Idős szülő által adott
meghatalmazás rögzítése az
EESZT-ben Kormányablak
ügyintézés útján, az idős
személy megjelenése nélkül
(Kiadva: 2021. január 7.)

Mind az eRecept kiváltásáról, mind a Lakossági Portálhoz való hozzáférésről szóló meghatalmazást
benyújthatja a Kormányablaknál
-

maga a Meghatalmazó (pl. idős szülő),

-

a Meghatalmazott is (pl. idős szülő felnőtt gyermeke),

-

valamelyikül által az eljárásra meghatalmazott harmadik személy is.

A meghatalmazás visszavonására ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a rögzítésre azzal az
eltéréssel, hogy „meghatalmazás” nyomtatvány helyett a „meghatalmazás visszavonása”
nyomtatványt szükséges kitölteni.
Jelen anyagban azt az eljárást részletezzük, amikor az idős szülő (Meghatalmazó) nem tud
személyesen megjelenni a Kormányablakban. Fontos kiemelni, hogy az alábbi eljárás kizárólag akkor
irányadó, amennyiben az ügy elintézése tekintetében mindegyik fél cselekvőképes.

1) Idős szülő által adott meghatalmazás rögzíttetése a Meghatalmazott, tehát az idős szülő felnőtt
gyermeke által
Amennyiben a Meghatalmazó (idős szülő) a Kormányablakban nem tud személyesen megjelenni, úgy
a Meghatalmazott (idős szülő felnőtt gyermeke) részére adott meghatalmazás alapján, a
Meghatalmazott jogosult személyesen rögzíttetni az eRecept kiváltására vagy a Lakossági Portál
funkció elérésre vonatkozó meghatalmazást a Kormányablaknál.
A Meghatalmazottnak (idős szülő felnőtt gyermeke) a Kormányablakban történő személyes
megjelenés során az alábbiakra van szüksége:
1. személyazonosító igazolvány bemutatása
2. „Kérelem meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítésére” elnevezésű nyomtatvány
(Ügytípustól függően külön nyomtatványon az alábbi alcímmel: elektronikus recept kiváltásra vagy
EESZT Lakossági Portál funkciónak elérésre.):


Kérelmező adatainál a Meghatalmazó (idős szülő) nevét és TAJ-számát szükséges
kitölteni.



A második részben („Ha a kérelmező nem személyesen jár el:”) a Kormányablakban
személyesen megjelent Meghatalmazott (idős szülő felnőtt gyermeke) adatait szükséges
kitölteni.



A Mellékletek részben ebben az esetben csak az első négyzetet szükséges kipipálni és
csatolni a „Meghatalmazás” elnevezésű nyomtatványt (ld. 3. pont)



Az űrlapot a „Kérelmet benyújtó személy aláírása” helyen a Meghatalmazott (idős szülő
felnőtt gyermeke) írja alá



A Kérelem űrlap a Kormányablakban történő személyes megjelenés előtt, illetve a
Kormányablakban is kitölthető.

3. „Meghatalmazás” elnevezésű nyomtatvány
(Ügytípustól függően külön nyomtatványon az alábbi alcímmel: elektronikus recept kiváltásra vagy
EESZT Lakossági Portál funkciónak elérésre.):


„Alulírott Meghatalmazó” adatainál a Meghatalmazó (idős szülő) nevét és TAJ-számát
szükséges kitölteni.



A következő pontban a Meghatalmazott (idős szülő felnőtt gyermeke) adatait szükséges
megadni.



Ezt követően döntés szükséges a meghatalmazás időtartamáról. Ez lehet határozatlan
idejű, amely visszavonásig tart; vagy határozott idejű pontos dátumok megadásával.



A „Képviseleti jogosultság elnevezése” mezőbe bármi megadható (pl. „fiam eRecept”). Ez
azt szolgálja, hogy a későbbiekben az EESZT rendszerében a meghatalmazás könnyebben
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azonosítható legyen a meghatalmazó számára például azért, mert a meghatalmazó több
személynek is adott meghatalmazást.


A dokumentumot a Meghatalmazó (idős szülő) írja alá.



