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Meghatalmazás az EESZT-ben
Az újonnan bevezetésre került Meghatalmazási funkció lehetővé teszi az állampolgárok
számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szélesebb körű használatát.
Minden állampolgárnak lehetősége nyílik meghatalmazást adni más természetes személy
irányába eReceptjeinek a meghatalmazott által történő kiváltásához, illetve az EESZT
Lakossági Portál felületén látható egészségügyi információinak megtekintéséhez és a felület
egyéb funkcióinak eléréséhez.
Ezáltal bővül a rendszer nyújtotta lehetőségek köre: más személy eReceptjeit nem csupán
felírási igazolással lehet kiváltani, a rendszerből lekérdezhető meghatalmazás biztosítja a
gyógyszerek egyszerű kiváltását az arra jogosultak számára. A Lakossági Portál funkcióihoz
való hozzáférés pedig elérhetővé teszi minden meghatalmazott számára, hogy támogatást
nyújtson az érintett páciensnek az ott található információk nyomon követésében és
értelmezésében, valamint az EESZT-ben tárolt adatok láthatóságának szabályozásában a
digitális önrendelkezési nyilatkozatok megtétele által.

1. Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítésének módjai
Az EESZT-ben meghatalmazás két módon rögzíthető:
-

Elektronikusan
o a meghatalmazó által az EESZT Lakossági Portál felületén, az eeszt.gov.hu
honlapon a Digitális Önrendelkezés menüpont alatt az Új meghatalmazás fülre
kattintva.
A Portálra történő belépéshez szükséges a meghatalmazó személyes
ügyfélkapuhoz tartozó felhasználóneve és a hozzá tartozó jelszó, valamint saját
TAJ-száma. A meghatalmazás elektronikus úton történő rögzítéséhez nincs szükség
papír alapú nyomtatvány kitöltésére és aláírására, elegendő a Lakossági Portál
felületen a megfelelő elektronikus űrlap kitöltése.

-

Személyesen
o a meghatalmazó vagy a meghatalmazott bármely Kormányablaknál
személyazonosítás után. Amennyiben Ön, mint meghatalmazó vagy
meghatalmazott személyesen jár el, a Kormányablakban történő ügyintézés
esetén két nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia:
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1. Meghatalmazás (A meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó,
két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó. Az Információs
Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a Lakossági Portál (eeszt.gov.hu)
felületen elérhető iratminta használata kötelező, amely a Portál
felületekről letölthető.)
2. Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem (a vonatkozó
iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen
letöltheti az EESZT Információs Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a
Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) felületről.)
o Ha Ön nem tud személyesen megjelenni a Kormányablakban, meghatalmazást
adhat a képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő
eljárásra. Ebben az esetben a személyazonossága igazolását követően a
fentieken felül a Kormányablak előtti eljárásra adott meghatalmazás
bemutatása is szükséges. Ezen meghatalmazás előzetesen megírandó és
aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó. Az Információs
Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) felületen
elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése
ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes
meghatalmazás is elfogadott.
o Meghatalmazás rögzítésére a Meghatalmazó vagy Meghatalmazott
képviseletére egyéb jogcímen jogosult személy (törvényes képviselő) is jogosult
a képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatásával (csak
Kormányablakban).
2. Meghatalmazás más személy eReceptjeinek kiváltására

Meghatalmazás adható más természetes személy részére a meghatalmazó eReceptjeinek
kiváltására.
A patikai kiváltás során az Ön által meghatalmazott személy a megadott adatokat tartalmazó
személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél
és lakcímkártya) bemutatásával válthatja ki az Önnek felírt vényeket.
Felhívjuk figyelmét, elektronikus recept meghatalmazással történő kiváltása kizárólag az
EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság elektronikus úton történő ellenőrzése után
lehetséges, papír alapú meghatalmazás nem fogadható el.

A meghatalmazás megadásához a következő adatok szükségesek:
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2.1. eRecept kiváltására szóló meghatalmazás elektronikus úton történő rögzítés
esetén:




Meghatalmazott személy:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő
határozatlan idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely
beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.

a

meghatalmazás

későbbi

2.2. Kormányablakban történő rögzítés esetén:
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem űrlapon:




Kérelmező (meghatalmazó) személy:
- név
- TAJ-szám
Ha a kérelmező nem személyesen jár el: meghatalmazottként vagy más képviselőként
eljáró személy adatai:
- név
- születési név
- születési hely, idő
- anyja neve

Meghatalmazáson:




Meghatalmazó személy:
- név
- TAJ-szám
Meghatalmazott személy:
- név
- születési név
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születési hely, idő
anyja neve

Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő
határozatlan idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely
beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.

a

meghatalmazás

későbbi

3. Meghatalmazás a Lakossági Portál funkcióinak eléréséhez
Meghatalmazással hozzáférés adható tetszőlegesen kiválasztott, TAJ-számmal rendelkező
természetes személy részére a Lakossági Portál funkcióinak elérésére.
A meghatalmazott ezáltal jogosulttá válik arra, hogy rendelkezzen az Ön egészségügyi
adatainak láthatóságáról, illetve megtekintheti, letöltheti azokat.
A meghatalmazás rögzítéséhez a következő adatokat szükséges megadni:
3.1. Lakossági Portál felületen elektronikus úton történő rögzítés esetén:



Meghatalmazott személy:
- TAJ-szám
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő
határozatlan idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely
beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.

a

meghatalmazás

későbbi

3.2. Kormányablakban történő rögzítés esetén:
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem űrlapon:


Kérelmező (meghatalmazó) személy:

7



- név
- TAJ-szám
Ha a kérelmező nem személyesen jár el: meghatalmazottként vagy más képviselőként
eljáró személy adatai:
- név
- születési név
- születési hely, idő
- anyja neve

Meghatalmazáson:






Meghatalmazó személy:
- név
- TAJ-szám
Meghatalmazott személy:
- név
- TAJ-szám
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő
határozatlan idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely
beazonosítását segíti az EESZT rendszerében.

a

meghatalmazás

későbbi

Bővebb információért kérjük, szíveskedjen elolvasni a meghatalmazáshoz kapcsolódó
Fogalomtárat, illetve a „Gyakori kérdések a meghatalmazásról” szóló gyűjteményt. További
kérdés esetén kollégáink készséggel állnak rendelkezésre a helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu email címen, vagy a +36 1 920 1050-es telefonszámon!
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Törvényes képviseleti jogosultság az EESZT-ben
A rendszer lehetőséget nyújt a törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben történő
rögzítésére. A képviseleti jogosultság rögzítését követően lehetővé válik az állampolgárok
számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szélesebb körű használata.
Minden, az EESZT-ben rögzített törvényes képviselőnek lehetősége nyílik a képviselt személy
eReceptjeinek a képviselő általi kiváltására és a képviselt személy EESZT Lakossági Portál
felületén elérhető funkciók használatára.
Ezáltal bővül a rendszer nyújtotta lehetőségek köre: a képviselt személy receptjét nem csupán
felírási igazolással lehet kiváltani, a rendszerből lekérdezhető képviseleti jogosultság biztosítja
a gyógyszerek egyszerű kiváltását az arra jogosultak számára. A patikai kiváltás során az EESZTben rögzített törvényes képviselő a megadott adatokat tartalmazó személyazonosító
okmányok (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya)
bemutatásával válthatja ki a képviselt személynek felírt vényeket.
Felhívjuk figyelmét, elektronikus recept törvényes képviselő által történő kiváltása kizárólag
az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság elektronikus úton történő ellenőrzése után
lehetséges, a képviseleti jogosultságot igazoló papír alapú dokumentum felmutatása nem
fogadható el.
A Lakossági Portál funkcióihoz való hozzáférés pedig elérhetővé teszi minden törvényes
képviselő számára, hogy támogatást nyújtson az érintett páciensnek az ott található
információk nyomon követésében és értelmezésében, valamint az EESZT-ben tárolt adatok
láthatóságának szabályozásában a digitális önrendelkezési nyilatkozatok megtétele által.
A jogosultság rögzítése kizárólag személyes megjelenés útján történhet bármely
Kormányablakban.
1. A jogosultság rögzítése ügyében eljárhat:
-

szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14.
életévét már betöltött, de 18 év alatti személy),
gondnokság alatt álló, cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú
személy,
a törvényes képviselő,
az előzőekben felsorolt személyek által az eljárásra meghatalmazott más személy
(harmadik személy).

2. A rögzítéshez szükséges adatok:
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Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére űrlapon: (a vonatkozó
iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen letöltheti az EESZT
Információs Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) felületről.)








A képviselt személy:
- név
- TAJ-szám
A törvényes képviselő:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve
- TAJ-szám
Ha harmadik személy meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazott adatai:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve.
Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását
segíti az EESZT rendszerében.



A 3. pontban felsorolt, a törvényes képviseleti jogosultság fennállását igazoló
megfelelő okirat bemutatása (másolat nem készül róla)

3. Szükséges okiratok
A Kormányablakban személyazonosítás után (képviselt személy eljárása esetén személyi
igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél és TAJ-kártya, egyéb személyek eljárása esetén
személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya bemutatása) a
törvényes képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtása mellett a törvényes képviseleti
jogosultságot igazoló okirat bemutatása szükséges az alábbiak szerint:
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3.1. 14 éven aluli gyermek esetén






házastársak esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági
bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági
ítélet csatolandó.
amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában
egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni.
szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben
korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.

3.2. Szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló 14-18 éves korú, korlátozottan
cselekvőképes kiskorú esetén







a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági
bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági
ítélet csatolandó.
amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában
egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni.
szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben
korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.
gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről

3.3. Gondnok által képviselt cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében részlegesen
korlátozott nagykorú személy esetén


a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá
helyezésről szóló ítélete

