
Meghatalmazás eRecept kiváltásához  

Kormányablakon keresztül 

 

- Kormányablakon keresztül lehetőség van meghatalmazni az eRecept kiváltására több 
személyt is 
 

- A kérelem benyújtásához elég  az egyik félnek (meghatalmazó vagy meghatalmazott) 
befáradni egy kormányablakba 

 

- A meghatalmazás CSAK abban az esetben érvényes, ha a dokumentumok beadásra és 
rögzítésre  kerültek valamelyik kormányablak által, önmagában a papírok kitöltése (és 
pl.: gyógyszertárban bemutatása) nem teszi lehetővé más eReceptjeinek kiváltását 
 

- A kérelem kormányablakba való benyújtásához a nyomtatványokat le lehet tölteni 
előre akár otthon is és kitöltve, aláírva (tanúk által is ahol szükséges) magunkkal vinni 

 

- Az űrlapokat és részletes, hiteles tájékoztatást a  
https://e-egeszsegugy.gov.hu/meghatalmazasok-az-eeszt-ben oldalon lehet megtalálni  

 

- A megadott nyomtatványokon (azaz az itt részletezett nyomtatványokon) kívül más, 

akár kézzel, akár géppel írt meghatalmazás nem fogadható el sem a 

kormányablakban, sem a gyógyszertárakban az eRecept kiváltására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/meghatalmazasok-az-eeszt-ben


 

1. Abban az esetben, ha a meghatalmazó nyújtja be a kérelmet, szükség van a: 
- „Kérelem meghatalmazás EESZT-ben rögzítésére elektronikus recept kiváltására” 

o itt a „Kérelmező adatai” részt (meghatalmazó adatai) kell ketölteni,  

o a „Ha a kérelmező nem személyesen jár el:” részt pedig üresen hagyni,  

o a „Meghatalmazás elektronikus recept kiváltására” részt kipipálni 

o aláírni pedig annak kell aki benyújtja a kérelmet 

ÉS 

- „Meghatalmazás elektronikus recept kiváltására” (ez a tényleges meghatalmazás) 

o ezen a meghatalmazó és meghatalmazott részt is kitölteni 

o érvényességet vagy egy adott időpontig vagy visszavonásig tudjuk megadni 

o „Képviseleti jogosultság elnevezése:” részhez bármi pl.: feleség meghatalmazás 

o aláírni pedig a meghatalmazónak kell 

Ürlapok kitöltésére 

- Valamint saját személyazonosító okmányra és TAJ kártyára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Abban az esetben, ha a meghatalmazott nyújtja be a kérelmet, szükség van 

a: 
- „Kérelem meghatalmazás EESZT-ben rögzítésére elektronikus recept kiváltására” 

o itt a „Kérelmező adatai” részt (a meghatalmazó adatai) és  

o a „Ha a kérelmező nem személyesen jár el:” részt is ki kell tölteni, ahova 

meghatalmazott adatait kell magadni  

o a „Meghatalmazás elektronikus recept kiváltására” részt kipipálni 

o aláírni pedig annak kell aki benyújtja a kérelmet 

ÉS 

- „Meghatalmazás elektronikus recept kiváltására” (ez a tényleges meghatalmazás) 

o ezen a meghatalmazó és meghatalmazott részt is kitölteni 

o érvényességet vagy egy adott időpontig vagy visszavonásig tudjuk megadni 

o „Képviseleti jogosultság elnevezése:” részhez bármi pl.: feleség meghatalmazás 

o aláírni pedig a meghatalmazottnak kell) 

Ürlapok kitöltésére 

- Valamint saját személyazonosító okmányra és TAJ kártyára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ezeken kívül lehetőség van arra, hogy a meghatalmazón és 

meghatalmazottan kívül egy harmadik személy járjon el az ügyben, ilyenkor 

szükség van a: 
- „Kérelem meghatalmazás EESZT-ben rögzítésére elektronikus recept kiváltására” 

o itt a „Kérelmező adatai” részt (a meghatalmazó adatai) és  

o a „Ha a kérelmező nem személyesen jár el:” részt is ki kell tölteni, ahova 

meghatalmazott adatait kell magadni  

o a „Meghatalmazás elektronikus recept kiváltására” részt kipipálni 

o aláírni pedig annak kell aki benyújtja a kérelmet (itt a harmadik személynek) 

ÉS 

- „Meghatalmazás elektronikus recept kiváltására” (ez a tényleges meghatalmazás) 

o ezen a meghatalmazó és meghatalmazott részt is kitölteni 

o érvényességet vagy egy adott időpontig vagy visszavonásig tudjuk megadni 

o „Képviseleti jogosultság elnevezése:” részhez bármi pl.: feleség meghatalmazás 

o aláírni pedig a meghatalmazónak kell) 

ÉS 

- „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) 

o Itt a meghatalmazó az, aki meghatalmazza a harmadik személyt a kérelem 

benyújtására, tehát lehet az „eredeti” meghatalmazó vagy a meghatalmazott  

is (a megfelelőt alá kell húzni) 

o Ezen a nyomtatványon a meghatalmazott az a harmadik személy akit 

meghatalmazunk a kérelem benyújtására 

o A megfelelő tárgyat, melyben a meghatalmazott eljárhat az előtte lévő négyzet 

kipipálásával lehet megjelölni, többet is lehet pipálni 

o aláírni pedig a kérelmet benyújtónak (tehát a harmadik személynek) kell 

Ürlapok kitöltésére 

- Valamint saját személyazonosító okmányra és TAJ kártyára 


