Számátadási időablakok

A számok hordozása előre rögzített időintervallumokban, számátadási időablakokban
történik. A számátadási időablak 4 óra hosszúságú időtartomány, amely alatt a
számhordozás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók
végrehajtják.
Ez magába foglalja az átadó és átvevő szolgáltató (hely szerinti hordozásnál a szolgáltató)
hordozott számra vonatkozó tevékenységet, valamint a szolgáltatók összes számhordozási
üzemi adatbázisának frissítését is. A hordozásra kerülő számokra az előfizetői jogviszony
ezen időszak alatt szűnik meg az átadó szolgáltatónál és kezdődik az átvevő szolgáltatónál.
Számmező átadásnál szintén az időablakban kell frissíteni a telefonközpontok és
kapcsolóeszközök irányítási tábláit is.
A szám átadása során az előfizetői szolgáltatás az időablak tartama alatt részlegesen vagy
teljes egészében szünetelhet. Megjegyezzük, hogy a szolgáltatás kiesés és az elveszett
hívások száma az esetek többségében csökkenthető azzal, ha pl. az átvevő szolgáltató a
szolgáltatását az időablak kezdetén indítja meg, ugyanakkor az átadó szolgáltató a
szolgáltatását csak az időablak végén kapcsolja ki.
A számátadási időablakok kezdő időpontjait 2/2012. (I. 24.) a számhordozás részletes
szabályairól szóló NMHH rendelet írja elő:
időablakok csak munkanapokon vannak 20.00 - 24.00 óra között.
Az időablakok követik a jogszabályokban előírt munkarend átrendezéseket is, az alábbi
táblázatokban ezeket is feltüntettük.
A Központi Referencia Adatbázis számhordozási tranzakciókat csak a számátadási
időablakok kezdő időpontjaira fogad el. A KRA-ban a felhasználók az érvényes időablakokról
a következőképpen tájékozódhatnak:
– WEB felületen az időablak választó felugró ablak mutatja a kiválasztott napon
érvényes időablakokat.
– SOAP interfészen az érvényes időablakok listáját az „Időablakok lekérdezése”
üzenettel (message_type=10) lehet a KRA-ból letölteni.
Megjegyzés: A teszt rendszeren más időablakok lehetnek beállítva, mint a KRA-ban!
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Számátadási időablakok 2018. évre
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
és a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Kezdete

Vége

hétfő–péntek
valamint:
március 10. (szombat munkanap)*,
április 21. (szombat munkanap)*,
október 13. (szombat munkanap)*,
november 10. (szombat munkanap)*,
december 1. (szombat munkanap)*,
december 15. (szombat munkanap)*.

20.00

24.00

szombat

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok
január 1. (Újév, hétfő),
március 15. (Nemzeti ünnep, csütörtök),
március 16. (péntek pihenőnap)*,
március 30. (Nagypéntek),
április 2. (Húsvéthétfő),
április 30. (hétfő pihenőnap)*,
május 1. (A munka ünnepe, kedd),
május 21. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (Államalapítás ünnepe, hétfő),
október 22. (hétfő pihenőnap)*,
október 23. (Nemzeti ünnep, kedd),
november 1. (Mindenszentek napja, csütörtök),
november 2. (péntek pihenőnap)*,
december 24. (hétfő pihenőnap)*,
december 25. (Karácsony, kedd),
december 26. (Karácsony másnapja, szerda),
december 31 (hétfő pihenőnap)*.

–

–

a fentiek kivételével*

* A 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés
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Számátadási időablakok 2017. évre
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
és a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Kezdete

Vége

20.00

24.00

szombat

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok

–

–

Nap
hétfő–péntek
valamint:

március 15. (Nemzeti ünnep, szerda),
április 14. (Nagypéntek),
április 17. (Húsvéthétfő),
május 1. (A munka ünnepe, hétfő),
június 5. (Pünkösdhétfő),
október 23. (Nemzeti ünnep, hétfő),
november 1. (Mindenszentek napja, szerda),
december 25. (Karácsony, hétfő),
december 26. (Karácsony másnapja, kedd).
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Számátadási időablakok 2016. évre
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
a 18/2015. (VI.29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Kezdete

Vége

valamint:
március 5. (szombat)*,
október 15. (szombat)*,

20.00

24.00

szombat

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok

–

–

Nap
hétfő–péntek

a fentiek kivételével*

január 1. (Újév, péntek),
március 14. (hétfő)*
március 15. (Nemzeti ünnep, kedd)
március 28. (Húsvéthétfő),
május 16. (Pünkösdhétfő)
október 31. (pihenőnap, hétfő)*
november 1. (Mindenszentek napja, kedd)
december 26. (Karácsony, hétfő).

