MAGYAR KÖZLÖNY

121. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA
2009. augusztus 28., péntek

Tartalomjegyzék

170/2009. (VIII. 28.) Korm.
rendelet

Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló
164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
35134

171/2009. (VIII. 28.) Korm.
rendelet

Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás
rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról

22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelet A „Budapesti Dohány utcai zsinagóga” emlékérme kibocsátásáról
25/2009. (VIII. 28.) ÖM rendelet

35146
35152

Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérõl szóló
19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet módosításáról

35154

111/2009. (VIII. 28.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

35156

1142/2009. (VIII. 28.) Korm.
határozat

A 2009. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló
2188/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

35156

1143/2009. (VIII. 28.) Korm.
határozat

A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az Informatikai Közháló
szolgáltatásainak biztosításához szükséges beszerzésekrõl

35157

1144/2009. (VIII. 28.) Korm.
határozat

Az euró-konform eszközök beszerzése állami támogatásának
és forgalmazásának az euró bevezetésével összefüggõ szabályozásáról

35158

66/2009. (VIII. 28.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két
ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések
közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

35159

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két
ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések
közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

35159

67/2009. (VIII. 28.) ME határozat

68/2009. (VIII. 28.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
35160

25/2009. (VIII. 28.) KüM határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a határokat átlépõ bûnözés elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2009. évi LXVI. törvény 2. és 3. §-ának
hatálybalépésérõl
Tárgymutató a 2009. június és július hónapban kihirdetett jogszabályokról,
illetve közzétett határozatokról

35160

35134

III.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 121. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 170/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelete
az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló
164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában
1. Beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózat: olyan nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlõ hálózat, amely alkalmas hálózati
végpontok közötti beszédre, továbbá más kommunikációra, és amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló
hívásirányítással lehetõvé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását.
2. Kedvezményes díjazású szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a számhasználónak vagy az általa információt, tartalmat
nyújtó szolgáltatásnak az elérését a hívó fél számára a normál hívásdíjnál általában kedvezõbb díj ellenében teszi lehetõvé. A
kedvezményes díjazású szolgáltatás hívásának díja a hívó fél részére a saját szolgáltatója által meghatározott, rögzített díj,
amely független a hívott fél földrajzi helyétõl. A hívott fél a hívás fogadásáért a saját szolgáltatója által megállapított díjat
fizeti, amelynek mértéke függhet attól, hogy a hívást milyen (helyhez kötött, mobil vagy nemzetközi) hálózatból
kezdeményezték.
3. Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból
információt, tartalmat nyújtó szolgáltatások elérését teszi lehetõvé. Az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás
igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is.
4. Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból olyan
információs vagy tartalomszolgáltatások elérését teszi lehetõvé, amelyek hívása – tekintettel a szolgáltatott tartalomra és
a hívás mérsékelt díjára – nem jelent a kiskorúak védelme érdekében mérlegelendõ kockázatot. Az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is.
5. Nomadikus beszédcélú szolgáltatás: olyan beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely a hívások
kezdeményezése és fogadása céljából a szolgáltatást nyújtó hálózatok tetszõleges hozzáférési pontján elérhetõ, azaz
a szolgáltatáshoz való hozzáférés nincs egy adott hozzáférési ponthoz rendelve, azonban a szolgáltatás igénybevétele
közben a hozzáférési pont nem változtatható.”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ez a rendelet a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint
a 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

3. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2009. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) Az R. 2. § (4) bekezdésében a ,,helyhez kötött telefonhálózatok és mobil rádiótelefon hálózatok [a továbbiakban:
telefonhálózat(ok)]” szövegrész helyébe a ,,beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatok” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R. 1. § b) pontjában a ,,vagy egyéb” szövegrész és az R. 3. § (2)–(3) bekezdése.
(4) Az R. 1. melléklet 4.2.2. pontja 2010. január 15-én hatályát veszti.
(5) A mobil rádiótelefon hálózatokban az elõfizetõi szám alakú tárcsázás (4) bekezdés szerinti megszûnésérõl a szolgáltató
a megszûnést megelõzõ harmincadik napig köteles a saját elõfizetõit tájékoztatni.
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(6) Az R. 1. melléklet 2.3.2. pontjában meghatározott elõfizetõi számtartományban a 0-val és 1-gyel kezdõdõ
résztartományokból számmezõ csak 2010. január 15-ét követõen jelölhetõ ki.
(7) E rendelet 1–3. §-a a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(8) E rendelet 2010. január 16-án hatályát veszti.
5. §

(1) Ez a rendelet a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK
irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Ez a rendelet a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai részére történõ
fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 170/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelethez

A beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatok számozási terve
Ez a számozási terv meghatározza a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatokban használatos számok típusát, a különbözõ típusú
számok felépítését, terjedelmét, a számhasználat feltételeit, az elõtéteket és a tárcsázási eljárásokat.
A számozási terv a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, a továbbiakban: ITU) ITU-T E.164 és E.213
Ajánlása és az MSZ ETS 300 927 szabványa alapján készült.

1.
1.1.

1.2.

NEMZETKÖZI SZÁMOK FELOSZTÁSA
Leírás
A nemzetközi szám egy másik ország, globális szolgáltatás vagy nemzetközileg azonosított hálózat (a továbbiakban:
Hálózat) elõfizetõjének elérése érdekében tárcsázandó, az ITU-T E.164. Ajánlásban meghatározott felépítésû szám, amely
tartalmazza az országkódot és a hívott elõfizetõ belföldi számát, de nem tartalmazza a nemzetközi elõtétet, sem az adott
ország belföldi elõtétjét.
A számok felépítése
A nemzetközi szám formátumai:
a) A földrajzi területek nemzetközi száma:
OS + Belföldi szám
ahol:
OS
a földrajzi terület országkódja.
Az OS egy, kettõ vagy három számjegybõl áll. Magyarország országkódja: 36.
b) A globális szolgáltatások nemzetközi száma:
OS + GES
OS
a globális szolgáltatás országkódja,
GES
globális elõfizetõi szám, amely a globális szolgáltatás egy elõfizetõjét határozza meg.
Az OS három számjegybõl áll. A GES legfeljebb tizenkét számjegyû lehet.
c) A Hálózatok nemzetközi száma:
ahol:

OS + AK + ES
OS
a Hálózat országkódja,
AK
Hálózat azonosító kód,
ES
elõfizetõi szám, amely a Hálózat egy elõfizetõjét határozza meg.
Az OS három számjegybõl áll és a Hálózatok egy csoportját azonosítja. Az AK egy, kettõ, három vagy négy számjegybõl
áll. Az adott Hálózatot az OS és AK együtt azonosítják.
ahol:
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A számok használatának adminisztrációja
Az országkódot minden esetben az ITU határozza meg.
A globális elõfizetõi számot a szolgáltató kérésére az ITU jelöli ki.
A Hálózat azonosító kódot az ITU, a Hálózat elõfizetõi számait a Hálózat szolgáltatója jelöli ki.
A használat feltételei
A nemzetközi hívás lehetõségét a szolgáltató az elõfizetõje kérésére köteles letiltani.
BELFÖLDI SZÁMOK FELOSZTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA
A belföldi számok felosztása
Leírás
A belföldi szám egy magyarországi elõfizetõi hozzáférési pont vagy szolgáltatás elérése érdekében tárcsázandó szám, amely
tartalmazza a belföldi rendeltetési számot és az elõfizetõi számot, de nem tartalmazza a belföldi elõtétet.
A számok felépítése
A belföldi szám két részbõl áll:
BRS + ES
belföldi rendeltetési szám, amely egy földrajzilag vagy más módon elkülönülten kezelt
hálózathoz vagy szolgáltatáshoz tartozó számozási tartományt határoz meg,
ES
elõfizetõi szám, amely egy BRS által meghatározott számozási tartományban egy
elõfizetõi hozzáférési pont hívására, vagy egy szolgáltatás elérésére szolgál.
A belföldi szám hossza 8 vagy 9 számjegy. Egy számozási tartományban a belföldi szám hossza azonos.
A belföldi rendeltetési szám típusai:
ahol:

BRS

KS

2.1.3.

