Tájékoztató a kézbesítési vélelemről
1. A kézbesítési vélelem jelentése
Új eljárási szabály, hogy ha a címzett az átvételt megtagadja, úgy a postai úton megküldött
iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.
Ha pedig az irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, akkor azt a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
Amennyiben a kézbesítési vélelem beáll, úgy annak tényéről a vélelem beálltát követő 8
napon belül kell a felet értesíteni, ehhez csatolni kell a kötelezést tartalmazó határozatot
vagy az ajánlást is. A kézbesítési vélelem beálltának tényét, a vállalkozás nevét és székhelyét
a békéltető testületek honlapján közzé kell tenni, feltüntetve az ügy konkrét számát is.
A kézbesítési vélelemre vonatkozó legfontosabb szabályokat az alábbi táblázat tartalmazza:
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2. A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem
A vélelem megdöntése iránti kérelem csak és kizárólag a békéltető testület kötelezést
tartalmazó határozata vagy ajánlás kézbesítése esetén terjeszthető elő akkor, ha a kézbesítés
szabálytalan volt vagy pedig a természetes személy, illetve a jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság címzett a kézbesítésről önhibáján kívül nem szerzett
tudomást. A kérelem előterjesztésére két határidő került meghatározásra, ez alapján a
kérelmet a vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de
legkésőbb a vélelem beálltától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A
kérelemben elő kell adni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek igazolják a kézbesítés
szabálytalanságát vagy valószínűsítik az önhiba hiányát. Elbírálására a békéltető testület
elnöke jogosult, erről tizenöt napon belül szükséges döntenie. Amennyiben annak helyt ad,
úgy a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, a feleknek
ekkor meg kell küldeni öt napon belül a kötelezést tartalmazó határozatot vagy ajánlást. Azon
ajánlások kapcsán pedig, amelyek a kézbesítési vélelemre tekintettel kerülnek nyilvánosságra

hozatalra, ha a vélelem megdöntésre kerül, úgy a békéltető testület köteles haladéktalanul
intézkedni a nyilvánosságra hozatal megszüntetéséről.
A kézbesítési vélelem kapcsán az Fgytv-ben rögzítésre kerül az is, hogy ha olyan kötelezést
tartalmazó határozat alapján indul végrehajtási eljárás, amely kézbesítési vélelemre tekintettel
került meghozatalra, úgy a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelemnek nincs
halasztó hatálya. Ha azonban a kérelemben foglalt tények fennállása valószínű, úgy a
békéltető testület elnökének értesíteni kell a bíróságot haladéktalanul erről. Az értesítésnek
tartalmaznia kell magát a kérelmet és az alapját képező tények valószínűségére vonatkozó
álláspontot is. A vállalkozás a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemben kérheti
egyúttal a végrehajtás felfüggesztését, amelyet a bíróság akár a fogyasztó meghallgatása
nélkül is elrendelhet. A kézbesítési vélelem megdöntésre vonatkozó legfontosabb
szabályok a következő táblázatban kerültek összefoglalásra:
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