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Törvények

2016. évi XII. törvény
a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról*

1. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A postai szolgáltató a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.
Az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó adaton kívül nem ismerhető meg az egyetemes postai szolgáltató
és az egyetemes postai szolgáltató által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat,
amelynek más által történő megismerése az egyetemes postai szolgáltató vagy az egyetemes postai szolgáltató
által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy
közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene. Aránytalan
a sérelem különösen akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala az egyetemes postai szolgáltató vagy az egyetemes postai szolgáltató által a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított
vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”
2. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 49. alcíme a következő 77/B. §-sal egészül ki:
„77/B. § A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XII. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított 53. § (4) bekezdését a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően benyújtott,
közérdekű adat megismerése iránti igénnyel összefüggésben a Módtv.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően megkötött postai szolgáltatási szerződések
tekintetében is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 1-i ülésnapján fogadta el.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 103/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Szilágyi Ágnest 2016. május 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-2/2016.

A köztársasági elnök 104/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Konczné dr. Biró Annát 2016. augusztus 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-3/2016.

A köztársasági elnök 105/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Záborszkyné dr. Kálmán Ágnest 2016. szeptember 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-4/2016.
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A köztársasági elnök 106/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Czinkné dr. Arató Zita
Erzsébetet a 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-5/2016.

A köztársasági elnök 107/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ölbei Anitát
a 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-6/2016.

A köztársasági elnök 108/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rózsa Erikát
a 2016. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-7/2016.
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A köztársasági elnök 109/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tergalecz Esztert
2016. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01937-8/2016.

A köztársasági elnök 110/2016. (IV. 1.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Szalay Zsuzsát 2016. április 4-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. március 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02061-2/2016.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

