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III. Kormányrendeletek

A Kormány 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban: 
helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)
a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
d) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 

XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve 
a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó 
személy.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által az 1. melléklet 
szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.

 (3) Az  utazási kedvezmény a  vasúti személyszállításban a  2. kocsiosztályra érvényes. Az  utazási kedvezmény 
a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Igazolás 
a veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy díjmentes utazásához

 I. Jogosult személy
– neve:
 . .........................................................................................................................................................................................................................
– születési helye és ideje:
 . .........................................................................................................................................................................................................................
– lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe):
 . .........................................................................................................................................................................................................................
– személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma:
 . .........................................................................................................................................................................................................................

 II. Foglalkoztató (szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, illetve hálózat, honvédelmi, 
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy egyéb költségvetési szerv)
– neve:
 . .........................................................................................................................................................................................................................
– székhelye/telephelye:
 . .........................................................................................................................................................................................................................

 III. Az igazolás kiállításának helye és ideje:
 . .........................................................................................................................................................................................................................

 IV. Az igazolást kiállította1:
 . .........................................................................................................................................................................................................................

  P. H.

                       1 A IV. pontban foglalt foglalkoztató szerv vezetőjének vagy a képviseletére jogosult személynek az aláírása, valamint bélyegzője.
 A jogosult díjmentes utazási jogosultsága a  belföldi, helyközi vasúti és autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások vonatkozásában kiterjed 

a  helyjegyre, valamint a  pótjegyre, így a  helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott kiegészítő jegyre, valamint a  vasúti közlekedésben 
rendszeresített gyorsvonati pótjegyre, ezáltal mentesít ezek megváltásának kötelezettsége alól.

 A jogosult jelen igazolást köteles magánál hordani és a  díjmentes utazás igénybevételéhez a  közlekedési szolgáltatók munkatársainak kérésük 
esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt felmutatni.
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A Kormány 583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem köteles a  tömegközlekedési eszköz vezetője maszkot viselni a  tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású 
vezetőfülkéjében történő munkavégzés során.”

2. §  Az R. 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „eszközön” szövegrész helyébe az „eszközön utasként, illetve – a (6) bekezdés 
szerinti kivétellel – a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 584/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 3.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3. § Ez a rendelet 2021. június 18-án hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2020. december 17-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya 
átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettől (a továbbiakban: R.), valamint 
az  egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3.  §-ától eltérően a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási 
szerv állományába tartozó, de támogatott szakképzés keretében 2020. december 31-én a  képzési idejét 
a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi 
szervezetnél (a  továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) töltő rezidenst (a  továbbiakban: rezidens) 
2021. január  1-jétől a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban köteles 
a (2) bekezdésben foglalt megállapodás alapján foglalkoztatni.

 (2) A rezidens átadásáról, továbbfoglalkoztatásáról és jogviszonyának átalakulásának feltételeiről a szakorvosképzésért 
felelős egészségügyi államigazgatási szerv, a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató és a  rezidens háromoldalú 
megállapodást köt. A  háromoldalú megállapodás megkötését a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
kezdeményezi a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervnél.

 (3) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató a  rezidenst 2020. december 18-ig írásban tájékoztatja a  jogviszonyának 
átalakulásának feltételeiről és a  honvédelmi alkalmazotti kinevezésnek a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról 
szóló 2018. évi CXIV. törvény (a  továbbiakban: Haj.tv.) szerinti tartalmi elemeiről, a  (4)  bekezdés szerinti 
körülményekről, valamint arról, hogy – az  (5)  bekezdésben foglalt esetet kivéve – a  honvédelmi alkalmazotti 
jogviszony 2021. január 1-jével jöhet létre.

 (4) A  rezidens honvédelmi alkalmazotti jogviszonya keretében, az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 
időtartama alatt a  Haj.tv. 3.  § (2)  bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalhat. A  rezidens részére 
a Haj tv.-től eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése során próbaidő nem köthető ki.

 (5) Ha a  rezidens 2020. december 31-ig úgy nyilatkozik, hogy a  (2)  bekezdés szerinti háromoldalú megállapodást 
nem kívánja megkötni, és így a  honvédelmi alkalmazotti kinevezést nem fogadja el, a  rezidens közalkalmazotti 
jogviszonya – a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezéseitől eltérően – a  rezidens és a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv között 
2020. december 31-ével megszűnik. Ebben az esetben, ha a rezidens a Kjt. 87/A. §-a alapján
a) kevesebb mint 20 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 1 havi,
b) legalább 20 év, de 30 évnél kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 2 havi,
c) legalább 30 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, 3 havi,
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.

 (6) Ha a  rezidens közalkalmazotti jogviszonya az  (5)  bekezdés szerint szűnik meg, az  őt megillető, a  jogviszonya 
megszűnéséből eredő juttatások tekintetében a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv és 
a honvédelmi egészségügyi szolgáltató megállapodást kötnek a juttatások összegének a szakorvosképzésért felelős 
egészségügyi államigazgatási szerv részére történő megtérítése tárgyában.

 (7) Ha a rezidens a közalkalmazotti jogviszonyának (5) bekezdés szerinti megszűnését követő egy éven belül az R. szerinti 
támogatott szakképzésre irányuló egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatóval, az (5) bekezdés szerinti végkielégítés 
összegét a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére megtéríteni köteles.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	279.	szám 9447

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről

A Kormány
az Önkéntes Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés 
c)  pontjában, az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88.  § a)  pontjában, a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437.  § c)  pontjában, valamint a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  tag a  (3)  bekezdésben hivatkozott számla, egyszerűsített számla vagy bizonylat egyszerű elektronikus 
másolatának megküldésével is igazolhatja a pénztárnak az (1) bekezdésben meghatározott termék megvásárlását.”

2. A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési  
vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló  
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az intézmény kiépíti az informatikai rendszere biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert, 
és azt folyamatosan működteti, valamint gondoskodik a független informatikai biztonsági funkció kialakításáról.”

 (2) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni 
kell legalább az alábbiakról:)
„a) a  rendszer legfontosabb elemeinek – különösen eszközök, folyamatok, személyek, szolgáltatások, 
adatkapcsolatok – egyértelmű és visszakereshető azonosításáról,”

 (3) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni 
kell legalább az alábbiakról:)
„e) az  adatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről, a  távadatátvitel során a  felhasználók erős 
hitelesítéséről,”
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3. § (1) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szoftvereknek együttesen alkalmasaknak kell lenniük)
„a) a  működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok nyilvántartására, az  előírt intézkedések nyomon 
követésére és adatszolgáltatások végrehajtására,”

 (2) A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szoftvereknek együttesen alkalmasaknak kell lenniük)
„e) a biztonsági kockázattal arányos fizikai és logikai védelemre, valamint a sérthetetlenség védelmére.”

4. §  A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  intézmény folyamatosan biztosítja, hogy az  elektronikus dokumentum megőrzése (archiválása) olyan 
módon történjen, amely védi az elektronikus dokumentumot a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, 
az  utólagos módosítás és sérülés, valamint a  jogosulatlan hozzáférés ellen. Ennek keretében az  intézmény 
felelősséget vállal harmadik személy felé, hogy a  zárt körű archiválást lehetővé tevő szoftver vagy informatikai 
megoldás a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.
(4) Az intézmény
a) az elévült követeléshez kapcsolódó, vagy
b) az olyan kapcsolt, legfeljebb háromszázezer forint összegű hitelszerződésből eredő követeléshez kapcsolódó
papíralapú iratokat hiteles elektronikus irattá alakíthatja át.
(5) A (4) bekezdés szerinti papíralapú iratok átalakítása során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.”

5. §  A 42/2015 (III. 12.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés f ) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hpt. 67/A.  §-ában, a  Bszt. 12.  §-ában, az  Fsztv. 12/A.  §-ában és a  Bit. 94.  §-ában meghatározott tanúsító szervezet 
(a  továbbiakban: tanúsító szervezet) a  Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által vezetett nyilvántartásba 
vételét követően kezdheti meg az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét. Az MNB azt a szervezetet veszi kérelmére 
tanúsító szervezetként nyilvántartásba, amely a  nyilvántartásba vételi eljárás során igazolja, hogy a  következő 
feltételeket teljesítette:]
„f ) a  tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon 
alapuló – a tanúsító szervezet esetén tanúsításra, a vizsgáló laboratórium esetén vizsgálatra vonatkozó –, az elmúlt 
5  évben legalább 4 évnyi akkreditált státuszt igazoló okirattal, amely a  laboratórium esetén a  tevékenység 
folytatására kiadott engedélyt jelent;”

6. §  A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 5/A. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  vizsgált intézmények bizalmas információinak és a  nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, valamint tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek és a vizsgáló laboratóriumnak legalább 3 éve rendelkeznie kell a minősített 
adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. §-a alapján kiállított telephelybiztonsági tanúsítvánnyal. A tanúsító 
szervezetnek és a vizsgáló laboratóriumnak szerepelnie kell az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, 
valamint a  biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a  sérülékenységvizsgálat 
lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.”

3. A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 21. alcíme a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A.  § A  Felügyelet az  európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 35.  cikk (1)  bekezdésének megfelelően tájékoztatja 
az EBFH-t a belső modell alkalmazása vagy módosítása iránti minden kérelemről. A Felügyelet technikai segítséget 
kérhet az EBFH-tól az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, 
a kérelemről való döntéssel kapcsolatban.”
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8. §  A 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 32. alcíme a következő 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § (1) Káringadozási tartalék 2020. december 31-ét követően nem képezhető.
(2) A biztosító a 2020. december 31-ig fel nem használt káringadozási tartalékot választása szerint
a) 2021. december 31-ig teljes egészében vagy
b) 2025. december 31-ig évente egyenlő részletekben
felszabadítja.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben, ha 2025. december 31-ig bármelyik évben a  káringadozási tartalék 
76. § (4) bekezdése szerinti felhasználására a (2) bekezdés b) pontja szerint előzőleg számított részletet meghaladó 
mértékben kerül sor, úgy a  biztosító a  fennmaradó káringadozási tartalékot a  hátralévő években évente egyenlő 
részletekben szabadítja fel.”

9. § (1) Hatályát veszti a 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 76. § (2) és (3) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 62. § f ) pontja,
b) 76. §-a,
c) 79. § (5) bekezdésében az „és a káringadozási tartalék” szövegrész és
d) 81. § (1) bekezdésében az „– a káringadozási tartalék kivételével –” szövegrész.

4. A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet] 11.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a Felügyelet látja el a csoportfelügyeletet, akkor az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről a Felügyelet 
haladéktalanul tájékoztatja a  felügyeleti kollégium többi tagját – az  EBFH-t is beleértve –, és haladéktalanul 
továbbítja számukra a teljes, (1) bekezdés szerinti kérelmet, beleértve a vállalkozás által benyújtott dokumentációt.
(2a) A  Felügyelet mint érintett hatóság technikai segítséget kérhet az  EBFH-tól az  európai felügyeleti hatóság 
(az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a  716/2009/EK határozat 
módosításáról és a  2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1094/2010/EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján, a kérelemről való döntéssel kapcsolatban.”

 (2) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (7)–(7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés esetén a megkeresést követő egy hónapon belül az EBFH – az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk 
(3) bekezdése szerinti – kötelező erejű határozatot hozhat. Ebben az esetben a Felügyelet mint csoportfelügyeleti 
hatóság az EBFH határozatának megfelelően hozza meg saját határozatát, amelyet az érintett felügyeleti hatóságok 
irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.
(7a) Amennyiben az  EBFH nem hoz a  (7)  bekezdés szerinti határozatot az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikk 
(3)  bekezdésével összhangban, akkor a  Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság hozza meg a  végső döntést, 
amelyet az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.”

11. §  A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  EBFH nem hoz a  (4)  bekezdés szerinti határozatot az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikk (3)  bekezdésével 
összhangban, akkor a Felügyelet mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság hozza meg a végső döntést, amelyről 
tájékoztatja az  érintett felügyeleti hatóságokat és az  EBFH-t. Ha a  Felügyelet nem a  csoportfelügyeletért felelős 
hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy elismeri az említett határozatot, és teljesíti az abban 
foglaltakat. A  három hónapos időtartam eltelte vagy az  együttes határozat meghozatala után az  ügy már nem 
utalható az EBFH elé.”
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12. §  A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 45. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv 
(Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról 
szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

5. A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének 
jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

13. §  Hatályát veszti a  javadalmazási politikának a  hitelintézet és a  befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének 
jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában az  „a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 118. § (12) bekezdésében és” szövegrész,
b) 1.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában a  „hitelintézet, hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak 

megfelelő pénzügyi vállalkozás és” szövegrész,
c) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában az „a Hpt. 117. § (2) bekezdésében és” szövegrész,
d) 1. § (2) bekezdésében a „hitelintézet és” és az „a hitelintézet és” szövegrész,
e) 10. §-ában a „Hpt. 118. § (11) bekezdésében és a” szövegrész.

14. §  Hatályát veszti a  javadalmazási politikának a  hitelintézet és a  befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének 
jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet.

6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. december 26-án lép hatályba.
 (2) A 8. § és a 9. § (1) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 14. § 2021. június 26-án lép hatályba.
 (4) A 2. §, a 3. §, a 4. §, a 7. § és a 10–12. § 2021. június 30-án lép hatályba.
 (5) A 9. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

16. §  Ez a rendelet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK 
irányelv (Szolvencia II.), a  pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a  pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv 
módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2020. (XII. 15.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben 
induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet, valamint 
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1. és 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának  
a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló  
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak meghatározásának a  2021-ben induló 
árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: R.)  
1. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„1. A rendelet alkalmazási köre és az árszabályozási ciklus megállapítása
1.  § (1) E  rendeletet kell alkalmazni a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a  továbbiakban: GET) 146/P.  § 
(1)  bekezdésében és a  (2)  bekezdésben meghatározott négyéves árszabályozási ciklusban (a  továbbiakban: 
árszabályozási ciklus)
a) az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),
b) a  rendszerüzemeltető által a  felhasználó és a  rendszerhasználó igénye alapján, valamint a  felhasználó 
szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjainak (a továbbiakban: külön díjak), valamint
c) a  földgázszállító vagy a  földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a  korábban vásárolt kapacitást 
meghaladó többletkapacitásért fizetendő díjak (a továbbiakban: csatlakozási díjak)
(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.
(2) A GET 146/P. § (1) bekezdésében megállapított árszabályozási ciklus záró időpontja
a) a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak tekintetében 2025. szeptember 30.,
b) a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2025. március 31.,
c) a szállításhoz és az elosztáshoz kapcsolódó csatlakozási díjak és külön díjak tekintetében 2025. szeptember 30.,
d) a tároláshoz kapcsolódó külön díjak tekintetében 2025. március 31.”

2. §  Az R. 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § Ha a  bíróság a  rendszerhasználati díjakat, a  csatlakozási díjakat, a  külön díjakat, a  referenciár-módszertant 
vagy az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat megállapító 
határozatot hatályon kívül helyezi, amennyiben szükséges, a  Hivatal az  általa megállapított díj és a  bírósági ítélet 
alapján megállapítandó díj különbsége miatti korrekciót a következő gáz vagy tárolói évtől egy vagy több gázéven 
vagy tárolói éven keresztül hajtja végre, figyelembe véve a  rendszerüzemeltetők és a  felhasználók méltányos 
érdekeit.”

3. §  Az R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  súlyozott átlagos tőkeköltség adózás előtti reálértékének mértékét – a  GET 104/A.  § (5)  bekezdése szerinti 
eszköz- és költség-felülvizsgálat eredményeként – a Hivatal elnöke az induló rendszerhasználati díjakat tartalmazó 
határozatában állapítja meg. A súlyozott átlagos tőkeköltség megállapított mértékétől az árszabályozási ciklus során 
a 6. § (4) és (5) bekezdésében foglalt esetben lehet eltérni.”
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4. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  árszabályozási cikluson belül a  rendszeres ármegállapítás keretében naptári évente a  szállítási 
rendszerüzemeltetési díjat és földgázelosztási díjat október 1-jére, a  földgáztárolási díjat április 1-jére kell 
megállapítani. A  rendszerhasználati díjakat a  (4) és (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően aktualizált indokolt 
költségek és a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltak szerint meghatározott földgáz mennyiségi és naturália adatok 
hányadosaként kell számítani.”

 (2) Az R. 15. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét)
„b) a  szállítás esetében a  referenciaár-módszertan és a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján kiadott 
módszertani útmutató”
(tartalmazza.)

5. § (1) Az R.
a) 2.  § (2)  bekezdésében az „a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a  továbbiakban: GET)” szövegrész 

helyébe az „a GET” szöveg,
b) 6. § (5) bekezdésében az „a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről 

szóló rendeletben” szövegrész helyébe az  „a földgáz szállítási rendszerüzemeltetési díjakat megállapító 
határozatban” szöveg,

c) 13.  § (4)  bekezdésében az „a GET 104/B.  § (2)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe az „a GET 104/B.  § 
(2) bekezdés b) pontja” szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében az „a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről 
szóló rendeletében határozza meg.” szövegrész helyébe a „határozatban állapítja meg.” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az  R. 15.  § (6)  bekezdésében az „a rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 

mértékéről szóló” szövegrész.

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

6. §  A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  földgázkereskedő a  felhasználó szerződéseit megbízottként kezeli, az  e  rendeletben meghatározott 
pótdíjak kivételével a  rendszerüzemeltető részére fizetendő rendszerhasználati díjakat eltérő megállapodás 
hiányában a  földgázkereskedő érvényesíti a  felhasználó felé. A  földgázkereskedő a  pótdíjat abban az  esetben 
érvényesítheti a felhasználó felé, ha a pótdíj a felhasználó hibás vagy késedelmes adatszolgáltatása miatt merült fel.”

7. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (3) Hatályát veszti az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról szóló 9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelete
az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (3)  bekezdés 15.  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. § (1) E  rendelet hatálya az  elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a  továbbiakban: szolgáltató) és a  számhasználóra 
terjed ki.

 (2) Az  e  rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló törvényben, 
valamint az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az  azonosítógazdálkodás 
rendjéről szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT rendelet) értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Emelt díjas szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati jogviszony erre a célra kötött számhasználati szerződéssel 
hozható létre. A szerződést írásban vagy elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat 
alkalmaznak, amelyek révén biztosított a  szerződést kötő felek azonosíthatósága, a  szerződés tartalmának 
későbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a  szerződés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy 
hozzáférhetetlenné tétele.

 (2) A számhasználó az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésekor, de legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdését 
megelőző 5 munkanapon belül köteles elektronikus úton a szolgáltató rendelkezésére bocsátani a nyújtani kívánt 
emelt díjas szolgáltatással kapcsolatban minden használni kívánt azonosítóra külön-külön
a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;
b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;
c) ha a  számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, 

ennek feltüntetését;
d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (például hívás, üzenetküldés);
e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhető-e;
f ) nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, ha a szolgáltatás

fa) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését,
fb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján 

közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az  esemény 
(műsorszám) megjelölését;

g) a felszámított díj vagy díjak mértékét, valamint a megfizetés módját;
h) ha a  számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, 

a  szolgáltatás teljesítése során az  igénybevevőnek az  igénybevételi időszakban (hét/hónap/év) küldött 
üzenetek maximális számát;

i) ha a  számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető 
igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás 
megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;

j) a  szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a  nyilvántartást vezető 
szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a  számhasználó 
letelepedettnek minősül, és

k) a  számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési 
feltételeket, valamint azt az  internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre 
kerülnek.