körzetszám, amely az ország egy földrajzilag elkülönített területéhez (a továbbiakban:
földrajzi számozási terület) tartozó, helyhez kötött felhasználású számozási tartományt
határoz meg,
SHS
szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ szám, amely nem földrajzi alapon elkülönülten kezelt
szolgáltatáshoz vagy hálózathoz tartozó számozási tartományt határoz meg.
A belföldi szám típusa KS esetén földrajzi szám, SHS esetén nem-földrajzi szám.
A körzetszámok felosztása
A körzetszám egy- vagy kétjegyû szám.
A körzetszámok és a földrajzi számozási területek összerendelését az alábbi táblázat tartalmazza:
KS

1
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
42
44
45
46
47
48
49
52
53

Földrajzi számozási terület

Budapest
Székesfehérvár
Biatorbágy
Szigetszentmiklós
Dunaújváros
Szentendre
Vác
Gödöllõ
Monor
Salgótarján
Esztergom
Tatabánya
Balassagyarmat
Eger
Gyöngyös
Nyíregyháza
Mátészalka
Kisvárda
Miskolc
Szerencs
Ózd
Mezõkövesd
Debrecen
Cegléd

MAGYAR KÖZLÖNY
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2.1.4.
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54
Berettyóújfalu
55
teszt-körzet
56
Szolnok
57
Jászberény
59
Karcag
62
Szeged
63
Szentes
66
Békéscsaba
68
Orosháza
69
Mohács
72
Pécs
73
Szigetvár
74
Szekszárd
75
Paks
76
Kecskemét
77
Kiskunhalas
78
Kiskõrös
79
Baja
82
Kaposvár
83
Keszthely
84
Siófok
85
Marcali
87
Tapolca
88
Veszprém
89
Pápa
92
Zalaegerszeg
93
Nagykanizsa
94
Szombathely
95
Sárvár
96
Gyõr
99
Sopron
Az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolását, az érintett szolgáltatókkal történt egyeztetés után,
a hatóság a honlapján teszi közzé.
A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számok felosztása
A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ szám kétjegyû.
Az SHS-ek és a szolgáltatások, vagy hálózatok összerendelését az alábbi táblázat tartalmazza:
SHS

20
21
30
31
40
50
51
60
70
71
80
90
91
2.2.
2.2.1.

•

Szolgáltatás vagy hálózat

Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Nomadikus beszédcélú szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Kedvezményes díjazású szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Internet-hozzáférési szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Üzleti hálózat
Díjmentes szolgáltatás
Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás

Földrajzi számok
Leírás
A földrajzi számok helyhez kötött telefonhálózathoz csatlakozó elõfizetõk azonosítását és elérését teszik lehetõvé.
A földrajzi szám körzetszám része az elõfizetõi hozzáférési pont helye szerinti földrajzi számozási területet jelöli ki.
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A számok felépítése
A földrajzi szám körzetszámból és elõfizetõi számból áll.
A szám felépítése egyjegyû körzetszám esetén:
ahol

A
abc defg
Kétjegyû körzetszám esetén:

A abc defg
körzetszám
elõfizetõi szám 200 0000–999 9999 között.

AB abc def
AB
körzetszám
abc def
elõfizetõi szám 200 000–999 999 között.
A körzetszám a földrajzi számozási területet jelöli ki a 2.1.3. pont táblázata szerint.
A használat feltételei
A földrajzi szám csak a körzetszámhoz tartozó földrajzi számozási területen elhelyezett elõfizetõi hozzáférési ponthoz
rendelhetõ.
Földrajzi számon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas, díjkorlátmentes és az emelt
díjas, díjkorlátos) szolgáltatás, valamint nomadikus beszédcélú szolgáltatás nem nyújtható.
Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 60, 70)
Leírás
A mobil számok a mobil rádiótelefon hálózathoz csatlakozó elõfizetõk azonosítását és elérését teszik lehetõvé.
A számok felépítése
A mobil szám szolgáltatáskijelölõ számból és elõfizetõi számból áll:
ahol

2.2.3.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

AB abc defg
AB
mobil rádiótelefon szolgáltatást jelölõ SHS,
abc defg
elõfizetõi szám 000 0000–999 9999 között.
A használat feltételei
Amennyiben az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa eltérõen nem rendelkezik,
mobil számon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas, díjkorlátmentes és az emelt díjas,
díjkorlátos) szolgáltatás nem nyújtható.
Nomadikus beszédcélú szolgáltatás számai (SHS = 21)
Leírás
A nomadikus számok Magyarország területén a nomadikus beszédcélú szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlõ
hálózathoz csatlakozó elõfizetõk azonosítását és belföldi vagy nemzetközi hívásokkal való elérését teszik lehetõvé. Az
elõfizetõi hozzáférési pont helye változhat, azaz a szolgáltatáshoz való hozzáférés nincs egy adott hozzáférési ponthoz
rendelve, azonban a szolgáltatás igénybevétele közben a hozzáférési pont nem változtatható.
A számok felépítése
ahol

2.3.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

21 abc defg
21
nomadikus beszédcélú szolgáltatást jelölõ SHS,
abc defg
elõfizetõi szám 200 0000–999 9999 között.
A használat feltételei
Az elõfizetõi számokon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas, díjkorlátmentes és az
emelt díjas, díjkorlátos) szolgáltatás, mobil rádiótelefon szolgáltatás és helyhez kötött telefonszolgáltatás nem nyújtható.
Amennyiben a nomadikus beszédcélú szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató az elõfizetõje vagy
a szolgáltatásának igénybe vevõje részére a segélyhívó szolgálatok – beleértve a ,,112” egységes európai segélyhívószámot
is – ingyenes elérését nem tudja biztosítani, köteles errõl az általános szerzõdési feltételeiben, az elõfizetõi szerzõdésben,
valamint a honlapján tájékoztatást közzétenni.
Kedvezményes díjazású szolgáltatás számai (ún. kék számok) (SHS = 40)
Leírás
Lehetõvé teszi a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból az 1/A. § 2. pontban meghatározott kedvezményes díjazású
szolgáltatások elérését.
ahol

2.4.3.

2.5.
2.5.1.
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A számok felépítése
A kedvezményes díjazású szolgáltatás száma szolgáltatás kijelölõ számból és elõfizetõi számból áll:
40 abc def
40
a kedvezményes díjazású szolgáltatást jelölõ SHS,
abc def
elõfizetõi szám 100 000–999 999 között.
A használat feltételei
A szolgáltatónak kötelessége, hogy a hálózatából kedvezményes díjazású szolgáltatások elérésére kezdeményezett hívások
hívó által fizetendõ, az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) tartalmazó hívásdíját az általános szerzõdési
feltételeiben közzétegye.
A számhasználó kérésére – kereskedelmi okból – a szolgáltatónak korlátoznia kell a kedvezményes díjazású szolgáltatás
nemzetközi hálózatból, valamint meghatározott belföldi számozási területekrõl és hálózatokból való elérését.
Internet-hozzáférési szolgáltatás számai (SHS = 51)
Leírás
Lehetõvé teszi internetszolgáltatók telefonhálózaton keresztül történõ elérését.
A számok felépítése
ahol

2.5.3.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

51 abc def
internet-hozzáférési szolgáltatást jelölõ SHS,
a közremûködõ szolgáltatót határozza meg, amely az internetszolgáltatóval a hívások
eljuttatása tárgyában hálózati szerzõdéses jogviszonyban áll,
def
a közremûködõ szolgáltató hálózatán keresztül elérhetõ internetszolgáltatót és annak
szolgáltatását azonosítja. A közremûködõ szolgáltató saját azonosító tartományából jelöli
ki.
Egy közremûködõ szolgáltatóhoz több „abc”, és egy internetszolgáltatóhoz több „def” azonosító tartozhat.
A használat feltételei
Az internetszolgáltatás hívószáma nem tehetõ közzé a hívó által fizetendõ díj és a díjazási feltételek ismertetése nélkül.
A közremûködõ szolgáltató feladatát az internetszolgáltató is elláthatja.
Üzleti hálózatok számai (SHS = 71)
Leírás
Az elõfizetõk egy meghatározott csoportját – jellemzõen egy céget vagy egyéb szervezetet – kiszolgáló hálózatnak [üzleti
hálózat – (Corporate Network)], vagy a hálózat tagjainak elérését biztosítja a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból. Az
üzleti hálózat összekapcsolja az adott szervezet magánhálózati vagy virtuális magánhálózati elemeit, vagy ezek
kombinációját, ezen kívül lehetõséget biztosít az elektronikus hírközlõ hálózat elérésére. Egy üzleti hálózat egyaránt
tartalmazhat elektronikus hírközlési szolgáltatói és saját hálózati elemeket.
A számok felépítése
Üzleti hálózat tagjainak közvetlen elérése esetén:
ahol

51
abc

ahol

71
abc defg

71 abc defg
71 az üzleti hálózatot jelölõ SHS,
elõfizetõi szám 200 0000–999 9999 között,
amely két részbõl áll: azonosítóból és belsõ számból;
azonosító: a céget jelöli, számjegyeinek száma az üzleti hálózat használóinak számától
függ,
belsõ szám: számjegyeinek számát a cég (magán)hálózatának számozási terve határozza
meg.

