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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelete
az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról
Az 1. és a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 29. pontjában, a 4. alcím
tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában, az 5. alcím tekintetében
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása
1. §

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH
rendelet (a továbbiakban: R1) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az azonosítókkal való gazdálkodás feladatait – az Eht. 10. § (1) bekezdés 12. pontjában és 55/A. §-ában
foglaltakra tekintettel – a hatóság látja el.”
(2) Az R1 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság honlapján közzéteszi:)
„g) az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat,”

2. §		
Az R1 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az azonosító lekötés, azonosító kijelölés, azonosító visszavonás, számmező átadás és szolgáltatás jogutódlás
iránti eljárás (a továbbiakban együtt: azonosító engedélyezési eljárás) kérelemre vagy hivatalból indul.
(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmére induló azonosító engedélyezési eljárásokat a hatóság a kérelmek
beérkezésének sorrendjében folytatja le.”
3. §		
Az R1 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lekötési engedély más szolgáltatónak át nem engedhető.”
4. §		
Az R1 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kijelölési engedély más szolgáltatónak át nem engedhető. A kijelölési engedély jogosultja a számára kijelölt
azonosító használatára – az elhordozott számok kivételével – az 1. mellékletben foglaltak szerint előfizetőt előfizetői
jogviszony keretében, vagy számhasználót számhasználati jogviszony keretében jogosíthat fel.”
5. §		
Az R1 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A kijelölési engedély jogosultja kérelmezheti a számmező átadását olyan – hordozott számokat
tartalmazó – számmező esetén, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt előfizetői szolgáltatást. A hatóság
a számmezőt – eltérő megállapodás hiányában – annak a szolgáltatónak jelöli ki, amely a számmezőben a legtöbb
hordozott számmal rendelkezik.
(2) A számmező átadás két szolgáltató megállapodása esetén is kérelmezhető. Az átvevő szolgáltató, amely
a számmezőt át kívánja venni, a kijelölési engedély jogosultjának, az átadó szolgáltatónak a hozzájárulásával
kérelmezheti a számmező átadást.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

381

6. §		
Az R1
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló
3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása
7. §

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet
(a továbbiakban: R2) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Emelt díjas szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból értéknövelt,
különösen információt, tartalmat, kényelmi funkciót nyújtó szolgáltatások elérését teszi lehetővé emelt díjas indított
hívás, vagy emelt díjas indított, vagy fogadott üzenetek útján. Az emelt díjas szolgáltatás igénybevételének díja
magában foglalja az értéknövelt szolgáltatás díját is. Az emelt díjas szolgáltatás a szolgáltatás tartalma és díja szerint
lehet emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás, vagy emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás vagy emelt díjas felnőtt
szolgáltatás.”
(2) Az R2 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. Nomadikus telefonszolgáltatás: olyan telefonszolgáltatás, amely a hívások kezdeményezése és fogadása
céljából a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok tetszőleges, az alkalmazott technológiától független IP alapú
adatátvitelt biztosító előfizetői hozzáférési pontján elérhető, azaz a szolgáltatáshoz való hozzáférés nincs egy adott
előfizetői hozzáférési ponthoz vagy eszközhöz rendelve.”

8. §		
Az R2 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § e) pontjában meghatározott – az Eht. 188. § 3. pontja szerint az azonosítógazdálkodás körébe eső –
azonosítókat a hatóság köti le és jelöli ki az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás
rendjéről szóló NMHH rendeletben meghatározott eljárás szerint.”
9. §		
Az R2
a)
1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
b)
2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és
a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása
10. §		
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10 000 Ft.”

4. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása
11. §		
A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R3) 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltatónak biztosítania kell a kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt
díjas szolgáltatás (SHS = 90, 91), valamint a nomadikus telefonszolgáltatás előfizetői számainak hordozhatóságát,
e rendeletnek megfelelően.”
12. §		
Az R3 8. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A KRA a következő szolgáltatói és felhasználói adatokat tárolja:)
„a) a szolgáltató neve, KRA kapcsolatban használt IP-címei, a kapcsolattartó, vagy kapcsolattartók neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe,
b) természetes személy szolgáltatói felhasználó esetében a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, és”
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13. §		
Az R3 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KRA és a szolgáltatók közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik.
Mind a KRA, mind a szolgáltatók által küldött üzeneteket legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell
ellátni. A hatóság a KRA zavartalan működése érdekében a szolgáltatók által küldött egyes üzeneteket – a 10. §
(1) bekezdése szerinti műszaki leírásokban foglalt szabályoknak megfelelően – elektronikus aláírás nélkül is
elfogadhatja, amennyiben elektronikusan aláírt üzenet KRA részére történő továbbítása objektív műszaki okból nem
lehetséges.”
14. §

(1) Az R3 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KRA rendszerhez minden olyan szolgáltató köteles csatlakozni, amely földrajzi, mobil vagy nomadikus
telefonszolgáltatáshoz tartozó számmező kijelölési engedélyével rendelkezik. Ezen számok kijelölési engedélyének
visszavonása esetén a hatóság a szolgáltató KRA rendszerhez való hozzáférését megszünteti.”
(2) Az R3 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hatóság kezdeményezi az (1) bekezdés szerinti kijelölési engedélyek visszavonását abban az esetben is, ha
a szolgáltató a KRA rendszerrel való kapcsolattartásban nem biztosítja a tranzakciók végrehajtásának feltételeit.”

15. §		
Az R3 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A szolgáltató mentesül a számhordozás hibás teljesítésének felelőssége alól, a kötbérfizetési kötelezettséget is
beleértve, ha azt a KRA meghibásodása okozta. Ennek igazolására a szolgáltató a hibajegyről másolatot kérhet.”

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának
díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása
16. §		
Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló
5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R4) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 16. §, az 1. melléklet 1.2., 2. pontja, valamint a 3. melléklet 1.2., 1.4., 2., 2.2., és 2.3. pontja
2016. június 30-án lép hatályba.

18. §

(1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) e rendelet hatálybalépését követő 60 napon
belül az SHS = 38 számozási tartományban üzleti hálózat üzemeltetéséhez korábban kiadott kijelölési engedélyt
elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, ha az azonosító további használata megfelel az e rendeletben foglalt
feltételeknek, vagy visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt
feltételeknek.
(2) E rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül az SHS = 40 számozási tartományt – a kijelölt számmezők
kivételével – a Hatóság zárolja.
(3) A Hatóság 2016. június 30-i dátummal az SHS = 40 számozási tartományban kedvezményes díjazású szolgáltatás
nyújtásához korábban kiadott kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, ha az azonosító további
használata megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, vagy visszavonja, ha az azonosító további használata
nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.
(4) A Hatóság az SHS = 40 számozási tartományban kijelölt számmezők használatára vonatkozóan kiadott engedélyeket
2017. december 31-i dátummal visszavonja.
(5) A Hatóság e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül a korábban kiadott mobil hálózati kód kijelölési
engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg
az e rendeletben foglalt feltételeknek.

19. §

(1) Az R2 1. melléklet 2.1.4. pontjába foglalt táblázat 10. sora, és az R3 2. § 17. pontja hatályát veszti.
(2) Az R1 16/A. § (2) bekezdés f ) pontjában a „2.7. és” szövegrész, az R2 2. § 2. pontja, az R2 1. melléklet 2.1.4. pontjába
foglalt táblázat 7. sora, az R2 1. melléklet 2.2.3. pont utolsó bekezdésében a „kedvezményes díjazású” szövegrész,
az R2 1. melléklet 2.5. pontja és az R3 3. § (3) bekezdésében a „kedvezményes díjazású szolgáltatás” 2016. június
30-án hatályát veszti.
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(3) Az R4 1. mellékletébe foglalt táblázat 7. sora 2017. december 31-én hatályát veszti.
		