* A 18/2015. (VI.29.) NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2015. évre
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
a 28/2014. (IX.24.) NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Kezdete

Vége

20.00

24.00

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok

–

–

Nap
hétfő–péntek
valamint:
január 10. (szombat)*,
augusztus 8. (szombat)*,
december 12. (szombat)*.

szombat
a fentiek kivételével*

január 1. (Újév, csütörtök),
január 2. (péntek)*,
április 6. (Húsvéthétfő),
május 1. (A munka ünnepe, péntek),
május 25. (Pünkösdhétfő)
augusztus 20. (Államalapítás ünnepe, csütörtök),
augusztus 21. (péntek)*,
október 23. (Nemzeti ünnep, péntek),
december 24. (csütörtök)*,
december 25. (Karácsony, péntek).

* A 28/2014. (IX.24.) NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2014. évre
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
a 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Kezdete

Vége

20.00

24.00

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok

–

–

Nap
hétfő–péntek
valamint:
május 10. (szombat)*,
október 18. (szombat)*,
december 13. (szombat)*.

szombat
a fentiek kivételével*

január 1. (Újév, szerda),
április 21. (Húsvéthétfő),
május 1. (A munka ünnepe, csütörtök),
május 2. (péntek)*
június 9. (Pünkösdhétfő)
augusztus 20. (Állami ünnep, szerda),
október 23. (Nemzeti ünnep, csütörtök),
október 24. (péntek)*
december 24. (szerda)*,
december 25-26. (Karácsony, csütörtök-péntek).

* A 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2013. évre
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
a 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet, a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Kezdete

Vége

20.00

24.00

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok

–

–

Nap
hétfő–péntek
valamint:
augusztus 24. (szombat)*,
december 7. (szombat)*,
december 21. (szombat)*.

szombat
a fentiek kivételével*

január 1. (Újév, kedd),
március 15. (Nemzeti ünnep, péntek),
április 1. (Húsvéthétfő),
május 1. (A munka ünnepe, szerda),
május 20. (Pünkösdhétfő)
augusztus 19. (hétfő)*,
augusztus 20. (Állami ünnep, kedd),
október 23. (Nemzeti ünnep, szerda),
november 1. (Mindenszentek, péntek),
december 24. (kedd)*,
december 25-26. (Karácsony, szerda-csütörtök),
december 27. (péntek)*.

* A 28/2012. (IX. 4.) NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.

NMHH – Számhordozási Központi Referencia Adatbázis

7/16

Számátadási időablakok 2012. szeptember 30-tól
a 2/2012. (I. 24.) NMHH számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet,
a 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet, a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Kezdete

Vége

20.00

24.00

–

–

vasárnap

–

–

munkaszüneti napok

–

–

Nap
hétfő–péntek
a munkaszüneti napok kivételével,
valamint:
október 27. (szombat)*,
november 10. (szombat)*,
december 1. (szombat)**,
december 15 (szombat)*.

szombat
a fentiek kivételével*

október 22. (hétfő)*,
október 23. (kedd),
november 1. (csütörtök),
november 2. (péntek)*,
december 24. (hétfő)*,
december 25. (kedd),
december 26. (szerda),
december 31. (hétfő)**.

* A 39/2011. NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés,
** A 28/2012. (IX. 4.) NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2012. szeptember 30-ig

A számok hordozása előre rögzített időintervallumokban, számátadási időablakokban
történik. A számátadási időablak 4 óra hosszúságú időtartomány, amely alatt a
számhordozás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók
végrehajtják.
Ez magába foglalja az átadó és átvevő szolgáltató (hely szerinti hordozásnál a szolgáltató)
hordozott számra vonatkozó tevékenységet, valamint a szolgáltatók összes számhordozási
üzemi adatbázisának frissítését is. A hordozásra kerülő számokra az előfizetői jogviszony
ezen időszak alatt szűnik meg az átadó szolgáltatónál és kezdődik az átvevő szolgáltatónál.
Számmező átadásnál szintén az időablakban kell frissíteni a telefonközpontok és
kapcsolóeszközök irányítási tábláit is.
A szám átadása során az előfizetői szolgáltatás az időablak tartama alatt részlegesen vagy
teljes egészében szünetelhet. Megjegyezzük, hogy a szolgáltatás kiesés és az elveszett
hívások száma az esetek többségében csökkenthető azzal, ha pl. az átvevő szolgáltató a
szolgáltatását az időablak kezdetén indítja meg, ugyanakkor az átadó szolgáltató a
szolgáltatását csak az időablak végén kapcsolja ki.
A számátadási időablakok kezdő időpontjait a számhordozási központi referencia
adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet írja elő. A rendelet kétféle időablakot
határoz meg:
I.