Üzleti hálózat elérése esetén:

2.7.3.

2.8.
2.8.1.

71 1bc defg
ahol
bc defg
az üzleti hálózatot határozza meg.
A használat feltételei
Az üzleti hálózat üzemeltetõje az üzleti hálózat számain nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatást az üzleti hálózaton kívüli
elõfizetõk részére nem nyújthat.
Díjmentes szolgáltatás számai (ún. zöld számok) (SHS = 80)
Leírás
A számhasználónak vagy az általa nyújtott szolgáltatásnak a hívó fél részére díjmentes elérését teszi lehetõvé, feltéve, hogy
a hívó fél a hívást a részére elõfizetõi szolgáltatást nyújtó szolgáltató hálózatából (honos hálózat) kezdeményezi.
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A számok felépítése
A díjmentes szolgáltatás száma szolgáltatás kijelölõ számból és elõfizetõi számból áll:
ahol

2.8.3.

•

80
abc def

80 abc def
a díjmentes szolgáltatást jelölõ SHS,
elõfizetõi szám, amelynek értéke:
000 000–099 999, ha belföldi formában tárcsázható nemzetközi hívószám,
100 000–999 999, ha belföldi hívószám.

A használat feltételei
A hívás díját a számhasználó fizeti, feltéve, hogy a hívó fél a hívást honos hálózatából kezdeményezi. A barangolásból adódó
többletköltségeket a hívó fél viseli.
A számhasználó kérésére – kereskedelmi okból – a szolgáltatónak korlátoznia kell a díjmentes szolgáltatás nemzetközi
hálózatból, valamint meghatározott belföldi számozási területekrõl és hálózatokból való elérését.
Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás számai (SHS = 90)
Leírás
Lehetõvé teszi a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból információt, tartalmat nyújtó szolgáltatások elérését.
A számok felépítése
90 abc def
90
az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatást jelölõ SHS,
abc def
elõfizetõi szám 100 000–999 999 között.
A használat feltételei
A számhasználó minden esetben köteles az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt
a hívó fél által fizetendõ, áfát tartalmazó díj mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az SMS díja) nyilvánosságra
hozni.
Az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás elérését az elõfizetõje kérésére a szolgáltató köteles díjmentesen letiltani.
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás számai (SHS = 91)
Leírás
Lehetõvé teszi a beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatból az 1/A. § 4. pontjában meghatározott emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatások elérését.
A számok felépítése
ahol

2.9.3.

2.10.
2.10.1.

2.10.2.

91 abc def
91
SHS az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás számára,
abc def
elõfizetõi szám 100 000–999 999 között.
A használat feltételei
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatási számon nem nyújtható felnõtt tartalom. Felnõtt tartalomnak minõsül az a szolgáltatás,
amelynek meghatározó eleme a szexualitás vagy az erõszak.
Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatási számon azzal a feltétellel nyújtható szolgáltatás, amennyiben a szolgáltató a hívó fél által
fizetendõ legmagasabb díjat úgy határozza meg, hogy az ne haladja meg a hatóság által az érintett szolgáltatókkal történõ
egyeztetést követõen – évente január 31-ig – a hatóság hivatalos lapjában és internetes honlapján közzétett díjat.
A szolgáltatás tartalmára vonatkozó feltételek betartásáért a számhasználó felel. A számhasználó minden esetben köteles az
emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által fizetendõ, az áfát is tartalmazó díj
mértékét is (hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az SMS díja) nyilvánosságra hozni.
Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás elérését az elõfizetõje kérésére a szolgáltató köteles díjmentesen letiltani.
ahol

2.10.3.

3.
3.1.
3.1.1.

RÖVID KÓDOK FELOSZTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA
A rövid kódok felosztása
Leírás
A rövid kód legfeljebb hatjegyû szám, amelynek struktúrája eltér az ITU-T E.164 Ajánlásban meghatározott nemzetközi és
belföldi számok struktúrájától.
A rövid kódoknak kétféle típusa van: elõtét és rövid szám.
Elõtét: legfeljebb négyjegyû szám, amelyet a nemzetközi vagy belföldi szám elõtt kell tárcsázni, és amely jelöli a tárcsázott
számformátumot (nemzetközi vagy belföldi), vagy a választott közvetítõ szolgáltatót, vagy egy kiegészítõ szolgáltatást. Egy
hívásban több különbözõ elõtét is alkalmazható.
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3.3.
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3.3.3.

3.4.
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Rövid szám: legalább három-, legfeljebb hatjegyû nem-földrajzi szám, amelynek hívásával egy szolgáltatás érhetõ el. A rövid
szám nemzetközi hálózatból való hívhatóságára az Eht. 148. §-ban foglaltak irányadóak.
A rövid kódok felosztása
A rövid kód elsõ számjegye 0 vagy 1.
A rövid kódok és rövid kód tartományok felosztása:
00
06
104
105
107
112
116*
118*
12*
130
131
139*
14*
15*
17*
18*
190
191
192
193
194
197
198
199

3.2.
3.2.1.

•

nemzetközi elõtét (NE)
belföldi elõtét (BE)
segélyhívó számok

harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai
országosan elérhetõ telefontudakozó számok
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
kiegészítõ szolgáltatás elõtétek
közcélú adománygyûjtõ számok
különös díjazású országos számok
közvetítõ választó elõtétek (KVE)
elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
közérdekû tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
telefonos kezelõi szolgáltatások számai

A * a számtartományokat jelöli.
Nemzetközi és belföldi elõtét
Leírás
A nemzetközi elõtét tárcsázása nemzetközi számformátumú, a belföldi elõtét tárcsázása belföldi számformátumú szám
tárcsázását jelzi.
A használat feltételei
Az elõtétek használatát a 4. fejezet (Tárcsázási eljárások) írja le.
Segélyhívó számok
Leírás
Háromjegyû rövid számok, amelyek segélyhívó szolgálatok (mentõk, tûzoltóság, rendõrség) elérését teszik lehetõvé. A
segélyhívó számok hívása a hívó fél részére díjmentes.
Hívószámok
104
mentõk
105
tûzoltóság
107
rendõrség
112
egységes európai segélyhívószám
A használat feltételei
A telefonszolgáltató köteles ingyenesen biztosítani, hogy elõfizetõje vagy a szolgáltatás igénybe vevõje elérhesse
a segélyhívó szolgálatokat.
A segélyhívások földrajzi irányítása tekintetében a telefonszolgáltató köteles egyeztetni a segélyhívó szolgálatokkal.
Harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai
Leírás
Az Európai Unió által, minden tagállam területén azonos hívószámmal bevezetésre javasolt szolgáltatások, úgynevezett
harmonizált közérdekû szolgáltatások hívószámai, amelyek valamely konkrét közérdekû – az állampolgárok vagy
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állampolgári csoportok jólétét és biztonságát szolgáló, vagy a bajba jutott állampolgárokon segítõ – szolgáltatás díjmentes
elérését hivatott lehetõvé tenni.
A számok felépítése
116def
116
a harmonizált közérdekû szolgáltatás elérési kódja,
def
harmonizált közérdekû szolgáltatás azonosítója.
A használat feltételei
A harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai használatának feltétele, hogy a szolgáltatás elõzetes
regisztráció nélkül bárki számára – az ország területén belül bárhonnan – elérhetõ legyen. A szolgáltatás idõhatárokhoz nem
kötött, a szolgáltatás igénybevételének nem elõfeltétele fizetési kötelezettség vagy kötelezettségvállalás, a hívás díját
a számhasználó fizeti. A szolgáltatás a tájékoztatás vagy segítségnyújtás, vagy az állampolgári bejelentés eszköze, vagy ezek
tetszõleges kombinációja. A számon nyújtott szolgáltatás keretében reklám, szórakoztatás, továbbá áru, szolgáltatás
értékesítését célzó üzletszerzési vagy tájékoztatási tevékenység nem folytatható.
Az egyes harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számaihoz kapcsolódó – jogszabályon és az Európai Unió
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusán alapuló – használati feltételeket a hatóság a honlapján
teszi közzé.
Országosan elérhetõ telefontudakozó számok
Leírás
Rövid számok, amelyek elõfizetõk meghatározott adatairól – az elõfizetõ hozzájárulásától függõen – felvilágosítást nyújtó
tudakozó szolgáltatások országos elérését teszik lehetõvé.
A számok felépítése
ahol