Dr. Karas Monika s. k,

		

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez
1. Az R1 1. melléklet 1.1.2. pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből – a hordozott számok kivételével –
előfizetői számot meghatározni, és a szám használatára – az adott földrajzi területen előfizetői hozzáférési ponttal
ténylegesen rendelkező előfizetőt az előfizetői szerződés keretében feljogosítani.”
1.1. Az R1 1. melléklet 1.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 70)
1.2.1. A gazdálkodás rendje
A mobil számokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.
1.2.2. A mobil számozási tartományok felosztása
Az SHS = 20, 30 és 70 számozási tartomány, valamint az SHS = 50 számozási tartomány 1. táblázatban
meghatározott résztartományai hatósági szerződés keretében a táblázatban szereplő mobil rádiótelefon
szolgáltatókhoz vannak rendelve.
1. táblázat
1

A

B

SZÁMOZÁSI TARTOMÁNY VAGY RÉSZTARTOMÁNY

SZOLGÁLTATÓ

2

20 abc defg

Telenor Magyarország Zrt.

3

30 abc defg

Magyar Telekom Nyrt.

4

50 1bc defg és 50 2bc defg

DIGI Kft.

5

50 9bc defg és 50 8bc defg

MVM NET Zrt.

6
70 abc defg
Vodafone Magyarország Zrt.
Az SHS = 31 számozási tartomány nincsen mobil rádiótelefon szolgáltatóhoz rendelve.
1.2.3. Számmező használat
Mobil számmező köthető le és jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet mobil rádiótelefon szolgáltatás
vagy mobil internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési
szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A hatóság az 1.2.2. pontban felsorolt valamely mobil rádiótelefon szolgáltató részére az adott szolgáltatóhoz
hozzárendelt számozási tartományhoz vagy résztartományhoz tartozó előfizetői számmezőket köti le és jelöli
ki. Amennyiben az SHS = 20, 30 és 70 számozási tartományban nincs kijelölhető számmező, a szolgáltató
részére az SHS = 31 számozási tartományból jelölhető ki számmező.
Az 1.2.2. pontban fel nem sorolt mobil szolgáltatónak számmező abban az esetben köthető le és jelölhető ki,
ha a kérelmező benyújtja legalább egy, az 1.2.2. pontban felsorolt és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó
szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről.
Az SHS = 20, 30, 50 és 70 számozási tartományhoz tartozó számmező lekötéshez és kijelöléshez
a tartományhoz vagy résztartományhoz hozzárendelt, és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó
szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulása is szükséges. Az SHS = 31 számozási
tartományban a számok használatához hozzájárulás nem szükséges.
Kijelölt számmezőre a hatóságtól számmező átadás a 13. §-ban foglalt esetekben akkor kérhető, ha a fenti
feltételek a számmező átadás után is teljesülnek.
A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből – a hordozott számok kivételével –
az előfizetői számot meghatározni és a szám használatára az előfizetőt az előfizetői szerződés keretében
feljogosítani.”
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1.2.