3. § (1) A 2. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosítók útján nyújtott szolgáltatásokról az azonosító 
aktuális szolgáltatója nyilvántartást vezet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásnak minden egyes, számhasználati jogviszony keretében használt azonosító 
vonatkozásában naprakészen és teljeskörűen, a valóságnak megfelelően tartalmaznia kell
a) az aktuális szolgáltató

aa) nevét, székhelyét vagy lakcímét,
ab) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a  nyilvántartást vezető bíróság, hatóság 

vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;
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b) a számhasználó
ba) nevét, székhelyét vagy lakcímét,
bb) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a  nyilvántartást vezető bíróság, hatóság 

vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;
c) a 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

 (3) Az aktuális szolgáltató gondoskodik arról, hogy a nyilvántartást mindenki számára könnyen elérhető és kereshető 
módon internetes honlapján elérhetővé tegye, valamint annak tartalmáról ügyfélszolgálatán felvilágosítást adjon.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti felvilágosítás adása, illetve az  azonosítónak az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban 
mindenki által elérhető és kereshető módon való közzététele nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy 
a számhasználó az adott azonosító titkos számként kezelését kérte.

 (5) A  nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat az  aktuális szolgáltató a  tudomására jutástól számított 
5 munkanapon belül átvezeti.

 (6) Az  aktuális szolgáltató a  nyilvántartás adatait, valamint az  azokban bekövetkezett változásokat a  nyilvántartásba 
vétel, illetve az átvezetés megtörténtétől számított 1 évig megőrzi, és a (3) bekezdés szerint hozzáférhetővé teszi.

 (7) Ha az  aktuális szolgáltató az  (1)–(4)  bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a  neki bejelentett 
változásokat az  (5)  bekezdés szerinti határidőn belül nem vezeti át, a  mulasztás bekövetkezésétől az  érintett 
azonosítóra indított emelt díjas hívásokért, illetve az oda küldött vagy onnan fogadott üzenetekért mindaddig nem 
számíthat fel díjat, amíg e § szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tesz.

4. § (1) Az  aktuális szolgáltató csak azzal a  számhasználóval köthet számhasználati szerződést, aki vállalja a  következő 
kötelezettségek teljesítését:
a) a  2.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat teljeskörűen és a  valóságnak megfelelően az  aktuális szolgáltatónak 

rendelkezésére bocsátja, és az adatokban a szerződés aláírását követően bekövetkezett bármilyen változást 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenti az aktuális szolgáltatónak;

b) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító vagy azonosítók használatát semmilyen módon vagy 
formában nem engedi át más, harmadik személynek, és minden, ezek útján elérhető emelt díjas szolgáltatást 
a  saját szolgáltatásaként, saját felelősségének elismerésével nyújt akkor is, ha a  szolgáltatás nyújtásához 
alvállalkozót vesz igénybe;

c) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítón egyidejűleg egy szolgáltatást nyújt;
d) biztosítja, hogy fogadott emelt díjas szolgáltatásokra megrendelést csak olyan eljárással fogad el, amelynek 

révén az  előfizető azonosítása megfelelően biztosítható; a  megrendelést követően, de még a  szolgáltatás 
nyújtásának megkezdése előtt az  előfizetőt a  részére küldött ingyenes üzenetben közérthető módon 
tájékoztatja a  megrendelt szolgáltatásról, annak díjazásáról és a  lemondás módjáról és a  tájékoztatás 
megtörténtére vonatkozó bizonyítás kötelezettsége a számhasználót terheli;

e) fogadott emelt díjas szolgáltatás esetén egy igénybevételi időszakot figyelembe véve a  szolgáltatás 
ellenértékének kiegyenlítése legfeljebb egy üzenet elküldésével történik;

f ) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hívás sikeres végződtetését 
követően a hívó számára nem ad olyan hangjelzést, amely a hívót a hívás sikeres végződtetése tekintetében 
megtévesztené, így különösen: hamis csengetési visszhang, hamis foglaltsági jelzés;

g) biztosítja, hogy a  szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hívás végződtetését 
követően a hívó fél a hívás fogadásáról egyértelmű visszajelzést kapjon;

h) biztosítja, hogy a  szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat telefonon magyarországi, nem emelt díjas 
hívószámon, postai úton pedig magyarországi postacímen elérhető legyen;

i) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítót csak jogszerű módon, jogszabályba nem ütköző 
szolgáltatás céljára használja fel;

j) tudomásul veszi, hogy ha az  előfizető a  számára elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál 
a  számhasználó által nyújtott szolgáltatás igénybevehetőségére, elérhetőségére, illetve kiszámlázott 
díjára vonatkozóan panaszt terjesztett be, az  érintett hírközlési szolgáltató a  panaszt a  jogszabályoknak 
megfelelően – szükség esetén a  számhasználó közreműködésével – kivizsgálja, és ennek megtörténtéig 
a számhasználónak járó díjat visszatarthatja;

k) a j) pont szerinti szolgáltató megkeresése alapján a panasz kivizsgálásáról intézkedik, és annak eredményéről 
a megkereső szolgáltatót haladéktalanul értesíti;

l) e  rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegésével az  aktuális szolgáltatónak, illetve a  j)  pont szerinti 
szolgáltatónak okozott kárt megtéríti.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bármely kötelezettség megsértése esetén az  aktuális szolgáltató a  számhasználati 
jogviszony tárgyát képező azonosító használatára vonatkozó számhasználói jogosultságot mindaddig felfüggeszti, 
amíg a  számhasználó a  kötelezettségeknek nem tesz teljeskörűen eleget. A  felfüggesztés tényét az  aktuális 
szolgáltató a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban feltünteti. A felfüggesztés időtartama alatt az azonosítón 
hívás nem végződtethető, oda, illetve onnan üzenet nem továbbítható. Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek 
megsértése tárgyában hatósági eljárás indul, a  hatóság kiemelt fogyasztóvédelmi okokból – az  eljárás végleges 
döntéssel történő lezárásáig – ideiglenes intézkedésként kötelezheti az  aktuális szolgáltatót az  eljárás tárgyát 
képező számhasználói jogosultság felfüggesztésére.

 (3) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek valamelyikét a számhasználó ismételten megsérti, az aktuális szolgáltató 
a  (2)  bekezdésben írtak alkalmazása mellett a  2.  § (1)  bekezdése szerinti számhasználati szerződést felmondja, és 
ezzel a számhasználati jogviszonyt megszüntetheti.

5. § (1) Az  emelt díjas szolgáltatások elérését az  előfizetője kérésére az  előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
díjmentesen letiltja. Ennek lehetőségéről a szolgáltató az előfizetőket az előfizetői szerződéskötéskor, a honlapján, 
illetve ügyfélszolgálatán megfelelően tájékoztatja.

 (2) Az  emelt díjas szolgáltatás nyújtására használható számokra vonatkozóan az  előfizetői szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató jogosult az előfizetői szerződéskötéskor az emelt díjas szolgáltatások elérését alapértelmezetten letiltani, 
amit az  előfizetője kérésére, a  (4)  bekezdésben foglalt esetet kivéve, köteles díjmentesen feloldani. A  szolgáltató 
jogosult a feloldást az első számla befizetéséhez kötni.

 (3) A fogadott emelt díjas szolgáltatás nyújtására használható számokra vonatkozóan az előfizetői szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató minden előfizetőjénél díjmentesen alapértelmezett tiltást köteles beállítani. A  tiltás csak az  előfizető 
megfelelő azonosítását követően tett kifejezett és egyértelmű nyilatkozatára oldható fel.

 (4) Az  előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az  emelt díjas szolgáltatás nyújtására 
használható számok hívásának, illetve az ilyen számokra küldött vagy onnan fogadott üzeneteknek tiltására, illetve 
feloldásra vonatkozó nyilatkozatát az  előfizető bármikor ingyenesen megtehesse, illetve visszavonhassa. A  tiltás 
feloldására vonatkozó nyilatkozat megtétele, továbbá a  tiltás újbóli beállítására vonatkozó nyilatkozat megtétele 
nem minősül az  előfizetői szerződés módosításának. Ennek részletes feltételeit az  előfizetői szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató az általános szerződési feltételeiben határozza meg, de a nyilatkozat megtételének és visszavonásának 
lehetőségét legalább telefonos ügyfélszolgálatán biztosítania kell.

 (5) Az  emelt díjas felnőtt szolgáltatás számain az  előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak megfelelő 
intézkedésekkel biztosítania kell, hogy kiskorú előfizető ne érhessen el olyan szolgáltatást, amelyen keresztül 
felnőtt tartalom hozzáférhető. Ez a korlátozás a kiskorú előfizető esetében törvényes képviselőjének kérésére sem 
oldható fel.

 (6) Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás esetén a szolgáltató a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy köteles 
meghatározni, hogy az ne haladja meg az ANFT rendelet szerint meghatározott díjat.

6. § (1) Ha az  emelt díjas szolgáltatás elérhetőségével, igénybevehetőségével vagy a  szolgáltató által kiszámlázott díjával 
kapcsolatban az előfizető a számára elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál panaszt terjeszt elő, 
a szolgáltató gondoskodik annak a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivizsgálásáról.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint vitatott díj meg nem fizetése miatt az  előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
a  számlapanasz az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény szerinti kivizsgálásáig az  elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtását nem korlátozhatja, nem szüneteltetheti, és az előfizetői szerződést erre hivatkozva 
felmondással nem szüntetheti meg.

7. § (1) A szolgáltatás tartalmára vonatkozó szabályok betartásáért a számhasználó felelős.
 (2) Az emelt díjas, díjkorlátos és az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás számain nem nyújtható felnőtt tartalom.
 (3) A  számhasználó, az  aktuális szolgáltató rendelkezésére bocsátott 2.  § szerinti adatokkal megegyezően köteles 

az emelt díjas szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt nyilvánosságra hozni
a) a számhasználó megnevezését;
b) a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton;
c) a  hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét és a  díjfizetés módját, így a  hívásonkénti vagy 

percenkénti díjat vagy az üzenetküldés díját, továbbá
d) a  fogadott emelt díjas szolgáltatás esetén azt, hogy az  igénybevételi időszakban (hét/hónap/év) legfeljebb 

hány üzenet küldésére kerül sor a szolgáltatás igénybevétele során.
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8. §  Az aktuális szolgáltató a számhasználóval együttműködve biztosítja a következőket:
a) a  számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítóra irányuló hívásokért, illetve az  oda küldött 

üzenetekért díj csak akkor számítható fel, ha a  hívás, illetve az  üzenetküldés időpontjában az  adott 
azonosítón a  3.  § (1)  bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő szolgáltatás ténylegesen elérhető volt, 
az ezen kívüli időszakokban díj nem számítható fel,

b) hanghívás esetén csak akkor kerülhet sor díj felszámítására, ha a hívás a számhasználati jogviszony tárgyát 
képező azonosítón ténylegesen végződtetésre került, és

c) nem kerülhet sor díj felszámítására, ha a  csak hívás útján elérhető emelt díjas szolgáltatás hívószámára 
a  szolgáltatást igénybe venni kívánó üzenetet küld, vagy ha a  csak üzenetküldés útján elérhető ilyen 
szolgáltatás hívószámára hívást kezdeményez.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21-én lép hatályba.
 (2) A 12. § 2021. június 30. napján lép hatályba.

10. §  E rendelet rendelkezéseit 2021. június 30. napjától kell alkalmazni.

11. §  2020. december 21. napja és 2021. június 30. napja között
a) az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) 

NMHH rendeletet és
b) az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) 

NMHH rendeletet
kell alkalmazni.

12. §  Hatályát veszti
a) az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) 

NMHH rendelet;
b) az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) 

NMHH rendelet.

13. §  Ez  a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU)  2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 88. és 103.  cikkének és VI.  melléklet A. rész b)  pontjának, továbbá 
IX. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
  elnöke



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	279.	szám 9457

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás 
rendjéről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 14.  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. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató);
b) a számhasználóra, valamint
c) a  páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (a továbbiakban: GSM-R rendszer) működtetésére és 

a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra
terjed ki.

 (2) E  rendeletet a  kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatra, valamint az  ilyen szolgáltató által végzett 
elektronikus hírközlési tevékenységre – figyelemmel az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Eht.) 1.  § (2)  bekezdésére – a  kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A számfüggő elektronikus hírközlési szolgáltatások számozási tervét és az azonosítóikkal való gazdálkodás rendjére 
vonatkozó különös szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) A  nemzetközi mobil előfizetői azonosítókat és az  azonosítókkal való gazdálkodás rendjére vonatkozó különös 
szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

 (3) A  jelzéspont kódok felosztását és a  kódokkal való gazdálkodás rendjére vonatkozó különös szabályokat 
a 3. melléklet tartalmazza.

3. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  aktuális szolgáltató: az  a  szolgáltató, amely kijelölés vagy számhordozás folytán az  azonosító használatára 

jogosult;
 2.  azonosítóátadás: szolgáltatásátadáshoz vagy számhasználó szolgáltatóváltásához kapcsolódó azonosítók 

kijelölésének hatóság általi visszavonása egyik szolgáltatótól és egyidejű kijelölése egy másik szolgáltatónak;
 3.  azonosítóengedélyezési eljárás: azonosítólekötés, azonosítókijelölés, azonosítóvisszavonás, számmezőátadás 

és azonosítóátadás iránti eljárás;
 4.  emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás: olyan emelt díjas szolgáltatás, amellyel nem érhető el felnőtt 

tartalom;
 5.  emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás: olyan emelt díjas szolgáltatás, amellyel nem érhető el felnőtt tartalom, 

valamint a  szolgáltatás igénybevételének díja nem haladja meg a  hatóság internetes honlapján közzétett 
díjat;

 6.  emelt díjas felnőtt szolgáltatás: olyan emelt díjas szolgáltatás, amely felnőtt tartalom elérését teszi lehetővé;
 7.  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, és az  emelt díjas szolgáltatás 
igénybevételének díja magában foglalja az értéknövelt szolgáltatás díját is;

 8.  egyedi azonosító: olyan azonosító, amely egyértelműen meghatározza az  igénybe venni kívánt szolgáltatást 
vagy hálózatot, illetve annak egy elemét;

 9.  felnőtt tartalom: olyan tartalom, amely alkalmas a  kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az  erőszak, illetve a  szexualitás 
közvetlen, naturális ábrázolása;

10.  hatóság: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala;
11.  kijelölés: egyedi azonosító vagy számmező használatának hatóság általi engedélyezése;
12.  kijelölési engedély jogosultja: az a szolgáltató, amely számára a hatóság a számmezőt, illetve egyedi azonosítót 

kijelölte;
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13.  lekötés: számmező lefoglalásának hatóság általi engedélyezése a  számmező használati jogának későbbi 
időpontban történő megszerzése céljából;

14.  nemzeti számozási terv: a  nemzetközi számozási tervben meghatározott struktúrájú, Magyarország 
országkódjához tartozó belföldi számok, valamint az  ettől eltérő struktúrájú rövid számok felosztása, 
felépítése és használati feltételei;

15.  nemzetközi számozási terv: a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU-T E.164 Ajánlása;
16.  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, azáltal, hogy a  szolgáltatáshoz való 
hozzáférés nincs egy adott előfizetői hozzáférési ponthoz vagy eszközhöz rendelve;

17.  számátadási időablak: a  szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól szóló NMHH rendelet 
szerinti fogalom;

18.  számhasználati jogviszony: az  aktuális szolgáltató és a  számhasználó közötti számhasználati szerződés 
alapján létrejött jogviszony, amelynek célja, hogy a  számhasználó e  jogviszony tárgyát képező azonosítón 
az 1. melléklet 2.5., 2.7–2.9., 3.3–3.4., 3.6–3.10. pontja szerinti szolgáltatást nyújtson;

19.  számhasználó: az  azonosítót használó természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet, amelyet 
az  azonosító használatára az  aktuális szolgáltató a  közöttük fennálló számhasználati jogviszony alapján 
feljogosított;

20.  számmező: a  számozási tartományból kijelölhető, leköthető legkisebb egység, amelyet a  kezdőszáma és 
a számjegyeinek száma határoz meg;

21.  számmezőátadás: számmező kijelölésének hatóság általi visszavonása az  egyik szolgáltatótól és egyidejű 
kijelölése egy másik szolgáltatónak;

22.  számozási tartomány: egy adott körzetszámhoz, vagy szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számhoz tartozó, 
meghatározott célra kijelölhető előfizetői számok összessége;

23.  szolgáltatásátadás: elektronikus hírközlési tevékenység végzése feltételeinek a  szolgáltató által más 
szolgáltató részére történő átruházása;

24.  visszavonás: lekötés vagy kijelölés hatóság általi megszüntetése.

2. Azonosítónyilvántartás

4. § (1) A hatóság az azonosítógazdálkodás körébe tartozó azonosítókról az internetes oldalán elérhető, közhiteles hatósági 
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: azonosítónyilvántartás).

 (2) Az azonosítónyilvántartás tartalmazza:
a) az azonosítókat az állapotuk (3) bekezdés szerinti megjelölésével;
b) a kérelmező, illetve jogosult szolgáltató nevét (cégnevét) és
c) az engedélyek iktatószámát és az érvényességükre vonatkozó adatokat.

 (3) Az azonosító állapota a következő lehet:
a) szabad, a b)–k) pontban foglalt eseteken kívül;
b) lekötésre kért, a  lekötés iránti kérelem hatósághoz történő beérkezésétől az eljárást lezáró hatósági döntés 

véglegessé válásáig;
c) lekötött, a lekötésről hozott hatósági határozat véglegessé válásától számított egy évig vagy ezt megelőzően

ca) a lekötés megszüntetése tárgyában hozott hatósági határozat véglegessé válásáig vagy
cb) a kijelölés iránti kérelem hatósághoz történő beérkezéséig;

d) kijelölésre kért, a kijelölés iránti kérelem hatósághoz történő beérkezésétől az eljárást lezáró hatósági döntés 
véglegessé válásáig, vagy – a  9.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti időpontot tartalmazó kérelem esetén – 
az azonosítóhasználat engedélyezett időtartamának kezdetéig;

e) kijelölt, az azonosítóhasználat engedélyezett időtartama alatt;
f ) számmezőátadás alatt, a számmezőátadás tárgyában hozott hatósági határozat véglegessé válásától annak 

végrehajtására meghatározott számátadási időablak időpontjáig, az  azonosítónyilvántartásban az  átadó 
szolgáltató megjelölésével;

g) számmezőátvétel alatt, a számmezőátadás tárgyában hozott hatósági határozat véglegessé válásától annak 
végrehajtására meghatározott számátadási időablak időpontjáig, az  azonosítónyilvántartásban az  átvevő 
szolgáltató megjelölésével;
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h) azonosítóátadás alatt, az  azonosítóátadás tárgyában hozott hatósági határozat véglegessé válásától 
az átadásra meghatározott napig, az azonosítónyilvántartásban az átadó szolgáltató megjelölésével;

i) azonosítóátvétel alatt, az  azonosítóátadás tárgyában hozott hatósági határozat véglegessé válásától 
az átadásra meghatározott napig, az azonosítónyilvántartásban az átvevő szolgáltató megjelölésével;

j) pihentetett, az azonosítóhasználat engedélyezett időtartamának lejártától számított 6 hónapig vagy
k) zárolt, ha az azonosítóra lekötési és kijelölési engedély nem adható.

3. Az azonosítógazdálkodással kapcsolatos hatósági eljárások közös szabályai

5. § (1) Egy azonosítóengedélyezési eljárásban többféle azonosító lekötése, kijelölése, visszavonása vagy átadása is 
kérelmezhető.

 (2) A  szolgáltató kérelmére induló azonosítóengedélyezési eljárásokat a  hatóság a  kérelmek beérkezésének 
sorrendjében folytatja le.

 (3) Az  azonosítóengedélyezési eljárások ügyintézési határideje – ide nem értve az  egyeztetést igénylő és a  több 
szolgáltatót érintő ügyeket – 21 nap.

 (4) A  kérelmezőnek – nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén – magyarországi kézbesítési címet kell 
megadnia.

 (5) A hatóság elutasítja azon szolgáltató lekötési, kijelölési, valamint – azonosító átvételére irányuló – számmezőátadási 
és azonosítóátadási kérelmét, amely azonosítót engedély nélkül vagy az  engedélytől eltérő módon használ, vagy 
az  azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti az  Eht.-ban meghatározott 
határidőn belül, vagy a  22.  § (6)  bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségének az  ott foglalt 
határidőre nem tesz eleget.

