MAGYAR KÖZLÖNY

63. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2022. április 6., szerda

Tartalomjegyzék

1/2022. (IV. 6.) NMHH rendelet

A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok
felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

2244

96/2022. (IV. 6.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

2247

97/2022. (IV. 6.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

2249

2244

IV.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 63. szám

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2022. (IV. 6.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10a. állandóhelyű földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 30a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„30a. belvízi út: a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott fogalom;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 206a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„206a. rádiófrekvenciás ellentevékenység céljából készült rádióberendezés: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 56. § (1a) bekezdése szerinti – így különösen a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és
a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, rádiófrekvenciával végzett
ellentevékenységhez használható – rádióberendezés, amelynek funkciója valamely rádióberendezés üzemszerű
működésének módosítása, akadályozása vagy ellehetetlenítése vagy üzemszerű működése által létrehozott
elektromágneses spektrumkörnyezet torzítása, és amely esetén a polgári célú használat kizárt;”

2. §		
Az R. 8. § (3) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:
(Az egyedi engedélyezéssel és a rádióspektrum-használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba
sorolhatóak:)
„13a. a rádióspektrum-használati jogosultság és jog megújításának lehetősége;”
3. §		
Az R. 9. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Versenyeztetési eljárás esetén, ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rádióspektrum-használati jogosultság
és jog megújításának lehetősége megengedett.
(3) A rádiófrekvenciás ellentevékenység céljából készült rádióberendezés használatára nem polgári célú
rádióspektrum-használó számára, jogszabályban meghatározott állami feladatainak végrehajtása érdekében,
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendeletben meghatározottak
szerint kerülhet sor. A használatot az elérni kívánt céllal arányos, feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni
frekvenciában, földrajzi kiterjedésben és időtartamban.”
4. §		
Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 45i. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„45i. a rádióspektrum 5945–6425 MHz-es frekvenciasávjának vezeték nélküli hozzáférési rendszerek – többek között
rádiós helyi hálózatok – (WAS/RLAN-ok) megvalósítására történő harmonizált használatáról szóló, 2021. június 17-i
(EU) 2021/1067 bizottsági végrehajtási határozatnak,”
(való megfelelést szolgálja.)
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5. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6. §