Alap időablak
A KRA működéséhez rendszeresített időablak, amely a következő táblázatokban
megadott időszakokban mindig rendelkezésre áll.

II.

Csúcsidőszaki időablak
Kivételes helyzetekben, meghatározott időszakra megnyitható időablak, melynek
megnyitásáról a rendelet alapján az NMHH dönthet. A megnyitásról legkésőbb az
első csúcsidőszaki időablak kezdete előtt 96 órával a KRA ügyfélszolgálat
körlevélben és weboldalán értesíti a szolgáltatókat.

Az időablakok kezdő időpontja munkanapokon és szombati napokon eltérő, vasárnap és
munkaszüneti napon (pihenőnapon) nincs számátadási időablak. A megnyitott időablakok
követik a jogszabályokban előírt munkarend átrendezéseket is, az alábbi táblázatokban
ezeket is feltüntettük.
A Központi Referencia Adatbázis számhordozási tranzakciókat csak a megnyitott, azaz
érvényes számátadási időablakok kezdő időpontjaira fogad el. A KRA-ban a felhasználók az
érvényes időablakokról a következőképpen tájékozódhatnak:
– WEB felületen az időablak választó felugró ablak mutatja a kiválasztott napon
érvényes (alap és csúcsidőszaki) időablakokat.
– SOAP interfészen az érvényes időablakok listáját az „Időablakok lekérdezése”
üzenettel (message_type=10) lehet a KRA-ból letölteni.
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Számátadási időablakok 2012. szeptember 30-ig
a számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet,
a 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet, a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Jele

Kezdete

Vége

hétfő–péntek
valamint: március 24. (szombat)*,
április 21. (szombat)*.

I.

18.00

22.00

II.

04.00

08.00

szombat

I.

08.00

12.00

a fentiek kivételével*

II.

20.00

24.00

vasárnap

–

–

–

munkaszüneti napok

–

–

–

március 15. (csütörtök),
március 16. (péntek)*,
április 9. (Húsvéthétfő),
április 30. (hétfő)*,
május 1. (kedd),
május 28. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (hétfő).

* A 39/2011. NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2011. évre
a számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet,
a 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet, a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, és
az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Jele

Kezdete

Vége

hétfő–péntek
valamint: március 19. (szombat)*,
november 5. (szombat)*.

I.

18.00

22.00

II.

04.00

08.00

szombat

I.

08.00

12.00

a fentiek kivételével*

II.

20.00

24.00

vasárnap

–

–

–

–

–

–

munkaszüneti nap
azaz: január 1. (szombat),
március 14. (hétfő)*,
március 15. (kedd),
április 25. (Húsvéthétfő),
június 13. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (szombat),
október 31. (hétfő)*,
november 1. (kedd),
december 26. (hétfő).

* A 7/2010. NGM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2010. évre
a számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet,
a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet
és az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Jele

Kezdete

Vége

hétfő–péntek

I.

18.00

22.00

valamint: december 11.
(szombat)*.

II.

04.00

08.00

szombat

I.

08.00

12.00

a fenti kivételével*

II.

20.00

24.00

vasárnap

–

–

–

–

–

–

munkaszüneti nap
azaz: január 1. (péntek),
március 15. (hétfő)
április 5. (Húsvéthétfő),
május 1. (szombat),
május 24. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (péntek),
október 23. (szombat),
december 24. (péntek)*,
december 25. (szombat),

* A 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2009. évre
a számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet,
a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet
és az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Jele

Kezdete

Vége

hétfő–péntek
valamint: január 10. (szombat)*,
augusztus 29. (szombat)*,
december 19. (szombat)*.

I.

18.00

22.00

II.

04.00

08.00

szombat

I.

08.00

12.00

a fentiek kivételével*

II.

20.00

24.00

vasárnap

–

–

–

munkaszüneti nap

–

–

–

azaz: január 1. (csütörtök),
január 2. (péntek)*,
április 13. (Húsvéthétfő),
május 1. (péntek),
június 1. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (csütörtök),
augusztus 21. (péntek)*,
október 23. (péntek),
november 1. (hétfő),
december 24. (csütörtök)*,
december 25. (péntek),
december 26. (szombat).

* A 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2008. évre
a számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet,
a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet
és az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Jele

Kezdete

Vége

hétfő–péntek
valamint: április 26. (szombat)*,
október 18. (szombat)*,
december 20. (szombat)*.

