
Értesítés átvehető hivatalos dokumentum készenlétben tartásáról 
 

Feladó: < FELADÓ> 

ID: < ID> 

Címzett: < NÉV / MEGNEVEZÉS > 

Kézbesítés kézbesítési igazolás < -sal / nélkül > 

A dokumentum szállítási szolgáltatójánál vehető át: < CÍM > 

Az első értesítés elküldése: < DÁTUM, IDŐPONT > 

A második értesítés elküldése: < DÁTUM, IDŐPONT > 

Az átvételi határidő vége: < DÁTUM > 24.00 óra 

< A SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÓ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSA > 
 
 

Fontos tájékoztatás! 
 

1. Második értesítés csak akkor kerül elküldésre, ha a dokumentumot az első értesítés elküldésétől 

számított 48 órán belül nem vette át. 

2. Egy olyan dokumentumot, amit kézbesítési igazolással kézbesítenek vagy igazolhatóan megküldenek, 

csak állampolgári kártyájával vagy (amennyiben külön megállapodást kötött a szállítási szolgáltatójával) 

automatizált módon kiváltott aláírás alkalmazásával veheti át. 

3. Alapvetően a kézbesítés joghatásai (pl. a jogorvoslati határidő kezdete) az első értesítés elküldésétől 

számított első munkanapon lépnek hatályba (kivéve, ha a dokumentumot már előbb átvette, lásd a 4. 

pontot). A szombat nem számít munkanapnak. 

A kézbesítés nem minősül teljesítettnek, ha az értesítések nem érkeznek meg Önhöz, azonban 

teljesítettnek minősül a két értesítés egyikének megérkezését követő nappal, ha az az átvételi határidőn 

belülre esik. 

4. A dokumentum legkésőbb átvételekor számít kézbesítettnek. 

5. Akkor is, ha Ön a dokumentumot nem veszi át, kézbesítettnek számít, amennyiben a két értesítés 

legalább egyike az átvételi határidő utolsó előtti napján megérkezik Önhöz (lásd azonban a 6. pontot). 

6. A kézbesítés azonban nem minősül teljesítettnek, amennyiben Ön 

– az elektronikus értesítésekről nem szerzett tudomást vagy 

– bár tudomást szerzett ezekről, az átvételi határidő alatt mindegyik kézbesítési címtől nem csupán 

átmenetileg volt távol. Ebben az esetben a kézbesítés a kézbesítési címek egyikére való visszatérést 

követő első olyan napon minősül teljesítettnek, amely az átvételi határidőn belülre esik, és amelyen a 

dokumentumot át lehetne venni. 

7. Ha a szállítási szolgáltatójának több elektronikus címet adott meg, és ugyanazt az értesítést több 

elektronikus címre is elküldik, akkor a legkorábbi elküldés időpontja a mérvadó. 
 
 
 
 
7. számú nyomtatvány a kézbesítésről szóló törvény 35. § (1) és (2) bek.-éhez és 36. §-ához 
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