3.4.3.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

118de
118
a tudakozó szolgáltatás elérési kódja,
de
a tudakozó szolgáltatóját azonosítja.
A használat feltételei
A tudakozó számok elérhetõségét minden telefonhálózatból biztosítani kell.
Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
Leírás
Rövid számok, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak országos elérését teszik lehetõvé.
A számok felépítése
ahol

3.5.3.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

12cd
12
az elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak elérési kódja,
cd
az elektronikus hírközlési szolgáltatót azonosítja.
A használat feltételei
A rövid szám olyan szolgáltató részére jelölhetõ ki, amelyet a hatóság elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vett
nyilvántartásba.
Az elektronikus hírközlési szolgáltató a rövid számot kizárólag az elõfizetõi és felhasználói bejelentések intézésére, panaszok
kivizsgálására és orvoslására, az elõfizetõk és felhasználók tájékoztatására, az ügyfélszolgálat körébe tartozó információ
nyújtására használhatja.
Kiegészítõ szolgáltatás elõtétek
Leírás
Elõtét, amely jogszabályban elõírt kiegészítõ szolgáltatások igénybevételét teszi lehetõvé tárcsás, impulzusos
nyomógombos és hangfrekvenciás hívómûves készülékrõl egyaránt, olyan rendszerekben, amelyekben más szabványos
megoldás nem alkalmazható.
A hívószámkijelzés hívásonkénti engedélyezése elõtét alkalmazása esetén az elõfizetõ az adott hívásra vonatkozóan
feloldhatja az egyébként letiltott hívószámkijelzést. A hívószámkijelzés hívásonkénti letiltása elõtét alkalmazása esetén az
elõfizetõ az adott hívásra vonatkozóan letilthatja az egyébként engedélyezett hívószámkijelzést.
Elõtétek
ahol

3.6.3.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

130
hívószám kijelzés hívásonkénti engedélyezése (KEE)
131
hívószám kijelzés hívásonkénti letiltása (KTE)
A használat feltételei
Az elõtétek használatát azokban a hívószám kijelzésre kötelezett hálózatokban kell lehetõvé tenni, amelyekben tárcsás vagy
impulzusos nyomógombos hívómûves készülékeket is használnak.

MAGYAR KÖZLÖNY

3.8.
3.8.1.

3.8.2.

•

35143

2009. évi 121. szám

Közcélú adománygyûjtõ számok
Leírás
Rövid számok, amelyek felhívása közcélú adományok eljuttatását teszi lehetõvé szükségállapot és veszélyhelyzet pl. árvíz,
földrengés, egyéb katasztrófa magyarországi károsultjainak megsegítésére.
A számok felépítése
139d
139
a közcélú adománygyûjtõ szolgáltatás elérési kódja,
d
a közcélú adományozás célját és a közcélú adománygyûjtõ szervezetet azonosítja.
A használat feltételei
A közcélú adománygyûjtõ számok kizárólag szükségállapotban vagy veszélyhelyzetben, a magyarországi károsultak
megsegítésére, a hatóság által meghatározott idõtartamig, de legfeljebb 3 hónapig használhatók.
Az egyes számokra a kijelölhetõség kezdõ idõpontját, a használat idõtartamát, az adományozás célját és az adománygyûjtõ
szervezetet a hatóság internetes honlapján közzéteszi.
A 139d számokra az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásra elõírt, 1/A. § 4. pont és az 1. melléklet 2.10.3. pont szerinti
feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben az elõfizetõ az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatások elérhetõségének letiltását
kérte, a szolgáltatónak a letiltást díjmentesen biztosítania kell a 139d számokra is.
Különös díjazású országos számok
Leírás
Rövid számok, amelyek díjmentes vagy kedvezményes díjazású szolgáltatások országos elérését teszik lehetõvé.
A számok felépítése
ahol

3.8.3.

3.9.
3.9.1.
3.9.2.

Négyjegyû számok:
Ötjegyû számok:
3.9.3.

3.10.
3.10.1.
3.10.2.

140d, 141d, 142d, 143d, 144d
145de, 146de, 147de, 148de, 149de

A használat feltételei
A számhasználó a szolgáltatás hívószámával együtt köteles közzétenni, hogy a szám elérése a hívó számára díjmentes vagy
kedvezményes díjazású.
A kedvezményes díjazású szolgáltatások hívásdíjára az 1. melléklet 2.5.3. pontjában leírt feltételeket kell alkalmazni.
Közvetítõ választó elõtét
Leírás
Elõtét, amellyel a hívó megválaszthatja az adott híváshoz a közvetítõ szolgáltatót.
A számok felépítése
15cd
15
a közvetítõ választás elérési kódja,
cd
a közvetítõ szolgáltatót azonosítja.
A használat feltételei
A közvetítõválasztó elõtét használatának feltételeit az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható
közvetítõválasztásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet rögzíti.
Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
Leírás
A szolgáltató hálózatán belül elérhetõ szolgáltatások hívószámai.
A hívószámok nem harmonizáltak, az egyes szolgáltatóknál eltérõ szolgáltatásokra alkalmazhatók.
A számok felépítése
ahol

3.10.3.