4. A jogosultság időtartama:
A szülői felügyeleti jogosultsággal rendelkező személy és a gyám mint törvényes
képviselő által történő eljárás a képviselt személy 18. életévének betöltéséig
lehetséges.
Gondnok mint törvényes képviselő EESZT-ben történő rögzítése a
gondnokrendelésről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől cselekvőképesség
részleges korlátozása esetében maximum 5 évre, cselekvőképesség teljes
korlátozása esetén maximum 10 évre rögzíthető.
Bővebb információért kérjük, szíveskedjen elolvasni a törvényes képviseleti jogosultság
rögzítéséhez kapcsolódó Fogalomtárat, illetve a „Gyakori kérdések a Törvényes képviseleti
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jogosultság rögzítésről az EESZT-ben” elnevezésű gyűjteményt. További kérdés esetén
kollégáink készséggel állnak rendelkezésre a helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu e-mail címen, vagy
a +36 1 920 1050-es telefonszámon!
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Fogalomtár
Fogalom

Rövid leírás

EESZT

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
megteremtette az egészségügyi ellátók egymás közötti
kommunikációjának alapjait. Az egészségügyi felhő hatékony és
azonnali információcserét tesz lehetővé a köz- és magánellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatók között, elősegíti a rendszer
átláthatóságát, így biztosítva a legmagasabb szintű támogatást
az ellátottak részére.
Az EESZT minden olyan orvos számára biztosítja az egészségügyi
adatok biztonságos elérését, aki a beteg kezelőorvosa vagy
háziorvosa, és akire vonatkozóan a beteg nem korlátozta a
tárolt adatokhoz történő hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy a
jogosultsággal rendelkező orvos lekérdezheti betege
gyógykezelési, gyógyszerelési és vizsgálati adatait, és láthatja
azt is, ha a beteg nem váltotta ki a számára felírt gyógyszereket.
A rendszer használatával hozzáférhetővé válnak a páciens más
intézményben elvégzett vizsgálati eredményei is, így az ellátási
dokumentumok
papír
alapon
történő
utaztatása
szükségtelenné válik.

egészségügyi adat

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes
személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról.

eRecept

Az eRecept olyan elektronikus recept, amelynek tartalma az
orvosi felírást követően automatikusan megjelenik az EESZTben, így a gyógyszertárban megfelelő azonosítást követően
papír nélkül is kiváltható a készítmény.
További információk az eReceptről: e-egeszsegugy.gov.hu

EESZT Információs Portál

e-egeszsegugy.gov.hu
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Az EESZT működését bemutató portálfelület az EESZT
felhasználó intézmények, a lakosság, valamint a fejlesztő cégek
számára.
EESZT Lakossági Portál

eeszt.gov.hu
Az EESZT lakosság számára hozzáférhető felülete, amely
hozzáférést biztosít az állampolgároknak azokhoz az ellátás
során
keletkezett
egészségügyi
adataikhoz
és
dokumentumaikhoz, amelyeket az EESZT-hez csatlakozott
intézmények töltenek fel a Térbe az adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítése kapcsán.
A belépés Ügyfélkapus regisztrációt igényel és a személyhez
tartozó érvényes TAJ-számot is meg kell adni. A portálra
belépve elérhetővé válnak egészségügyi adatai (pl. laborleletek,
zárójelentések, felírt-kiváltásra váró vagy kiváltott receptek),
illetve számos további hasznos funkciók a digitális
önrendelkezéshez kapcsolódóan.

Iratminta

Az EESZT Lakossági Portáljáról, valamint az Információs
Portálról letölthető, illetve a Kormányablakokban elérhető
formanyomtatványok, amelyek kitöltése a Kormányablakok
előtti eljárás esetén szükséges.

meghatalmazott

Meghatalmazottnak nevezzük azt a természetes személyt,
akinek a meghatalmazással a meghatalmazó bizonyos
jogosultságokat enged.

meghatalmazó

Meghatalmazónak nevezzük azt a természetes személyt, aki a
meghatalmazott számára a meghatalmazással bizonyos
jogosultságokat enged.

törvényes képviselet

A törvényes képviselet egy összefoglaló elnevezés, amely 3
képviseleti fajtára bontható: szülői felügyeleti jogot gyakorló
személyek, gyámok, gondnokok.

törvényes képviselő

A törvényes képviselet bármely fajtájának gyakorlására jogosult
személy.
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TAJ-szám

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ-szám) egy személyi
azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor kap. A
TAJ-szám az egészségügyi, szociális, egészség- és
nyugdíjbiztosítási rendszerekben használt azonosító kód.
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Gyakori kérdések a Meghatalmazásról
Hol tudok meghatalmazást adni?
Jogszabály alapján az EESZT-ben meghatalmazás két módon rögzíthető:




Meghatalmazást elektronikus
úton
az
EESZT
Lakossági
Portálján,
a eeszt.gov.hu honlapon, a Digitális Önrendelkezés menüpont alatt található Új
meghatalmazás elnevezésű fül alatt adhat. A portálra történő belépéshez szükséges a
személyes ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és jelszava, és a TAJ-száma.
Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, tájékozódjon az igénylés
menetéről és regisztráljon.
Meghatalmazást adni a Kormányablakokban személyesen is lehetősége van.

Mit jelent a meghatalmazás?
Meghatalmazás adásával a meghatalmazó egy másik személyt, a meghatalmazottat
jogosíthatja fel bizonyos tevékenységek helyette történő elvégzésére. A meghatalmazás egy
egyoldalú jognyilatkozat, ami azt jelenti, hogy kizárólag a meghatalmazónak kell aláírnia a
nyilatkozatot, a meghatalmazott pedig az alapján jogosultságokat szerez, kötelezettsége
azonban az adott tevékenység elvégzésére nem keletkezik. Meghatalmazottnak lenni tehát egy
lehetőséget jelent a meghatalmazó akarata szerint a helyette történő eljárásra.

