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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 48/2022. (XI. 16.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
Az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában Virág Barnabás alelnök, az ő távollétében dr. Patai Mihály
alelnök, az ő távollétében dr. Kandrács Csaba alelnök helyettesíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről szóló
15/2020. (VI. 9.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 9/2022. (XI. 16.) NMHH rendelete
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek akadálymentességgel összefüggő módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 8. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló
13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosítása
1. §

(1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő
követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §
(1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. fogyatékos végfelhasználó: olyan végfelhasználó, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerint fogyatékos személynek minősül;”
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(2) Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő 16. és 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. támogató-segítő technológia: a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi
követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 2. §
37. pontja szerinti technológia;
17. teljes körű beszélgetési szolgáltatás: az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 2. § 16. pontja szerinti szolgáltatás.”
2. §		
Az R1. a 12. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A fogyatékos végfelhasználó akadálymentes hozzáférését biztosító szolgáltatásminőségi
követelmények
12/A. § (1) Annak biztosítása érdekében, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a fogyatékos
végfelhasználó a lehető legnagyobb mértékben igénybe tudja venni, a szolgáltató – az Aktv. 3. § (3) bekezdése
szerinti kivétellel – kizárólag olyan szolgáltatást nyújthat, amely megfelel az Aktv. előírásainak.
(2) Ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató érdekkörébe tartozó és a végfelhasználónál
telepített és üzemelő elektronikus hírközlő berendezést használ, a berendezésnek meg kell felelnie
az Aktv. termékekre vonatkozó rendelkezéseinek.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltató köteles lehetővé tenni a fogyatékos végfelhasználó erre irányuló
kérése esetén – jelenlévők között történő – szerződéskötéskor az elektronikus hírközlő berendezés kipróbálását, így
különösen a berendezés támogató-segítő technológiákkal való kompatibilitásának kipróbálását, támogató-segítő
funkcióinak megismerését.”
3. §		
Az R1. a következő 16/C. §-sal egészül ki:
„16/C. § (1) Az egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek akadálymentességgel összefüggő
módosításáról szóló 9/2022. (XI. 16.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Mód. rendelet) meghatározott
– a fogyatékos végfelhasználó akadálymentes hozzáférését biztosító – rendelkezéseket nem kell alkalmazni
a 2025. június 28-a előtt megkötött előfizetői szerződések tekintetében a szerződések lejártának időpontjáig,
de legkésőbb 2030. június 28-áig.
(2) A szolgáltató legkésőbb 2030. június 28-áig módosítja a hatályban lévő előfizetői szerződéseket
a Mód. rendeletnek megfelelően.”
4. §		
Az R1. 17. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i
(EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
5. §		
Az R1. 2. § (2) bekezdésében az „Eht.-ban” szövegrész helyébe az „Eht.-ban, az Aktv.-ben” szöveg lép.

2. A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosítása
6. §		
A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. alcíme a következő 3/A. §-sal
egészül ki:
„3/A. § Az egyes rádióberendezés-osztályokba tartozó rádióberendezéseknek meg kell felelniük a termékekre és
a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló
2022. évi XVII. törvény rendelkezéseinek.”
7. §		
Az R2. 22. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i
(EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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3. Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet módosítása
8. §

(1) Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése a következő aa) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„aa) fogyatékos végfelhasználó: olyan végfelhasználó, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerint fogyatékos személynek minősül;”
(2) Az R3. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb, az előfizetői jogviszonnyal és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal
kapcsolatos fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), valamint
a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános
szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) szerint kell értelmezni.”

9. §

(1) Az R3. 5. § (4) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az internet-hozzáférés szolgáltatás és a nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatás esetén az előzetes
tájékoztatás a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza a következőket is:]
„l) a fogyatékos végfelhasználók számára kínált termékek és nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások részletei
és tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről, figyelemmel az Aktv. 1. melléklet
3.2. pontjára is, valamint”
(2) Az R3. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához hírközlő berendezést is felhasznál,
az Aktv. 1. melléklet 3.2. pontjában foglalt kötelezettséget a szolgáltató érdekkörébe tartozó és a végfelhasználónál
telepített és üzemelő berendezés és a szolgáltatás kapcsolatára nézve is teljesíteni kell.”