4. Lekötés

6. § (1) A lekötésről a hatóság kérelemre induló hatósági eljárásban dönt. Lekötés iránti kérelem az 1. melléklet 2.2–2.4. és 
2.7–2.9. pontjában meghatározott számozási tartományokban lévő szabad vagy pihentetett állapotú számmezőre 
vonatkozóan nyújtható be.

 (2) A lekötés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét) és
b) a számmező megjelölését, használatának célját.

 (3) A  lekötés iránti kérelemhez csatolni kell az  1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott egyes azonosítók esetében 
az azonosító használatbavételéhez szükséges nyilatkozatokat.

7. §  A lekötés engedélyezése esetén a határozat tartalmazza:
a) a lekötési engedély jogosultjának nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) a lekötött számmezőt;
c) a szolgáltatás meghatározását, amelynek nyújtása céljából a számmezőt lekötötték;
d) a lekötés időtartamát és
e) a lekötött számmező után fizetendő lekötési díj összegét.

8. §  A  lekötési engedély jogosultjának jogutódlással történő megszűnése esetében a  hatóság hatósági ellenőrzési 
eljárás keretében vizsgálja, hogy a  jogutód megfelel-e az  azonosító lekötéséhez szükséges feltételeknek, és ha 
megfelel, akkor a  jogutódlásban érintett azonosítók lekötési engedélyét a  jogutód szolgáltató részére – annak 
erre vonatkozóan tett nyilatkozata alapján – az  azonosítónyilvántartásban átvezeti. Ha a  jogutód nem felel meg 
az  azonosító lekötéséhez szükséges feltételeknek, és e  feltételeket a  hatóság felhívását követően sem teljesíti, 
a hatóság visszavonás iránti eljárás keretében az azonosító lekötését megszünteti.
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5. Kijelölés

9. § (1) A kijelölésről a hatóság kérelemre induló hatósági eljárásban dönt. Kijelölés iránti kérelem szabad vagy pihentetett 
állapotú, valamint a kérelmező részére lekötött azonosítóra vonatkozóan nyújtható be.

 (2) A kijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) az azonosító megjelölését, a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, rövid leírását;
c) az azonosítóhasználat időtartamának kezdetét, ha ez az időpont eltér a kijelölésről szóló hatósági határozat 

véglegessé válása napjától; valamint
d) az azonosítóhasználat időtartamának végét, ha a kérelem határozott időre szóló engedélyezésre vonatkozik.

 (3) Az  azonosító pihentetésének időtartama alatt benyújtásra kerülő kérelemhez – ideértve azt az  esetet is, ha 
az  azonosító a  kérelmező részére le van kötve – csatolni kell a  kérelmező nyilatkozatát, amely szerint tudomásul 
veszi, hogy az azonosító korábbi használatából eredően a számhasználatban zavarok merülhetnek fel.

 (4) A  kijelölési kérelemhez az  1. és 2.  mellékletben meghatározott egyes azonosítók esetében csatolni kell az  ott 
meghatározott, azonosító kijelöléséhez szükséges nyilatkozatokat.

10. §  A kijelölésről szóló határozat tartalmazza:
a) a kijelölési engedély jogosultjának nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) a kijelölt azonosítót;
c) a  szolgáltatás meghatározását, amelynek nyújtása céljából az  azonosítót kijelölték, megjelölve a  használat 

jogszabályban előírt feltételeit;
d) a kijelölés időtartamát és
e) a kijelölt azonosító után fizetendő használati díj összegét.

11. § (1) A  használati jogosultság határozatlan vagy határozott időtartamra szól. A  határozatlan időre szóló jogosultság 
visszavonással szűnik meg. A  határozott időtartamra szóló jogosultság a  kijelölési engedélyben megjelölt 
időpontban visszavonás nélkül megszűnik.

 (2) A  kijelölési engedély jogosultjának jogutódlással történő megszűnése esetében a  hatóság hatósági ellenőrzési 
eljárás keretében vizsgálja, hogy a  jogutód megfelel-e az  azonosító kijelöléséhez szükséges feltételeknek, és ha 
megfelel – valamint a  jogutód nyilatkozik arról, hogy azt kéri –, a  jogutódlásban érintett azonosítók kijelölését 
a  jogutód szolgáltató részére az  azonosítónyilvántartásban átvezeti. Ha a  jogutód nem felel meg az  azonosító 
kijelöléséhez szükséges feltételeknek, és e  feltételeket a  hatóság felhívását követően sem teljesíti, a  hatóság 
visszavonás iránti eljárás keretében az azonosító kijelölését megszünteti.

6. Visszavonás

12. § (1) A visszavonásról a hatóság kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárásban dönt.
 (2) Kijelölt azonosító vonatkozásában visszavonás akkor kérhető, ha a  kérelemben megjelölt azonosítóhoz nem 

kapcsolódik szolgáltatás és – hordozható számok esetén – a számmező nem tartalmaz hordozott számot.
 (3) A visszavonás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) az azonosító megjelölését; és
c) meghatározott időpontra történő visszavonási kérelem esetén a  lekötés vagy kijelölés megszüntetésének 

időpontját.

13. § (1) A hatóság a lekötést hivatalból szünteti meg, ha
a) jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi;
b) a lekötési engedélyt a szolgáltató a kérelmében közölt valótlan vagy megtévesztő adatok alapján kapta meg;
c) a lekötés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzése megszűnik;
d) a jogosult szolgáltató jogutód nélkül megszűnik; vagy
e) a  lekötés időtartama alatt vállalt nemzetközi kötelezettség miatt a  lekötött azonosító használata nem 

engedélyezhető.
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 (2) A számmező lekötését megszüntető határozat véglegessé válásának időpontjától a számmező szabad állapotúnak, 
pihentetett számmezőre vonatkozó lekötés megszüntetése esetén a pihentetési határidőig pihentetett állapotúnak 
minősül.

14. § (1) A hatóság a kijelölést – a hordozott számot tartalmazó számmező kivételével – hivatalból szünteti meg, ha
a) jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi;
b) a hatóság megállapította, hogy a szolgáltató a kijelölési engedély véglegessé válását követő 90 napon belül 

az azonosító tényleges használatát nem kezdte meg, vagy ha az azonosító használata 6 hónapon túl szünetel;
c) a  kijelölési engedélyt a  szolgáltató a  kérelmében közölt valótlan vagy megtévesztő adatok alapján kapta 

meg;
d) nemzetközi kötelezettségek miatt a továbbiakban az azonosító a kijelölt célra már nem használható;
e) a kijelölés jogcíméül szolgáló elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy tevékenység végzése megszűnik; vagy
f ) a jogosult szolgáltató jogutód nélkül megszűnik.

 (2) Ha jogszabály módosítása a  kijelölés megszüntetését teszi szükségessé, a  kijelölési engedély jogosultja részére 
elegendő számú, a használati célnak megfelelő azonosítót kell kijelölni azonosítócsere keretében.

15. §  A visszavonás tárgyában hozott határozat tartalmazza:
a) a megszüntetett lekötés vagy kijelölés jogosultjának nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) a visszavont azonosítót;
c) a visszavonás időpontját;
d) kijelölés megszüntetése esetén a  megszűnt díjfizetési kötelezettség mértékét és a  fizetési kötelezettség 

megszűnésének kezdetét; és
e) az azonosító pihentetése esetén a pihentetési időszakot.

7. Számmezőátadás

16. § (1) A számmezőátadásról a hatóság kérelemre vagy hivatalból induló hatósági eljárásban dönt.
 (2) A  kijelölési engedély jogosultja a  számmező átadását olyan – hordozott számokat tartalmazó – számmező 

esetén kérelmezheti, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt előfizetői szolgáltatást. A  hatóság a  számmezőt 
– a szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában – annak a szolgáltatónak jelöli ki, amely a számmezőben a legtöbb 
hordozott számmal rendelkezik, és amelynek esetében nem állnak fenn az  5.  § (5)  bekezdése szerinti elutasítási 
okok.

 (3) Az  átvevő szolgáltató megállapításához a  számmezőben lévő hordozott számokat a  hatóság az  eljárás 
megindításának időpontja szerint veszi figyelembe. Ha a  számmezőben a  legtöbb hordozott számmal több 
szolgáltató rendelkezik, a  hatóság ezen szolgáltatók közül annak a  szolgáltatónak adja át a  számmezőt, amely 
a  hordozható számok tartományában – a  kijelölt számmezők és a  hordozott számok figyelembevételével – 
a legtöbb szám használati jogával rendelkezik.

 (4) A  számmezőátadás két szolgáltató megállapodása esetén is kérhető. Ez  esetben az  a  szolgáltató nyújtja be 
a kérelmet, amely a számmezőt át kívánja venni.

 (5) A számmezőátadás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét) és
b) a számmező megjelölését.

 (6) A (4) bekezdés szerinti esetben a számmezőátadás iránti kérelemhez csatolni kell az átadó szolgáltató hozzájárulását 
tartalmazó nyilatkozatot.

17. § (1) A  számmezőátadás iránti eljárás hivatalból indul a  14.  § (1)  bekezdése szerinti esetekben az  olyan számmező 
tekintetében, amelyben lévő egyes hordozott számokon valamely más szolgáltató szolgáltatást nyújt.

 (2) A  hatóság a  számmezőt – eltérő megállapodás hiányában – annak a  szolgáltatónak adja át, amelynél az  adott 
számmezőből a legtöbb hordozott szám van, és amelynek esetében nem állnak fenn az 5. § (5) bekezdése szerinti 
elutasítási okok. A hatóság az átvevő szolgáltató megállapításánál a 16. § (3) bekezdése szerint jár el.

 (3) A  hatóság hivatalból indíthat számmezőátadást olyan számmező esetében, amelyből az  egy adott szolgáltatóhoz 
hordozott számok mennyisége meghaladja a  számmezőben lévő számok 50%-át. A  hatóság a  számmezőt annak 
a  szolgáltatónak adja át, amelynél a  hordozott számok mennyisége meghaladja a  számmezőben lévő számok 
50%-át.
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18. §  A  számmezőátadás időpontja a  számmezőátadásban közvetlenül érintett szolgáltatókkal előre egyeztetett 
számátadási időablak kezdő időpontja, amely időablakban a  számmezőben lévő számok irányítási adatai 
a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól szóló NMHH rendeletben foglaltak alapján módosulnak.

19. § (1) A számmezőátadás engedélyezése tárgyában hozott határozat tartalmazza:
a) a számmezőt átvevő szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) a számmezőt átadó szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
c) az átadott számmezőt;
d) a szolgáltatás meghatározását, amelynek nyújtása céljából a számmezőt átadták;
e) a számmezőátadás időpontját;
f ) az átadott számmező használatára vonatkozó engedély időtartamát és
g) a megszűnt díjfizetési kötelezettség mértékét és az átadott számmező után fizetendő használati díj összegét.

 (2) A  hatóság – a  személyes adatok és az  eljárásban zártan kezelt adatok kivételével – tájékoztatást tesz közzé 
az internetes honlapján
a) a  számmezőátadás tárgyában hozott elsőfokú határozatáról a  határozat ügyfelekkel történő közlése iránti 

intézkedés napján,
b) az elsőfokú határozat véglegessé válását érintő körülményről e körülmény felmerülését követő munkanapon, 

valamint
c) a véglegessé vált határozat végrehajtására halasztó hatállyal bíró vagy azt kizáró körülményről e körülmény 

felmerülése napján.
 (3) Számmezőátadás esetén a  számmezőt átadó szolgáltató tájékoztatja a  számmezőt átvevő szolgáltatót 

a számmezőben lévő számok használatára vonatkozó, 22. § (4) és (5) bekezdése szerinti korlátozásokkal kapcsolatos 
adatokról.

8. Azonosítóátadás

20. § (1) Az azonosítóátadásról a hatóság kérelemre induló hatósági eljárásban dönt.
 (2) Azonosítóátadás olyan szolgáltatásátadás esetén kérhető, amelyet a  hatóság a  szolgáltatókról vezetett 

nyilvántartásába bejegyzett. Az  azonosítóátadást az  átvevő szolgáltató kezdeményezheti, legkésőbb 
a szolgáltatásátadás bejegyzését követő 30 napon belül.

 (3) Azonosítóátadás kérelmezhető az 1. melléklet 2.5. és 2.7. pontjában meghatározott üzleti hálózati és gépek közötti 
szolgáltatás számmezőre, valamint az  1.  melléklet 3.8.  pontjában meghatározott díjmentes rövid számra, ha 
a számhasználó az azonosító megtartásával szolgáltatót változtat. Az azonosítóátadást a számhasználó megbízása 
alapján az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltató hozzájárulásával kérelmezheti a hatóságtól.

 (4) Az azonosítóátadás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) az átadó szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét) és
c) az azonosító megjelölését;

 (5) A (3) bekezdés szerinti esetben az azonosítóátadás iránti kérelemhez csatolni kell az átadó szolgáltató hozzájárulását 
tartalmazó nyilatkozatot.

 (6) A hatóság a kérelemben felsorolt kijelölt azonosítókat – az érintett szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban – 
visszavonja és ezzel egyidejűleg a szolgáltatást átvevő szolgáltató részére kijelöli.

 (7) Ha az átadás a hordozható számok tartományában lévő számmezőt is érint, az eljárás során a 18. §-t, valamint a 19. § 
(2) és (3)  bekezdését is alkalmazni kell. Az  azonosítóátadás nem érinti a  számmezőből az  átadásban nem érintett 
szolgáltatóhoz hordozott számokat.

 (8) Az azonosítóátadás engedélyezése tárgyában hozott határozat tartalmazza:
a) az azonosítót átvevő szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
b) az azonosítót átadó szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
c) az átadott azonosítót;
d) a szolgáltatás meghatározását, amelynek nyújtása céljából az azonosítót átadták;
e) az azonosítóátadás időpontját;
f ) az átadott azonosító kijelölési engedélyének időtartamát és
g) a megszűnt díjfizetési kötelezettség mértékét és az átadott azonosító után fizetendő használati díj összegét.
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9. Az azonosítóhasználat általános szabályai

21. § (1) A  lekötési vagy kijelölési engedély más szolgáltatónak nem engedhető át, ide értve a  kiválással létrejövő jogi 
személyt is.

 (2) A kijelölt azonosítók tényleges használatát a kijelölési engedély jogosultja 90 napon belül köteles megkezdeni.
 (3) 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.

 (4) Az  azonosító használatára az  előfizetői vagy számhasználati szerződés megszűnését követő 6 hónapon belül 
előfizető vagy számhasználó csak kifejezett felhasználói igény alapján jogosítható fel.

 (5) Ha a  számra utólagos számhordozás kérhető, az  előfizetői vagy számhasználati szerződés megszűnését követő 
31 napon belül csak a korábbi előfizető vagy számhasználó jogosítható fel annak használatára, kivéve, ha a korábbi 
előfizető vagy számhasználó e jogáról lemondott.

 (6) Az  Eht. 91.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott egységes azonosítóhasználat megvalósítása érdekében 
a  szolgáltató a  saját hálózatából biztosítja a  hatóság által kijelölt azonosítók elérhetőségét az  azonosítóhasználat 
kijelölés szerinti időtartamának kezdetétől számított 30 napon belül, illetve a  hatóság által visszavont azonosítók 
elérhetőségének megszüntetését a  kijelölés megszüntetésétől számított 30 napon belül. A  számmezőátadás és 
azonosítóátadás miatt a  hálózatban szükségessé váló módosításokat a  szolgáltató az  átadásra meghatározott 
számátadási időablakban, illetve napon hajtja végre.

10. Az azonosítógazdálkodás egyéb szabályai

22. § (1) A  hatóság a  belföldi számok számozási tartományaiban a  kezdő számjeggyel meghatározott egyes 
résztartományokat – a  hatékony azonosítógazdálkodás érdekében – zárolhatja. Ha a  szabad állapotú számmezők 
aránya egy résztartomány 10%-a alá csökken, a hatóság megnyit egy zárolt résztartományt és a változást internetes 
honlapján az azonosítónyilvántartásban közzéteszi.

 (2) A  hatóság visszavonás után – a  felhasználók védelmének érdekében – legfeljebb egy évre zárolhatja azon rövid 
számot, amelynek újbóli kijelölése a  felhasználók részére hátrányos, megtévesztő, vagy nagyszámú téves hívást 
eredményezne. A zárolás ismételten is elrendelhető, ha annak e bekezdés szerinti feltételei továbbra is fennállnak.

 (3) A  hatóság tesztelés céljára – az  érdekeltekkel történő egyeztetést követően – legfeljebb 6 hónap időtartamra 
ideiglenes engedéllyel az 1. és 2. mellékletben foglaltaktól eltérő azonosítókat jelölhet ki.

23. § (1) A hatóság internetes honlapján közzéteszi:
a) a segélykérő számokat és használatuk feltételeit;
b) az  egyes, 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai – jogszabályon és 

az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusán alapuló – használatának 
és kijelölésének feltételeit, az egyes számokhoz tartozó szervezet nevét, legfontosabb adatait és honlapjának 
elérhetőségét;

c) az  egyes, 135 és 136 kezdőszámú adománygyűjtő számokat és az  adott számhoz tartozó adománygyűjtő 
szervezet, illetve adománygyűjtést közvetítő szervezet nevét, legfontosabb adatait és honlapjának 
elérhetőségét;

d) az egyes, 137 kezdőszámú lelki segítő és támogató számokat és az adott számhoz tartozó szervezet nevét, 
legfontosabb adatait és honlapjának elérhetőségét és

e) a  18 kezdőszámú közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számait, a  számokon nyújtott 
szolgáltatásokat és használatuk jogszabályon alapuló feltételeit.

 (2) A hatóság internetes honlapján közzéteszi az 1. melléklet 2.1.3. pontjában felsorolt földrajzi számozási területekhez 
tartozó települések listáját.

 (3) A hatóság a szolgáltatókkal egyeztetve legalább 3 évenként felülvizsgálja, és internetes honlapján közzéteszi:
a) a 135, illetve 136 kezdőszámú számtartományokban a szolgáltató által a hívott adománygyűjtő szervezetek 

felé elszámolható legmagasabb hívásköltséget;
b) a  116, valamint a  137 kezdőszámú számtartományban a  szolgáltató által a  hívott szervezetek felé 

elszámolható legmagasabb hívásköltséget és
c) az  emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásra vonatkozó díjkorlátot, amely a  szolgáltatás igénybevétele esetén 

az igénybevevő által fizetendő legmagasabb díj.
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24. §  A hatóság ellátja az azonosítógazdálkodáshoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségekből származó feladatokat, így 
különösen:
a) értesíti az  érintett nemzetközi szervezeteket az  azonosítókkal kapcsolatos jogszabályok módosításáról, ha 

a változás a nemzetközi kötelezettséget érinti;
b) együttműködik az  Európai Unió tagállamaival az  azonosító felosztási terveknek az  európai harmonizált 

közérdekű szolgáltatások bevezetéséhez szükséges harmonizációja tekintetében, a hazai használók körében 
irányítja az  Európai Bizottság által e  tárgyban előírt műszaki felkészülési feladatok végrehajtását és ellátja 
az  európai harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számainak bevezetésével kapcsolatban 
az  Európai Bizottság vonatkozó határozatai által a  tagállamoknak vagy a  nemzeti szabályozó hatóságnak 
címzett nemzeti azonosító gazdálkodási feladatokat; és

c) együttműködik az  Európai Unió tagállamaival az  azonosítókra vonatkozó nemzetközi előírások ügyében 
döntéshozó nemzetközi szervezetekben és más fórumokon képviselni kívánt egyeztetett álláspont 
kialakításában.

11. Hívó azonosító

25. § (1) Számfüggő elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele során, a szolgáltatás igénybevételét kezdeményező 
azonosítására szolgáló hívó azonosító (a továbbiakban: hívó azonosító) csak a  nemzetközi és nemzeti számozási 
tervben meghatározott módon és formátumban alkalmazható. Számfüggő elektronikus hírközlési szolgáltatások 
igénybevétele során a  hívás és üzenetküldés kezdeményezésekor a  hívó azonosítójaként a  számjegyeken és 
a + karakteren kívül más karakter nem használható.