Kit nevezünk Meghatalmazónak?
Meghatalmazónak nevezzük azt a természetes személyt, aki a meghatalmazott számára a
meghatalmazással bizonyos jogosultságokat enged.

Kit nevezünk Meghatalmazottnak?
Meghatalmazottnak nevezzük azt a természetes személyt, akinek a meghatalmazással a
meghatalmazó bizonyos jogosultságokat enged.

Mire tudok meghatalmazást adni az EESZT-ben?
Meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítése a következőkre kérhető:



az EESZT Lakossági Portál által biztosított funkciók eléréséhez.
az EESZT útján elektronikusan felírt receptek kiváltásához (a nem elektronikus úton
felírt receptek kiváltása továbbra is papír alapú felírási igazolás birtokában lehetséges)

Mit jelent az, ha meghatalmazást adok az eReceptjeim kiváltására?
Elektronikus recept kiváltására adott meghatalmazással Ön jogosultságot biztosít a
meghatalmazott személy számára, hogy felírási igazolás felmutatása nélkül, saját okiratai
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bemutatásával az Ön részére az EESZT útján kiállított elektronikus recepteket Ön helyett, az
Ön nevében kiváltsa.
A patikai kiváltás során az Ön által meghatalmazott személy a megadott adatokat tartalmazó
személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél
és lakcímkártya) bemutatásával válthatja ki az Önnek felírt vényeket.

Mit foglal magában a Lakossági Portál által biztosított funkciók elérésére irányuló
meghatalmazás?
Lakossági Portál által biztosított funkciók elérésére adott meghatalmazással Ön
jogosultságot biztosíthat a meghatalmazott személy számára, hogy az Ön EESZT Lakossági
Portál felületére belépjen, az ott található funkciókat és szolgáltatásokat használja. A
meghatalmazás adásával a meghatalmazott személy számára nem kerülnek kiadásra az Ön
ügyfélkapu adatai és TAJ-száma, a belépés a rendszeren belül a rögzített meghatalmazás
alapján biztosított. A meghatalmazott a belépéskor megtekintheti az Ön ellátásával
kapcsolatos információkat és digitális önrendelkezési nyilatkozatot tehet. Felhívjuk figyelmét,
hogy a meghatalmazott a meghatalmazó nevében újabb meghatalmazás rögzítésére a
Lakossági Portál felületen nem jogosult.

Mikortól és meddig érvényes a meghatalmazás?
A meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítésének időpontjától visszavonásig érvényes.
VAGY
Kezdő- és befejező dátum megadásával meghatározott időszakra vonatkozóan is adható
meghatalmazás. Ebben az esetben a befejező napon automatikusan érvényét veszti a
meghatalmazás.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor
visszavonható.

Kinek adhatok meghatalmazást?




a Lakossági Portál funkcióinak elérésére bármely cselekvőképes, korlátozottan
cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes
személynek adhat meghatalmazást, aki rendelkezik érvényes TAJ-számmal.
eReceptjeinek kiváltásához bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy
cselekvőképességében részlegesen korlátozott természetes személynek adhat
meghatalmazást. Ennek a típusú meghatalmazásnak EESZT-ben történő rögzítéséhez
szüksége lesz a meghatalmazott személy természetes személyazonosító adataira (név,
születési név, születési hely és idő, anyja neve). A patikai kiváltás során az Ön által
meghatalmazott személy a megadott adatokat tartalmazó személyazonosító
okmányok (személyi igazolvány, ennek hiányában jogosítvány vagy útlevél és
lakcímkártya) bemutatásával válthatja ki az Önnek felírt vényeket.
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Felhívjuk figyelmét, hogy a patikai azonosítás kizárólag akkor lesz lehetséges, ha a patikában
bemutatott személyazonosításra alkalmas okmány(ok)on szereplő adatok megegyeznek az
EESZT rendszerében a meghatalmazásnál feltüntetett adatokkal. A meghatalmazott
személyes adataiban bekövetkezett változások esetén az EESZT-ben rögzített
meghatalmazásokat ismételten meg kell adni.
Felhívjuk figyelmét, elektronikus recept meghatalmazással történő kiváltása kizárólag az
EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság elektronikus úton történő ellenőrzése után
lehetséges, papír alapú meghatalmazás nem fogadható el.

Megbízhatok más személyt, hogy a nevemben rögzítsen meghatalmazást?
Igen.
Jogszabály alapján a Meghatalmazón kívül az alábbi személyek is kezdeményezhetik
meghatalmazás EESZT-ben való rögzítését.
-

-

a Meghatalmazott (csak Kormányablakban)
Meghatalmazó vagy Meghatalmazott által a rögzítés iránti eljárásra meghatalmazott
harmadik személy (csak Kormányablakban, az eljárásra adott meghatalmazás
birtokában, mely előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és
aláírásával ellátandó). Az Információs Portálfelületen és a Lakossági Portálfelületen
elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében
történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes meghatalmazás is
elfogadott.
A Meghatalmazó vagy Meghatalmazott képviseletére egyéb jogcímen jogosult személy
(törvényes képviselő) a képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatásával (csak
Kormányablakban).