3.11.
3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

Három-, négy- vagy ötjegyû 17c
számok:
17cd
17cde
A használat feltételei
A 17c(d)(e) formátumú számokon nyújtott szolgáltatások – az egyes szolgáltatók közötti egyedi megállapodások
hiányában – csak a szolgáltató hálózatán belül érhetõk el, más hálózatból nem hívhatók.
A számokon az 1/A. § 3. pont szerinti emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás nem nyújtható. Kedvezményes díjazású
szolgáltatás csak az 1/A. § 2. pontjában és az 1. melléklet 2.5.3. pontjában elõírt, valamint emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás
csak az 1/A. § 4. pontjában és az 1. melléklet 2.10.3. pontjában elõírt feltételek szerint nyújtható.
Amennyiben az elõfizetõ az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatások elérhetõségének letiltását kérte, a szolgáltatónak a letiltást
díjmentesen biztosítania kell a 17c(d)(e) számokon nyújtott emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatások számaira is.
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Közérdekû tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
Leírás
Közérdekû szolgáltatások országos elérését lehetõvé tevõ rövid számok.
A számok felépítése
Az egyes szolgáltatásokat három- vagy négyjegyû számok azonosítják:
Háromjegyû számok: 180, 185, 186, 187, 188, 189
Négyjegyû számok:
181d, 182d, 183d, 184d
A használat feltételei
A számokon valamely nagyobb közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgáló támogató vagy tájékoztató jellegû
szolgáltatások nyújthatók.
A hatóság internetes honlapján folyamatosan közzéteszi a kijelölhetõ számokat és a számokon elérhetõ szolgáltatásokat. Az
országosan harmonizált számokhoz rendelt közérdekû támogató és tájékoztató szolgáltatások bevezetése nem kötelezõ,
de alkalmazásuk esetén a közzétett számok csak a megadott szolgáltatáshoz használhatók.
A számokon emelt díjas, díjkorlátmentes és emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás nem nyújtható. A szolgáltató minden
esetben köteles a szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt a hívó fél által fizetendõ, áfát tartalmazó díj mértékét is
(hívásonkénti vagy percenkénti díj, vagy az SMS díja) nyilvánosságra hozni.
Telefonos kezelõi szolgáltatások számai
Leírás
A telefonszolgáltatók és az egyetemes szolgáltatók számára jogszabályban elõírt, valamint a hagyományos kezelõi
szolgáltatásoknak a szolgáltató hálózatából történõ elérését lehetõvé tevõ harmonizált rövid számok.
Számok
190
nemzetközi hívásbejelentõ
191
belföldi távolsági hívásbejelentõ
192
táviratfeladás
193
kezelõi ébresztés
194
hibabejelentõ
197
különleges tudakozó
198
belföldi tudakozó
199
nemzetközi tudakozó
A használat feltételei
A hívott szolgáltatás mindig annak a szolgáltatónak a szolgáltatása, amelynek a hálózatából a hívást kezdeményezik, de
több szolgáltatóra kiterjedõ szolgáltatás is létrehozható.
Az országosan harmonizált számhoz rendelt szolgáltatás bevezetése nem kötelezõ, de alkalmazásuk esetén a fent felsorolt
számok csak a megadott szolgáltatásokhoz használhatók.
A hívó fél által fizetendõ díj mértékét (áfát is tartalmazó hívásonkénti vagy percenkénti díj) a szolgáltatónak minden esetben
a szolgáltatás számának közzétételével együtt nyilvánosságra kell hoznia.
TÁRCSÁZÁSI ELJÁRÁSOK
A tárcsázási eljárásokban a belföldi elõtét (BE) és a nemzetközi elõtét (NE) a belföldi és a nemzetközi számformátumot jelzik,
a közvetítõ választó elõtét (KVE) az adott híváshoz tartozó közvetítõ szolgáltató választását jelzi.
A hívószám kijelzést hívásonként engedélyezõ elõtét (KEE) és a hívószám kijelzést hívásonként letiltó elõtét (KTE)
használatával az adott hívásra megváltoztatható a hívószám kijelzési beállítás.
Az elõtét nem része a hívószámnak. Egy híváson belül több elõtét is alkalmazható.
Helyhez kötött telefonhálózatokban a belföldi és nemzetközi elõtét után a központ második tárcsahangot adhat. A második
tárcsahang 2010. december 31-ig alkalmazható.
Mobil rádiótelefon hálózatokban a nemzetközi elõtét (NE) helyett megengedett a + karakter használata is.
Nemzetközi számok hívása
A tárcsázási folyamat:
(KVE) – NE – nemzetközi szám
Belföldi számok hívása
A tárcsázási folyamat:
(KVE) – BE – belföldi szám
vagy
(KVE) – NE – 36 – belföldi szám
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Megengedett a földrajzi számozási területen belüli, azonos körzetszámmal rendelkezõ elõfizetõi hozzáférési pontok közötti
hívás esetén az elõfizetõi szám formátumú tárcsázás is:
(KVE) – ES
A mobil rádiótelefon hálózatokban megengedett az elõfizetõi szám formátumú tárcsázás:
ES
a) Pannon elõfizetõtõl
20 – ES,
b) Magyar Telekom elõfizetõtõl
30 – ES,
c) Vodafone elõfizetõtõl
70 – ES
számokra irányuló hívás esetén.
Rövid számok hívása
A rövid számok (RS) általában csak közvetlen formában hívhatók, elõtét (BE, NE), vagy belföldi rendeltetési szám (KS vagy
SHS) után nem:
RS
Egyes rövid számmal jelölt szolgáltatások belföldi hívását a szolgáltatókkal egyeztetve a hatóság engedélyezheti. Ezekben
az esetekben a tárcsázási folyamat:
BE – BRS – RS
Hívószám kijelzés elõtétek
A KEE vagy a KTE elõtétet a tárcsázási folyamat elején kell tárcsázni.”

2. melléklet a 170/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelethez

Jelzéspont kódok felosztási terve
A felosztási terv az ITU-T Q.708 Ajánlása alapján készült, figyelembe véve a Q.704 és Q.705 Ajánlásokban foglaltakat is.
A jelzéshálózatok közötti kapu szerepét betöltõ jelzéspontok funkcionálisan egynél több jelzéshálózathoz tartoznak egyidejûleg. A 7-es
jelzésrendszer címzési szabályai szerint egy kapu jelzéspontnak annyi jelzéspont kódjának kell lennie, ahány jelzéshálózathoz tartozik.
A hazai jelzéshálózat kétszintû, a nemzeti jelzéshálózatok egy nemzeti összekötõ jelzéshálózaton át csatlakoznak egymáshoz.
A jelzéspont kódok számára egy 14 bit terjedelmû mezõ áll rendelkezésre. Ezt a mezõt 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 mezõ felosztására nincs ITU-T Ajánlás, a felosztás és a részek értelmezése szabadon választható. A 7-es jelzésrendszer
a teljes mezõt együtt kezeli, a részekre osztás és értelmezés csak rendszerezési célokat szolgál. A részletes ismertetésben a bitmezõ részeit
bittérkép helyett az átszámított decimális szám szemlélteti.
1.
1.1.
1.2.

Nemzetközi jelzéspont kód
A nemzetközi jelzéshálózat NI (Network Indicator) bit kiosztása: 00
Leírás
A nemzetközi jelzéspont kód a nemzetközi jelzéshálózat jelzéspontjainak azonosítására szolgál.
A jelzéspont kód felépítése
A nemzetközi jelzéspont kód (ISPC, International Signalling Point Code) szerkezete:
ahol:

SANC

SPI
2.

ISPC (14 bit) = SANC (3+8 bit) + SPI (3 bit)
(Signalling Area/Network Code) jelzéspont tartomány/hálózat kód, melynek elsõ, 3 bites
része földrajzi zónát, a második, 8 bites része területet/országot határoz meg.
A kódot az ITU jelöli ki.
A rendelet hatálybalépésének idõpontjáig Magyarország részére kijelölt jelzéspont
tartomány/hálózat kódok: 2+032, 2+212, 4+243 és 6+251.
(Signalling Point Identification) jelzéspont azonosító.

Nemzeti összekötõ jelzéshálózati jelzéspont kód
A nemzeti összekötõ jelzéshálózat NI bit kiosztása: 11
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Leírás
A nemzeti összekötõ jelzéshálózat (NISN, National Interconnecting Signalling Network) kapcsolatot teremt az egyes
szolgáltatók/hálózat üzemeltetõk nemzeti jelzéshálózata között.
Magyarországon egyetlen NISN van.
A jelzéspont kód felépítése
A nemzeti összekötõ jelzéshálózati jelzéspont kód, a NISPC (National Interconnecting Signalling Point Code) szerkezete:
ahol:

3.

•

NIAA +
NIBB
NICC

NISPC (14 bit) = NIAA (5 bit) + NIBB (4 bit) + NICC (5 bit)
a nemzeti jelzéshálózatot kijelölõ kód,
a kapu jelzéspont kijelölõ szám egy nemzeti jelzéshálózaton belül.

Nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód
A nemzeti jelzéshálózatok NI bit kiosztása: 10
Leírás
Az egyes szolgáltatók/hálózat üzemeltetõk a nemzeti jelzéshálózatukon belül a jelzések irányítására nemzeti jelzéshálózati
jelzéspont kódokat alkalmaznak.
Magyarországon több, egymástól független nemzeti jelzéshálózat van.
A jelzéspont kód felépítése
A nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód, az NSPC (National Signalling Point Code) szerkezete:
NSPC (14 bit) = tetszõleges”

A Kormány 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelete
az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló
184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),
b) azon felhasználókra, akiket a szolgáltatók az azonosítók használatára a közöttük fennálló elõfizetõi jogviszony alapján
feljogosítanak (a továbbiakban: számhasználók),
c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság), és
d) az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (a továbbiakban: ANFT) meghatározott
azonosítókkal való gazdálkodásra
terjed ki.”

