Törvényes képviselet rögzítése az EESZT-ben
- Ahhoz, hogy a szülő a 14 évnél fiatalabb gyermeke részére válthasson ki papír felírási
igazolás vagy papír recept nélkül elektronikus receptet, a „Törvényes képviseletet”
rögzíteni kell az ESZT-ben, amit CSAK kormányablakban lehet elintézni
- Ennek hiányában csak a papír recept vagy felírási igazolás birtokában lesz a gyógyszer
kiváltására lehetőség
- Ugyanígy kel eljárni nagykorú cselekvőképtelen személy, gondozott esetén is
- A Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges mindkét szülőnek
megjelennie, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak (lásd harmadik
személy által benyújtott kérelem). Így a megjelenő szülő saját- és
meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti rögzíteni a
megfelelő, jogosultságot igazoló okiratok bemutatását követően.

Törvényes képviselet rögzítéséhez szükséges dokumentumok:
- „Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére elektronikus recept
kiváltására és EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére”
o Képviselt személy adatai: a gyermek vagy gondozott adatai
o Törvényes képviselő adatai:
o Ha harmadik személy meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazott adatai:
Ha nem a Törv. Képviselő nyújtja be a kérelmet akkor ide a harmadik személy
adatait kell megadni (ha maga a képviselő nyújtja be ezt a részt üresen kell
hagyni)
o Jogosultság elnevezése: bármi pl.: Apa meghatalmazás
o Mellékelni kell a Törvényes képviseletet igazoló okiratot ami a következők közül
bármelyik lehet:
▪ 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.
▪ Gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről
▪ Cselekvőképtelen nagykorú esetén: A bíróság cselekvőképességet teljesen
vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésről szóló ítélete

- Ha nem a képviselő nyújtja be a kérelmet, hanem egy harmadik személy, akkor
szükség van még egy erről szóló meghatalmazásra vagy egyéb képviseleti
jogosultságot igazoló okiratra
o Tehát az elején leírtak szerint, ha csak az egyik szülő megy be kormányablakba
benyújtani a kérelmet, a másik szülőnek az itt leírtak szerint meg kell
hatalmaznia a kérelmet benyújtó szülőt a Képviselet rögzítésére
o Ezen kívül bárki mást meghatalmazhatunk, hogy a képviselet rögzítési
kérelmének benyújtásához
o Meghatalmazáshoz a következő űrlapot kell kitölteni:
▪ „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése
ügyében történő eljárásra”
▪ (Ez a meghatalmazás nem jogosítja fel a harmadik személyt az eRecept
kiváltására, csakis a kérelem benyújtására)
▪ Itt a meghatalmazó az, aki meghatalmazza a harmadik személyt a
kérelem benyújtására (a megfelelőt alá kell húzni)
▪ Ezen a nyomtatványon a meghatalmazott az a harmadik személy akit
meghatalmazunk a kérelem benyújtására
▪ A megfelelő tárgyat, melyben a meghatalmazott eljárhat az előtte lévő
négyzet kipipálásával lehet megjelölni, többet is lehet pipálni
▪ aláírni pedig a kérelmet benyújtónak (tehát a harmadik személynek) kell

- Saját személyazonosságot igazoló okmányok

