
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) ügyintézés

Kérelem  meghatalmazás  Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Térben  történő
rögzítésére, visszavonására

ÜGYMENETLEÍRÁS

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség Országos

Ügyintézés helye

Ügyfélkapus azonosítást követően az alábbi linken:

https://www.eeszt.gov.hu/

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- érvényes  személyazonosításra  alkalmas  okmány

(személyazonosító  igazolvány,  kártya  formátumú  vezetői
engedély, útlevél)

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- TAJ kártya

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

8  (nyolc)  nap,  de  hiánytalan  kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  az
ügyintézés 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

˗ személyesen: az  ország  valamennyi  kormányablak  és
okmányirodai ügyfélszolgálatán.

˗ elektronikus  úton:  ha  az  ügyfél  rendelkezik  ügyfélkapu
regisztrációval, a https://www.eeszt.gov.hu oldalon 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az EESZT-ben adott meghatalmazás az annak birtokában gyakorolható
jogosultság tartalma szerint kétféle lehet: 

˗ meghatalmazás Elektronikus recept (eRecept) kiváltására:  a
meghatalmazott  a  meghatalmazó  helyett  és  nevében  a
meghatalmazó  részére  az  EESZT  útján  kiállított  elektronikus
recepteket kiválthatja

˗ meghatalmazás  az  EESZT  Lakossági  Portálon  elérhető
funkciók  elérésére  vonatkozóan:  a  meghatalmazott  a
meghatalmazó EESZT Lakossági Portál felületére beléphet, az ott
található  funkciókat  és  szolgáltatásokat  helyette  és  nevében
használhatja

A  meghatalmazó  a  szándéka  szerint  mindkettő,  vagy  csak  az  egyik
jogosultságot biztosíthatja a meghatalmazott részére.  

https://www.eeszt.gov.hu/
https://www.eeszt.gov.hu/


A meghatalmazás érvényessége 
Tetszőlegesen  választott  kezdő-  és  befejező  dátum  megadásával
határozott idejű, vagy visszavonásig terjedő határozatlan idejű. 
A  határozott  idejű  meghatalmazás  a  befejező  napon  automatikusan
érvényét veszti.
A  meghatalmazás  a  határozott  és  határozatlan  idejű  meghatalmazás
esetén is bármikor visszavonható.

A meghatalmazás adásának menete:

1. Személyesen a kormányablakban történő ügyintézés esetén:

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: 

1.  Meghatalmazás  (A  meghatalmazás  előzetesen  megírandó
és  aláírandó,  két  tanú  kézzel  írt  adataival  és  aláírásával
ellátandó.  Az  Információs  Portál  (https://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
(https://e-egeszsegugy.gov.hu/)  és  a  Lakossági  Portál
(eeszt.gov.hu) felületről.) 

b) 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. 

2. Elektronikus úton

A meghatalmazó a  Lakossági  Portál-on a „Belépés”  menüpontban az
ügyfélkapus azonosítást követően az „Önrendelkezés” menüpont alatt
az „Új meghatalmazás” fülön található  elektronikus űrlap kitöltésével
adhat  jogosultságot  az  általa  kiválasztott  meghatalmazottnak.  A
meghatalmazás  elektronikus  úton  történő  rögzítéséhez  nincs  szükség
papír alapú nyomtatvány kitöltésére és aláírására.

A  Portálra  történő belépéshez  szükséges  a  meghatalmazó  személyes
ügyfélkapuhoz  tartozó  felhasználóneve  és  a  hozzá  tartozó  jelszó,
valamint saját TAJ-száma.

http://www.eeszt.gov.hu/
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_harmadik_fel_eljarasara_EESZT.pdf/463e74d2-4de2-b351-fa3c-837a2247f6b6
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_harmadik_fel_eljarasara_EESZT.pdf/463e74d2-4de2-b351-fa3c-837a2247f6b6
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_harmadik_fel_eljarasara_EESZT.pdf/463e74d2-4de2-b351-fa3c-837a2247f6b6
http://www.eeszt.gov.hu/
https://e-egeszsegugy.gov.hu/
http://www.eeszt.gov.hu/
https://e-egeszsegugy.gov.hu/
https://e-egeszsegugy.gov.hu/


A meghatalmazás visszavonásának menete:

1. Személyesen a kormányablakban történő ügyintézés esetén:

Eljárhat a meghatalmazó személyesen, a meghatalmazottja, az eljárásra
meghatalmazott vagy képviseletre egyéb jogcímen jogosult más személy.
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.

2. Elektronikus úton

A meghatalmazó  az  EESZT  Lakossági  Portál-on  a  „Belépés”
menüpontban az ügyfélkapus azonosítást követően az „Önrendelkezés”
menüpont  alatt  a „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.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

˗ 1997.  évi  XLVII.  törvény  az  egészségügyi  és  a  hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüak.)
EESZT-ről szóló III/A. fejezete 

˗ 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet  az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási  Térrel  kapcsolatos részletes szabályokról: (EESZT
rendelet) 

˗ 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól 

˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(Ákr.) 

˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
˗ 84/2012.  (IV.21.)  Korm.  rendelet  egyes,  az  elektronikus

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

˗ 451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  az  elektronikus  ügyintézés
részletszabályairól 

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

 Elektronikus recept (eRecep) kiváltására vonatkozóan:

Meghatalmazas_rogzitese_urlap_eRecept_kivaltas_EESZT

 EESZT  Lakossági  Portálon  elérhető  funkciók  elérésére
vonatkozóan:

Meghatalmazas_rogzitese_urlap_Lakossagi_Portal_eleres_EESZT

 Elektronikus  recept  (eRecep)  kiváltására  vonatkozó

https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_rogzitese_urlap_Lakossagi_Portal_eleres_EESZT.pdf/a0a8ff6e-90ce-da7a-47ac-d25aa1aed6c5
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_rogzitese_urlap_eRecept_kivaltas_EESZT.pdf/2821bcea-7357-b966-53c3-e5f8d9b9ba89
http://www.njt.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV
http://www.eeszt.gov.hu/


meghatalmazás visszavonása:

eRecept meghatalmazás visszavonása iratminta

  EESZT  Lakossági  Portálon  elérhető  funkciók  elérésére
vonatkozó meghatalmazás visszavonása:

Lakossági Portál meghatalmazás visszavonása iratminta

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

https://www.eeszt.gov.hu

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.

../T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20az%20%C3%BCgyfelet%20megillet%C5%91%20jogokr%C3%B3l%20%C3%A9s%20k%C3%B6telezetts%C3%A9gekr%C5%91l.pdf
../T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20az%20%C3%BCgyfelet%20megillet%C5%91%20jogokr%C3%B3l%20%C3%A9s%20k%C3%B6telezetts%C3%A9gekr%C5%91l.pdf
https://www.eeszt.gov.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_visszavonasa_urlap_Lakossagi_Portal_eleres_EESZT.pdf/d7a905dd-e27b-48cc-2845-4e18a00a2977
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_visszavonasa_urlap_eRecept_kivaltas_EESZT.pdf/a5f03733-dcae-cf92-e8ff-d553ced32c58
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