Az R1 1. melléklet 1.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. Díjmentes és emelt díjas szolgáltatások számai (SHS = 80, 90, 91)
1.3.1. A gazdálkodás rendje
A díjmentes szolgáltatás és az emelt díjas szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli
ki és vonja vissza.
1.3.2. Számmező használat
Díjmentes szolgáltatás és emelt díjas szolgáltatás előfizetői számmező azon szolgáltató számára köthető le és
jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus
telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába
bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezőből – a hordozott számok kivételével –
előfizetői számot meghatározni és a szám használatára a számhasználót számhasználati jogviszony
keretében feljogosítani.”
1.3. Az R1 1. melléklet 1.6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6.2. Számmező használat
Üzleti hálózat részére – a GSM-R rendszer üzleti hálózata kivételével – számmező azon szolgáltató számára
jelölhető ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési
szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A szolgáltató kérelmében meghatározott üzleti hálózathoz a számok kijelölhetőségét a hatóság állapítja meg.
A hatóság a számmező kijelölési határozatában a számhasználati feltételeket a kérelemben meghatározott
hálózati alkalmazásra vonatkozóan állapítja meg.
A kijelölési engedély jogosultja az adott üzleti hálózat eléréséhez kijelölt számmezőkben szereplő számok
használatára az üzleti hálózat üzemeltetőjét számhasználati jogviszony keretében jogosíthatja fel.
A GSM-R rendszer üzleti hálózata részére fenntartott résztartományban számmező azon vállalkozás számára
jelölhető ki, amelyet a Kormány a GSM-R rendszer üzleti hálózata működtetésére és a szolgáltatás nyújtására
kijelölt.”
2. Az R1 1. melléklet 2.7. pont címe és első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7. Díjmentes szolgáltatás rövid számok
A 14cd(e) formátumú, díjmentes szolgáltatás rövid szám azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet helyhez
kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására
a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.”

2. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez
1. Az R1 2. melléklet 1.2. pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mobil hálózati kód helyhez kötött telefonhálózatot üzemeltető és azon helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó
elektronikus hírközlési szolgáltató részére is kijelölhető SMS szolgáltatás céljára.
Mobil hálózati kód az 1. melléklet 1.2.2. pontjában fel nem sorolt szolgáltatónak – helyhez kötött
telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatót is beleértve – abban az esetben jelölhető ki, ha
a kérelmező benyújtja legalább egy, az 1. melléklet 1.2.2. pontjában felsorolt, és mobil rádiótelefon szolgáltatást
nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, ilyen nyilatkozat
hiányában a mobil hálózati kód nem használható.”

3. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez
1. Az R2 1. melléklet 2.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.3. A használat feltételei
Elsődleges számhasználat: a földrajzi szám csak a körzetszámhoz tartozó földrajzi számozási területen elhelyezett
előfizetői hozzáférési ponthoz rendelhető, amelyen keresztül a helyhez kötött telefonszolgáltatás folyamatosan
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biztosított. Másodlagos számhasználat: a földrajzi számon az elsődleges számhasználat mellett, az elsődleges
számhasználatra feljogosított szolgáltató lehetővé teheti a telefonszolgáltatás igénybevételét IP alapú adatátvitelt
biztosító előfizetői hozzáférési ponton is.
Földrajzi számon díjmentes, kedvezményes díjazású és emelt díjas szolgáltatás, valamint nomadikus
telefonszolgáltatás nem nyújtható.”
1.1. Az R2 1. melléklet 2.3. pontjának címe és a 2.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 70)
2.3.1. Leírás
A mobil számok a mobil rádiótelefon hálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és elérését teszik
lehetővé mobil rádiótelefon vagy mobil internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételéhez. A mobil szám
a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges olyan előfizetői azonosító modulhoz (SIM) van rendelve, amelynek
az e rendelet 2. mellékletében meghatározott mobil országkód (MCC) paramétere 216.”
1.2. Az R2 1. melléklet 2.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.3. A használat feltételei
A mobil számon emelt díjas szolgáltatás, nomadikus telefonszolgáltatás, valamint – amennyiben az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – díjmentes
szolgáltatás nem nyújtható.”
1.3. Az R2 1. melléklet 2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4.1. Leírás
A nomadikus számok a nomadikus telefonszolgáltatás előfizetőinek azonosítását és elérését teszik lehetővé.”
1.4. Az R2 1. melléklet 2.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4.3. A használat feltételei
Az előfizetői számokon helyhez kötött telefonszolgáltatás, mobil rádiótelefon szolgáltatás, díjmentes és
emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható.”
1.5. Az R2 1. melléklet 2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Üzleti hálózatok számai (SHS = 38)
2.9.1. Leírás
Az üzleti hálózat számai – a GSM-R rendszer üzleti hálózatának számai kivételével – az előfizetők egy
meghatározott csoportját kiszolgáló hálózat (Corporate Network) tagjainak elérését biztosítják a nyilvános
telefonhálózatból. Az üzleti hálózat összekapcsolja az adott szervezet székhelyét és telephelyeit, különböző
telephelyeit, magánhálózati és virtuális magánhálózati elemeit, ezen kívül a nyilvános helyhez kötött
telefonhálózat megadott összekapcsolási pontjain lehetőséget biztosít a nyilvános telefonhálózat elérésére.
A GSM-R rendszer üzleti hálózatának számai a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer tagjainak
elérését teszik lehetővé a nyilvános telefonhálózatból.
2.9.2. A számok felépítése
38 abc defg
ahol:

38

az üzleti hálózatot jelölő SHS

abc defg

előfizetői szám, melynek résztartományai:
200 0000-799 9999 üzleti hálózatok számai, a GSM-R rendszer üzleti hálózatának
kivételével
880 0000-899 9999 GSM-R rendszer üzleti hálózatának számai.
2.9.3. A használat feltételei
Az SHS = 38 számtartomány számain nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható,
kizárólag a kijelölési engedélyben meghatározott vállalkozás vagy intézmény üzleti hálózata tagjainak, vagy
a GSM-R rendszer tagjainak nyilvános telefonhálózatból való elérésére, az engedélyben meghatározott
feltételekkel alkalmazható.”
2. Az R2 1. melléklet 3.1.2. pontjába foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(B)

(10)
(14*)
díjmentes szolgáltatás rövid számok
2.1. Az R2 1. melléklet 3.8.3. pont negyedik bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 13610-13699 számokon az a közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezet jogosult adománygyűjtésre,
amely az adománygyűjtésről megállapodást kötött egy vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatóval,
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2.2.

amely rendelkezik, vagy amelyek együttesen rendelkeznek a hatóság által kijelölt előfizetői számok legalább
5%-ával.”
Az R2 1. melléklet 3.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.9. Díjmentes szolgáltatás rövid számok
3.9.1. Leírás
Rövid számok, amelyek díjmentes szolgáltatások országos elérését teszik lehetővé.
3.9.2. A számok felépítése
Négyjegyű számok:

2.3.

140d, 141d, 142d, 143d, 144d

Ötjegyű számok:
145de, 146de, 147de, 148de, 149de
3.9.3. A használat feltételei
A hívás és üzenetküldés díját a számhasználó fizeti. A hívás és üzenetküldés a hívó fél részére díjmentes.”
Az R2. 1. melléklet 3.11.3. pont második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„A számokon emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható. A szolgáltató minden esetben köteles a szolgáltatás
hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti
vagy percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja) nyilvánosságra hozni.”

4. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez
„2. melléklet a 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelethez

Nemzetközi mobil előfizető azonosítók felosztási terve
A nemzetközi mobil előfizető azonosítót az ITU E.212 Ajánlása és az ETSI TS 100 927 műszaki előírás írja le.
„1. Leírás
A nemzetközi mobil előfizető azonosító (International Mobile Subscriber Identifier, IMSI) a mobil rádiótelefon
hálózat elektronikus hírközlő végberendezései és előfizetői számára biztosít egyedi azonosítót.
A nemzetközi mobil előfizető azonosító a helyhez kötött telefonhálózat előfizetőit kizárólag SMS szolgáltatás esetén
– az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendeletben
meghatározott feltételek mellett – azonosítja.
2. Az azonosító felépítése
Nemzetközi mobil előfizető azonosító (IMSI) három részből áll:
MCC + MNC + MSIN
ahol:

MCC

(Mobile Country Code) mobil országkód, melynek hossza 3 számjegy, és egyértelműen
meghatározza a mobil előfizető hálózata szerinti országot. A mobil országkódokat az ITU jelöli
ki. Magyarország mobil országkódja: 216.