A meghatalmazáshoz szükséges dokumentumokat az EESZT Lakossági Portál vagy Információs
Portál felületén érheti el.

Adhatok egy alkalomra szóló meghatalmazást?
Nem. Meghatalmazás kizárólag meghatározott időszakra adható (legalább egy nap), ezen
időszak alatt a meghatalmazott bármely készítményét kiválthatja.

Adhatok egy recept kiváltására szóló meghatalmazást?
Nem. A meghatalmazott bármely, a Meghatalmazó részére felírt eReceptet kiválthatja a
meghatalmazás érvényességi idején belül, amennyiben az korábban nem került kiváltásra.

Amennyiben vissza szeretnék vonni egy adott meghatalmazást, megtehetem azt? Ha igen,
akkor hogyan?
Igen, az EESZT Lakossági Portál felületén elektronikusan vagy a Kormányablakban személyes
megjelenést követően lehetősége nyílik visszavonni a korábban tett meghatalmazásokat.
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Amennyiben Ön nem rögzíti a meghatalmazás kezdő- és befejező időpontját, az adott
meghatalmazás a rögzítés időpontjától visszavonásig érvényes. A meghatalmazás a határozott
és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is bármikor visszavonható. A meghatalmazást az
arra irányuló nyilatkozattal vonhatja vissza a Lakossági Portál felületen vagy a
Kormányablakban személyesen, meghatalmazottja, az eljárásra meghatalmazott vagy
képviseletre egyéb jogcímen jogosult más személy útján.
A Lakossági Portál felület Képviseletre jogosultak menüpontja alatt kiválaszthatja azt a
meghatalmazottat, akinek a meghatalmazását vissza kívánja vonni. A Műveletek oszlopban a
Visszavonás parancsra kattintva egy felugró ablakban megtekintheti a kiválasztott
meghatalmazásra vonatkozó adatokat, majd amennyiben megbizonyosodott róla, hogy ezt a
meghatalmazást szeretné visszavonni, a Mentés gombra kattintva megteheti azt.
Kormányablakban történő eljárás esetén az Információs Portálról és a Lakossági Portálról
letölthető Meghatalmazás visszavonása iratminta előre kitöltött és meghatalmazó által aláírt,
két tanú kézzel írt adataival ellátott példányával, valamint a visszavonás rögzítésére irányuló
kérelem űrlap beadásával kérheti a visszavonás rögzítését az EESZT-ben.

Milyen adatokat kell megadnom a meghatalmazás rögzítése során?
1. eRecept kiváltására szóló meghatalmazás esetén:
Lakossági Portál felületen elektronikus úton történő rögzítés esetén:




Meghatalmazott személy:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan
idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását
segíti az EESZT rendszerében.

Kormányablakban történő rögzítés esetén:
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem űrlapon:
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Kérelmező (meghatalmazó) személy:
- név,
- TAJ-szám
Ha a kérelmező nem személyesen jár el: meghatalmazottként vagy más képviselőként eljáró
személy adatai:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve

Meghatalmazáson:






Meghatalmazó személy:
- név,
- TAJ-szám
Meghatalmazott személy:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan
idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását
segíti az EESZT rendszerében.

2. Lakossági Portál funkciók elérésére szóló meghatalmazás esetén:
Lakossági Portál felületen elektronikus úton történő rögzítés esetén:



Meghatalmazott személy:
- TAJ-szám
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan
idejű.
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A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.


Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását
segíti az EESZT rendszerében.

Kormányablakban történő rögzítés esetén:
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem űrlapon:




Kérelmező (meghatalmazó) személy:
- név,
- TAJ-szám
Ha a kérelmező nem személyesen jár el: meghatalmazottként vagy más képviselőként eljáró
személy adatai:
- név,
- születési név,
- születési hely, idő
- anyja neve

Meghatalmazáson:






Meghatalmazó személy:
- név,
- TAJ-szám
Meghatalmazott személy:
- név,
- TAJ-szám
Meghatalmazás érvényessége
Tetszőlegesen választott határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan
idejű.
A meghatalmazás a határozott és határozatlan idejű meghatalmazás esetén is
bármikor visszavonható.



Képviseleti jogosultság elnevezése
Szabadon megadható elnevezés, amely a meghatalmazás későbbi beazonosítását
segíti az EESZT rendszerében.
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Kormányablakban tett meghatalmazás során milyen papírokat szükséges bemutatni a
meghatalmazás rögzítéséhez?
Amennyiben Ön mint Meghatalmazó jár el a Kormányablakban:
1.
2.

Az Ön személyazonosságot igazoló okmányai (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy
útlevél és TAJ-kártya)
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem
A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen
letöltheti és kitöltheti. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről (eegeszsegugy.gov.hu) lehetséges.

3.

Meghatalmazás, amelyben Ön mint Meghatalmazó az Ön által megjelölt
Meghatalmazottat hatalmazza meg eReceptjeinek kiváltására vagy a Lakossági Portál
funkciók elérésére
A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki és írhatja alá, vagy
előzetesen letöltheti, kitöltheti és aláírhatja azt. Előzetes letöltés az EESZT Információs
Portál felületéről (e-egeszsegugy.gov.hu) lehetséges.