2. §

Az R. 2. § 2. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) lekötés: adott számmezõ lefoglalásának hatóság általi engedélyezése a számmezõ használati jogának késõbbi
idõpontban történõ megszerzése céljából;”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az azonosítókkal való gazdálkodás feladatait – az Eht. 9. § (2) bekezdésében, 10. § k) pontjában és 70. §-ában
foglaltakra tekintettel – a hatóság látja el.
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(2) A hatóság ellátja az azonosító gazdálkodáshoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségekbõl származó feladatokat, így
különösen:
a) értesíti az érintett nemzetközi szervezeteket az azonosítókkal kapcsolatos jogszabályok módosításáról, amennyiben
a változás a nemzetközi kötelezettséget érinti;
b) együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes államokkal az azonosító felosztási
terveknek az európai harmonizált közérdekû szolgáltatások bevezetéséhez szükséges harmonizációja tekintetében, a hazai
használók körében irányítja az Európai Bizottság által e tárgyban elõírt mûszaki felkészülési feladatok végrehajtását és ellátja
az európai harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számainak bevezetésével kapcsolatban az Európai Bizottság
vonatkozó határozatai által a tagállamoknak, vagy a nemzeti szabályozó hatóságnak címzett nemzeti azonosító
gazdálkodási feladatokat;
c) együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes államokkal az azonosítókra vonatkozó
nemzetközi elõírások ügyében döntéshozó nemzetközi szervezetekben és más fórumokon képviselni kívánt egyeztetett
álláspont kialakításában.
(3) A hatóság honlapján és hivatalos lapjában teszi közzé:
a) az egyes konkrét 116 kezdõszámú harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai – jogszabályon és az
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusán alapuló – használatának és kijelölésének
feltételeit,
b) az ANFT 2. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes azonosító kijelölésre felmerülõ igény esetén, az ideiglenesen kijelölni kívánt
azonosítókat és a használatuk jogszabályon alapuló feltételeit,
c) az egyes 139 kezdõszámú közcélú adománygyûjtõ számok kijelölhetõségének kezdõ idõpontját, a használat
idõtartamát, a közcélú adományozás célját és a közcélú adománygyûjtõ szervezet nevét és legfontosabb adatait,
d) a 18 kezdõszámú közérdekû tájékoztató és támogató szolgáltatások számait, a számokon nyújtott szolgáltatásokat és
használatuk jogszabályon alapuló feltételeit.
(4) A (3) bekezdés szerint közzétett kijelölhetõ számokra a hirdetmény megjelenését követõen az elektronikus hírközlési
szolgáltatók kijelölési kérelmet nyújthatnak be. A használat feltételeit a (3) bekezdés b) pontja esetén a hatóság ideiglenes
kijelölési határozata tartalmazza.
(5) A hatóság az ANFT-ben meghatározott számozási tartományokban a kezdõ számjeggyel meghatározott egyes
résztartományokat – a hatékony azonosító gazdálkodás érdekében – zárolhatja. Amennyiben a szabad állapotú számmezõk
aránya egy résztartomány 25%-a alá csökken, a hatóság megnyit egy zárolt résztartományt.”
4. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) Az R. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a ,,jogszabályban elõírt feltételeit;” szövegrész helyébe a ,,jogszabályban elõírt feltételeit,
valamint a harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai esetében az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusában elõírt sajátos feltételeit;” szöveg, az R. 9. § (2) bekezdés b) pontjában
a ,,használatbavétel idõbeni ütemezését; valamint” szövegrész helyébe a ,,használatbavétel idõbeni ütemezését,
a harmonizált közérdekû szolgáltatás esetén a számhasználót; valamint” szöveg, az R. 16. § (1) bekezdésében
a ,,telefonhálózatok” szövegrész helyébe a ,,beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatok” szöveg, valamint az R. 2. számú
melléklet 1.1. pontjában az „az ITU” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International
Telecommunication Union, a továbbiakban: ITU) ITU” szöveg lép.
(3) Az R. 2. § 5. pontjában a ,,vagy egyéb” szövegrész hatályát veszti.
(4) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. §

Ez a rendelet a 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai részére történõ
fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelethez

A beszédcélú elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival való gazdálkodás rendje
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