 (2) A hívó szolgáltatója felelős a hívás felépítése során a hálózat által ellenőrzött hívó azonosító alkalmazhatóságáért, 
a szám kijelölt állapotáért, számozási tervnek megfelelő formátumáért és tárcsázhatóságáért.

 (3) A  hívó szolgáltatója a  hívóval kötött megállapodás szerint a  hívás és üzenetküldés kezdeményezésekor 
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a hívó azonosítójaként azt az SHS = 80 díjmentes számot, valamint 14cd(e) 
és 12cd rövid számot is alkalmazhatja, amely használatára a hívó jogosultságot szerzett. A hívó szolgáltatója felelős 
a hívó jogosultságának ellenőrzéséért.

 (4) A  jogszabályban meghatározott – az  állam működése, a  lakosság ellátása szempontjából kiemelten 
fontos  – létesítmények, valamint a  segélyhívó szolgálatok hívószámaira, beleértve a  „112” egységes európai 
segélyhívószámra irányuló hívások esetén a hálózat által ellenőrzött hívó azonosító alkalmazandó.

 (5) Hívó azonosítóként emelt díjas szolgáltatás szám nem alkalmazható.

12. Tárcsázási terv

26. § (1) A  számfüggő elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználói és előfizetői hozzáférési pontjai felé 
kezdeményezett kommunikációban az  1.  mellékletben meghatározott nemzetközi, belföldi és rövid számok, 
valamint előtétek alkalmazhatók. Az előtét nem része a hívószámnak, egy híváson belül több előtét is alkalmazható. 
Az előtétek kijelölés nélkül használhatók.

 (2) A  nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, 
az  adatkezelés és a  titokvédelem különleges feltételeire, a  hálózatok és a  szolgáltatások biztonságára és 
integritására, a  forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az  azonosítókijelzésre és hívásátirányításra 
vonatkozó szabályokról szóló NMHH rendeletben előírt hívószámkijelzés engedélyezés és letiltás kiegészítő 
szolgáltatások igénybevételét olyan végberendezésről, olyan rendszerekben, amelyekben más szabványos 
megoldás nem alkalmazható, előtétekkel kell biztosítani. A  hívószámkijelzés hívásonkénti engedélyezése 
előtét (130) alkalmazása esetén az  előfizető az  adott hívásra vonatkozóan feloldhatja az  egyébként letiltott 
hívószámkijelzést. A  hívószámkijelzés hívásonkénti letiltása előtét (131) alkalmazása esetén az  előfizető az  adott 
hívásra vonatkozóan letilthatja az  egyébként engedélyezett hívószámkijelzést. Az  előtétet a  tárcsázási folyamat 
elején kell tárcsázni.

 (3) A  nemzetközi számformátummal kezdeményezett kommunikációt nemzetközi előtéttel (00), a  belföldi 
számformátumban megadott számot belföldi előtéttel (06) kell jelezni. A  00 nemzetközi előtét megjelenítésére 
megengedett a + karakter használata.
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 (4) Nemzetközi hívás esetén kizárólag a  nemzetközi számformátum alkalmazható. A  nemzetközi hívás tárcsázási 
folyamata:
a) 00 – nemzetközi szám vagy
b) + – nemzetközi szám,
ahol a nemzetközi szám első számjegyei az országkódot határozzák meg.

 (5) Belföldi hívás esetén a belföldi számok hívása belföldi és nemzetközi számformátummal is megengedett. A belföldi 
hívás tárcsázási folyamata:
a) 06 – belföldi szám vagy
b) 00 – 36 – belföldi szám vagy
c) + – 36 – belföldi szám,
ahol 36 Magyarország országkódja, és a  belföldi szám első számjegyei a  körzetszámot vagy a  szolgáltatás- vagy 
hálózatkijelölő számot (SHS) határozzák meg.

 (6) Nemzetközi barangolás esetén a belföldi számok hívásánál csak az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti nemzetközi 
számformátum alkalmazható.

 (7) A földrajzi számozási területen belüli, azonos körzetszámmal rendelkező előfizetői hozzáférési pontok közötti hívás 
esetén megengedett az előfizetői szám formátumú tárcsázás is, belföldi előtét és körzetszám nélkül. A helyi hívás 
tárcsázási folyamata:
előfizetői szám.

 (8) Az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott rövid számok hívása belföldi hálózatból kezdeményezhető, rövid szám 
formátumban, előtét, valamint körzetszám és SHS nélkül. A rövid szám tárcsázási folyamata:
rövid szám.

 (9) A  számfüggő elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételénél hívás, üzenetküldés és más kommunikáció 
kezdeményezésére a számjegyeken és a + karakteren kívül más karakter nem használható.

13. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21-én lép hatályba.
 (2) A 31. § (2) és (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 31. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 2.3.5. pontja 2025. december 31-én lép hatályba.

28. §  A 22. § (5) bekezdését 2021. június 30. napjától kell alkalmazni.

29. § (1) A hatóság e  rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a mobilszámok – SHS = 20, 30, 31, 50, 70 számozási 
tartományban – használatára vonatkozóan korábban a  kizárólag mobilinternet hozzáférési szolgáltatásra kiadott 
kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, annak érdekében, hogy az  azonosító további 
használata megfeleljen az e rendeletben foglalt feltételeknek.

 (2) A  hatóság a  kijelölt hívószámkijelzés hívásonkénti engedélyezése előtét (130), valamint a  hívószámkijelzés 
hívásonkénti letiltása előtét (131) használatára vonatkozó engedélyeket 2021. március 31-i hatállyal visszavonja.

 (3) A hatóság e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül az SHS = 71 számozási tartományban gépek közötti 
szolgáltatás nyújtására 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) E rendelet hatálybalépését követő 5. napon az SHS = 51 számozási tartományt – a kijelölt számmezők kivételével – 
a hatóság zárolja.

 (5) A hatóság az SHS = 51 számozási tartományban kijelölt számmezők használatára vonatkozóan kiadott engedélyeket 
2021. december 31-i hatállyal visszavonja.

30. §  Mobilszámon gépek közötti szolgáltatás a 2021. december 31-ig kiadott kijelölések esetében nyújtható.
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31. § (1) Hatályát veszti
a) az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) 

NMHH rendelet
aa) 3–16. §-a,
ab) 17. §-a és
ac) 1–4. melléklete;

b) az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) 
NMHH rendelet
ba) 3. §-a, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése,
bb) 1.  melléklet 1. alcíme és 2. alcím 2.1–2.8.2.  pontja, 2.8.3.  pontjában az „A szolgáltató a  hívó 

fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy köteles meghatározni, hogy az  ne haladja meg 
a  hatóság által az  érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően – évente január 31-ig – 
a  hatóság internetes honlapján közzétett díjat.” szövegrész, valamint 2.9–2.10.3.  pontja, 3. alcím  
3.1–3.15.2.  pontja, 3.15.3.  pontjában az „A szolgáltató a  hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat 
úgy köteles meghatározni, hogy az  ne haladja meg a  hatóság által az  érintett szolgáltatókkal 
történő egyeztetést követően – évente január 31-ig – a hatóság internetes honlapján közzétett díjat” 
szövegrész és 4. alcíme, valamint

bc) 2–4. melléklete;
c) az  elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról 

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat 13., 21–22. és 
37. sora;

d) az  elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 
5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet.

 (2) Hatályát veszti a Díjrendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora.
 (3) Hatályát veszti az 1. melléklet 2.1.4. pontjában foglalt táblázat 8. sora és a 2.6. pontja.
 (4) Hatályát veszti a 30. § és az 1. melléklet 2.3.4. pontja.

32. §  E rendelet
a) az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdésének 93., 94., 96. és 97. cikkének,
b) a  116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő 

fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatnak,
c) a  2007/116/EK határozatnak a  további, 116-tal kezdődő, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2007. október 29-i 2007/698/EK bizottsági határozatnak,
d) a  2007/116/EK határozatnak további, 116-tal kezdődő, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/884/EK bizottsági határozatnak
való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelethez

A számfüggő elektronikus hírközlési szolgáltatások számozási terve és az azonosítóival való 
gazdálkodás rendjére vonatkozó különös szabályok

 1.  NEMZETKÖZI SZÁMOK
A nemzetközi számok felosztását és struktúráját a nemzetközi számozási terv tartalmazza. A nemzetközi számozási 
tervben meghatározott egyes nemzetközi számozási erőforrásokkal való gazdálkodás szabályait a  Nemzetközi 
Távközlési Egyesület (a továbbiakban: ITU) által kiadott ITU-T Ajánlások tartalmazzák.
1.1.  Leírás
 A nemzetközi szám egy másik ország, globális szolgáltatás vagy nemzetközileg azonosított hálózat 

(a  továbbiakban: Hálózat) előfizetőjének elérése érdekében tárcsázandó, a  nemzetközi számozási tervben 
meghatározott felépítésű szám, amely tartalmazza az  országkódot (Country Code, a  továbbiakban: CC) 
és a hívott előfizető belföldi vagy globális számát, de nem tartalmazza a nemzetközi előtétet, sem az adott 
ország belföldi előtétjét.

 A nemzetközi szám hossza legfeljebb 15 számjegy.
1.2.  Földrajzi területek nemzetközi számai

1.2.1.  A számok felépítése
 Az országok vagy földrajzi területek nemzetközi száma:
 CC + belföldi szám, ahol
 CC = a földrajzi terület országkódja, 1–3 számjegy,
 belföldi szám = az országkódhoz tartozó nemzeti számozási tervben meghatározott hívószám.
 Magyarország országkódja: 36.
1.2.2.  A használat feltételei
 A belföldi számok használati feltételeit az adott ország nemzeti számozási terve határozza meg.
1.2.3.  A gazdálkodás szabályai
Az országkódot az ITU határozza meg.
A belföldi számok használatát az adott ország nemzeti szabályozó szervezete/hatósága engedélyezi.

1.3.  Globális szolgáltatások nemzetközi számai
1.3.1.  A számok felépítése
 Az ITU-T Ajánlásokban meghatározott globális szolgáltatások nemzetközi száma:
 CC + globális előfizetői szám, ahol
 CC = a globális szolgáltatás országkódja, 3 számjegy,
 globális előfizetői szám = a  globális szolgáltatás egy előfizetőjét határozza meg, legfeljebb 

12 számjegy.
1.3.2.  A használat feltételei
 A globális szolgáltatások nemzetközi számainak kijelölési és használati feltételeit ITU-T Ajánlások 

határozzák meg.
 Az ITU-T E.152 Ajánlásban meghatározott CC = 800 egyetemes nemzetközi díjmentes szolgáltatás 

(Universal International Freephone Service) számainak elérését a  hívó részére díjmentesen kell 
biztosítani. Ha a díjmentesség nemzetközi barangolás esetén nem biztosítható, a hívót a hívás során 
hangbemondással tájékoztatni kell az alkalmazott díjakról.

1.3.3.  A gazdálkodás szabályai
 Az országkódot az ITU határozza meg.
 A globális előfizetői számot a szolgáltató kérésére az ITU jelöli ki.

1.4.  Hálózatok nemzetközi számai
1.4.1.  A számok felépítése
 Az ITU-T Ajánlásokban meghatározott, nemzetközileg azonosított hálózat (a továbbiakban: Hálózat) 

végpontjainak nemzetközi száma:
 CC + azonosító kód + előfizetői szám, ahol
 CC = a Hálózat országkódja, a Hálózatok egy csoportját azonosítja, 3 számjegy,
 azonosító kód = Hálózat azonosító kód, a CC-vel együtt a Hálózatot azonosítja, 1–4 számjegy,
 előfizetői szám = a Hálózat egy előfizetőjét határozza meg.
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1.4.2.  A használat feltételei
 A Hálózatok nemzetközi számainak kijelölési és használati feltételeit ITU-T Ajánlások határozzák 

meg.
1.4.3.  A gazdálkodás szabályai
 Az országkódot minden esetben az ITU határozza meg.
 A Hálózat azonosító kódot az ITU, a Hálózat előfizetői számait a Hálózat szolgáltatója jelöli ki.

 2.  BELFÖLDI SZÁMOK
A nemzeti számozási tervben a  belföldi számok a  Magyarország országkódjához tartozó, a  nemzetközi számozási 
tervben meghatározott struktúrájú számok. A  belföldi számok felosztását, struktúráját, használati feltételeit, 
valamint az azonosítógazdálkodás egyes részletszabályait jelen pont tartalmazza.
2.1.  A belföldi számok felosztása

2.1.1.  Leírás
 A belföldi szám egy magyarországi előfizetői hozzáférési pont vagy szolgáltatás elérése érdekében 

tárcsázandó szám, amely tartalmazza a  körzetszámot, vagy szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő 
számot, valamint az előfizetői számot, de nem tartalmazza a belföldi előtétet.

2.1.2.  A számok felépítése
 A belföldi szám típusa földrajzi szám vagy nemföldrajzi szám.
 A belföldi szám hossza 8, 9 vagy 12 számjegy. Egy számozási tartományban a belföldi szám hossza 

azonos.
 Földrajzi szám esetén a belföldi szám felépítése:
 KS + ES, ahol
 KS = körzetszám, amely az ország egy földrajzilag elkülönített területéhez (a továbbiakban: földrajzi 

számozási terület) tartozó, helyhez kötött felhasználású számozási tartományt határoz meg,
 ES = előfizetői szám, amely egy KS által meghatározott földrajzi számozási területen egy előfizetői 

hozzáférési pont hívására vagy elérésére szolgál.
 Nemföldrajzi szám esetén a belföldi szám felépítése:
 SHS + ES, ahol
 SHS = szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám, amely nem földrajzi alapon elkülönülten kezelt 

szolgáltatáshoz vagy hálózathoz tartozó számozási tartományt határoz meg,
 ES = előfizetői szám, amely egy SHS által meghatározott számozási tartományban egy előfizetői 

hozzáférési pont vagy egy szolgáltatás hívására vagy elérésére szolgál.
2.1.3.  A körzetszámok felosztása
 A körzetszám egy- vagy kétjegyű szám.
 A körzetszámok és a földrajzi számozási területek összerendelését az alábbi táblázat tartalmazza:

A B

1 KS Földrajziszámozásiterület

2 1 Budapest

3 22 Székesfehérvár

4 23 Biatorbágy

5 24 Szigetszentmiklós

6 25 Dunaújváros

7 26 Szentendre

8 27 Vác

9 28 Gödöllő

10 29 Monor

11 32 Salgótarján

12 33 Esztergom

13 34 Tatabánya

14 35 Balassagyarmat

15 36 Eger

16 37 Gyöngyös
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17 42 Nyíregyháza

18 44 Mátészalka

19 45 Kisvárda

20 46 Miskolc

21 47 Szerencs

22 48 Ózd

23 49 Mezőkövesd

24 52 Debrecen

25 53 Cegléd

26 54 Berettyóújfalu

27 55 teszt-körzet

28 56 Szolnok

29 57 Jászberény

30 59 Karcag

31 62 Szeged

32 63 Szentes

33 66 Békéscsaba

34 68 Orosháza

35 69 Mohács

36 72 Pécs

37 73 Szigetvár

38 74 Szekszárd

39 75 Paks

40 76 Kecskemét

41 77 Kiskunhalas

42 78 Kiskőrös

43 79 Baja

44 82 Kaposvár

45 83 Keszthely

46 84 Siófok

47 85 Marcali

48 87 Tapolca

49 88 Veszprém

50 89 Pápa

51 92 Zalaegerszeg

52 93 Nagykanizsa

53 94 Szombathely

54 95 Sárvár

55 96 Győr

56 99 Sopron
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2.1.4.  A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok felosztása
 A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám kétjegyű.
 Az SHS-ek és a szolgáltatások vagy hálózatok összerendelését az alábbi táblázat tartalmazza:

A B

1 SHS Szolgáltatás vagy hálózat

2 20 Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3 21 Nomadikus telefonszolgáltatás

4 30 Mobil rádiótelefon szolgáltatás

5 31 Mobil rádiótelefon szolgáltatás

6 38 Üzleti hálózatok

7 50 Mobil rádiótelefon szolgáltatás

8 51 Internet-hozzáférési szolgáltatás

9 70 Mobil rádiótelefon szolgáltatás

10 71 Gépek közötti szolgáltatás

11 80 Díjmentes szolgáltatás

12 90 Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és emelt díjas felnőtt szolgáltatás

13 91 Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás

2.2.  Földrajzi számok
2.2.1.  Leírás
 A földrajzi számok helyhez kötött telefonhálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és elérését 

teszik lehetővé. A  földrajzi szám körzetszám része az  előfizetői hozzáférési pont helye szerinti 
földrajzi számozási területet jelöli ki.

2.2.2.  A számok felépítése
 A földrajzi szám körzetszámból és előfizetői számból áll. A körzetszám a földrajzi számozási területet 

jelöli ki a 2.1.3. pont táblázata szerint.
 A szám felépítése egyjegyű körzetszám esetén:
 A abc defg, ahol
 A = körzetszám,
 abc defg = előfizetői szám 200 0000 – 999 9999 között.
 Kétjegyű körzetszám esetén:
 AB abc def, ahol
 AB = körzetszám,
 abc def = előfizetői szám 200 000 – 999 999 között.
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 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 és emelt díjas szolgáltatás, valamint nomadikus telefonszolgáltatás nem 
nyújtható.

2.2.4.  A gazdálkodás rendje
 A földrajzi számokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki, adja át és vonja vissza.
 Földrajzi számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki és köthető le, amelyet helyhez kötött 

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 az  adott földrajzi területen 
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előfizetői hozzáférési ponttal ténylegesen rendelkező előfizetőt az  előfizetői szerződés keretében 
feljogosítani.

2.3.  Mobilszámok (SHS = 20, 30, 31, 50, 70)
2.3.1.  Leírás
 A mobilszámok a mobil rádiótelefon hálózathoz csatlakozó előfizetők azonosítását és elérését teszik 

lehetővé.
2.3.2.  A számok felépítése
 A mobilszám szolgáltatáskijelölő számból és előfizetői számból áll:
 AB abc defg, ahol
 AB = mobil rádiótelefon szolgáltatást jelölő SHS,
 abc defg = előfizetői szám 000 0000 – 999 9999 között.
2.3.3.  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.

 Az SHS = 31 számozási tartomány nincsen mobil rádiótelefon szolgáltatóhoz rendelve.

A B

1 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.

2.3.4.  A használat feltételei
 A mobilszámon emelt díjas szolgáltatás, nomadikus telefonszolgáltatás, valamint – ha az  Európai 

Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – 
díjmentes szolgáltatás nem nyújtható.

 A mobilszám a  szolgáltatás igénybevételéhez szükséges olyan – e  rendelet 2.  mellékletében 
meghatározott – nemzetközi mobil előfizető azonosítóhoz (IMSI) van rendelve, amelynek mobil 
országkód (MCC) paramétere 216.

2.3.5.  A használat feltételei
 A mobilszámon emelt díjas szolgáltatás, nomadikus telefonszolgáltatás, valamint – ha az  Európai 

Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – 
díjmentes szolgáltatás, továbbá gépek közötti szolgáltatás nem nyújtható.

 A mobilszám a  szolgáltatás igénybevételéhez szükséges olyan – e  rendelet 2.  mellékletében 
meghatározott – nemzetközi mobil előfizető azonosítóhoz (IMSI) van rendelve, amelynek mobil 
országkód (MCC) paramétere 216.

2.3.6.  A gazdálkodás rendje
 A mobilszámokat a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki, adja át és vonja vissza.
 Mobil számmező köthető le és jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet mobil rádiótelefon 

szolgáltatás vagy mobil internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására a  hatóság az  elektronikus 
hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 A 2.3.3. pontban fel nem sorolt szolgáltatónak számmező abban az esetben köthető le és jelölhető 
ki, ha a  kérelmező benyújtja legalább egy, a  2.3.3.  pontban felsorolt és mobil rádiótelefon 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a  szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati 
együttműködésről.

