatalmazás esetén szükséges annak hiteles fordítása is.
Formai követelmények
Közokiratként elfogadható az olyan papír alapú okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság,
illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki.
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Teljes bizonyító erejű magánokiratként elfogadható, ha:
•
•
•

•
•

Iktatószám: AEEK/008383/2017

a papír alapú meghatalmazást kiállítója saját kezűleg írta meg és írta alá;
két tanú a papír alapú meghatalmazáson aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa
írt meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte
el, ilyen esetben az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
az ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített papír alapú meghatalmazás szabályszerű
ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt meghatalmazást előtte írta alá
vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, az ügyvédnek adott
meghatalmazáshoz nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta
alá;
a papír alapú meghatalmazáson a kiállító aláírása vagy kézjegye bíróilag vagy
közjegyzőileg hitelesítve van (ebben az esetben a korábban elkészült meghatalmazáson a
közjegyző, vagy bíró azt igazolja, hogy az aláírója az aláírását sajátjaként ismerte el)
a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított papír alapú meghatalmazást
szabályszerűen aláírták, azaz cégszerűen aláírták.

9. Fogalommagyarázat
Törvényes képviselő: Törvényes képviselő/képviselő alatt alapvetően törvényes képviselőt értünk,
aki az a személy, akit az adott szervezet képviseletére jogszabály jelöl ki. Ezeknek a személyeknek a
megnevezése a 3.1. pont szerinti táblázatban szerepel (pl.: ügyvezető). Ezek a személyek cégek
esetében a cégnyilvántartásban, civil szervezetek (pl.: Alapítvány) a civil szervezetek nyilvánosan
elérhető adatbázisában is megtalálhatóak.
Aláírási címpéldány: Az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy közjegyző hitelesíti, az irat célja, hogy
tartalmazza a képviselő aláírásának képét. Az, hogy be kell csatolni, azt szolgálja, hogy az aláírás és
meghatalmazás adása esetén ellenőrizni lehessen, hogy a dokumentumon elhelyezett aláírás
megegyezik-e a hitelesített aláírási címpéldányon szereplő aláírással, tehát annak megállapítása
lehetséges vele, hogy valóban a képviseletre jogosult személy írta-e alá a nyilatkozatot. Együtt
értelmezendő azzal, hogy az aláíró személye megállapítható nyilvánosan elérhető nyilvántartásból.
Bírósági kivonat: A kivonat minden esetben egy bírósági (pl.: cégbírósági), vagy hatósági hivatalos
irat, ami hitelesen igazolja a nyilvántartás adatait. Alapítvány esetében azért lehet különösen fontos,
mivel a civil szervezetek esetén a bejegyzési, módosítási eljárás több hónapot is igénybe vehet, így
könnyen elképzelhető, hogy az aláíró az alapítvány törvényes képviselője, de ez még nem került be a
nyilvánosan elérhető hiteles nyilvántartásba. Ilyen esetben a bírósági kivonat igazolja, hogy adott
személy valóan adott szervezet képviselője.
Kinevezési okirat: Minden esetben olyan okirat, amelyben az aláíró személy kinevezése szerepel.
Költségvetési szerv esetén ugyanis a vezető személye nem ellenőrizhető nyilvános adatbázisból, így
szükség van egy olyan iratra, ami ezt helyettesíteni tudja.
Együttes képviselet: A képviseleti jogosultságot több képviseleti joggal rendelkező személy
együttesen gyakorolja. Ilyen esetben az irat cska akkor érvényes, ha mindegyik személy aláírja azt.
Meghatalmazott: Az a személy, akit a meghatalmazó egyoldalú jognyilatkozatával (a
meghatalmazással) feljogosítja arra, hogy meghatározott ügy(ek)ben helyette, nevében
nyilatkozat(ok)at tegyen. A meghatalmazott a meghatalmazásban foglaltak szerint határozott vagy
határozatlan ideig gyakorolhatja képviseleti jogosultságát, amelyet gazdálkodó szervezetek esetében
a törvényes képviseletre jogosult személytől kap.
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Cégszerű aláírás: Amikor a cég képviseletére jogosult személy a cég nevében ír alá, annak cégszerű
aláírásnak kell lennie, tehát meg kell egyeznie azzal az aláírással, amely az aláírási címpéldányban
vagy az aláírás mintában szerepel, emellett tipikus esetben a bélyegzőlenyomatot is tartalmazza az
irat.
Ügyvédi ellenjegyzés: Az ügyvéd az okiratot annak végén „Ellenjegyzem” kifejezés használata mellett
ellátja aláírásával és szárazbélyegzőjével. Ezzel bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított
akaratának és a jogszabályoknak megfelel, valamint, hogy az okiratban megjelölt fél az iratot előtte
vagy helyettese előtt írta alá, illetőleg aláírását előtte vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának
ismerte el.
Változásbejegyzési kérelem: A társaság cégjegyzékben szereplő adatainak megváltozása esetén
változásbejegyzési kérelem beadása után a cégbíróság megváltoztatja ezeket az információkat.
Esetünkben ez egy .es3 formátumú fájl (ami a változsbejegyzési kérelmet és a hozzá kapcsodó
iratokat tartalmazza egy mappában), amely elektronikus aláírást és időbélyegzőt tartalmaz. Akár a
Microsec, akár a Netlock Kft. által biztosított ingyenes programmal megnyitható az így kapott fájl és
ellenőírzhető az alaklmazott elektonrikus aláírás.
A cégbíróság általi érkeztetést és az informatikai ellenőrzés sikerességét igazoló e-akta: A beadott
cégbírósági kérelmek esetén az érkeztetést a cégbíróság .et3 formátumú aktával igazolja vissza. Akár
a Microsec, akár a Netlock Kft. által biztosított ingyenes programmal megnyitható az így kapott fájl és
ellenőírzhető az alaklmazott elektonrikus aláírás. Ha a kérelemhez ilyen akta kapcsolódik, akkor az
hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a kérelmet a bírósághoz beadták.
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