Belföldi számok
A belföldi számok lentiekben meghatározott egyes típusai esetén az elõfizetõi számmezõk egy késõbbi idõpontban történõ
használat céljára leköthetõk.
A belföldi számok használatát a szolgáltatók részére a hatóság az elõfizetõi számmezõk kijelölésével engedélyezi.
A szolgáltató a kijelölést a szabad, a pihentetett állapotú vagy a részére lekötött számmezõkre kérheti.
Földrajzi számok
A gazdálkodás rendje
A földrajzi számokat a hatóság 1000-es számmezõkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.
Számmezõ használat
Földrajzi számmezõ azon szolgáltató számára jelölhetõ ki és köthetõ le, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás
nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
Az elõfizetõi szolgáltatást tartalmazó számmezõk használati jogát a hatóság a 12. § (2) bekezdésben foglalt esetben
számmezõ átadás hatósági eljárás keretében hivatalból átadja, vagy kérelemre induló eljárásban átadhatja.
A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezõbõl – a hordozott számok kivételével – elõfizetõi
számot meghatározni, és a szám használatára az elõfizetõt az elõfizetõi szerzõdés keretében feljogosítani.
Mobil számok (SHS = 20, 30, 31, 50, 60, 70)
A gazdálkodás rendje
A mobil számokat a hatóság 1000-es számmezõkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.
Számmezõ használat
Mobil számmezõ köthetõ le és jelölhetõ ki azon szolgáltató számára, amelyet mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására
a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
Az 50-es és a 60-as szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számok számozási tartományában elõfizetõi számmezõk olyan,
a hatóság által ezen rendelet hatálybalépését követõen mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására bejegyzett szolgáltatók
kérelmére köthetõk le és jelölhetõk ki, amelyek jogerõs frekvenciahasználati engedéllyel rendelkeznek.
A hatóság a frekvenciahasználati engedéllyel rendelkezõ mobil rádiótelefon-szolgáltatók részére a hálózatukhoz eredetileg
hozzárendelt SHS-hez tartozó elõfizetõi számmezõket köti le és jelöli ki. Amennyiben az adott számozási tartományban
nincs kijelölhetõ számmezõ, a szolgáltató részére a 31-es SHS számozási tartományból jelölhetõ ki számmezõ.
Frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkezõ mobil szolgáltatónak számmezõ köthetõ le és jelölhetõ ki az SHS=31
számozási tartományból, valamint a – tartományhoz hozzárendelt frekvenciahasználati engedéllyel rendelkezõ szolgáltató
hozzájárulásával – az SHS= 20, 30, 50, 60 és 70 számozási tartományból.
Kijelölt számmezõre a hatóságtól számmezõ átadás a 13. §-ban foglalt esetekben akkor kérhetõ, ha a fenti feltételek
a számmezõ átadás után is teljesülnek.
A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezõbõl – a hordozott számok kivételével – az elõfizetõi
számot meghatározni és a szám használatára az elõfizetõt az elõfizetõi szerzõdés keretében feljogosítani.
Különleges díjazású szolgáltatások számai (SHS = 40, 80, 90, 91)
A gazdálkodás rendje
A kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és az emelt díjas,
díjkorlátos szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezõkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.
Számmezõ használat
Díjmentes szolgáltatás, kedvezményes díjazású szolgáltatás, emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás és emelt díjas,
díjkorlátos szolgáltatás elõfizetõi számmezõ azon szolgáltató számára köthetõ le és jelölhetõ ki, amelyet helyhez kötött
telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az
elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja jogosult a számára kijelölt számmezõbõl – a hordozott számok kivételével – elõfizetõi
számot meghatározni és a szám használatára a számhasználót elõfizetõi jogviszony keretében feljogosítani.
Nomadikus beszédcélú szolgáltatás számai (SHS = 21)
A gazdálkodás rendje
A nomadikus beszédcélú szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezõkben köti le, jelöli ki és vonja vissza.
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Számmezõ használat
Nomadikus beszédcélú szolgáltatás számmezõ köthetõ le és jelölhetõ ki olyan szolgáltató számára, amelyet nomadikus
beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja a számára kijelölt számmezõbõl jogosult az elõfizetõi számot meghatározni és a szám
használatára az elõfizetõt elõfizetõi szerzõdés keretében feljogosítani.
Internet-hozzáférési szolgáltatás számai (SHS = 51)
A gazdálkodás rendje
Az internet-hozzáférési szolgáltatás számait a hatóság 1000-es számmezõkben jelöli ki és vonja vissza.
Számmezõ használat
Internet-hozzáférési szolgáltatás számmezõ jelölhetõ ki azon szolgáltató számára, amelyet helyhez kötött
telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy országos területû internet-hozzáférési szolgáltatás
nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett. Amennyiben a kijelölési
engedély jogosultja telefonszolgáltató, jogosult számot meghatározni és az internet-hozzáférési szolgáltatót hálózati
szerzõdésben a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára feljogosítani.
Üzleti hálózatok (SHS = 71)
A gazdálkodás rendje
A hatóság egy adott üzleti hálózat elérésére egyedi számot, vagy az üzleti hálózat tagjainak elérésére számmezõt jelöl ki. A
kijelölhetõ számmezõk az üzleti hálózat azonosítói szerint az alábbiak:
20–29 azonosító:
100 000-es számmezõk;
30–39 azonosító:
100 000-es számmezõk
vagy 300–399 azonosító:
10 000-es számmezõk;
400–599 azonosító:
10 000-es számmezõk;
6000–9999 azonosító:
1000-es számmezõk.
Számmezõ használat
Üzleti hálózati szám, vagy számmezõ azon szolgáltató számára jelölhetõ ki, amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy
mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési
szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja az adott számmezõben szereplõ számok használatát – az elõfizetõi szerzõdés keretében –
együtt engedi át az üzleti elõfizetõ részére.
Rövid kódok
A rövid kódok használatát – az alábbi kivételekkel – a hatóság egyedi azonosító kijelöléssel engedélyezi. A rövid kódokra
lekötés nem alkalmazható.
A nemzetközi elõtétet (00) és belföldi elõtétet (06) nem kell kijelölni.
A mentõk (104), tûzoltóság (105), rendõrség (107), valamint az egységes európai segélyhívó szám (112) használata a külön
jogszabályban erre kötelezett szolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelezõ.
Kiegészítõ szolgáltatás elõtétek
A hívószámkijelzést hívásonként engedélyezõ (130) és hívásonként letiltó (131) elõtét azon szolgáltató számára jelölhetõk ki,
amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett
nyilvántartásába bejegyzett.
Közvetítõ választó elõtétek
A 15cd formátumú közvetítõ választó elõtét azon szolgáltató számára jelölhetõ ki, amelyet helyhez kötött telefon- vagy
mobil rádiótelefon-szolgáltatás nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába
bejegyzett.
Egy szolgáltató legfeljebb kettõ közvetítõ választó elõtét használatára jogosult.
A kijelölési engedély jogosultja a közvetítõ választó elõtét használatára számhasználót feljogosíthat, e tényt – a feljogosított
számhasználó 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adataival együtt – köteles bejelenteni a hatóságnak. A számhasználati díjat
minden feljogosított számhasználónak is meg kell fizetni.
Harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai
A 116 kezdõszámú, harmonizált közérdekû szolgáltatások harmonizált számai használatának és kijelölésének feltételeit
a hatóság a 3. § (3) bekezdése szerint teszi közzé.
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Országosan elérhetõ telefon tudakozó számok
A 118de formátumú országosan elérhetõ telefon tudakozó szám azon szolgáltató számára jelölhetõ 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 elõfizetõi
adatok körére.
A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtásához a szám használatára számhasználót feljogosíthat.
Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai
A 12cd formátumú ügyfélszolgálati szám olyan szolgáltató számára jelölhetõ 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 rendelkezõ szolgáltatók egyesülése esetén a jogutód szolgáltató – a jogelõd 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.
Közcélú adománygyûjtõ számok
A 139d formátumú számokon közcélú adománygyûjtésre – a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvényben
foglaltak szerint – közhasznúnak minõsített szervezet jogosult. A közcélú adománygyûjtõ közhasznú szervezethez
hozzárendelt, hatóság által közzétett, kijelölhetõ szám minden olyan elektronikus hírközlési szolgáltató részére kijelölhetõ,
amely rendelkezik az adománygyûjtõ szervezet írásbeli meghatalmazásával és gondoskodik a hívások végzõdtetésérõl. A
közcélú adománygyûjtõ szám az elektronikus hírközlési szolgáltató által elsõként benyújtott, és a hatóság által elfogadott
kérelem után válik kijelölhetõvé.
Különös díjazású országos számok
A 14cd(e) formátumú, díjmentes vagy kedvezményes díjazású országos szám azon szolgáltató számára jelölhetõ ki, amelyet
helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás
nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja a szolgáltatás nyújtására számhasználót feljogosíthat.
Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok
A 17c(d)(e) formátumú, elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt szám olyan szolgáltató számára jelölhetõ ki,
amelyet helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás
nyújtására a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
A kijelölési engedély jogosultja a szám használatára számhasználót feljogosíthat.
Közérdekû tájékoztató és támogató szolgáltatások számai
A 18c(d) formátumú közérdekû tájékoztató és támogató szám olyan szolgáltató számára jelölhetõ ki, amely a számhoz
tartozó szolgáltatás elérését biztosítja, és amelyet a hatóság helyhez kötött telefonszolgáltatás, vagy mobil
rádiótelefon-szolgáltatás, vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására az elektronikus hírközlési szolgáltatókról
vezetett nyilvántartásába bejegyzett.
Telefonos kezelõi szolgáltatások számai
A 19c formátumú telefonos kezelõi szolgáltatás szám olyan szolgáltató számára jelölhetõ ki, amelyet helyhez kötött
telefonszolgáltatás vagy mobil rádiótelefon-szolgáltatás vagy nomadikus beszédcélú szolgáltatás nyújtására a hatóság az
elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett.”

2. melléklet a 171/2009. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelethez

A jelzéspont kódokkal való gazdálkodás rendje
1.
1.1.

Nemzetközi jelzéspont kód
A gazdálkodás rendje
A nemzetközi jelzéspont kód (ISPC) részét képezõ jelzéspont azonosítót (SPI) a hatóság jelöli ki, a kérelem kézhezvételétõl
számított 90 napon belül. Egy jelzéspont számára egy nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhetõ ki.
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A jelzéspont azonosító kijelölését és visszavonását a hatóság a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International
Telecommunication Union, a továbbiakban: ITU) ITU TSB igazgatójának bejelenti.
Azonosító használat
Nemzetközi jelzéspont kód (jelzéspont azonosító) jelölhetõ ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság az
elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.
Nemzeti összekötõ jelzéshálózati jelzéspont kód
A gazdálkodás rendje
A nemzeti összekötõ jelzéshálózati jelzéspont kódjának (NISPC) NIAA + NIBB kijelölõ kód részeit a hatóság határozza meg.
Egy adott NIAA + NIBB kódhoz tartozó NICC tartomány kijelölõ számait a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki a szolgáltató
kapu jelzéspontjai számára.
Azonosító használat
Nemzeti összekötõ jelzéshálózati jelzéspont kód jelölhetõ ki azon szolgáltatók számára, amelyeket a hatóság az elektronikus
hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett.
Nemzeti jelzéshálózati jelzéspont kód
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.”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelete
a „Budapesti Dohány utcai zsinagóga” emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a budapesti Dohány utcai zsinagóga alapításának 150. évfordulója alkalmából – „Budapesti
Dohány utcai zsinagóga” megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2009. szeptember 6.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, pereme virágszirom
formájú, széle szaggatottan recézett.
(2) Az emlékérme elõlapján, felsõ köriratban a ,,MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezõben a budapesti
Dohány utcai zsinagóga fõbejárata fölötti mérmûves ablakminta látható. Alsó köriratban az „5000” értékjelzés, a ,,FORINT”
felirat, valamint a ,,BP.” verdejel és a ,,2009” verési évszám olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján a budapesti Dohány utcai zsinagóga épülete látható, a Ludwig Förster által tervezett, 150 évvel
ezelõtt megépített homlokzattal és a szomszédos épületek részletével. A zsinagóga ábrázolása alatt, négy vízszintes sorban
a ,,BUDAPESTI”, a ,,DOHÁNY UTCAI”, a ,,ZSINAGÓGA” és az „1859” felirat olvasható. A zsinagóga ábrázolásától balra, fent
Szabó György tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, amelybõl 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §

Ez a rendelet 2009. szeptember 6-án lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az önkormányzati miniszter 25/2009. (VIII. 28.) ÖM rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérõl szóló 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi
támogatásának rendjérõl szóló 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[2. § (4) A (3) bekezdés pontjai szerinti célokhoz támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségû
társulásaik (a továbbiakban együtt: Pályázó) igényelhetnek:]
„a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések.”

