
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) ügyintézés

Kérelem törvényes képviseleti  jogosultság Elektronikus Egészségügyi  Szolgáltatási
Térben történő rögzítésére, illetve törlésére 
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Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- személyazonosításra  alkalmas  érvényes  okmány

(személyazonosító  igazolvány,  kártya  formátumú  vezetői
engedély, útlevél)

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- TAJ kártya
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˗ személyesen: az  ország  valamennyi  kormányablak  és
okmányirodai ügyfélszolgálatán.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A  Kormányablakban  személyazonosság  igazolása  után  a  törvényes
képviselő benyújthatja  a törvényes képviseleti  jogosultság EESZT-
ben történő rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes
képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására.

A  Kormányablakban  történő  eljáráshoz  nem  feltétlenül  szükséges
mindkét  szülőnek  megjelennie,  az  eljárásra  meghatalmazást
adhatnak  egymásnak.  Így  a  megjelenő  szülő  saját-  és
meghatalmazottként  a  másik  fél  törvényes  képviseleti  jogát  is  kérheti
rögzíteni  a  megfelelő,  jogosultságot  igazoló  okiratok  bemutatását
követően.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÉS OKIRATOK:

 Kérelem  törvényes  képviseleti  jogosultság  EESZT-ben  
rögzítésére

 A  jogosultság  igazolásához  házastársak  esetében  a  gyermek
születési anyakönyvi kivonata szükséges.

 Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve

https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Torvenyes_kepviselet_rogzitese_urlap_eRecept_es_Lakossagi_Portal_EESZT.pdf/d7644d47-a317-1e24-790e-269453f1084a
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Torvenyes_kepviselet_rogzitese_urlap_eRecept_es_Lakossagi_Portal_EESZT.pdf/d7644d47-a317-1e24-790e-269453f1084a
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/799161/Meghatalmazas_harmadik_fel_eljarasara_EESZT.pdf/463e74d2-4de2-b351-fa3c-837a2247f6b6


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

 Gyámhatóság határozta a gondnokrendelésről

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 (öt) évre,
cselekvőképesség  teljes  korlátozása  esetén  maximum  10  (tíz)évre
rögzíthető.

EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlését 
o a (volt) képviselt személy,
o a (volt) törvényes képviselő valamint 
o az általuk az eljárásra meghatalmazott más személy 

kezdeményezheti. 

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 a  szülői  felügyelet  gyakorlásának  rendezésére  hozott  bírósági

ítélet, amelyben megszüntetésre kerül a szülő felügyeleti joga  
o 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 a gyámolt meghal: a gyámolt halotti anyakönyvi kivonata 
o a  gyámolt  szülői  felügyelet  alá  kerül:  a  szülői  felügyelet  alá

helyező határozat 
o a  gyámolt  eléri  a  nagykorúságot:  ebben  az  esetben

automatikusan megszűnik a törvényes képviseleti jogosultság 

Gondnokság esetén: a bíróság vonatkozó ítélete.



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  a  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

Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére

Kérelem EESZT-ben rögzített törvényes képviselet törlésére 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.
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