I.

18.00

22.00

II.

04.00

08.00

szombat

I.

08.00

12.00

a fentiek kivételével*

II.

20.00

24.00

vasárnap

–

–

–

munkaszüneti nap

–

–

–

–

–

–

azaz: január 1. (kedd),
március 15. (szombat),
március 24. (Húsvéthétfő),
május 1. (csütörtök),
május 2. (péntek)*,
május 12. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (szerda),
október 23. (csütörtök),
október 24. (péntek)*,
november 1. (szombat),
december 24. (szerda)*,
december 25. (csütörtök),
december 26. (péntek).

üzemszünet
január 28 – február 3.

* A 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.
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Számátadási időablakok 2007. évre
a számhordozási központ referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet módosításáról
szóló 10/2004. (IV. 22) IHM rendelet, a 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
4/2006. (IX. 28.) SZMM rendelet és az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap

Jele

hétfő–péntek

Vége
22:00

valamint: március 10. (szombat)*,
április 21. (szombat)*,
október 20. (szombat)*,
október 27. (szombat)*,
december 22. (szombat)*,
december 29. (szombat)*.

I.

Kezdete
18:00

II.

04:00

08:00

szombat

I.

08:00

12:00

a fentiek kivételével*

II.

20:00

24:00

vasárnap
munkaszüneti nap

–
–

–
–

–
–

azaz: január 1. (hétfő)
március 15. (csütörtök),
március 16. (péntek)*,
április 9. (Húsvéthétfő),
április 30. (hétfő)*,
május 1. (kedd),
május 28. (Pünkösdhétfő),
augusztus 20. (hétfő),
október 22. (hétfő)*,
október 23. (kedd),
november 1. (csütörtök),
november 2. (péntek)*,
december 24. (hétfő)*,
december 25. (kedd),
december 26. (szerda),
december 31. (hétfő)*.

* A 4/2006. (IX.28.) SZMM rendeletben szereplő naptár szerinti munkarendtől való eltérés.

Számátadási időablakok 2006. évre
a 10/2004. (IV.22) IHM rendelete a számhordozási központ referencia adatbázisról szóló 17/2003.
(XII. 27.) IHM rendelet módosításáról, és a 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

Nap
hétfő–péntek
szombat
vasárnap
munkaszüneti nap
azaz: március 15. (szerda),
április 17. (Húsvéthétfő),
május 1. (hétfő),
június 5. (Pünkösdhétfő),
október 23. (hétfő),
november 1. (szerda),
december 25. (hétfő),
december 26. (kedd).

I.

Kezdete
18:00

Vége
22:00

II.

04:00

08:00

I.

08:00

12:00

II.

20:00

24:00

–

–

–

–

–

–

Jele

NMHH – Számhordozási Központi Referencia Adatbázis

15/16

Számátadási időablakok 2005. évre
a 10/2004. (IV.22) IHM rendelete a számhordozási központ referencia adatbázisról szóló 17/2003.
(XII. 27.) IHM rendelet módosításáról, a
25/2004. (VIII. 30.) FMM rendelet a 2005. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
rendeletek és az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján.

I.

Kezdete
18:00

Vége
22:00

II.

04:00

08:00

I.

08:00

12:00

II.

20:00

24:00

–
–

–
–

–
–

Nap

Jele

hétfő–péntek
és március 19. (szombat),
november 5. (szombat).

szombat
vasárnap
munkaszüneti nap és külön
jogszabályban
meghatározott pihenőnap
azaz: január 1. (szombat),
március 14. (hétfő),
március 15. (kedd),
március 28. (hétfő),
május 16. (hétfő),
augusztus 20. (szombat),
október 31. (hétfő),
november 1. (kedd),
december 26. (hétfő).

Számátadási időablakok 2004. évre
a 10/2004. (IV.22) IHM rendelete a számhordozási központ referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.)
IHM rendelet módosításáról és a 9/2003. (VII. 18.) FMM rendelet a 2004. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről szóló rendeletek alapján

I.

Kezdete
18:00

Vége
22:00

II.

04:00

08:00

I.

08:00

12:00

II.

20:00

24:00

–
–

–
–

–
–

Nap

Jele

hétfő–péntek
és december 18. (szombat).

szombat
vasárnap
munkaszüneti nap és külön
jogszabályban
meghatározott pihenőnap
azaz: május 1. (szombat),
május 31. (hétfő),
augusztus 20. (péntek),
október 23. (szombat),
november 1. (hétfő),
december 24. (péntek),
december 25. (szombat).
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