FIGYELEM! A meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha két tanú aláírásával el van látva. Kérjük a
Kormányablakban való kitöltés és az előzetes kitöltés közötti választás során vegye figyelembe, hogy
a két tanú meglétéről Önnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön mint Meghatalmazott jár el a Kormányablakban:
1.
2.

Az Ön személyazonosságot igazoló okmánya(i) (személyi igazolvány, ennek hiányában
jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya)
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem
A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen
letöltheti és kitöltheti. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről (eegeszsegugy.gov.hu) lehetséges.

3.

Meghatalmazás, amelyben Önt mint Meghatalmazottat a (jelen nem lévő)
Meghatalmazó hatalmazza meg eReceptjeinek kiváltására vagy a Lakossági Portál
funkciók elérésére
A vonatkozó iratmintát a Meghatalmazó előzetesen köteles kitölteni és aláírni. Ön a
kitöltött, két tanú aláírásával ellátott példányt köteles bemutatni a Kormányablakban. Az
iratminta letölthető az EESZT Információs Portál felületéről (e-egeszsegugy.gov.hu).

FIGYELEM! A meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha két tanú aláírásával el van látva. A
két tanú meglétéről a Meghatalmazónak kell gondoskodnia.
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Amennyiben Ön mint harmadik személy jár el a Kormányablakban:
Ha a Meghatalmazó vagy a Meghatalmazott valamely oknál fogva nem tud személyesen
megjelenni a Kormányablakban.
1.

Az Ön személyazonosságot igazoló okmánya(i) (személyi igazolvány, ennek hiányában
jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya)
Meghatalmazás EESZT-ben való rögzítése iránti kérelem

2.

A vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen
letöltheti és kitöltheti. Előzetes letöltés az EESZT Információs Portál felületéről (eegeszsegugy.gov.hu) lehetséges.
3.

Meghatalmazás, amelyben egy Meghatalmazó egy Meghatalmazottat hatalmaz meg
eReceptjeinek kiváltására vagy a Lakossági Portál funkciók elérésére
A vonatkozó iratmintát a Meghatalmazó előzetesen köteles kitölteni és aláírni. Ön a
kitöltött, két tanú aláírásával ellátott példányt köteles bemutatni a Kormányablakban. Az
iratminta letölthető az EESZT Információs Portál felületéről (e-egeszsegugy.gov.hu) és
Lakossági Portál felületéről (eeszt.gov.hu).

FIGYELEM! A meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha két tanú aláírásával el van látva. A
két tanú meglétéről a Meghatalmazónak kell gondoskodnia.
4.

Az eljárásra adott meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat
A Meghatalmazó vagy a Meghatalmazott Önnek meghatalmazást adhat a
meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítésére is. Ebben az esetben a
személyazonossága igazolását követően az 1-3. pontban felsoroltakon felül a
Kormányablak előtti eljárásra adott meghatalmazás bemutatása is szükséges. Ezen
meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és
aláírásával ellátandó. Az EESZT Információs Portál felületén és Lakossági Portál
felületén elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése
ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes
meghatalmazás is elfogadott.
- A Meghatalmazó vagy Meghatalmazott képviseletére egyéb jogcímen jogosult személy
(törvényes képviselő) személyazonossága igazolását követően az 1-3. pontban
felsoroltakon felül a képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására köteles.
-
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Gyakori kérdések a Törvényes képviseleti jogosultság rögzítésről az
EESZT-ben
Mit jelent a törvényes képviseleti jogosultság?
Törvényes képviseleti jogosultság illeti meg
-

a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyeket
a gyámokat
valamint a gondnokokat.

A törvényes képviselő az általa képviselt személy helyett jogszabály alapján jogosult eljárni.

Ki kérheti rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot?
A jogosultság rögzítése kizárólag személyes megjelenés útján történhet bármely
Kormányablaknál. A jogosultság rögzítése ügyében eljárhat:
-

-

Szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14.
életévét már betöltött, de 18 év alatti személy)
Gondnokság alatt álló, cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú
személy
Törvényes képviselő,
Az előzőekben felsorolt személyek által az eljárásra meghatalmazott más személy
(harmadik személy). Ezen meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú
kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó. Az Információs Portál felületen és a
Lakossági Portál felületen elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben
való rögzítése ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb
érvényes meghatalmazás is elfogadott.

Hol és hogyan lehet bejelenteni a törvényes képviseleti jogosultságot?
Az arra jogosult személyek kizárólag a Kormányablakban személyazonosítás után a törvényes
képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtásával, a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló
okirat egyidejű bemutatásával kérhetik rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot az
EESZT-ben.

