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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § . (1) és (3) bekezdése és 102 . §. (1) bekezdése alapján a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XX11. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/17876 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 2 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

Az ML 6. §-a a következő új (5)=U6 bekezdéssel egészül ki :

„(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, [postai kézbesítés esetén az írásbeli
nyilatkozatot] a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló külön
jogszabály szerint[i] tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített írásbeli
nyilatkozatot

a) ha az érdekelt a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az [sikertelen] eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés

elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni .

(6) Az olyan nyilatkozattal kapcsolatban, amely tekintetében e törvény alapján bírósági
eliárásnak van helye, az (5) bekezdésben szabályozott kézbesítésivélelem megdöntése iránt az
eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon, de legkésőbb a vélelem beálltától számított hat hónapon belül terjeszthető
elő kérelem a bíróságnál . A kézbesítési vélelem megdöntésére egyebekben a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi 111. törvény99/A.~ (3) és (5) bekezdését kell megfelelően
alkalmazni . A vélelem megdöntése esetén a bírósági eljárás kezdeményezésére előírt határidőt
megtartottnak kell tekinteni ."
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Bizottsátti kapcsolódó módosító javaslat



Indokolás

A módosító javaslat pontosítja az eredeti módosító javaslatnak az (5) bekezdést érintő részét . A
postai kézbesítés esetén ugyanis, amennyiben nem hivatalos iratról van szó, az ajánlott levélről
szóló értesítés a levélszekrénybe történő bedobásával nem igazolható, hogy az érintett az átvételt
megtagadta. Ezért ehhez kapcsolódó, a kézbesítési vélelem beálltát érintő speciális szabály
megfogalmazása szükségtelen . Ehelyett a térdvevény különszolgáltatással feladott levéllel
kapcsolatosan rendelkezik a javaslat . A postai szolgáltatásokról szóló külön jogszabály
szóhasználatának megfelelően sikertelen kézbesítési kísérlet helyett eredménytelen kézbesítési
kísérlet kifejezés alkalmazására is sor kerül .

Budapest, 2005 . november 17 .

Dr. Balsai István
elnök
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