 A hatóság a  2.3.3.  pontban felsorolt valamely mobil rádiótelefon szolgáltató részére az  adott 
szolgáltatóhoz hozzárendelt számozási tartományhoz vagy résztartományhoz, továbbá az SHS = 31 
számozási tartományhoz tartozó számmezőket köti le és jelöli ki.

 A 2.3.3. pontban fel nem sorolt szolgáltató részére az SHS = 20, 30, 50 és 70 számozási tartományhoz 
tartozó számmező lekötéséhez és kijelöléséhez a  tartományhoz vagy résztartományhoz 
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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 számmezőátadás és azonosítóátadás a  17.  §-ban és a 20.  § (2)  bekezdésében 
foglalt esetekben akkor kerülhet sor, ha a fenti feltételek a számmezőátadás és azonosítóátadás 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.

2.4.  Nomadikus telefonszolgáltatás számai (SHS = 21)
2.4.1.  Leírás
 A nomadikus számok a nomadikus telefonszolgáltatás előfizetőinek azonosítását és elérését teszik 

lehetővé.
2.4.2.  A számok felépítése
 21 abc defg, ahol
 21 = a nomadikus telefonszolgáltatást jelölő SHS,
 abc defg = előfizetői szám 200 0000 – 999 9999 között.
2.4.3.  A használat feltételei
 Az előfizetői számokon helyhez kötött telefonszolgáltatás, mobil rádiótelefon szolgáltatás, 

díjmentes és emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható.
2.4.4.  A gazdálkodás rendje
 A nomadikus telefonszolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki, adja át 

és vonja vissza.
 Nomadikus telefonszolgáltatás számmező köthető le és jelölhető ki olyan szolgáltató számára, 

amelyet nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására a  hatóság az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 A kijelölési engedély jogosultja a  számára kijelölt számmezőből jogosult az  előfizetői számot 
meghatározni, és a szám használatára az előfizetőt előfizetői szerződés keretében feljogosítani.

2.5.  Üzleti hálózatok számai (SHS = 38)
2.5.1.  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, ezenkívül 
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.

2.5.2.  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.
2.5.3.  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.

2.5.4.  A gazdálkodás rendje
 A hatóság egy adott üzleti hálózat tagjainak elérésére a számokat 1000-es számmezőkben jelöli ki, 

adja át és vonja vissza.
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 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 együttes 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.

2.6.  Internet-hozzáférési szolgáltatás számai (SHS = 51)
2.6.1.  Leírás
 Lehetővé teszi internetszolgáltatók telefonhálózaton keresztül történő elérését.
2.6.2.  A számok felépítése
 51 abc def, ahol
 51 = az internet-hozzáférési szolgáltatást jelölő SHS,
 abc def = az internetszolgáltatót és annak szolgáltatását azonosítja.
2.6.3.  A használat feltételei
 Az internetszolgáltatás hívószámával együtt a  hívó által fizetendő díjat és a  díjazási feltételeket is 

közzé kell tenni.
2.6.4.  A gazdálkodás rendje
 Az internet-hozzáférési szolgáltatás számait a  hatóság 1000-es számmezőkben jelöli ki és vonja 

vissza.
 Internet-hozzáférési szolgáltatás számmező jelölhető ki azon szolgáltató számára, amelyet helyhez 

kötött telefonszolgáltatás és országos területű internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására a hatóság 
az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

2.7.  Gépek közötti szolgáltatás számai (ún. M2M számok) (SHS = 71)
2.7.1.  Leírás
 Az elektronikus hírközlő hálózaton olyan kommunikációt tesz lehetővé a  végberendezések vagy 

alkalmazások között, ahol az információt legfeljebb csekély emberi beavatkozással továbbítják.
2.7.2.  A számok felépítése és felosztása

2.7.2.1.  Unión belüli extraterritoriális használatra is engedélyezett tartomány
 71 0bc def ghij, ahol
 71 = a gépek közötti szolgáltatást jelölő SHS,
 0bc def ghij = előfizetői szám 000 000 0000 – 099 999 9999 között
2.7.2.2.  Belföldi használatra engedélyezett tartomány
 71 abc def ghij, ahol
 71 = a gépek közötti szolgáltatást jelölő SHS,
 abc def ghij = előfizetői szám 200 000 0000 – 499 999 9999 között

2.7.3.  A használat feltételei
 A számok használatának egyes alkalmazásokra vonatkozó feltételeit a  hatóság a  kijelölési 

engedélyben határozza meg. A  számokon adat- vagy hangkommunikáció, illetve üzenetküldés 
kizárólag a  hatóság számmező kijelölési határozatában megadott jelleggel, illetve módon, 
az alkalmazáshoz tartozó végberendezések és alkalmazások között létesíthető.

 Az SHS = 71 számtartomány számain helyhez kötött telefonszolgáltatás, mobil rádiótelefon 
szolgáltatás és nomadikus telefonszolgáltatás, valamint emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható.

2.7.4.  Az Unión belüli extraterritoriális használatra is engedélyezett tartomány további különös használati 
feltételei

 Az Unión belüli extraterritoriális használatra is engedélyezett tartomány számai az  Unió egész 
területén az országkódhoz tartozó tagállam területén kívül személyközi hírközlési szolgáltatásoktól 
eltérő elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használhatók. A  kijelölési engedély 
jogosultja köteles a  használati hely szerinti uniós tagállamokban hatályos valamennyi vonatkozó 
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nemzeti fogyasztóvédelmi szabálynak és a  szám használatával kapcsolatos nemzeti jogszabálynak 
megfelelni.

 A Magyarország területén kívül történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó egyedi feltételeket 
a hatóság a kijelölési engedélyben határozza meg.

2.7.5.  A gazdálkodás rendje
 A hatóság egy adott M2M alkalmazás részére a  számokat 1 000-es, 10 000-es és 100 000-es 

számmezőkben köti le, jelöli ki, adja át és vonja vissza, a következő felosztásban:

A B

1 SZÁMOZÁSI TARTOMÁNY VAGY RÉSZTARTOMÁNY SZÁMMEZőK 

2 71 0bc def ghij 10 000-es számmezők

3 71 2bc def ghij 1 000-es számmezők

4 71 3bc def ghij 10 000-es számmezők

5 71 4bc def ghij 100 000-es számmezők

 A szolgáltató kérelmében meghatározott alkalmazás nyújtásához az M2M számok kijelölhetőségét 
a  hatóság állapítja meg. A  hatóság a  számmező kijelölési határozatában a  kérelemben 
meghatározott alkalmazás jellegétől függő számhasználati feltételeket állapíthat meg.

 A gépek közötti szolgáltatás céljára számmező azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására a  hatóság az  elektronikus hírközlési szolgáltatókról 
vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 A kijelölési engedély jogosultja az  adott számmező használatára egyetlen számhasználót, 
számhasználati jogviszony keretében jogosíthat fel.

2.8.  Díjmentes szolgáltatás számai (ún. zöld számok) (SHS = 80)
2.8.1.  Leírás
 A számhasználónak vagy az általa nyújtott szolgáltatásnak a hívó fél részére díjmentes elérését teszi 

lehetővé.
2.8.2.  A számok felépítése
 A díjmentes szolgáltatás száma szolgáltatás kijelölő számból és előfizetői számból áll:
 80 abc def, ahol
 80 = a díjmentes szolgáltatást jelölő SHS,
 abc def = előfizetői szám, amelynek értéke:
 000 000 – 099 999, ha a hívás nemzetközi hívószámon, illetve más országban végződik,
 100 000 – 999 999, ha a hívás belföldi hívószámon, illetve belföldön végződik
2.8.3.  A használat feltételei
 A hívás és üzenetküldés díját a  számhasználó fizeti. A  hívás és üzenetküldés a  hívó fél részére 

díjmentes. Ha a  díjmentesség barangolás esetén nem biztosítható, a  hívót a  hívás során 
hangbemondással tájékoztatni kell az alkalmazott díjakról.

 A számhasználó kérésére – kereskedelmi okból – a  szolgáltatónak korlátoznia kell a  díjmentes 
szolgáltatás nemzetközi hálózatból, valamint meghatározott belföldi KS-sel, illetve SHS-sel 
azonosított számtartományokból való elérését.

2.8.4.  A gazdálkodás rendje
 A díjmentes szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki, adja át és vonja 

vissza.
 Díjmentes szolgáltatás 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.
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2.9.  Emelt díjas szolgáltatás számai (SHS = 90, 91)
2.9.1.  Leírás
 Lehetővé teszi a telefonhálózatból információt, tartalmat nyújtó, emelt díjas szolgáltatások elérését. 

A szolgáltatás igénybevételi díja és tartalma szerint a számokon emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás 
vagy emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás vagy emelt díjas felnőtt szolgáltatás nyújtható.

2.9.2.  A számok felépítése
 Az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és emelt díjas felnőtt szolgáltatás számai:
 90 abc def, ahol
 90 = az emelt díjas, díjkorlátmentes és emelt díjas felnőtt szolgáltatást jelölő SHS,
 abc def = előfizetői szám 100 000 – 999 999 között.
 Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás számai:
 91 abc def, ahol
 91 = az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatást jelölő SHS,
 abc def = előfizetői szám 100 000 – 999 999 között.
2.9.3.  A használat feltételei
 Az emelt díjas szolgáltatás nyújtásának szabályait külön jogszabály tartalmazza.
 Az SHS = 91 számtartomány számain a szolgáltató a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy 

határozza meg, hogy az  ne haladja meg az  érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően 
megállapított, az  emelt díjas díjkorlátos szolgáltatásra vonatkozó, a  hatóság internetes honlapján 
a 23. § (3) bekezdés c) pontja szerint közzétett díjat.

2.9.4.  A gazdálkodás rendje
 Az emelt díjas szolgáltatás számait a  hatóság 1000-es számmezőkben köti le, jelöli ki, adja át és 

vonja vissza.
 Emelt díjas szolgáltatás 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.

 3.  RÖVID SZÁMOK
A nemzeti számozási tervben a rövid számok a nemzetközi számozási tervben meghatározott belföldi és nemzetközi 
számoktól eltérő struktúrájú nemföldrajzi számok.
A rövid szám legalább három-, legfeljebb hatjegyű, kizárólag számjegyeket tartalmazó nemföldrajzi szám, amelynek 
hívásával egy szolgáltatás érhető el.
A rövid szám nemzetközi hálózatból nem elérhető.
A rövid számok használatát – a segélyhívószámok kivételével – a hatóság egyedi azonosító kijelöléssel engedélyezi. 
A rövid számokra lekötés nem alkalmazható.
3.1.  A rövid számok felosztása
 A rövid szám első számjegye 1.
 A rövid számok és számtartományok felosztása:

A B

1 RÖVID SZÁMOK

2

104 
105 
107 
112

segélyhívó számok

3 116def harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai

4 118de telefontudakozó számok

5 12cd elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai

6
135d 

136de
adománygyűjtő számok
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7 137de lelki segítő és támogató szolgáltatás számok

8
14cd

14cde
díjmentes szolgáltatás rövid számok

9
16cde
16cdef

emelt díjas szolgáltatás rövid számok

10
17c

17cd
17cde

elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok

11
18c

18cd
közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai

12
192 
193

telefonos kezelői szolgáltatások számai

3.2.  Segélyhívó számok
3.2.1.  Leírás
 Háromjegyű rövid számok, amelyek segélyhívó szolgálatok (mentők, tűzoltóság, rendőrség) elérését 

teszik lehetővé. A segélyhívó számok hívása a hívó fél részére díjmentes.
3.2.2.  Hívószámok
 104 = mentők
 105 = tűzoltóság
 107 = rendőrség
 112 = egységes európai segélyhívószám
3.2.3.  A használat feltételei
 A telefonszolgáltató ingyenesen biztosítja, hogy előfizetője vagy a  szolgáltatás igénybe vevője 

elérhesse a segélyhívó szolgálatokat.
 A segélyhívások földrajzi irányítása tekintetében a telefonszolgáltató köteles egyeztetni a segélyhívó 

szolgálatokkal.
 Az e-segélyhívások irányításában a mobil rádiótelefon hálózatokban az előfizetői végberendezésről 

nem hívható 39 112 0000 irányítási számot kell alkalmazni.
3.2.4.  A gazdálkodás rendje
 A mentők (104), tűzoltóság (105), rendőrség (107), valamint az  egységes európai segélyhívó szám 

(112) használata a külön jogszabályban erre kötelezett szolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelező.
3.3.  Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai

3.3.1.  Leírás
 Az Európai Unió által, minden tagállam területén azonos hívószámmal bevezetésre javasolt 

szolgáltatások, úgynevezett harmonizált közérdekű szolgáltatások hívószámai, amelyek valamely 
konkrét közérdekű – az állampolgárok vagy állampolgári csoportok jólétét és biztonságát szolgáló, 
vagy a  bajba jutott állampolgárokon segítő – szolgáltatás díjmentes elérését hivatottak lehetővé 
tenni.

3.3.2.  A számok felépítése
 116def, ahol
 116 = a harmonizált közérdekű szolgáltatások elérési kódja,
 def = a harmonizált közérdekű szolgáltatás azonosítója.
 Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal: 116000
3.3.3.  A használat feltételei
 A harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számaihoz kapcsolódó használati feltételeket 

az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa tartalmazza.
 A harmonizált közérdekű szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében a  116 kezdetű 

számhoz rendelt szervezet felkérése esetén az  elektronikus hírközlési szolgáltatót a  felkéréstől 
számított 30 napon belül szerződéskötési kötelezettség terheli.

 Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a hívások, illetve üzenetek költségére a rövid számhoz kijelölt 
szervezet részére legfeljebb az  érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a  116def 
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számtartományra megállapított és a  hatóság internetes honlapján a 23.  § (3)  bekezdés b)  pontja 
szerint közzétett összeget számíthatják fel.

3.3.4.  A gazdálkodás rendje
 A 116 kezdőszámú, harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számait a  hatóság 

a szolgáltatást nyújtó szervezethez rendeli. A számokat és a számokhoz tartozó szervezet adatait és 
honlapjának elérhetőségét a hatóság internetes honlapján közzéteszi.

 A közzétett rövid szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely 
rendelkezik a harmonizált közérdekű szolgáltatás nyújtására jogosult szervezet meghatalmazásával, 
gondoskodik a  hívások végződtetéséről, és amelyet a  hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, 
vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az elektronikus 
hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

3.4.  Telefontudakozó számok
3.4.1.  Leírás
 Rövid számok, amelyek előfizetők meghatározott adatairól – az előfizető hozzájárulásától függően – 

felvilágosítást nyújtó tudakozó szolgáltatások elérését teszik lehetővé.
3.4.2.  A számok felépítése
 118de, ahol
 118 = a tudakozó szolgáltatás elérési kódja,
 de = a tudakozó szolgáltatóját és szolgáltatását azonosítja.
 Az egyetemes tudakozó szolgáltatások hívószámai: 11800–11809.
3.4.3.  A használat feltételei
 Az egyetemes tudakozó szolgáltatás nyújtására egyetemes szolgáltató jogosult a  11800–11809 

hívószámokon, amelyek elérhetőségét minden telefonhálózatból biztosítani kell. Az  egyetemes 
tudakozó szolgáltatás nyújtásának feltételeit az  egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló NMHH rendelet tartalmazza.

 Az elektronikus hírközlési szolgáltató, illetve a számhasználó minden esetben nyilvánosságra hozza 
a  szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt a  hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj 
mértékét (hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja), valamint az igénybe vehető 
kiegészítő szolgáltatások díját is. Emellett közzé kell tenni, hogy a tudakozó mely előfizetők adataira 
terjed ki, terület, számtípus, illetve szolgáltatók szerint.

3.4.4.  A gazdálkodás rendje
 A 118de formátumú országosan elérhető telefon tudakozó szám azon szolgáltató számára jelölhető 

ki, amelyet helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a  hatóság 
az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 A kijelölési kérelemhez csatolni kell a  tudakozó szolgáltatás részletes leírását, amely kiterjed 
a tudakozó által kezelt előfizetői adatok körére.

 A kijelölési engedély jogosultja a  szolgáltatás nyújtásához a  szám használatára számhasználót 
számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

3.5.  Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
3.5.1.  Leírás
 Rövid számok, amelyek az  elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak országos 

elérését teszik lehetővé.
3.5.2.  A számok felépítése
 12cd, ahol
 12 = az elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak elérési kódja,
 cd = az elektronikus hírközlési szolgáltatót azonosítja.
3.5.3.  A használat feltételei
 A rövid szám olyan szolgáltató részére jelölhető ki, amelyet a  hatóság elektronikus hírközlési 

szolgáltatás nyújtására vett nyilvántartásba.
 Az elektronikus hírközlési szolgáltató a  rövid számot kizárólag az  előfizetői és felhasználói 

bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az  előfizetők és felhasználók 
tájékoztatására, az ügyfélszolgálat körébe tartozó információ nyújtására használhatja.
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3.5.4.  A gazdálkodás rendje
 A 12cd formátumú ügyfélszolgálati szám olyan szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet a hatóság 

elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására jegyzett be az elektronikus hírközlési szolgáltatókról 
vezetett nyilvántartásába.

 Egy szolgáltató legfeljebb egy ügyfélszolgálati szám kijelölésére jogosult.
 Ügyfélszolgálati számmal rendelkező szolgáltatók egyesülése esetén a  jogutód szolgáltató 

–  a  jogelőd szolgáltatók által korábban használt 12cd formátumú ügyfélszolgálati számok közül – 
egy általa meghatározott ügyfélszolgálati szám használatára jogosult, a fennmaradó ügyfélszolgálati 
számot a hatóság visszavonja.

 Az ügyfélszolgálati számot a kijelölési engedély jogosultja másnak használatra nem adhatja át.
3.6.  Adománygyűjtő számok

3.6.1.  Leírás
 Rövid számok, amelyek elérése a hívás, illetve üzenetküldés díjából közcélú adományok eljuttatását 

teszi lehetővé.
3.6.2.  A számok felépítése
 Kiemelt adománygyűjtő számok: 135d, melynek értéke:
 1357 = Nemzeti Összefogás Vonala hívószáma,
 135d, a 1357 kivételével = kiemelt adománygyűjtő vonal hívószáma.
 Közcélú adománygyűjtő számok: 136de, melynek értéke:
 13600–13609 = adománygyűjtést közvetítő szervezet hívószáma,
 13610–13699 = közhasznú adománygyűjtő szervezet hívószáma.
3.6.3.  A használat feltételei
 A 135d kiemelt adománygyűjtő számokon közcélú adománygyűjtésre a  Karitatív Tanács 

tagszervezetei jogosultak. A  135d rövid számok elérhetőségének biztosítása érdekében a  rövid 
számhoz rendelt szervezet felkérése esetén az  elektronikus hírközlési szolgáltatót a  felkéréstől 
számított 30 napon belül szerződéskötési kötelezettség terheli.

 A 1357 rövid szám a „Nemzeti Összefogás Vonala”, kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 
esetén elinduló adományvonal.

 A 13600–13609 számokon az  a  szervezet jogosult adományok közvetítésére közhasznú vagy 
kiemelten közhasznú szervezetek felé, amellyel a  hatóság által kijelölt előfizetői számok 
60%-ával együttesen rendelkező hírközlési szolgáltatók megállapodást kötöttek a  hívószámok 
elérhetőségének biztosításáról.

 A 13610–13699 számokon az  a  közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezet jogosult 
adománygyűjtésre, amely az adománygyűjtésről megállapodást kötött egy vagy több elektronikus 
hírközlési szolgáltatóval, amely rendelkezik, vagy amelyek együttesen rendelkeznek a hatóság által 
kijelölt előfizetői számok legalább 5%-ával.

 Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az  adománygyűjtés hívásonkénti, illetve üzenetenkénti 
költségére legfeljebb az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a 135d, illetve 136de 
számtartományokra megállapított és a hatóság internetes honlapján a 23. § (3) bekezdés a) pontja 
szerint közzétett összeget számíthatják fel.