MNC

(Mobile Network Code) mobil hálózati kód, melynek hossza két számjegy. Az MNC az MCC-vel
együtt egyértelműen meghatározza a mobil rádiótelefon szolgáltatást igénybe vevő
végberendezés vagy előfizető honos mobil rádiótelefon hálózatát, vagy a helyhez kötött
telefonhálózatban SMS szolgáltatást igénybevevő végberendezés vagy előfizető helyhez kötött
telefonhálózatát. A mobil hálózati kódot a hatóság jelöli ki. A kijelölés feltételeit az elektronikus
hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet
tartalmazza.

MSIN

(Mobile Subscriber Identification Number) mobil előfizetői azonosító szám, mely egy MCC és
MNC-vel meghatározott hálózaton belül azonosít egy előfizetőt. A mobil előfizetői azonosító
számot a szolgáltató jelöli ki.
Az IMSI 0–9 számjegyekből állhat, maximális hossza 15 számjegy lehet.”
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5. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez
1. Az R4 1. mellékletébe foglalt táblázat A:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(B)

díjmentes szolgáltatás szám (SHS = 40)
(7)

(180)

1.1. Az R4 1. mellékletébe foglalt táblázat A:19 és A:20 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(B)

(19)

díjmentes szolgáltatás 4-jegyű rövid szám (14cd)

(900 000)

(20)

díjmentes szolgáltatás 5-jegyű rövid szám (14cde)

(600 000)
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2016. (I. 15.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
1. A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről
61b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

1

Áht
azonosító

61b 355717

B C

C
í
m
n
é
v

A
l
c
í
m
n
é
v

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Előirányzat
célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

–

–

Az előirányzat célja az egyes megyei
jogú városok fejlesztési célú
támogatásáról szóló
1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat] 3. pontjában
meghatározott költségvetési
támogatás biztosítása
a) az 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat 3. pont b) alpontjában
Támogatói
A
Az 1003/2016.
30/1/67.
meghatározott támogatott
okirattal,
költségvetési
(I. 13.) Korm.
Egyes
tevékenységnek
egyedi
támogatás
határozat
megyei
a 2015. december 3. és
döntés és
100%-a
2.
jogú
2017. december 31. közötti támogatási
kérelem
támogatási
mellékletében
városok
időszakban történő megvalósításához,
benyújtása
előlegként
meghatározott
fejlesztési
b) a támogatott tevékenység
nélkül,
kerül
települési
célú
megvalósítására vonatkozó,
jogszabály
kifizetésre.
önkormányzat.
támogatása
ba) a költségvetési támogatás
alapján.
felhasználásának szakmai
vonatkozásait és tapasztalatait
részletező, a támogatott tevékenység
megvalósítása során lefolytatott
közbeszerzést és egyéb beszerzést
bemutató, a megvalósítás
eredményességét elemző, a szükséges
hatósági engedélyek másolatát
tartalmazó szakmai elszámolást,

Egyösszegű
közvetlen
kifizetéssel.

A költségvetési
támogatás
2018. január 31-éig
fel nem használt
részét
2018. március 31-éig
Az Ávr.
kell visszafizetni.
84. § (1)
A jogosulatlanul
bekezdés
igénybe vett
c) pontja
költségvetési
alapján a
támogatás összegét
támogató
a nemzeti fejlesztési
eltekint a
miniszter javaslata
biztosíték
alapján
nyújtásától.
az 1. § a) pontja
szerinti miniszter
állapítja meg és
kötelezi annak
visszafizetésére a
kedvezményezettet.