Milyen lehetőségeket biztosít az EESZT a törvényes képviseleti jogosultság rögzítését
követően?
A képviseleti jogosultság rögzítését követően a képviselő jogosulttá válik a képviselt
személy:



eReceptjeinek kiváltására (a nem elektronikus receptek kiváltásához továbbra is a papír
alapú vény felmutatása szükséges a patikában) és
a Lakossági Portál által biztosított funkciók eléréséhez. A képviselt személy bizonyos
EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz hozzáférhet és helyette, nevében digitális
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önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a belépést követően a képviselt személy TAJszámának kiválasztásával teheti meg. A törvényes képviselő elektronikus úton nem,
kizárólag Kormányablakban adhat a képviselt személy nevében meghatalmazást.
Felhívjuk figyelmét, elektronikus recept törvényes képviselő által történő kiváltása kizárólag az
EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság elektronikus úton történő ellenőrzése után lehetséges, a
képviseleti jogosultságot igazoló papír alapú dokumentum felmutatása nem fogadható el.

Kiskorú gyermekem eReceptjeit hogyan válthatom ki?
Amennyiben szülői felügyeleti jogosultsága fennáll, törvényes képviselőnek minősül. Ezen
minőségének EESZT-ben történő rögzítése után a patikában elegendő megadnia gyermeke TAJszámát, és a gyógyszerész a korábban megadott személyes adatai alapján azonosítja Önt az
EESZT rendszerében és átadja az ellátott számára felírt készítményt.

Hogyan férhetek hozzá kiskorú gyermekem egészségügyi adataihoz?
Amennyiben az EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy
Lakossági Portálján keresztül hozzáférhet gyermeke bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi
adataihoz és helyette, nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a felületre
történő belépést követően gyermeke TAJ-számának kiválasztásával teheti meg.

Külön élő szülők szerezhetnek-e egyszerre törvényes képviseleti jogosultságot a kiskorú
gyermek egészségügyi adatinak megtekintéséhez, eReceptjeinek kiváltáshoz?
Mind az édesanya, mind az édesapa vonatkozásában egymástól függetlenül áll fenn a szülői
képviseleti jogosultság, amelyből következően mindkét félnek külön-külön kérnie kell
törvényes képviseleti jogának EESZT-ben történő rögzítését, amennyiben mindketten
gyakorolni kívánják a kapcsolódó jogosultságokat.
A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata
szükséges.
Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén
a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó. Amennyiben a
felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság
jóváhagyó végzését szükséges bemutatni. Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat
csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra
került.
A Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges mindkét szülőnek
megjelennie, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak. Így a megjelenő szülő sajátés meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti rögzíteni a megfelelő,
jogosultságot igazoló okiratok bemutatását követően.

Mi a teendő, ha nem járulok hozzá, hogy gyermekemtől külön élő szülője kiválthassa
eReceptjeit, hozzáférhessen egészségügyi adataihoz? Megtehetem?
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A házasság felbontása során a bíróság rendelkezik a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról mindkét
szülő vonatkozásában. Amennyiben a bíróság döntése alapján az adott szülő igazoltan
rendelkezik szülői felügyeleti joggal, a másik szülő nem tilthatja meg a törvényes képviseleti
jog rögzítését, hozzájárulásról vagy tiltakozásról nem beszélhetünk.

Amennyiben a törvényes képviseleti jogot a szülő gyakorolja, milyen okiratot kell csatolnia
a kérelemhez?
Főszabály szerint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának
rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó. Amennyiben a felek a szülői felügyelet
gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését
szükséges bemutatni. Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges,
amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.

Az eljáró ügyintéző miből tudja megállapítani, hogy az előtte megjelent szülő szülői
felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette-e meg?
Az ügyintéző kizárólag a neki bemutatott iratok alapján jár el.

Gyámként hogyan tudom rögzíteni az EESZT-ben, hogy a gyámságom alatt álló személy
eReceptjeit kiválthassam és Lakossági Portál fiókjának funkcióit elérhessem?
Az arra jogosult személyek kizárólag a Kormányablakban személyazonosítás után a törvényes
képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtásával, a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló
okirat (a gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről) egyidejű bemutatásával kérhetik
rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot az EESZT-ben.

Gondnokként hogyan tudom rögzíteni az EESZT-ben, hogy a gondnokságom alatt álló
személy eReceptjeit kiválthassam és Lakossági Portál fiókjának funkcióit elérhessem?
Az arra jogosult személyek kizárólag a Kormányablakban személyazonosítás után a törvényes
képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtásával, a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló
okirat (a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá
helyezésről szóló ítélete) egyidejű bemutatásával kérhetik rögzíteni a törvényes képviseleti
jogosultságot az EESZT-ben.

Mennyi időre szól a törvényes képviseleti jogosultság?
A hatályos magyar jogszabályok alapján szülői felügyeleti jogosultság és gyám, mint törvényes
képviselő által történő eljárás a képviselt személy 18. életévének betöltéséig lehetséges.
Gondnok, mint törvényes képviselő EESZT-ben történő rögzítése a gondnokság alá helyezésről
szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől cselekvőképesség részleges korlátozása esetében
maximum 5 évre, cselekvőképesség teljes korlátozása esetén maximum 10 évre rögzíthető. A
gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata iránti eljárás eredményét az ítélet jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül be kell jelenteni.
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Hogyan tudom bejelenteni a törvényes képviselő személyében bekövetkezett változást?
A törvényes képviselő személyében és a képviselet státuszában bekövetkező bármely változást
azonnal, de legkésőbb a változás időpontjától számított 8 napon belül be kell jelenteni. A
bejelentés a régi (megváltozott) képviseleti jogosultság törlésével, majd az új képviseleti
jogosultság rögzítésével tehető meg a Kormányablakban, a megfelelő igazolások
bemutatásával. A változások bejelentésére a törvényes képviseleti jogosultság törlésére és
rögzítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlését ki kezdeményezheti?
EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlését




a (volt) képviselt személy,
a (volt) törvényes képviselő valamint
az általuk az eljárásra meghatalmazott más személy
kezdeményezheti.