 A 135d és 136de számokra a  szolgáltató a  hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy 
határozza meg, hogy az  ne haladja meg az  érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően 
megállapított, az  emelt díjas díjkorlátos szolgáltatásra vonatkozó, a  hatóság internetes honlapján 
a 23. § (3) bekezdés c) pontja szerint közzétett díjat.

 Ha az  előfizető az  adománygyűjtő számok elérhetőségének letiltását kérte, a  szolgáltatónak 
a letiltást díjmentesen biztosítania kell a 135d és 136de rövid számokra.

3.6.4.  A gazdálkodás rendje
 A 135d és 136de formátumú adománygyűjtő számokat a hatóság adománygyűjtő, illetve közvetítő 

szervezethez rendeli. Az  adománygyűjtő számokat és a  számokhoz tartozó szervezet adatait és 
honlapjának elérhetőségét a hatóság internetes honlapján közzéteszi.

 A közzétett adománygyűjtő szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére 
kijelölhető, amely rendelkezik a  számhoz tartozó szervezet írásbeli meghatalmazásával, 
gondoskodik a  hívószámok végződtetéséről, és amelyet a  hatóság helyhez kötött 
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telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás 
nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

3.7.  Lelki segítő és támogató szolgáltatás számok
3.7.1.  Leírás
 Rövid számok, amelyek telefonos lelki segítséget és támogatást nyújtó szervezetek díjmentes 

elérését teszik lehetővé.
3.7.2.  A számok felépítése
 137de, ahol
 137 = a lelki segítő és támogató szolgáltatások elérési kódja,
 de = a támogató szervezetet és szolgáltatást azonosítja.
3.7.3.  A használat feltételei
 A 137de formátumú számokon a  számhoz hozzárendelt, a  hatóság internetes honlapján, 

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény által létrehozott Civil Információs Portálon közzétett, működő státuszú 
lelki segítő és támogató szolgáltatást nyújtó szervezetek nyújtanak telefonos támogatást, biztosítva 
a hívók névtelenségét.

 A szolgáltatás igénybevétele a hívók részére díjmentes, a szolgáltatás díját a hívott szervezet fizeti.
 Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a  hívások költségére a  rövid számhoz hozzárendelt 

szervezet részére legfeljebb az  érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a  137de 
számtartományra megállapított és a  hatóság internetes honlapján a  23.  § (3)  bekezdés b)  pontja 
szerint közzétett összeget számíthatják fel.

3.7.4.  A gazdálkodás rendje
 A 137de formátumú számot a  hatóság telefonos lelki segítő és támogató szolgáltatást nyújtó 

szervezethez rendeli. Az egyes számokat és a számokhoz tartozó szervezet adatait és honlapjának 
elérhetőségét a hatóság internetes honlapján közzéteszi.

 A közzétett szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhető, amely 
rendelkezik a  számhoz tartozó szervezet írásbeli meghatalmazásával, gondoskodik a  hívások 
végződtetéséről, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-
szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás nyújtására az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

3.8.  Díjmentes szolgáltatás rövid számok
3.8.1.  Leírás
 Rövid számok, amelyek díjmentes szolgáltatások országos elérését teszik lehetővé.
3.8.2.  A számok felépítése
 140d, 141d, 142d, 143d, 144d = négyjegyű díjmentes számok,
 145de, 146de, 147de, 148de, 149de = ötjegyű díjmentes számok
3.8.3.  A használat feltételei
 A hívás és üzenetküldés díját a  számhasználó fizeti. A  hívás és üzenetküldés a  hívó fél részére 

díjmentes.
3.8.4.  A gazdálkodás rendje
 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.

 A kijelölési engedély jogosultja a  szolgáltatás nyújtásához a  szám használatára számhasználót 
számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

3.9.  Emelt díjas szolgáltatás rövid számok
3.9.1.  Leírás
 Rövid számok, melyek a  beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból adott számhasználó 

meghatározott emelt díjas szolgáltatásának elérését teszik lehetővé. A  szolgáltatás igénybevételi 
díja és tartalma szerint a  számokon emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás vagy emelt díjas, 
díjkorlátmentes szolgáltatás vagy emelt díjas felnőtt szolgáltatás nyújtható.
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3.9.2.  A számok felépítése és felosztása
 160de, 161def = emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás,
 164de, 165def = emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás,
 168de, 169def = emelt díjas felnőtt szolgáltatás.
3.9.3.  A használat feltételei
 Az emelt díjas szolgáltatás nyújtásának szabályait külön jogszabály tartalmazza.
 A 160de és 161def számokon a  szolgáltató a  hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy 

határozza meg, hogy az  ne haladja meg az  érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően 
megállapított, az  emelt díjas díjkorlátos szolgáltatásra vonatkozó, a  hatóság internetes honlapján 
a 23. § (3) bekezdés c) pontja szerint közzétett díjat.

3.9.4.  A gazdálkodás rendje
 A 16cde(f ) formátumú emelt díjas 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.

 Egy emelt díjas rövid szám több szolgáltatónak is kijelölhető, ha a  rövid számon emelt díjas 
szolgáltatást nyújtó számhasználó a  kijelölési engedélyben meghatározott szolgáltatás nyújtására 
több elektronikus hírközlési szolgáltatóval számhasználati jogviszonyt létesít.

 A kijelölési engedély jogosultja a  szolgáltatás nyújtásához a  szám használatára számhasználót 
számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

3.10.  Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
3.10.1.  Leírás
 A szolgáltató hálózatán belül elérhető szolgáltatások hívószámai.
 A hívószámok nem harmonizáltak, az egyes szolgáltatóknál eltérő szolgáltatásokra alkalmazhatók.
3.10.2.  A számok felépítése
 17c, 17cd, 17cde, ahol
 a három-, négy- vagy ötjegyű számok felosztását az  elektronikus hírközlési szolgáltató határozza 

meg.
3.10.3.  A használat feltételei
 A 17c(d)(e) formátumú számokon a  szolgáltató saját hálózatában saját előfizetői részére nyújtott 

szolgáltatásai érhetők el.
 A számokon emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható.
 A szolgáltató minden esetben nyilvánosságra hozza a  szolgáltatás hívószámának közzétételével 

együtt a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti díj, 
vagy az üzenetküldés díja).

3.10.4.  A gazdálkodás rendje
 A 17c(d)(e) formátumú, elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt szám olyan 

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.

 A kijelölési engedély jogosultja a  szolgáltatás nyújtásához a  szám használatára számhasználót 
számhasználati jogviszony keretében feljogosíthat.

3.11.  Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
3.11.1.  Leírás
 Közérdekű szolgáltatások országos elérését, valamint lakossági riasztás és veszélyhelyzeti 

tájékoztatás üzenetek küldését lehetővé tevő rövid számok.
3.11.2.  A számok felépítése és felosztása
 A közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások hívószámai:
 180, 185, 186, 187, 188, 189 = háromjegyű hívószámok,
 181d, 182d, 183d = négyjegyű hívószámok.
 Veszélyhelyzeti tájékoztató SMS-szolgáltatás száma: 1840
3.11.3.  A használat feltételei
 A közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás hívószámokon valamely nagyobb közösség, vagy 

az egész társadalom érdekét szolgáló támogató vagy tájékoztató jellegű szolgáltatások nyújthatók.
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 A számokon emelt díjas szolgáltatás nem nyújtható. A szolgáltató minden esetben nyilvánosságra 
hozza a szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj 
mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az üzenetküldés díja).

 A 1840 veszélyhelyzeti tájékoztató SMS szolgáltatás számról a  mobil rádiótelefon szolgáltatást 
nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók lakossági riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás 
céljából a  hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás szerint az  SMS-üzenetet 
a  meghatározott területen tartózkodó mobil rádiótelefon szolgáltatás végfelhasználói részére 
eljuttatják. A 1840 számon hívás és üzenet nem fogadható.

3.11.4.  A gazdálkodás rendje
 A 18c(d) formátumú közérdekű tájékoztató és támogató számot – a  1840 szám kivételével – 

a hatóság közérdekű tájékoztató vagy támogató szolgáltatáshoz rendeli. A hatóság a számokat és 
a számokhoz tartozó szolgáltatást internetes honlapján közzéteszi.

 A közzétett hívószám minden olyan szolgáltató számára kijelölhető, amely a  számhoz tartozó 
szolgáltatás elérését és a  hívások végződtetését biztosítja, és amelyet a  hatóság helyhez kötött 
telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus telefonszolgáltatás 
nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.

 A 1840-es veszélyhelyzeti tájékoztató SMS-szolgáltatás szám kijelölését a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodásra tekintettel a  mobil rádiótelefon szolgáltatást 
nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmezi.

3.12.  Telefonos kezelői szolgáltatások számai
3.12.1.  Leírás
 A hagyományos kezelői szolgáltatások elérését lehetővé tevő rövid számok.
3.12.2.  Hívószámok
 192 = táviratfeladás,
 193 = kezelői ébresztés.
3.12.3.  A használat feltételei
 A hívó fél által fizetendő díj mértékét (áfát is tartalmazó hívásonkénti vagy percenkénti díj) 

a szolgáltatónak minden esetben a szolgáltatás számának közzétételével együtt nyilvánosságra kell 
hoznia.

3.12.4.  A gazdálkodás rendje
 A 19c formátumú telefonos kezelői szolgáltatás szám olyan 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 a 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelethez

Nemzetközi mobil előfizető azonosítók felosztási terve és az azonosítókkal való gazdálkodás rendjére 
vonatkozó különös szabályok

 1.  NEMZETKÖZI MOBIL ELőFIZETő AZONOSÍTÓ
1.1. 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 azonosítók egyedi és egyértelmű nemzetközi felosztási tervét az  ITU-T E.212 

Ajánlás tartalmazza. A  hierarchikus terv a  földrajzi területeket, hálózatokat és előfizetéseket azonosítja, és 
az IMSI egyes részeire olyan kijelölési eljárásokat határoz meg, amelyek az egyediséget biztosítják.

1.2.  Az azonosító felépítése
 Nemzetközi mobil előfizető azonosító (IMSI) három részből áll:
 MCC + MNC + MSIN, ahol
 MCC (Mobile Country Code) = mobil országkód,
 MNC (Mobile Network Code) = mobil hálózati kód,
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 MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) = mobil előfizetői azonosító szám.
 Az IMSI 0–9 számjegyekből állhat, maximális hossza 15 számjegy lehet.
1.3.  A mobil országkódok felosztása
 Az MCC egyértelműen meghatároz egy országot vagy egy osztott használatú nemzetközi hálózatot. A mobil 

országkód (MCC) hossza 3 számjegy.
 Országok földrajzi mobil országkódja esetén az MNC hossza 2 vagy 3 számjegy.
 Nemzetközi hálózatok nemföldrajzi mobil országkód tartománya: 900–909. A tartományban az MNC hossza 

3 számjegy.
1.4.  A gazdálkodás rendje
 A mobil országkódot az ITU jelöli ki. Magyarország mobil országkódja: 216.
 A földrajzi MCC-hez tartozó MNC-vel az adott ország gazdálkodik.
 A nemföldrajzi MCC tartományhoz tartozó MNC adminisztrációját az ITU végzi.

 2.  MOBIL HÁLÓZATI KÓD
2.1.  Leírás
 A mobil hálózati kód (MNC) a  mobil országkóddal (MCC) együtt egyértelműen meghatározza a  mobil 

rádiótelefon-hálózathoz csatlakoztatott végberendezés vagy felhasználó honos mobil rádiótelefon-hálózatát.
2.2.  A mobil hálózati kódok felosztása
 A Magyarország mobil országkódjához tartozó MNC hossza 2 számjegy.
 Az MNC tartományon belül elkülönül a tesztelési célra fenntartott mobil hálózati kódok tartománya.
 Tesztelési célú mobil hálózati kód (a továbbiakban: teszt MNC) tartomány: 95–98.
2.3.  Az MNC gazdálkodás rendje
 A mobil hálózati kódot (MNC) a hatóság jelöli ki, lekötés nem alkalmazható.
 A mobil hálózati kód kijelölését és visszavonását a hatóság bejelenti az ITU részére.
 Mobil hálózati kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a  hatóság mobil rádiótelefon-

szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett, valamint 
azon vállalkozás számára, amelyet a  Kormány GSM-R rendszer működtetésére és a  szolgáltatás nyújtására 
kijelölt.

 Mobil hálózati kód az  1.  melléklet 2.3.3.  pontjában fel nem sorolt szolgáltatónak abban az  esetben 
jelölhető ki, ha a  kérelmező benyújtja legalább egy, az  1.  melléklet 2.3.3.  pontjában felsorolt, és mobil 
rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a  szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati 
együttműködésről, ilyen nyilatkozat hiányában a mobil hálózati kód nem használható.

 Egy szolgáltató részére indokolt esetben több MNC kód is kijelölhető.
 A kérelemben meghatározott szolgáltatás nyújtásához az  MNC szükségességét, kijelölhetőségét és 

a használat egyedi feltételeit a hatóság állapítja meg.
2.4.  A teszt MNC gazdálkodás rendje
 A tesztelési célú mobil hálózati kódot a  hatóság határozott időtartamra szóló kijelölési engedélyben, 

legfeljebb 6 hónap időtartamra jelöli ki. A teszt MNC esetében lekötés nem alkalmazható.
 Teszt MNC azon szolgáltató műszakilag alátámasztott, indokolt kérelme alapján jelölhető ki, amelyet 

a  hatóság elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására az  elektronikus hírközlési szolgáltatókról 
vezetett nyilvántartásba bejegyzett, és amely szolgáltató kérelmében egyértelműen megjelölte a  teszt 
MNC kijelölésének szükségességét megalapozó hálózati és szolgáltatási tervét, célját.

 A teszt MNC használatának a  kérelemben megjelölt tesztelés jellegétől, céljától és területileg is 
meghatározott használatától függő feltételeit a  hatóság a  kijelölési engedélyben határozza meg. A  teszt 
MNC  kizárólag a  hatóság kijelölési engedélyében meghatározott jelleggel, feltételekkel és módon 
használható. Egy teszt MNC több szolgáltatónak is kijelölhető, ha a  kijelölési engedély eredeti jogosultja 
a teszt MNC kérelmező szolgáltató általi használatához hozzájárul.

 A teszt MNC használatára vonatkozó jogosultság megszűnésével a teszt MNC a hatóság külön döntése nélkül 
szabad állapotúnak minősül, és a hatóság nem állapít meg pihentetési határidőt.

 3.  MOBIL ELőFIZETőI AZONOSÍTÓ SZÁM
3.1.  Leírás
 A mobil előfizetői azonosító szám (Mobile Subscriber Identification Number) egy MCC-vel és MNC-vel 

meghatározott hálózaton belül azonosít egy előfizetőt.
3.2.  A gazdálkodás rendje
 A mobil előfizetői azonosító számot (MSIN) a mobil hálózati kód használatára jogosult szolgáltató jelöli ki.
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3. melléklet a 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelethez

Jelzéspont kódok felosztási terve és a kódokkal való gazdálkodás rendjére vonatkozó  
különös szabályok

A felosztási terv az ITU-T Q.708 Ajánlás alapján készült, figyelembe véve a Q.704 és Q.705 Ajánlásokban foglaltakat is.
A jelzéshálózatok közötti kapu szerepét betöltő jelzéspontok funkcionálisan egynél több jelzéshálózathoz tartoznak 
egyidejűleg. A 7-es jelzésrendszer címzési szabályai szerint egy kapu jelzéspontnak annyi jelzéspont kódjának kell 
lennie, ahány jelzéshálózathoz tartozik.
A hazai jelzéshálózat kétszintű, a  nemzeti jelzéshálózatok egy nemzeti összekötő jelzéshálózaton át csatlakoznak 
egymáshoz.
A jelzéspont kódok számára egy 14 bit terjedelmű mező áll rendelkezésre. Ezt a  mezőt az  ITU-T a  nemzetközi 
jelzéspont kódok esetében három részre osztotta, és meghatározta, hogy nemzetközi jelzéspont kódok esetében 
az  egyes részek mit jelöljenek. A  nemzeti jelzéspont kódok esetében a  mező felosztására nincs ITU-T Ajánlás, 
a  felosztás és a  részek értelmezése szabadon választható. A  7-es jelzésrendszer a  teljes mezőt együtt kezeli, 
a  részekre osztás és értelmezés csak rendszerezési célokat szolgál. A  részletes ismertetésben a  bitmező részeit 
bittérkép helyett az átszámított decimális szám szemlélteti.

 1.  NEMZETKÖZI JELZÉSPONT KÓD
A nemzetközi jelzéshálózat NI (Network Indicator) bit kiosztása: 00
1.1.  Leírás
 A nemzetközi jelzéspont kód a nemzetközi jelzéshálózat jelzéspontjainak azonosítására szolgál.
1.2.  A jelzéspont kód felépítése
 A nemzetközi jelzéspont kód (ISPC, International Signalling Point Code) szerkezete:
 ISPC (14 bit) = SANC (3+8 bit) + SPI (3 bit), ahol
 SANC (Signalling Area/Network Code) = jelzéspont tartomány/hálózat kód, melynek első, 3 bites része 

földrajzi zónát, a második, 8 bites része területet/országot határoz meg,
 SPI (Signalling Point Identification) = jelzéspont azonosító.
1.3.  A gazdálkodás rendje
 A jelzéspont tartomány/hálózat kódot (SANC) az  ITU jelöli ki. A  rendelet hatálybalépésének időpontjáig 

Magyarország részére kijelölt jelzéspont tartomány/hálózat kódok: 2+032, 2+212, 4+243, 5+218 és 6+251.
 A jelzéspont azonosítót (SPI) a  hatóság jelöli ki. Egy jelzéspont számára egy nemzetközi jelzéspont kód 

(jelzéspont azonosító) jelölhető ki. A  jelzéspont azonosító kijelölését és visszavonását a  hatóság az  ITU 
részére bejelenti.

 Nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket 
a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.

 2.  NEMZETI ÖSSZEKÖTő JELZÉSHÁLÓZATI JELZÉSPONT KÓD
A nemzeti összekötő jelzéshálózat NI bit kiosztása: 11
2.1.  Leírás
 A nemzeti összekötő jelzéshálózat (NISN, National Interconnecting Signalling Network) kapcsolatot teremt 

az  egyes szolgáltatók/hálózat üzemeltetők nemzeti jelzéshálózata között. Magyarországon egyetlen 
NISN van.

2.2.  A jelzéspont kód felépítése
 A nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód (NISPC, National Interconnecting Signalling Point Code) 

szerkezete:
 NISPC (14 bit) = NIAA (5 bit) + NIBB (4 bit) + NICC (5 bit), ahol
 NIAA + NIBB = a nemzeti jelzéshálózatot kijelölő kód,
 NICC = a kapu jelzéspont kijelölő szám egy nemzeti jelzéshálózaton belül.
2.3.  A gazdálkodás rendje
 A nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kódjának (NISPC) az  NIAA + NIBB nemzeti jelzéshálózatot 

kijelölő kód részeit a hatóság határozza meg.
 Egy adott NIAA + NIBB kódhoz tartozó NICC tartomány kijelölő számait a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli 

ki a szolgáltató kapu jelzéspontjai számára.
 Nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód jelölhető ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság 

az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.
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 3.  NEMZETI JELZÉSHÁLÓZATI JELZÉSPONT KÓD
A nemzeti jelzéshálózatok NI bit kiosztása: 10
3.1.  Leírás
 Az egyes szolgáltatók/hálózat üzemeltetők a nemzeti jelzéshálózatukon belül a jelzések irányítására nemzeti 

jelzéshálózati jelzéspont kódokat alkalmaznak.
 Magyarországon több, egymástól független nemzeti jelzéshálózat van.
3.2.  A jelzéspont kód felépítése
 A nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód, az NSPC (National Signalling Point Code) szerkezete:
 NSPC (14 bit) = tetszőleges.
3.3.  A gazdálkodás rendje
 Nemzeti jelzéshálózat létesítésére a szolgáltató azzal kap felhatalmazást, ha számára a hatóság meghatározza 

az NISPC-hez tartozó NIAA + NIBB kódokat.
 Az NSPC kiosztását a szolgáltató végzi.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelete
a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (3)  bekezdés 5.  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. §  A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a  továbbiakban: R.) 4.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  átruházási megállapodás tárgyát olyan frekvenciasávban meglévő rádióspektrum-készlet képezheti, 
amelynek rádióspektrum-használati jogosultsága, joga a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok 
felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a  továbbiakban: NFFF) szerint átruházható. Az  átruházással 
érintett konkrét frekvencia vagy frekvenciatartomány a  rádióspektrum-használati jogosultság tárgyát képező 
rádióspektrum-készlet egésze vagy része lehet.”