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő
szervezete )
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1. melléklet a 6/2016. (I. 15.) MvM rendelethez

–

389

2
390

valamint
bb) a támogatott tevékenységnek a
támogatási időszakban felmerült és
2018. január 31-éig pénzügyileg
teljesített költségeket tartalmazó
pénzügyi elszámolást
magában foglaló beszámolónak
2018. március 31-éig történő
benyújtása és annak a nemzeti
fejlesztési miniszter általi
felülvizsgálata, illetve az Ávr.
100. § (1) bekezdése szerinti
ellenőrzése mellett,
c) a költségvetési támogatás
felhasználásáról a kedvezményezett
által vezetett elkülönített nyilvántartás
alapján.
Az előirányzat terhére nyújtott
támogatás nem használható fel olyan
tevékenységre, amely
megvalósításának következtében az
előirányzat terhére nyújtott támogatás
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak
minősülne.
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Az emberi erőforrások minisztere 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelete
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
szóló kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
a)
1–25. §-a,
b)
1. számú melléklete,
c)
2. számú mellékletének I., II. és IV. pontja,
d)
2. számú mellékletének 2. számú függeléke,
e)
3–10. számú melléklete, valamint
f)
14. számú melléklete.

2. A külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet
hatályon kívül helyezése
2. §		
Hatályát veszti a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet.

3. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről,
valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok
sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről,
valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi
kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet
a)
1–16. §-a,
b)
4–6. számú melléklete.

4. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
4. §		
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet 2. mellékletében a „LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA” rész Orvosi laboratóriumi diagnosztika
II. szint és Orvosi laboratóriumi diagnosztika, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika III. szint (szakmakód:
5000, 5006) elnevezésű táblázatainak # jelmagyarázatában a „jogszabályban előírt sugárvédelmi végzettséggel
is rendelkezik [az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7 (1999. március)].” szövegrész helyébe, a „Kormányrendeletben előírt
sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik.” szöveg lép.
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5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
5. §		
Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
VIII. 1–VIII. 24. sora.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 6/2016. (I. 15.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Thomas Selby Pillay rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Seychelle-szigeteki Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, brüsszeli székhellyel.
Budapest, 2015. december 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. december 18.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07006-2/2015.

A köztársasági elnök 7/2016. (I. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/20241-2/2015. számú előterjesztésére – Filip László (névmódosítás előtti neve:
Filip Vaszil Dmitrovics; születési hely, idő: Szorospatak [Szovjetunió], 1971. augusztus 3.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2015. december 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. december 16.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/07025-3/2015.
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A köztársasági elnök 8/2016. (I. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/20238-2/2015. számú előterjesztésére – Celebic Jelena (születési hely, idő: Topolya
[Jugoszlávia], 1983. június 26.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. december 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. december 16.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/07026-3/2015.

A köztársasági elnök 9/2016. (I. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Nagy Beáta Erikát 2015. december 30.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. december 17.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06485-2/2015.
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A köztársasági elnök 10/2016. (I. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Erős Istvánt 2016. január 10. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. december 30.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06757-2/2015.

A köztársasági elnök 11/2016. (I. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Rátky Józsefet 2016. január 10. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. december 30.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06758-2/2015.
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A miniszterelnök 4/2016. (I. 15.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és elnökének, valamint új tagjának megbízásáról
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (4) bekezdésében, (6) bekezdésének d) pontjában és
(8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – a Központi Statisztikai Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter,
valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnökének előterjesztésére –
dr. Márkusfalvi-Tóth Ádámot, az Igazságügyi Minisztérium volt helyettes államtitkárát
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – a kijelölés visszavonására tekintettel – felmentem,
egyidejűleg
dr. Szecskó Józsefet, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát
– a 2015. december 1-jétől 2018. június 14-éig terjedő időtartamra –
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom, továbbá
Sándorné dr. Kriszt Évát, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorát, az Országos Statisztikai Tanács tagját
– tagságának időtartamára –
az Országos Statisztikai Tanács elnöki teendőinek ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 5/2016. (I. 15.) ME határozata
a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Közgyűlésein történő részvételről
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az energiapolitikáért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Közgyűlésein (a továbbiakban:
„közgyűlés”) Magyarország Kormányát képviselő küldöttség részt vegyen;
2. felhatalmazom az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben kijelölje;
3. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség részére a közgyűlésen való részvételhez szükséges
meghatalmazási okiratot az adott közgyűlés előtt adja ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