2. §

Az R. 2. § (4) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[2. § (4) A (3) bekezdés pontjai szerinti célokhoz támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségû
társulásaik (a továbbiakban együtt: Pályázó) igényelhetnek:]
„f) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, és azon önkormányzat, amely a ,,Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt
projekt részprojektjeihez saját forrást biztosít.”

3. §

Az R. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. § (4) bekezdés f) pontja szerinti pályázók esetében az EU Önerõ Alap támogatás keretösszege a ,,Pécs – Európa
Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekt részprojektjei uniós támogatásra jogosult összköltségének – 34,6 milliárd forintnak –
legfeljebb az öt százaléka.”

4. §

Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A „Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekt megvalósításában részt vevõ Pályázóknak az (1) bekezdés b) és
d) pontja szerinti dokumentumokat kell benyújtaniuk részprojektenként.”

5. §

Az R. 7. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7. § Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha]
„d) az uniós támogatási szerzõdésben a Pályázó mellett – kivéve a ,,Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekthez
kapcsolódó pályázatokat – olyan pályázó vagy szerzõdõ fél is megjelenik, aki nem tartozik a 2. § (4) bekezdése szerinti
Pályázók közé,”

6. §

Az R. 8. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EU Önerõ Alap támogatás meghatározásának alapját – kivéve a ,,Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt
projekthez kapcsolódó pályázatokat – az uniós támogatási szerzõdésben rögzített adatok alapján számított, a Pályázó
költségvetésében vállalt saját forrás összege képezi.
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(2) Az EU Önerõ Alap Támogatási Szerzõdésben a támogatás százalékos mértéke, összege és ütemezése – kivéve a
„Pécs – Európa Kulturális Fõvárosa” kiemelt projekthez kapcsolódó pályázatokat – az uniós támogatási szerzõdésben foglalt
adatok alapján kerül rögzítésre.”
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 111/2009. (VIII. 28.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére
Láng Hugó nyugalmazott gimnáziumi tanárnak (Székesfehérvár) a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. augusztus 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/03255/2009.

A Kormány 1142/2009. (VIII. 28.) Korm. határozata
a 2009. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló
2188/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2009. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló 2188/2008. (XII. 29.) Korm. határozat
(a továbbiakban: határozat) melléklet 1. pont 37., 47. és 50. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erõk esetleges átvonulásával járó NATO gyakorlatok és kiképzési rendezvények
A gyakorlat megnevezése

„37.

C133/09

NEWFIP 2000
NATINEADS
elektronikai harc
gyakorlata

Felelõs

A gyakorlat tervezett helye

MH ÖHP

Magyarország,
Románia, Görögország

A gyakorlat
tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám
(fõ) legfeljebb]

I–IV. né.

200”
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A gyakorlat megnevezése

„47.

C150/09

NATO TIGER MEET
2009 harcászati
gyakorlat

„50.

D117/09

CENTRIFUGAL
FORCE/COMBINED
ENDEVOR 2009 híradó
rendszergyakorlat

Felelõs

MH ÖHP

MH TD

A gyakorlat
tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám
(fõ) legfeljebb]

Belgium, NATO
európai tagállam

I–IV. né.

200”

Hollandia,
Bosznia-Hercegovina

I–IV. né.

100”

A gyakorlat tervezett helye

2. A határozat melléklet 2. pont 5., 48. és 71. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erõk részvételével tervezett két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok
és kiképzések
A gyakorlat megnevezése

Felelõs

A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat
tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám
(fõ) legfeljebb]

„5.

B111/09

MLF felkészítési
rendezvények

MH ÖHP

Magyarország,
Olaszország, Szlovénia

I–IV. né.

100”

„48.

C243/09

LOGICAL RESPONSE
2009 helikopter
kiképzés

MH ÖHP

Belgium

I–IV. né.

100”

„71.

Z253/09

MAGLITE 2009
hallgatói logisztikai
kiképzés

ZMNE

Egyesült Királyság,
Magyarország,
Horvátország,
Olaszország, Ausztria

I–IV. né.

100”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

A Kormány 1143/2009. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az Informatikai Közháló szolgáltatásainak
biztosításához szükséges beszerzésekrõl
A Kormány felhívja az infokommunikációért felelõs kormánybiztost, hogy
1. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az Informatikai Közháló infrastruktúrájának és szolgáltatásainak
üzemeltetésére vonatkozóan a beszerzési eljárások alapján kiválasztott gazdálkodó szervezetekkel maximum két évre
kössön szolgáltatási szerzõdést;
Felelõs:
infokommunikációért felelõs kormánybiztos
Határidõ: 2009. november 1.
2. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren, valamint az Informatikai Közhálón igénybe vehetõ alap- és emelt szintû
szolgáltatások biztosítására és az igénybe vevõ intézmények részére történõ mûködtetésére vonatkozóan a Miniszterelnöki
Hivatal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által lebonyolított
keretmegállapodásos beszerzési eljárások alapján kiválasztott gazdálkodó szervezetekkel két évre kössön keretszerzõdést;
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a keretszerzõdésekhez az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény szerint csatlakozásra kötelezett és
jogosult szervezetek, illetve a felhasználók számára rögzített díjmentes szolgáltatásokat beszerzõ szervezetek
a rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével csatlakozhatnak és vehetik igénybe az emelt szintû
szolgáltatásokat.
Felelõs:
infokommunikációért felelõs kormánybiztos
Határidõ: 2009. november 1.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

A Kormány 1144/2009. (VIII. 28.) Korm. határozata
az euró-konform eszközök beszerzése állami támogatásának és forgalmazásának
az euró bevezetésével összefüggõ szabályozásáról
1. A Kormány annak érdekében, hogy a vállalkozások fokozatosan az euróban elvégzett mûveleteket kezelni képes
(a továbbiakban: euró-konform) eszközök használatára térjenek át,
a) úgy határoz, hogy az európai uniós és költségvetési forrásból történõ támogatások terhére megvalósuló
eszközbeszerzés során
aa) 2009. szeptember 1-jétõl kizárólag euró-konform hardvereszközök, valamint
ab) az euró bevezetésének napját megelõzõ naptári év elsõ napjától kizárólag euró-konform szoftvereszközök
beszerzésére lehet támogatást nyújtani;
b) felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyék meg az a) pontban meghatározott követelmény érvényesítése
érdekében szükséges intézkedéseket;
Felelõs:
érintett miniszterek
Határidõ: 2009. augusztus 31.
c) egyetért azzal, hogy 2010. július 1-jétõl kizárólag euró-konform pénztárgépeket és taxamétereket lehessen
forgalmazni;
d) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a c) pontban foglalt követelmény érvényesítéséhez szükséges jogalkotási
feladatokat végezze el.
Felelõs:
pénzügyminiszter
Határidõ: 2009. december 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter
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A miniszterelnök 66/2009. (VIII. 28.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd
és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló
egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását
követõen az egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

A miniszterelnök 67/2009. (VIII. 28.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd
és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl
szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását
követõen az egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

A miniszterelnök 68/2009. (VIII. 28.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen
a szerzõdés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter

A külügyminiszter 25/2009. (VIII. 28.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépõ
bûnözés elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2009. évi LXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl
A 2009. évi LXVI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. évi 92. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a határokat átlépõ bûnözés elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás 38. cikk (1) bekezdése
a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:
„A Megállapodás – a 12., 13. és 19. cikkek kivételével – azon késõbbi jegyzék kézhezvételének napjától számított harmincadik
napon lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogszabályi követelményeknek eleget tettek.”
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Az elsõ értesítés idõpontja: 2009. május 29.
A késõbbi értesítés idõpontja: 2009. július 8.
A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2009. augusztus 7.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi LXVI. törvény 4. §-ának (5) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Közlöny 2009. évi 92. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a határokat átlépõ bûnözés elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2009. évi
LXVI. törvény 2. és 3. §-ai 2009. augusztus 7-én, azaz kettõezer-kilenc augusztus hetedikén léptek hatályba.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

