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Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, T/10527 . számú
törvényjavaslathoz a bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 81 . §-a (2) és (4) bekezdésének a következő módosítását, valamint a (3)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezést javasolja:

81 . § (2) Ha a 80 . § (1) bekezdése szerint hirdetményi kézbesítésnek lenne helye, továbbá ha a
postai úton kézbesített küldemény „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, és a határozat az
ügyfél számára kötelezettséget állapít meg vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a
határozat [közlésére] közlésének megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnokot kell
kirendelni] rendelhető ki . A kézbesítési ügygondnok köteles megkísérelni az ügyfél
tartózkodási helyének kiderítését és a határozatot eljuttatni az ügyfélhez .

(3) [Ha a (2) bekezdés szerinti kézbesítés harminc napon belül nem járt sikerrel, a
kézbesítési ügygondnok az ügyfél jogainak, illetve jogos érdekeinek megóvása érdekében
a határozat ellen az ügyfél javára jogorvoslattal élhet .] Ha a kézbesítési ügygondnok
eljárása nem járt sikerrel, a határozatot azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a
kézbesítés sikertelenségét a kézbesítési ügygondnok az őt kirendelő hatóságnak bejelenti, de
legkésőbb a kirendeléstől számított harmincadik napon .



(4) A kézbesítési ügygondnokot az eljáró hatóság rendeli ki, [egyebekben a kézbesítési
ügygondnokra az ügygondnokra vonatkozó rendelkezések az irányadók] a kirendelés
nem érinti az üjzyfélnek a 79 . &(4)-(5)bekezdésében meghatározott jogát .

Indokolás

A kézbesítési vélelem jogintézményét az Áe .-be a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LILIM törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004 . évi LXV. törvény
iktatta be . A kézbesítési vélelem jogintézménye a törvényjavaslatba is bekerült, azonban csak
a módosításra vonatkozó javaslattal lehet összhangba hozni az eredetileg a törvényjavaslatban
szereplő kézbesítési ügygondnok jogintézményét a kézbesítési vélelem jogintézményével .

Budapest, 2004 . december 9 .

Dr. Vastagh Pál
elnök
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