
Elektronikus iratok kézbesítése 
 

Az SZTNH (a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatott hatósági eljárások közül 2011. március 1. 
óta több eljárástípus esetében is lehetőség nyílik a kétoldalú elektronikus kapcsolattartásra. A 2012 első 
negyedéve során hatályba lépett jogszabályi változások tovább bővítik az ilyen eljárások körét, 
ugyanakkor az elektronizáció terén további előrelépést jelent, hogy a közös jogkezelő szervezetek 
felügyelete keretében – a Hivatal történetében elsőként – az elektronikus kommunikáció kizárólagos. 
 

A Hivatal, mint hatóság és az ügyfél közötti elektronikus kommunikációt 2012. április 1-jét 
követően kizárólag a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályozza. Az elektronikus iratok kézbesítésére és a 
kézbesítési vélelem beálltára vonatkozó szabályok az alábbiakban foglalhatóak össze. 

 
A döntések (tehát a határozatok és végzések) közlésére a Ket. 78. § (7) bekezdése, a 

kézbesítési vélelem beálltára a 79. §-a alkalmazandó. Ennek megfelelően, ha a hatóság a döntést 
elektronikus úton közölte, és az ügyfél a döntés átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság 
másik írásbeli formában (postai úton) közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a 
második közlés napja. 

 
A határozatok és végzések esetében tehát a Ket. garanciális jelleggel fogalmazza meg azt a 

követelményt, hogy az átvétel visszaigazolását maga az ügyfél végezze el (ez az elektronikusan 
kézbesített irat megnyitásával automatikusan megtörténik), másrészt, hogy ennek öt napon túli 
elmaradása esetében történjék meg az áttérés egyéb írásbeli kommunikációra. 

 
Amennyiben a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy 

meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni (tehát beáll a kézbesítési vélelem). 

 
Ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot - az ellenkező 

bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni (tehát beáll a kézbesítési vélelem), és ilyen esetben a hatóság a 
kézbesítési vélelem beálltát megalapozó hivatalos irat megküldésével tíz napon belül értesíti az 
ügyfelet. 
 

2. Eltérő szabályok vonatkoznak ugyanakkor a döntésnek nem minősülő elektronikus iratokra. 
Elektronikus nyilatkozatok (tehát döntésnek nem minősülő egyéb iratok, például tájékoztató levelek) 
esetében a Ket. 79/A. §-a alkalmazandó. Az elektronikus nyilatkozat – feltéve, hogy a kézbesítésére 
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján kerül sor – az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a 
kézbesítési szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét igazolja vissza. 

 
Ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozat átvételét a címzett 

megtagadta, az elektronikus nyilatkozat az átvétel megtagadásának napján minősül kézbesítettnek. 
 
Abban az esetben pedig, ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozatot a 

címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az elektronikus nyilatkozat a második értesítést követő 
ötödik munkanapon minősül kézbesítettnek. 

 
Döntésnek nem minősülő elektronikus iratok kézbesítése esetében tehát a továbbiakban nem 

kell áttérni postai útra. 


