A Kormány 127/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárgyú rendeleteknek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvénnyel összefüggő
módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. §, valamint a 6. § (3) bekezdése tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. §
(1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 3. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), d) és e)
pontjában,
a 4. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o)
pontjában,
a 6. § (1) bekezdése tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13.,
15., 17–35., 38–40., 42–43. pontjában,
valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. § s) pontjában,
a 6. § (2) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1)
bekezdés t) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az engedélyes szolgáltató a postai tevékenységének szakmai irányításáért felelős vezető
elhalálozása esetén, vagy
ha a bíróság a szakmai tevékenységét érintő ügyben vagy ügycsoportban cselekvőképességet
korlátozó gondnokság alá helyezte, a hírközlési hatóság egyidejű értesítése mellett, a
változástól számított további 3 hónapig működhet a tevékenység irányításáért felelős vezető
vagy a szakmai tevékenységért felelős vezető állású munkavállaló nélkül.
A hírközlési hatóság – az engedélyes szolgáltató kérelmére – ezt a határidőt további 2
hónappal meghosszabbíthatja.
Az engedélyes szolgáltató a határidő lejártáig – a hírközlési hatóság külön előzetes felszólítása
nélkül – köteles igazolni a szakmai alkalmassági követelmények teljesülését.”
2. § (1) A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV.
19.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 14. életévét be nem töltött kiskorúnak érkezett könyvelt küldeményt a törvényes
képviselőnek kell kézbesíteni.
A kiskorú törvényes képviselője a kiskorú részére érkezett könyvelt küldeményt címzettként
veheti át. Ha a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú személy
gondnokát a bíróság a postai küldemények
átvétele tekintetében önálló eljárásra jogosította fel, az ilyen személynek érkezett könyvelt
küldeményt a gondnoknak kell kézbesíteni. A gondnoknak e minőségét jogerős bírósági
határozattal kell igazolnia.”
(2) A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a természetes személy címzett a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a címben
megjelölt helyen és ott nem található meghatalmazottja sem, a postai küldemény – ha a
címzett azt nem zárta ki – az ott tartózkodó alábbi személyeknek (helyettes átvevő) is
kézbesíthető:]
„a) a címzett 14. életévét betöltött, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy
élettársa,”

3. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági
felügyeletéről szóló 23/2006.
(II. 3.) Korm. rendelet 3. § 7. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkezező szervezet”
szövegrész helyébe a „jogi személyiség nélküli jogalany” szöveg lép.
4. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2.
§ (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkeznek” szövegrész helyébe a „jogi
személyiség nélküli jogalanyok” szöveg lép.
5. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
6. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. § (2) bekezdésében, valamint 2.
melléklet 13. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény”
szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg lép.
(2) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő
hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében a
Beszállító fogalmának meghatározásában a „jogi személyiség nélküli szervezet” szövegrész
helyébe a „jogi személyiség nélküli jogalany” szöveg lép.
(3) A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 3. számú mellékletében az A/1., A/2., A/3. és 4. számú mellékletében a B
mintákon a „közeli hozzátartozója, élettársa [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe az „a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, élettársa” szöveg lép.
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