Hogyan kezdeményezhető EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlése?
Az eljárásra jogosult személyek a következő iratok Kormányablakban történő beadásával
kezdeményezhetik a jogosultság törlését:


az EESZT-ben rögzített törvényes képviselet törlésére irányuló kérelem űrlap (a

vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy
előzetesen letöltheti az EESZT Információs Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a
Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) felületről),



a törvényes képviseleti jogosultság megszűnését bizonyító megfelelő okirat
és harmadik személy eljárása esetén az eljárásra adott meghatalmazás. Ezen
meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és
aláírásával ellátandó. A Információs Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a Lakossági
Portál (eeszt.gov.hu) felületen elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság
EESZT-ben való rögzítése ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám
egyéb érvényes meghatalmazás is elfogadott.

Mint változást, a képviseleti jogosultság megszűnését azonnal, de legkésőbb a változás
időpontjától számított 8 napon belül be kell jelenteni.
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Milyen okiratot kell a kérelemhez csatolni EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti
jogosultság törléséhez?
A törvényes képviseleti jogosultság megszűnését igazoló okiratot szükséges csatolni, amely:
Szülői felügyeleti jog esetén:
o
o

a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet, amelyben
megszüntetésre kerül a szülő felügyeleti joga
a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában hozott egyezségét
jóváhagyó bírói végzés, amelyben kimondják a felügyeleti jog megszűnését

Gyámság esetén a gyámság a következő esetekben szűnik meg, az ezeket igazoló okiratok a
következők:
o
o
o

a gyámolt meghal: a gyámolt halotti anyakönyvi kivonata
a gyámolt szülői felügyelet alá kerül: a szülői felügyelet alá helyező határozat
a gyámolt eléri a nagykorúságot: ebben az esetben automatikusan megszűnik a
törvényes képviseleti jogosultság

Gondnokság esetén: a bíróság vonatkozó ítélete.

Előfordulhat olyan eset, hogy a szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, ilyen
esetben a másik (törvényes képviseleti jogot gyakorló) szülő kérheti-e a jogosultság
törlését?
Mivel a szülői felügyelet alatt álló gyermek ilyen jognyilatkozatot önállóan nem tehet,
törvényes képviselőjeként a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő jelentheti be a másik
szülő képviseleti jogának megszűnését. A törvényes képviselő helyett a Ptk. általános szabályai
alapján az általa az eljárásra meghatalmazott személy is eljárhat.

A gyám halála/felmentése esetén ki kérheti a törlést? Az újonnan kirendelt gyám, vagy a
gyámhatóság jogosult-e erre?
Gyám halála illetve felmentése esetén új gyám -illetve hiányában az eseti gyám - kerül
kinevezésre, aki mint a képviseleti jogosultság gyakorlója saját képviseleti jogosultságának
rögzítése mellett kéri az előző (elhunyt/felmentett) gyám képviseleti jogának törlését. A
törvényes képviselő helyett a Ptk. általános szabályai alapján az általa az eljárásra
meghatalmazott személy is eljárhat.
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A gyermek nagykorúvá válása esetén lehetőség van-e arra, hogy a szülő és a gyám esetében
rögzített törvényes képviseleti jogosultság automatikusan - külön kérelem nélkül - törlésre
kerüljön, hiszen ez a jog a gyermek 18 éves koráig illeti meg őket?
Igen, a Kormányablakban a törvényes képviselet rögzítése során a nagykorúvá válás időpontja
kerül megadásra a képviseleti jog gyakorlásának végső időpontjaként, így a beállított időpont
leteltével a jogosultság automatikusan megszűnik.

Amennyiben a bíróság a gondnokság alá helyezést megszünteti, de a gondnok a képviselet
EESZT-ből törlését nem kéri, ki jogosult ez eljárás kezdeményezésére?
A képviseleti jogosultság az ítélet ismeretében kerül rögzítésre, amelyben megjelölésre kerül a
felülvizsgálat időpontja. Ez az időpont kerül megadásra a képviseleti jogosultság
megszűnésének időpontjaként. Amennyiben a felülvizsgálat során a gondnokság alá helyezést
megszünteti a bíróság, a volt gondnokolt és a volt törvényes képviselő, valamint az általuk az
eljárásra meghatalmazott személy jelentheti be a megszűnést.
Amennyiben új gondnok kerül kijelölésre, a törvényes képviselő személyében bekövetkezett
változásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az előzőekben említett eljárásokért illetéket, díjat kell-e fizetni? Amennyiben nem, milyen
jogszabály alapozza meg a költségmentességet?
A vonatkozó jogszabályok nem írnak elő díjfizetési kötelezettséget. Az eljárás illetékmentes,
hiszen nem tartozik az Illetéktörvény hatálya alá.
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