(1) Az R.
a)
2. § (1) bekezdés
aa)
14. pontjában az „állandóhelyű állomás,” szövegrész helyébe az „állandóhelyű állomás, állandóhelyű
földi állomás,” szöveg,
ab)
30. pontjában a „belföldi vízi” szövegrész helyébe a „belvízi” szöveg,
ac)
165. és 259. pontjában a „felszálló” szövegrész helyébe a „felmenő irányú” szöveg, a „leszálló”
szövegrész helyébe a „lemenő irányú” szöveg,
b)
13. § (1) bekezdés
ba)
7b. pontjában a „13., 45–49., 51., 54. és 55. cikkének” szövegrész helyébe a „13. és 45–49. cikkének,
50. cikk (1) bekezdésének, 51., 54. és 55. cikkének” szöveg,
bb)
45f. pontjában a „2. cikke” szövegrész helyébe a „2. cikke és az (EU) 2020/590 bizottsági végrehajtási
határozat azt módosító 1. cikk 1. pontja” szöveg
lép.
(2) Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a)
E:1117, E:1125 és E:2109 mezőjében a „T” szövegrész helyébe a „K” szöveg,
b)
A:1793–H:1793 mezőjében az „1613,8−1626,5” szövegrész helyébe az „1613,8−1621,35” szöveg,
c)
H:2542, H:2550, H:2561 és H:2568 mezőjében az „ECC/REC” szövegrész helyébe az „ERC/REC” szöveg,
d)
F:2583, F:2599, F:2614, F:2666, F:2680, F:2692 és F:2703 mezőjében a „GSO műholdas rendszerek” szövegrész
helyébe a „Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai” szöveg,
e)
D:2789, D:2800, D:2809, D:2819, D:2828, D:2837, D:2847, D:2856, D:2866, D:3038 és D:3048 mezőjében
a „3” szövegrész helyébe az „1” szöveg
lép.
(3) Az R. 3. melléklet
a)
1.12.2.2. pontjában az „agy szervezet” szövegrész helyébe a „vagy szervezet” szöveg,
b)
2.5. pontjában foglalt táblázat A:61–A:64 mezőjében a „23–23,442” szövegrész helyébe a „23–23,45” szöveg,
c)
2.11.4. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében, 3.3.4. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében, valamint
3.4.3. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében az „országosnál kisebb” szövegrész helyébe a „kisebb” szöveg,
d)
6.2. pontjában az „állomásaira vonatkozó” szövegrész helyébe az „állomásaira és ESOMP-ra vonatkozó” szöveg,
e)
7.2. pontjában foglalt táblázat B:59 és B:60 mezőjében az „Amatőr” szövegrész helyébe az „AMATŐR” szöveg,
f)
9.3.2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében az „ETSI” szövegrész helyébe az „MSZ” szöveg
lép.
(4) Az R. 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg lép.
(5) Az R. 8. melléklet
a)
1.1. pontjában foglalt táblázat A:2 és A:3 mezőjében a „Busan, 2014” szövegrész helyébe a „Guadalajara, 2010”
szöveg,
b)
1.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:2 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2020” szöveg,
bb)
B:2 mezőjében a „Rev.WRC-15” szövegrészek helyébe a „Rev.WRC-19” szöveg,
c)
1.4. pontjában foglalt táblázat
ca)
A:6 mezőjében a „BS.450-3” szövegrész helyébe a „BS.450-4” szöveg,
cb)
A:9 mezőjében a „BS.1114-10” szövegrész helyébe a „BS.1114-11” szöveg,
cc)
A:11 mezőjében a „BS.1615-1” szövegrész helyébe a „BS.1615-2” szöveg,
cd)
A:12 mezőjében a „BS.1660-7” szövegrész helyébe a „BS.1660-8” szöveg,
ce)
A:19 mezőjében az „F.636-4” szövegrész helyébe az „F.636-5” szöveg,
cf )
A:23 mezőjében az „M.1174-3” szövegrész helyébe az „M.1174-4” szöveg, B:23 mezőjében
a „fedélzeti” szövegrész helyébe a „hajófedélzeti” szöveg,
cg)
A:27 mezőjében az „M.1746-0” szövegrész helyébe az „M.1746-1” szöveg,
ch)
A:46 mezőjében az „SM.1138-2” szövegrész helyébe az „SM.1138-3” szöveg,
d)
1.5. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „2021” szöveg,

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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e)

f)

g)

3.2. pontjában foglalt táblázat
ea)
A:10 mezőjében a „2000. július 27.” szövegrész helyébe a „2021. július 2.” szöveg,
eb)
A:39 mezőjében a „2018. március 2.” szövegrész helyébe a „2021. március 5.” szöveg,
ec)
A:83 mezőjében a „2018. október 26.” szövegrész helyébe a „2021. július 2.” szöveg, B:83 mezőjében
a „GHz és” szövegrész helyébe a „GHz és a” szöveg,
ed)
A:96 mezőjében a „2018. október 26.” szövegrész helyébe a „2020. november 20.” szöveg,
3.3. pontjában foglalt táblázat
fa)
A:12 mezőjében a „2016. október 18.” szövegrész helyébe a „2021. május 28.” szöveg,
fb)
A:14 mezőjében a „2019. június 7.” szövegrész helyébe a „2021. június 18.” szöveg,
6.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a „2013. november 14.” szövegrész helyébe
a „2020. december 14.” szöveg

lép.
7. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (1) bekezdés 256. pontjában a „Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti érvénye
a belföldi vízi utakra is kiterjed;” szövegrész,
b)
1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:28–A:29 mezőjében az „5.71” szövegrész,
bb)
B:368–C:368 mezőjében az „5.396” szövegrész,
c)
2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
ca)
B:1539–B:1541 mezőjében az „5.311A” szövegrész,
cb)
1562–1564. sora,
cc)
B:2879 mezőjében az „5.530D” szövegrész,
d)
3. melléklet
da)
2.5. pontjában foglalt táblázat 68–73. sora,
db)
9.11.2. pontjában foglalt táblázat 9. sora,
e)
8. melléklet 7.2. pontjában foglalt táblázat 21. és 42. sora.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 2. melléklet 60. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