2. §  Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  Hatóság egyszerűsített jóváhagyása kérhető, ha a  haszonbérlő a  megállapodással érintett terület 
használatára jogosult, és a haszonbérleti megállapodás alapján kialakuló rádióspektrum-használat
a) területi kiterjedése nem éri el az 500 km2-t;
b) nem nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása érdekében történik; és
c) legfeljebb 5 évre szól a megállapodás.”

3. §  Az R. 7. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 5/A. § szerinti esetben a haszonbérleti megállapodás egyszerűsített jóváhagyását a haszonbérbe adó kérheti.
(7) A  haszonbérbe adó a  (6)  bekezdés szerinti kérelmét a  Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus 
űrlapon elektronikus úton nyújthatja be.
(8) A  kérelemnek tartalmaznia kell a  (3)  bekezdés a)–d)  pontjában foglaltakat, valamint az  5/A.  §-ban foglalt 
feltételek teljesülését alátámasztó adatokat, nyilatkozatokat.
(9) A Hatóság a (8) bekezdésben foglaltakat megfelelően tartalmazó kérelem esetén a megállapodást egy munkanapon 
belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről elektronikus úton visszaigazolást küld a haszonbérbe adónak.
(10) A  kérelemben foglalt frekvencia vagy frekvenciatartomány haszonbérleti jogviszonyának kezdete 
a nyilvántartásba vétel napja.”

4. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  Hatóság az  átruházást vagy a  haszonbérbe adást a  másodlagos kereskedelem tárgyát képező 
frekvenciasávra vonatkozó sávhasználati feltételek teljesülése esetén is csak akkor hagyja jóvá, ha a megállapodás 
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biztosítja a szolgáltatás műszaki színvonalának fenntartását, a hatékony spektrumhasználat elveit, biztosított a káros 
zavarás elkerülése, továbbá támogatja a versenyt, és nem okoz versenytorzulást.
(2) A  Hatóság – a  haszonbérleti megállapodás egyszerűsített jóváhagyásának kivételével – a  jóváhagyás során 
objektíven és előretekintően elemezve vizsgálja, hogy
a) az átruházás, haszonbérlet megvalósulása esetén hogyan alakulhatnak a piaci versenyfeltételek;
b) a  tervezett másodlagos kereskedelmi megállapodás (e § alkalmazásában a  továbbiakban: megállapodás) 
biztosítja-e a verseny fenntartását vagy annak fokozását, valamint
c) valószínűsíthetően milyen hatást gyakorol a piaci szereplők által már megvalósított és a tervezett beruházásokra, 
különösen a  megállapodás által érintett elektronikus hírközlési hálózatok (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
hálózat) kiépítésére.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat során a  Hatóság a  következő szempontokat veszi figyelembe a  megállapodás 
által érintett hálózatok és rádióspektrum-használati jogosultság értékelése körében:
a) a megállapodás által érintett terület nagysága, a területen belüli meglevő vagy tervezett lefedettségi adatok;
b) a  megállapodás által érintett hálózat jellemzői, különösen annak állapota – meglévő, újonnan kiépítendő vagy 
módosuló hálózat – és az alkalmazott technológia;
c) megállapodásba bevont hálózati elemek köre, mennyisége a  megállapodásban részt vevő felek összes hálózati 
elemeinek köréhez és mennyiségéhez viszonyítva, továbbá
d) a  megállapodásban részt vevő felek által közösen használt rádióspektrum mennyiségének aránya az  összes 
azonos célra használható rádióspektrum mennyiségéhez, valamint a  megállapodásban részt vevő felek által 
használt releváns rádióspektrum mennyiséghez viszonyítva.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat során a  Hatóság a  következő szempontokat veszi figyelembe a  megállapodás 
egyéb tartalmi feltételeinek értékelése körében:
a) a  megállapodás időtartama és annak aránya a  rádióspektrum-használati jogosultságok teljes időtartamához 
képest;
b) a megállapodás rugalmas alakíthatósága, így különösen új fél megállapodásba történő bevonásának lehetősége, 
valamint az eredeti megállapodás felek közötti módosíthatóságára vonatkozó feltételek; továbbá
c) a megállapodás felmondására, megszüntetésére vonatkozó feltételek.
(5) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat során a  Hatóság a  következő szempontokat veszi figyelembe a  megállapodás 
teljes elektronikus hírközlési piacra vonatkozó hatásainak értékelése körében:
a) a  megállapodásban részt vevő felek piaci pozíciója, ennek keretében különösen a  piaci részesedés, 
a vállalatméret, a jövedelmezőség és a tulajdonosi háttér;
b) a  megállapodás várható hatása az  abban részt vevő felek közötti versenyre, különösen a  versenyzésre való 
további ösztönzöttség, a megállapodás alapján az abban részt vevő felek közötti kicserélt információk körének és 
a megállapodásban részt vevő felek stratégiai és kereskedelmi önállósága megőrzésének vizsgálata útján;
c) a megállapodás várható hatása a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások tekintetében;
d) a megállapodás várható hatása a beruházásokra, különösen a piaci szereplők beruházásra való ösztönzöttségére 
az  ország egész területére vonatkozóan, kiemelten a  nem lefedett és a  különböző mértékben lefedett térségek 
fejlesztésére.
(6) A Hatóság nem hagyja jóvá az átruházási vagy haszonbérleti megállapodást, ha
a) a megállapodás nem felel meg az NFFF-ben foglaltaknak;
b) a  megállapodás tartalma ellentmond az  eredeti rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot megállapító 
hatósági határozat vagy hatósági szerződés tartalmának, vagy túlterjeszkedik azon; vagy
c) a (2) bekezdés szerinti hatáselemzés eredményeképpen megállapítja, hogy a megállapodás a versenyt várhatóan 
jelentős mértékben károsítja, és ez a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségek előírása útján sem orvosolható.
(7) A  megállapodás jóváhagyása során a  tényleges verseny előmozdítása és a  verseny torzulásainak elkerülése 
érdekében a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:
a) a megállapodással érintett frekvenciahasználati jogosultság feltételekhez kötése, beleértve a nagykereskedelmi 
hozzáférés, országos vagy regionális roaming szolgáltatás biztosításának kötelezettségét;
b) egyes frekvenciasávokban újabb rádióspektrum-használati jogosultság vagy jog szerzésének kizárása vagy 
feltételekhez kötése a  rádióspektrum-használati jogok odaítéléséből vagy halmozásából adódó versenytorzulás 
elkerülése érdekében;
c) a  megállapodással érintett rádióspektrum-használati jogosultság nemzeti vagy uniós összefonódás-ellenőrzés 
alól mentes további átruházásának megtiltása vagy feltételekhez kötése, amennyiben az ilyen átruházás a versenyt 
várhatóan jelentős mértékben károsítja; vagy
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d) a  megállapodással érintett rádióspektrum-használati jogosultságok módosításának lehetősége, ha 
ez  a  rádióspektrum-használati jogosultság bármely átruházásából vagy felhalmozásából adódó versenytorzulás 
korrekciójához szükséges.
(8) A  Hatóság a  jóváhagyott átruházási és haszonbérleti megállapodásokról nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás 
– a személyes adatok kivételével – tartalmazza
a) átruházási megállapodás esetén a 7. § (2) bekezdése szerinti adatokat;
b) haszonbérleti megállapodás esetén a 7. § (3) bekezdése szerinti adatokat.
(9) A  Hatóság a  megállapodást jóváhagyó határozatát – a  személyes adatok és az  eljárásban zártan kezelt adatok 
kivételével – internetes oldalán közzéteszi.
(10) A  megállapodásban foglalt adatokban bekövetkezett változásokat a  felek 15 napon belül bejelentik 
a Hatóságnak.”

5. §  Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet
a) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat 5. cikk (2) bekezdés e) pontjának, valamint 6. cikk (8) bekezdésének és
b) az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU)  2018/1972 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 51. és 52. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

6. §  Az R.
1. 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 1.  § (2)  bekezdésében és 2.  § a) és b)  pontjában a „frekvenciahasználati” 

szövegrészek helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
2. 2.  § c)  pontjában a  „frekvencia másodlagos” szövegrész helyébe az  „a frekvencia vagy rádióspektrum 

másodlagos” szöveg, a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
3. 3. §-ában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
4. 4.  § (2)  bekezdésében a  „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a  „rádióspektrum-használati” 

szöveg, 4.  §  (3)  bekezdésében a  „frekvencia használatának” szövegrész helyébe a  „frekvencia vagy 
frekvenciatartomány használatának” szöveg,

5. 5. §-ában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg,
6. 6.  § (1)  bekezdésében a  „frekvenciasáv képezheti” szövegrész helyébe a  „frekvenciasávban meglévő 

rádióspektrum-készlet képezheti” szöveg, a  „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a  „rádióspektrum-
használati” szöveg, 6.  § (3)  bekezdésében a  „képező frekvenciatartomány” szövegrész helyébe a  „képező 
frekvencia vagy frekvenciatartomány” szöveg,

7. 7.  § (1)  bekezdésében a  „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a  „rádióspektrum-használati” szöveg, 
7.  §  (2)  bekezdés a)  pontjában a „konkrét frekvenciatartomány” szövegrész helyébe a „konkrét frekvencia 
vagy frekvenciatartomány” szöveg, 7. § (2) bekezdés g) pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe 
a „rádióspektrum-használati” szöveg, 7.  § (3)  bekezdésében az „A haszonbérleti megállapodás” szövegrész 
helyébe az „Az 5.  § szerinti esetben a  haszonbérleti megállapodás” szöveg, 7.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
a  „konkrét frekvenciatartomány” szövegrész helyébe a  „konkrét frekvencia vagy frekvenciatartomány” 
szöveg, 7. § (3) bekezdés f ) pontjában és 7. § (4) bekezdésében a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe 
a „rádióspektrum-használati” szöveg

lép.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21-én lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU)  2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 51. és 52. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
  elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2020. (XII. 15.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet egyes turisztikai célú rendelkezésekkel összefüggő 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 I.  pont 20.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 
(a továbbiakban: MK rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„p) 10. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás és a  3.12. szakasza szerinti fedezetlen 
állandó költségekhez nyújtott támogatás”
(nyújtható.)

2. §  Az MK rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet az 5/2020. (XII. 15.) MK rendelethez

 
 

1. melléklet a …/2020. (..) MK rendelethez 

 
 

1. Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a F:10–L:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek: 

 (F G H I J K L 

1. Előirányzat célja 
Kifizetésben részesülők 

köre 
Támogatás biztosításának 

módja 
Támogatási előleg 

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték) 

(10.) Az előirányzat fedezetet 
nyújt  
1) az MTÜ Zrt. turizmussal 
és vendéglátással 
kapcsolatos egyes 
feladatainak ellátásához, 
így a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvényben, annak 
felhatalmazása alapján 
elfogadott 
Korm. rendeletekben, 
különösen a Magyar 
Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
turizmussal és 
vendéglátással 
kapcsolatos egyes 
feladatainak 
meghatározásáról szóló 
61/2017. (III. 20.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra; 
2) a Kisfaludy fejlesztési 
program lebonyolítására, 
a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ 
(NTAK) informatikai 
rendszerével összefüggő 
költségek 
finanszírozására, kivéve az 
informatikai 
alapinfrastruktúra 

Természetes 
személy, adószámos 
magánszemély, 
őstermelő, egyéni 
vállalkozó, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, egyéni 
cég, szövetkezet, 
helyi önkormányzat 
és az általa 
fenntartott 
költségvetési szerv, 
köztestület, 
költségvetési szerv 
és az általa 
fenntartott 
költségvetési 
intézmény, szakmai 
érdekképviselet, 
egyházi jogi 
személy, befektetési 
alapok és az azok 
nevében eljáró 
alapkezelők, 
MK Igazgatás, 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet  
2. § (1) bekezdés  
a)–c) pontjában 
meghatározott 
személyek és 
szervezetek,  
Magyar 
Államkincstár. 
A nyújtott 

Jogszabály, 
kormányhatározat 
vagy az Ávr.  
101/A. §-a szerint 
kiadott támogatói 
okirat, egyedi 
támogatói 
döntésben foglaltak 
szerint kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés és 
pályázati kiírás 
alapján kiadott/ 
kötött támogatói 
okirat vagy 
támogatási szerződés 
útján, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében támogatói 
okirat útján. 

Előleg folyósítható, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében a 
támogatás 
támogatási 
előlegként 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel,  
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében 
egyösszegű 
kifizetéssel. 

Kezelői 
megállapodás, 
költségvetési 
megállapodás, 
jognyilatkozat, 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói okirat 
szerint, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében 
visszafizetési 
kötelezettség nincs. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében 
biztosítékot nem kell 
kikötni. 

 
 

1. melléklet a …/2020. (..) MK rendelethez 

 
 

1. Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a F:10–L:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek: 

 (F G H I J K L 

1. Előirányzat célja 
Kifizetésben részesülők 

köre 
Támogatás biztosításának 

módja 
Támogatási előleg 

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték) 

(10.) Az előirányzat fedezetet 
nyújt  
1) az MTÜ Zrt. turizmussal 
és vendéglátással 
kapcsolatos egyes 
feladatainak ellátásához, 
így a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvényben, annak 
felhatalmazása alapján 
elfogadott 
Korm. rendeletekben, 
különösen a Magyar 
Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
turizmussal és 
vendéglátással 
kapcsolatos egyes 
feladatainak 
meghatározásáról szóló 
61/2017. (III. 20.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra; 
2) a Kisfaludy fejlesztési 
program lebonyolítására, 
a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ 
(NTAK) informatikai 
rendszerével összefüggő 
költségek 
finanszírozására, kivéve az 
informatikai 
alapinfrastruktúra 

Természetes 
személy, adószámos 
magánszemély, 
őstermelő, egyéni 
vállalkozó, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, egyéni 
cég, szövetkezet, 
helyi önkormányzat 
és az általa 
fenntartott 
költségvetési szerv, 
köztestület, 
költségvetési szerv 
és az általa 
fenntartott 
költségvetési 
intézmény, szakmai 
érdekképviselet, 
egyházi jogi 
személy, befektetési 
alapok és az azok 
nevében eljáró 
alapkezelők, 
MK Igazgatás, 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet  
2. § (1) bekezdés  
a)–c) pontjában 
meghatározott 
személyek és 
szervezetek,  
Magyar 
Államkincstár. 
A nyújtott 

Jogszabály, 
kormányhatározat 
vagy az Ávr.  
101/A. §-a szerint 
kiadott támogatói 
okirat, egyedi 
támogatói 
döntésben foglaltak 
szerint kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés és 
pályázati kiírás 
alapján kiadott/ 
kötött támogatói 
okirat vagy 
támogatási szerződés 
útján, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében támogatói 
okirat útján. 

Előleg folyósítható, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében a 
támogatás 
támogatási 
előlegként 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel,  
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében 
egyösszegű 
kifizetéssel. 

Kezelői 
megállapodás, 
költségvetési 
megállapodás, 
jognyilatkozat, 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói okirat 
szerint, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében 
visszafizetési 
kötelezettség nincs. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján, 
az F:10 mező  
17) pontja szerinti 
támogatási célok 
esetében 
biztosítékot nem kell 
kikötni. 



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2020.	évi	279.	szám

 
9489

 
 

működtetésének 
kiadásait; 
3) a nemzeti ünnep- és 
emléknapokhoz 
kapcsolódó 
közszolgáltatási célú 
rendezvények 
megszervezésére; 
4) a Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny 
megrendezésével 
összefüggő hazai és 
nemzetközi 
kommunikációs és 
promóciós, valamint a 
rendezvény közvetítésével 
kapcsolatos kiadásokra; 
5) térségi turisztikai 
fejlesztési projektek 
lebonyolítására, célzott 
támogatására; 
6) egyéb turisztikai 
fejlesztési projektek 
lebonyolítására, célzott 
támogatására; 
7) turisztikai jelentőséggel 
bíró fesztiválok, 
rendezvények 
támogatására; 
8) ágazati jelentőségű 
informatikai rendszerek 
fejlesztésére és 
működtetésére, 
9) gasztronómiai 
projektek lebonyolítására, 
célzott támogatására; 
10) célzott támogatások 
nyújtása szakágazatokkal 
összefüggő események 
szervezéséhez; 
11) a magyar 
borturizmushoz, valamint 
a magyar bor egységes 
kommunikációjához 
kapcsolódó feladatokra; 
 

támogatás teljes 
összege vagy 
bizonyos része a 
támogatott 
tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése 
nélkül a 
minisztérium vagy a 
minisztérium 
nevében eljáró 
kezelő szerv és a 
kedvezményezett 
között létrejött 
támogatási 
jogviszonyban 
foglaltaknak 
megfelelően 
harmadik személy 
által is 
felhasználható. 
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12) turizmusdiplomáciai 
feladatokkal összefüggő, 
nem a fejezetnél 
keletkező közvetlen 
kiadások finanszírozására; 
13) a „raktárkoncertek” 
megvalósításához 
szükséges intézkedésekről 
szóló 1470/2020. (VIII. 6.) 
Korm. határozatban 
foglalt feladatok 
finanszírozására, 
különböző stúdiókban, 
helyszíneken 
„raktárkoncertek” és azok 
online tartalomként 
történő elérhetőségének 
biztosítására, továbbá 
cigányzenészek számára 
támogatási program 
megvalósítására; 
14) a könnyűzene- és 
fesztiválipar működéséhez 
szükséges szakmai 
fejlesztésekről szóló 
1482/2020. (VIII. 7.)  
Korm. határozatában 
foglalt feladatok 
finanszírozására; 
15) népzenészek számára 
támogatási program 
megvalósítására; 
16) a minőségi 
vendéglátóipari beszállítói 
tevékenység 
fenntartásának, 
gasztronómiai 
jelentőségű 
mezőgazdasági, halászati 
és akvakultúra-termékek 
előállításának, 
feldolgozásának, 
értékesítésének és 
forgalmazásának 
támogatását célzó 
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programok 
megvalósítására; 
17) a veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes 
gazdaságvédelmi 
intézkedésekről szóló 
485/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet szabályai 
szerint nyújtott átmeneti 
támogatások és a 
fedezetlen állandó 
költségekhez nyújtott 
támogatások 
finanszírozására; 
18) a turisztikai és 
vendéglátóipari ágazat 
szereplőinek a 
SARS-CoV-2 
koronavírus-világjárványra 
tekintettel történő 
támogatására; 
19) előirányzat céljaihoz 
kapcsolódóan határon 
túlra nyújtott 
támogatáshoz, 
összhangban a 98/2012. 
(V. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal; 
20) továbbá az előirányzat 
felhasználásával 
kapcsolatos kincstári 
díjakra és a 2019. évi 
pénzügyi tranzakciós 
illetékekre. 
Támogatás az igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 
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2. Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:13 mezője helyébe a következő mező lép: 

 (F 

1. Előirányzat célja) 

(13.) 
Az előirányzat fedezetet biztosít  
1) az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló kormányhatározatban kijelölt feladatokra, így különösen 

a) az aktív turizmussal kapcsolatos kerékpárutak fejlesztése, a kerékpáros túraútvonalak kijelölése, kerékpáros infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, 
a kerékpáros közlekedési kampányok koordinálása, stratégia alkotása, kerékpáros forgalombiztonsági és számlálórendszerek bevezetése, 

b) a velodromok fejlesztése, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítése, a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny megrendezése, 
c) a Bejárható Magyarország Program megvalósítása, 
d) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovas- és zarándokturizmus, valamint az ökoturizmus és létesítményei fejlesztése, 
e) a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, zarándoktáborok, a kisvasutak, a hajtányozás, a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, valamint 

magyarországi sípályák fejlesztése és népszerűsítése, 
f) az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezése és koordinálása,  
g) a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, görparkok, városi futópályák, vízi szabadidős és raftingparkok, via ferrata pályák és sziklamászó iskolák, falmászó 

termek fejlesztése, 
h) az előzőekben felsorolt feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, kiadványok, infrastrukturális 

fejlesztések kidolgozásával, engedélyeztetésével, megvalósításával, a szakmai civil szervezetekkel történő egyeztetések koordinálásával, 
háttérszervezetek szakmai és működési feladatainak támogatásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével, ökoturisztikai, természet- és 
környezetvédelmi filmek készítésével, sajtótájékoztatók, médiakampányok szervezésével összefüggő feladatokra; 

2) marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó reprezentációs, személyi és tárgyi kiadások 
finanszírozására bel- és külföldön, az előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltakkal; 

3) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékekre. 
 

Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
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3. Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezője helyébe a következő mező lép: 

 (F 

1. Előirányzat célja) 

(14.) 
Az előirányzat forrást biztosít a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program megvalósításának folytatására, illetve 
befejezésére a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozat szerint, a Nyaralóhajózás Program megvalósításával megbízott szervezet működtetése, szakmai 
feladatainak, infrastrukturális fejlesztéseinek ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására és az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra és a 
2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékekre. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

4. Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:16 mezője helyébe a következő mező lép: 

 (F 

1. Előirányzat célja) 

(16.) Az előirányzat fedezetet biztosít 
1) az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló kormányhatározatban foglalt feladatokra, így különösen 

a) a kerékpárutak fejlesztése, a kerékpáros túraútvonalak kijelölése, kerékpáros infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, a kerékpáros közlekedési kampányok 
koordinálása, stratégia alkotása, kerékpáros forgalombiztonsági és számlálórendszerek bevezetése,   

b) a velodromok fejlesztése, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítése, a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny megrendezése, 
c) a Bejárható Magyarország Program megvalósítása, 
d) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovas- és zarándokturizmus, valamint az ökoturizmus és létesítményei fejlesztése, 
e) a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, zarándok táborok, a kisvasutak, a hajtányozás, a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, 

valamint magyarországi sípályák fejlesztése és népszerűsítése, 
f) az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezése és koordinálása, 
g) a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, görparkok, városi futópályák, vízi szabadidős és raftingparkok, via ferrata pályák és sziklamászó iskolák, falmászó 

termek fejlesztése, 
h) az előzőekben felsorolt feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, kiadványok, infrastrukturális 

fejlesztések kidolgozásával, engedélyeztetésével, megvalósításával, a szakmai civil szervezetekkel történő egyeztetések koordinálásával, 
háttérszervezetek szakmai és működési feladatainak támogatásával a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével, ökoturisztikai, természet- és 
környezetvédelmi filmek készítésével, sajtótájékoztatók, médiakampányok szervezésével összefüggő feladatokra; 

2)  marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó reprezentációs, személyi és tárgyi kiadások 
finanszírozására bel- és külföldön, az előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltakkal; 

3)  az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére. 
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető.  
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
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5. Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25/a. sorral egészül ki: 

 (A B C D E F G H I J K L M N O 

 
1. 

 
Áht. 

azono- 
sító 

 
Cím 
név 

 
Alcím 

név 

Jogcím- 
csoport 

név 

 
Jogcím 

név 
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 

köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan- 

szírozott 
költség- 

vetési 
támogatás 
közremű- 

ködő 
szervezete) 

 
25/a. 381406 

  
21/2/2  
A Magyar 
Turisztikai 
Ügynökség 
Zrt. tulaj- 
donosi 
joggyakor- 
lása alá 
tartozó 
társaságok 
tőkeemelése, 
pótbefi- 
zetése 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
az MTÜ Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaságok 
tőkeemelésének és 
pótbefizetéseinek 
finanszírozására. 

Az MTÜ Zrt. 
tulajdonosi 

joggyakorlása 
alá tartozó 
társaságok. 

 
. Alapítói 

határozat 
útján, 

tőkeemelés, 
pótbefizetés 

jogcímen  

 
– MTÜ 

Zrt. 
– – 

 
 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	279.	szám 9495

A pénzügyminiszter 12/2020. (XII. 15.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a fejezeti kezelésű előirányzatok kiegészítése miatti 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 I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 12/2020. (XII. 15.) PM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

Azonosító
Cím- 
név

Alcím- 
név

Jogcím- 
csoport név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre
Támogatás biztosításának módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 
támogatás közreműködő 

szervezete)

27. 390040    
Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális 
és Tudományos Alapítvány pénzbeli 
vagyoni juttatása

Az előirányzat célja a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális 
és Tudományos Alapítvány részére – a feladatainak ellátása 
érdekében – a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi 
XIII. törvény 10/A. §-a szerinti, 
a) a támogatásnak nem minősülő pénzbeli vagyoni juttatás, 
b) a támogatásnak minősülő pénzbeli vagyoni juttatás 
biztosítása. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

Polgári Művelődésért 
Oktatási, Kulturális 

és Tudományos 
Alapítvány

1. Az F:27 mező a) pontja esetén 
megállapodással.
2. Az F:27 mező b) pontja esetén egyedi döntés 
vagy jogszabály alapján pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján – támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.

előleg 
biztosítható

egyösszegű 
kifizetéssel 

–

Támogatás esetén biztosíték lehet 
a) a kedvezményezett valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető – 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata, 
b) biztosítói vagy bankgarancia, 
c) készfizető kezesség, 
d) zálogjog. 

– – –
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 564/2020. (XII. 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 Jean-François Paroz rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Svájci Államszövetség 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2020. március 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. március 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01345-2/2020.

A köztársasági elnök 565/2020. (XII. 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 Masato Ohtaka rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Japán magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2020. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. augusztus 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03213-2/2020.
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A köztársasági elnök 566/2020. (XII. 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 Oleg Ţulea rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Moldovai Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2020. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. augusztus 26.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03199-2/2020.

A köztársasági elnök 567/2020. (XII. 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 Muhammad Abdul Muhith rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Bangladesi Népi Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2020. szeptember 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. szeptember 14.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03560-2/2020.
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A köztársasági elnök 568/2020. (XII. 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 QI Dayu rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kínai Népköztársaság magyarországi rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2020. szeptember 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. szeptember 29.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03796-2/2020.

A köztársasági elnök 569/2020. (XII. 15.) 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 – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Tóthné dr. Szilágyi Máriát 2021. április 21-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-2/2020.

A köztársasági elnök 570/2020. (XII. 15.) 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 – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Járfás Judit Erzsébetet 2021. május 7-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-3/2020.
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A köztársasági elnök 571/2020. (XII. 15.) 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. Farkas Beátát 2021. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-4/2020.

A köztársasági elnök 572/2020. (XII. 15.) 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. Bíró Éva Gizellát 2021. június 13-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-5/2020.

A köztársasági elnök 573/2020. (XII. 15.) 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. Miszbrandtner Erikát 2021. június 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-6/2020.
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A köztársasági elnök 574/2020. (XII. 15.) 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. Majosházi Lindát 
a 2020. december 15. napjától 2023. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-7/2020.

A köztársasági elnök 575/2020. (XII. 15.) 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. Miskolczi-Steurer 
Annamáriát a 2020. december 15. napjától 2023. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-8/2020.

A köztársasági elnök 576/2020. (XII. 15.) 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. Bencsik Anettet 
2020. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-9/2020.
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A köztársasági elnök 577/2020. (XII. 15.) 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. Dózsa-Morvai 
Viktóriát 2020. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-10/2020.

A köztársasági elnök 578/2020. (XII. 15.) 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. Illés Éva Tündét 
2020. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-11/2020.

A köztársasági elnök 579/2020. (XII. 15.) 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. Nagy Andreát 
2020. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-12/2020.
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A köztársasági elnök 580/2020. (XII. 15.) 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. Nagy Ibolya Adélt 
2020. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-13/2020.

A köztársasági elnök 581/2020. (XII. 15.) 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. Tömöry Ágnest 
2020. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04483-14/2020.

A Kormány 1906/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
a beruházások megvalósításával kapcsolatos versenyképességi szempontú intézkedésekről

A Kormány
 1. elfogadja a  pénzügyminiszter által javasolt, építési beruházásokkal kapcsolatos, versenyképességet befolyásoló 

eljárások fejlesztését és az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedési tervet;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  innovációért és technológiáért 

felelős miniszter bevonásával, a  3–16.  pontban foglalt intézkedések végrehajtása érdekében hozzon létre egy 
munkacsoportot;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter és az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter bevonásával – készítsen jelentést az általános építményfajtákhoz kapcsolódó építésügyi hatósági 
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eljárások területén eddig megvalósult elektronikus (E-építési) ügyintézés és az  egyablakos ügyintézés felé tett 
lépésekről, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeiről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. március 31.

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter és az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter bevonásával – tegyen javaslatot az  E-közmű ügyintézés és adattartalom további fejlesztéséhez, 
digitalizációjához szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. július 31.

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  belügyminisztert, hogy – a  pénzügyminiszter,  
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyenek javaslatot 
a  budapesti víz- és csatornabekötéshez kapcsolódó ügyintézés egyszerűsítéséhez szükséges, jogalkotást nem 
igénylő intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter és belügyminiszter
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. november 30.

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – vizsgálja meg az  építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenőrzése terén az  építésfelügyeleti hatóság, valamint egyéb hatóságok együttműködése 
erősítésének lehetőségét a többszörös hatósági ellenőrzések elkerülése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. március 31.

 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter, valamint a miniszterelnök 
kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot az egyablakos villamosenergia-hálózatra csatlakozási engedélyezési 
rendszer kialakításához szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. július 31.

 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter és az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter bevonásával – vizsgálja meg a  geotechnikai felméréshez kapcsolódó adminisztratív terhek 
csökkentésének lehetőségeit;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. április 30.

 9. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést 
az útburkolatbontási engedély igénylésének szabályozási eszközökkel történő egyszerűsítéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. július 31.
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 10. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot a  közösségi 
közbeszerzési értékhatárt elérő, nem lakossági beruházások épületinformáció-modellt is magába foglaló 
előkészítése feltételeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk 
ütemezésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. március 31.

 11. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot az  építőipari 
szabványok, műszaki irányelvek és előírások felülvizsgálatára, magyar nyelven történő, egyszerű, korszerű, 
széles körű és kedvezményes hozzáférésének megvalósításához szükséges intézkedések részletes tartalmára és 
megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. február 15.

 12. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot egyes középületek 
egyszerűbb speciális létesítménybiztonsági értékelésére és kapcsolódó információkezelésére – különös tekintettel 
a  középületek pandémiás felkészültségére és a  felvonók, mozgólépcsők ellenőrzéséhez szükséges intézkedések 
részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. február 15.

 13. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – tegyen javaslatot a  nem lakossági beruházások 
esetében a  villamosenergia-hálózati csatlakozási igény bejelentésére szolgáló internetes formanyomtatvány 
használatának bevezetéséhez szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. február 15.

 14. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést a  nem 
lakossági beruházások előzetes tervellenőrzésének, kockázat- és minőségértékelésének megvalósítására azzal 
a  céllal, hogy a  beruházások jobban tervezettek, hatékonyabbak legyenek, és kevesebb hatósági közreműködést 
igényeljenek a későbbi fázisokban;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. február 15.

 15. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, valamint a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – vizsgálja meg az  intézkedési tervben 
javasolt intézkedések bevezetésének lehetőségét, és készítsen kormány-előterjesztést a nem lakossági beruházások 
esetében a  közművekre történő csatlakozás és a  közműkiváltás észszerűsítésére – beleértve a  szolgáltatói 
kötelezettségi rendszer bevezetését –, illetve a  villamosenergia-hálózatra történő csatlakozás esetén a  mérőhely 
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kialakítására vonatkozó terv benyújtása és a csatlakozási igény bejelentésének párhuzamos megvalósíthatóságához 
szükséges intézkedések részletes tartalmára és ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. február 15.

 16. felhívja az érintett minisztereket, hogy az építési engedély hatályának felülvizsgálatához kapcsolódóan vizsgálják felül
a) az  általuk felügyelt hatóságok szempontjából releváns beruházásokkal összefüggésben kiadott bármilyen 

hatósági engedély hatályát a  beruházások megvalósításának időtartama tükrében, és készítsenek 
előterjesztést a beruházás megvalósításának időtartamához igazodó hatósági eljárásokkal kapcsolatban, 

b) amennyiben az  általuk felügyelt építésügyi hatóságok eljárásában van az  engedély hatályának 
meghosszabbítása iránti eljárás, nem indokolt-e megszüntetni, és helyette az  engedély hatályára hosszabb 
időtartamot előírni,

és szükség szerint készítsenek előterjesztést azok módosítására.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2021. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti, valamint a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetésével, valamint a  területalapú 
támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő delegált feladatok 2020.  évi forrásigényének biztosítása 
érdekében 393  070  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIV. A  Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 2. Életjáradék 
termőföldért alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím 
javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva földvásárláshoz szükséges forrásigény biztosítása 

céljából 136  400  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLIV. A  Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 2. Életjáradék 
termőföldért alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 1. Termőföld vásárlás alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó értékbecslések 

elvégzéséhez szükséges forrásigény biztosítása céljából 105  000  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli  el 
a  Kvtv. 1.  melléklet XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 3. Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos 
kiadások cím, 4. A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal
 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó értékbecslések 

elvégzéséhez szükséges forrásigény biztosítása céljából 28 350  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli  el 
a  Kvtv. 1.  melléklet XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 2. Életjáradék termőföldért alcím terhére, a Kvtv. 1.melléklet XLIV. A Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 
4.  A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja jogcímcsoport 
javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

294313 17 Nemzeti Földügyi Központ
K3 Dologi kiadások 348 070 000
K6 Beruházások 45 000 000

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

278323 1 Termőföld vásárlás
K6 Beruházások 136 400 000

278390 2 Életjáradék termőföldért 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -557 820 000

296124 3 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
K3 Dologi kiadások -105 000 000

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
296168 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

K3 Dologi kiadások 133 350 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 393 070 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 662 820 000 662 820 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2020. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az  ügyletekről az  1.  mellékletben foglaltak szerint dönt, az  engedélyezett ügyletek 2020. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:

a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;

b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;

c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozathoz

2020 2021 2022 2023-tól

1 AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 826 600 000 1 7.7. Város- és település-rehabilitáció 826 600 000 826 600 000 Igen 826 600 000 0 0 0

2
BALASSAGYARMAT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 6 200 000 000 113 219 367 0 0 0

2.1 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 78 959 133 0 Nem

2.2 2
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 39 650 016 39 650 016 Igen

2.3 3 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 7 821 500 0 Nem

2.4 4 7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 4 000 000 4 000 000 Igen

2.5 5 4.1. Kulturális célú beruházások 23 100 000 23 100 000 Igen

2.6 6 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 46 469 351 46 469 351 Igen

3
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 1 400 000 000 1 400 000 000 0 0 0

3.1 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 607 384 781 607 384 781 Igen

3.2 2 4.1. Kulturális célú beruházások 39 000 000 39 000 000 Igen

3.3 3 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 2 500 000 2 500 000 Igen

3.4 4 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 2 300 000 2 300 000 Igen

3.5 5 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 3 500 000 3 500 000 Igen

3.6 6 7.7. Város- és település-rehabilitáció 9 000 000 9 000 000 Igen

3.7 7 4.1. Kulturális célú beruházások 4 707 280 4 707 280 Igen

3.8 8 4.1. Kulturális célú beruházások 4 200 000 4 200 000 Igen

3.9 9 4.1. Kulturális célú beruházások 23 000 000 23 000 000 Igen

3.10 10 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 78 700 000 78 700 000 Igen

3.11 11

6.2. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, 
hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges 
beruházások finanszírozása 5 707 939 5 707 939 Igen

3.12 12 7.7. Város- és település-rehabilitáció 292 600 000 292 600 000 Igen

3.13 13 7.7. Város- és település-rehabilitáció 327 400 000 327 400 000 Igen

4 DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, részletfizetés 16 208 053 889 1
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 208 053 889 208 053 889 Igen 0 208 053 889 0 0

5 DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 14 455 654 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 14 455 654 14 455 654 Igen 14 455 654 0 0 0

6 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 11 51 028 600 1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 51 028 600 51 028 600 Igen 51 028 600 0 0 0

7 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2 HUF fejlesztés Hitel 11 34 901 696 2 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés 34 901 696 34 901 696 Igen 34 901 696 0 0 0

8 OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 5 492 760 000 0 492 760 000 0 0

8.1 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 406 400 000 406 400 000 Igen

8.2 2 4.1. Kulturális célú beruházások 38 100 000 38 100 000 Igen

8.3 3
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 16 510 000 16 510 000 Igen

8.4 4
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 31 750 000 31 750 000 Igen

9 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 3 13 520 215 1 4.1. Kulturális célú beruházások 13 520 215 13 520 215 Igen 13 520 215 0 0 0

10 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 11 375 000 000 1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 375 000 000 375 000 000 Igen 33 631 000 341 369 000 0 0
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A Kormány 1909/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt feladatkörében eljárva 
jóváhagyja a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosítására irányuló javaslatot az  Európai 
Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául a benyújtott tervezet szerint;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  jóváhagyott módosító javaslat 
Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  pilisvörösvári tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 

magasépítési beruházásként történő megvalósításával, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Pilisvörösvár külterület 
097/120 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti 
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló  
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 051 671 886 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 518 397 280 forint 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet 
XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 3. pontjában 
foglalttól eltérően – az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7.  §-a 
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
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 Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

alapján, a  Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának az  állam 
javára történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1911/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
egyes sporttárgyú kormányhatározatok módosításáról

 1. A Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2020. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg lép.

 2. A 2021. évi ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1115/2019. (III. 13.) Korm. határozat 3.  pontjában a „rendezési jog elnyerését 
követően azonnal, de legkésőbb az  állami támogatás biztosítását megelőző naptári évben” szövegrész helyébe 
a „2021. március 31.” szöveg lép.

 3. A 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat 6.  pontjában az „az Európa-liga 
döntő rendezési jogának elnyerése esetén 2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg 
lép.

 4. A 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1023/2020. (II. 12.) Korm. határozat 4.  pontjában az  „a Világbajnokság rendezési jogának 
elnyerése esetén 2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

 5. Az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.)  
Korm. határozat 11. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. április 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

	A Kormány 583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 584/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
	egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

	A Kormány 586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2020. (XII. 15.) MEKH rendelete
	a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelete
	az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelete
	az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelete
	a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet módosításáról

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2020. (XII. 15.) MK rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet egyes turisztikai célú rendelkezésekkel összefüggő módosításáról

	A pénzügyminiszter 12/2020. (XII. 15.) PM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kiegészítése miatti módosításáról

	A köztársasági elnök 564/2020. (XII. 15.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 565/2020. (XII. 15.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 566/2020. (XII. 15.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 567/2020. (XII. 15.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 568/2020. (XII. 15.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 569/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 570/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 571/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 572/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 573/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 574/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 575/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 576/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 577/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 578/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 579/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 580/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 581/2020. (XII. 15.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1906/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
	a beruházások megvalósításával kapcsolatos versenyképességi szempontú intézkedésekről

	A Kormány 1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
	a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti, valamint a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1909/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
	a 2014–2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

	A Kormány 1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
	a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

	A Kormány 1911/2020. (XII. 15.) Korm. határozata
	egyes sporttárgyú kormányhatározatok módosításáról
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