A Meghatalmazást a Kormányablakban történő személyes megjelenés előtt szükséges
kitölteni, mivel a Meghatalmazó személyesen nem lesz jelen, valamint azon két tanú
adatainak megadása és aláírása kötelező!
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2) Meghatalmazó (idős szülő) és a Meghatalmazott (idős szülő felnőtt gyermeke) sem tud
személyesen megjelenni a Kormányablakban
Amennyiben a Meghatalmazó (idős szülő) és a Meghatalmazott (idős szülő felnőtt gyermeke) sem
tud a Kormányablakban személyesen megjelenni, bármelyikük egy további meghatalmazást adhat
harmadik személy részére (pl. szomszéd, 14. életévét betöltött unoka). A további meghatalmazás
célja, hogy az eRecept kiváltására vagy a Lakossági Portál funkció elérésre vonatkozó eredeti
meghatalmazást a harmadik személy rögzíttethesse a Kormányablaknál. Ebben az esetben tehát
kettő különböző meghatalmazás adása szükséges különböző személyek részére a lenti leírásnak
megfelelően (3. és 4. pont). A harmadik személy sem eRecept kiváltására, sem a Lakossági Portál
funkció elérésre nem válik jogosulttá. A harmadik személy kizárólag a Kormányablak előtti
ügyintézésre válik jogosulttá.
A harmadik személy meghatalmazottnak (aki nem lehet sem az idős szülő, sem annak eredetileg
meghatalmazott felnőtt gyermeke) a Kormányablakban történő személyes megjelenés során az
alábbiakra van szüksége:
1. személyazonosító igazolvány bemutatása
2. „Kérelem meghatalmazás EESZT-ben történő rögzítésére” elnevezésű nyomtatvány
(Ügytípustól függően külön nyomtatványon az alábbi alcímmel: elektronikus recept kiváltásra vagy
EESZT Lakossági Portál funkciónak elérésre):


Kérelmező adatainál a Meghatalmazó (idős szülő) nevét és TAJ számát szükséges
kitölteni.



A második részben („Ha a kérelmező nem személyesen jár el:”) a Kormányablakban az
eRecept kiváltására vagy a Lakossági Portál funkció elérésre meghatalmazott személy
(idős szülő felnőtt gyermeke) adatait szükséges kitölteni.



A Mellékletek részben ebben az esetben az első és második négyzetet szükséges kipipálni
és csatolni a „Meghatalmazás” elnevezésű nyomtatványt (ld. 3. pont) és a
Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő
eljárásra” elnevezésű nyomtatványt (ld. 4. pont)



A dokumentumot a meghatalmazott harmadik személy írja alá.



A Kérelem a Kormányablakban történő személyes megjelenés előtt, illetve a
Kormányablakban is kitölthető.
3. „Meghatalmazás” elnevezésű nyomtatvány

(Ügytípustól függően külön nyomtatványon az alábbi alcímmel: elektronikus recept kiváltásra vagy
EESZT Lakossági Portál funkciónak elérésre):


„Alulírott meghatalmazó” adatainál a Meghatalmazó/Kérelmező (pl. idős szülő) nevét és
TAJ-számát szükséges kitölteni.
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A következő pontban az eRecept kiváltására vagy a Lakossági Portál funkció elérésre
meghatalmazott személy (idős szülő felnőtt gyermeke) adatait szükséges megadni (nem a
harmadik személy adatait).



Ezt követően döntés szükséges a meghatalmazás időtartamáról. Ez lehet határozatlan
idejű, amely visszavonásig tart; vagy határozott idejű pontos dátumok megadásával.



A „Képviseleti jogosultság elnevezése” mezőbe bármi megadható (pl. „fiam eRecept”). Ez
azt szolgálja, hogy a későbbiekben az EESZT rendszerében a meghatalmazás könnyebben
azonosítható legyen a meghatalmazó számára például azért, mert a meghatalmazó több
személynek is adott meghatalmazást.



A dokumentumot a Meghatalmazó (idős szülő) írja alá.



A Meghatalmazást a Kormányablakban történő személyes megjelenés előtt szükséges
kitölteni, mivel a Meghatalmazó személyesen nem lesz jelen, valamint azon két tanú
adatainak megadása és aláírása kötelező!
4. „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő
eljárásra” elnevezésű nyomtatvány



„Alulírott meghatalmazó” adatainál annak a személynek a nevét és TAJ-számát kell
megadni, aki meghatalmazta a harmadik személyt abból a célból, hogy az idős szülő által
a felnőtt korú gyermekének adott meghatalmazást rögzíttesse, tehát a 2. és 3. pontban
található dokumentumokat a Kormányablakban személyesen benyújtsa. Ebben az
esetben aláhúzással szükséges jelezni a meghatalmazó státuszát:

 „meghatalmazó” szó húzandó alá, amennyiben az idős szülő hatalmazza meg a harmadik
személyt
 „meghatalmazott” szó húzandó alá, amennyiben az idős szülő felnőtt gyermeke
hatalmazza meg a harmadik személyt


A következő pontban a Kormányablak előtt személyesen eljáró harmadik személy
Meghatalmazott (pl. szomszéd) adatait szükséges megadni.



Ezután szükséges azt a négyzetet kipipálni, amely ügytípusra vonatkozóan a harmadik
személy a Kormányablak előtti ügyintézésre a meghatalmazást kapja. Több lehetőséget is
lehet választani.



A dokumentumot a meghatalmazó (idős szülő vagy felnőtt korú gyermeke, aki a
harmadik személyt meghatalmazza) írja alá.



A Meghatalmazást a Kormányablakban történő személyes megjelenés előtt szükséges
kitölteni, mivel a Meghatalmazó személyesen nem lesz jelen, valamint azon két tanú
adatainak megadása és aláírása kötelező!
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