9. §

(1) Ez a rendelet
a)
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 45. cikk (2) bekezdésének, 50. cikk (1) bekezdésének, valamint I. mellékletének,
b)
az (EU) 2019/784 határozatnak a 24,25–27,5 GHz-es frekvenciasávra alkalmazandó releváns műszaki feltételek
naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/590 bizottsági
végrehajtási határozat 1. cikk 1. pontja kijelölésre vonatkozó rendelkezésének és
c)
a rádióspektrum 5945–6425 MHz-es frekvenciasávjának vezeték nélküli hozzáférési rendszerek – többek
között rádiós helyi hálózatok – (WAS/RLAN-ok) megvalósítására történő harmonizált használatáról szóló,
2021. június 17-i (EU) 2021/1067 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

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

1–5. melléklet az 1/2022. (IV. 6.) NMHH rendelethez*

* Az NMHH rendelet 1–5. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_063_1NMHH_1_5melleklet.pdf fájlnév alatt található.
Az NMHH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 2246/1–2246/172. oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 96/2022. (IV. 6.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus budapesti zárómiséjén Őszentsége Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Pietro Parolin bíboros, Őszentsége államtitkára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata;
Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus budapesti zárómiséjén Őszentsége Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Paul Richard Gallagher érsek, az Apostoli Szentszék államközi kapcsolatainak titkára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a magyar–lengyel kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkája, valamint a magyar nyelv és
kultúra iránt elkötelezett és odaadó tevékenysége elismeréseként
Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete részére,
Magyarország és a Szuverén Máltai Lovagrend közötti kapcsolatok erősítését előmozdító tevékenysége, az elesettek,
a rászorulók és a betegek megsegítése érdekében végzett, önzetlen karitatív szolgálata elismeréseként
Ugron Imre, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus budapesti zárómiséjén Őszentsége Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Mirosław Stanisław Wachowski, az Apostoli Szentszék államközi kapcsolatainak titkárhelyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
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Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus budapesti zárómiséjén Őszentsége Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Daniel Pacho, az Apostoli Szentszék Államközi Kapcsolatok Részlegének magyar referense részére,
Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak előmozdítása érdekében végzett értékes tevékenysége
elismeréseként
Eugenio Cecchini, a Pápai Ház munkatársa részére,
a művészet és a tudomány kölcsönhatását bemutató, különleges technikájú, egyedi látásmódú művészi
tevékenysége elismeréseként
Kuchta Klára képzőművész, iparművész részére,
a holokauszt témájában végzett kiemelkedő oktatási tevékenysége elismeréseként
Lily Ebert író részére,
Magyarország és állampolgárai érdekeinek lelkiismeretes képviselete, valamint a magyar kultúra indiai
népszerűsítése terén végzett fáradhatatlan munkája, különösen Kőrösi Csoma Sándor emlékének ápolása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Rathindra Nath Datta, Magyarország kolkatai tiszteletbeli konzulja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
a közép-európai és a magyar történelem franciaországi megismertetése és oktatása érdekében végzett tudományos
munkája elismeréseként
Marie-Madeleine de Cevins, a Rennes-i II. számú Egyetem Társadalomtudományi Kara Történelem Tanszékének
egyetemi tanára részére,
az egyetemes emberi értékek gyarapítása érdekében végzett önzetlen munkája, illetve az amerikai magyar
közösségek magyarságtudatának fenntartását és erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Sztankovits János volt vállalkozó részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2022. március 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. március 26.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01638-2/2022.
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A köztársasági elnök 97/2022. (IV. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – Dr. Becker Dávid Pétert 2022. április 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2022. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. március 30.
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/01437-2/2022.
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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.