10. §		
Az R3. 10. § (6) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:
(Ha az adott szolgáltatásra értelmezhető, az általános szerződési feltételek az adott szolgáltatásra vonatkozóan legalább
a következőket tartalmazzák:)
„i) a fogyatékos végfelhasználó számára kínált termékek és nyújtott szolgáltatások részletei az Aktv. 1. mellékletére is
figyelemmel, továbbá tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről; valamint
j) az akadálymentesítési követelményeknek való megfelelés ismertetése az Aktv. 3. melléklete alapján.”
11. §		
Az R3. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek akadálymentességgel összefüggő módosításáról
szóló 9/2022. (XI. 16.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Mód. rendelet) meghatározott – a fogyatékos
végfelhasználó akadálymentes hozzáférését biztosító – rendelkezéseket nem kell alkalmazni a 2025. június 28-át
megelőzően megkötött előfizetői szerződések tekintetében a szerződések lejártának időpontjáig, de legkésőbb
2030. június 28-áig.
(2) A szolgáltató legkésőbb 2030. június 28-áig módosítja a hatályban lévő előfizetői szerződéseket
a Mód. rendeletnek megfelelően.”
12. §		
Az R3. 38. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„d) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i
(EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

4. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2025. június 28-án lép hatályba.
14. §		
Ez a rendelet a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló,
2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Koltay András s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1544/2022. (XI. 16.) Korm. határozata
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív
üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése harmadik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján – jóváhagyja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2
Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése harmadik körös pályázati kiírására benyújtásra javasolt
projektjavaslatokat, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti projektjavaslatok vonatkozásában
gondoskodjon az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendelet
11. cikk (6) bekezdése szerint szükséges tagállami hozzájáruló nyilatkozatok kiállításáról.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

4.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

megnevezése

megnevezése

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

MVM Ultra II

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

A közép-keleteurópai
ultragyors
elektromos
töltőhálózat
továbbfejlesztése
az OMV Csoport
által

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Expand-E
Hungary

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Elektromos
töltőhálózat
és hidrogén
töltőhálózat
kialakítása
Tatabánya Óváros
M1 parkoló
helyszínén

C

D

Projektjavaslat
Kedvezményezett

tervezett költsége
(nettó, forint)

MVM Mobiliti
Kft.

OMV Hungária
Kft.

1 402 125 000

916 055 000

E

F

Európai

Hazai

Hálózatfinanszírozási

költségvetési

Eszköz terhére

támogatás

Saját erő

biztosítandó

tervezett

(forint)

támogatás tervezett

összege

összege (nettó, forint)

(forint)

560 850 000

392 595 000

0

0

G

H

Projektjavaslat rövid bemutatása

841 275 000

A TEN-T úthálózat magyarországi szakaszának
elektrifikációja az AFF/AFID előírások szerint:
4×150 kW teljesítményű ultratöltő állomások
telepítése.
Az MVM a fejlesztések második szakaszában
újabb 10 helyszínen 10 töltőállomást tervez
létesíteni, helyszínenként 4 töltőponttal.

523 460 000

A közép-kelet-európai (Magyarország, Szlovákia
és Románia) ultragyors elektromos töltőhálózat
továbbfejlesztése az OMV Csoport által. A magyar
részprojekt 7 töltőállomást érint, helyszínenként
4 töltőponttal.

Ionity GmbH

1 790 981 000

549 633 000

0

1 241 348 000

Ral Elektro Kft.

3 757 695 000

1 981 670 000

0

1 776 025 000

Az Ionity GmbH a magyarországi részprojekt
keretében az elektromos autótöltő hálózat
fejlesztését 7 helyszínen, 350 kW teljesítményű
villámtöltő rendszer telepítésével, összesen
42 db töltőponttal kívánja megvalósítani.
A projekt célja a Tatabánya Óváros M1 autópályalehajtó parkoló helyszínén egy 17 állásos,
a jelenleg elérhető maximum teljesítményű,
350 kW-os villámtöltő rendszer telepítése és
hálózati csatlakozás kiépítése, valamint hazánk
hidrogénstratégiájának megvalósításához
a kamionok és haszonjárművek töltésére alkalmas
első nyilvános hidrogén töltőállomás kiépítése.
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5.

B
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1. melléklet az 1544/2022. (XI. 16.) Korm. határozathoz
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A miniszterelnök 89/2022. (XI. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi
miniszter javaslatára –
dr. Fekete Szilviát,
a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2022. november 18-ai hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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.

