
 

NMHH – Számhordozási Központi Referencia Adatbázis 

 

 
Számátadási időablakok 

 
 
2023 évre 
 
 

Nap Kezdete Vége 

hétfő - péntek 20:00 24:00 

Kivéve: 

– – 

2023. március 15, szerda (Munkaszüneti nap) 

2023. április 7, péntek (Munkaszüneti nap) 

2023. április 10, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2023. május 1, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2023. május 29, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2023. október 23, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2023. november 1, szerda (Munkaszüneti nap) 

2023. december 25, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2023. december 26, kedd (Munkaszüneti nap) 

 
 
 
2022 évre a 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet alapján. 
 
 

Nap Kezdete Vége 

hétfő - péntek 

20:00 24:00 valamint: 

2022. március 26, szombat (Munkanap) 
2022. október 15, szombat (Munkanap) 

Kivéve: 

– – 

2022. március 14, hétfő (Pihenőnap) 
2022. március 15, kedd (Munkaszüneti nap) 

2022. április 15, péntek (Munkaszüneti nap) 

2022. április 18, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2022. június 6, hétfő (Munkaszüneti nap) 

2022. október 31, hétfő (Pihenőnap) 

2022. november 1, kedd (Munkaszüneti nap) 

2022. december 26, hétfő (Munkaszüneti nap) 

 
 
 
 
 

  

https://njt.hu/jogszabaly/2021-23-20-7Q


NMHH – Számhordozási Központi Referencia Adatbázis 

 

Tájékoztató 
 

 

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. A szám átadása során az előfizetői 

szolgáltatás az időablak tartama alatt részlegesen vagy teljes egészében szünetelhet. 

Számmezőátadásnál szintén az időablakban kell frissíteni kapcsolóeszközök irányítási tábláit is. 

 

A számátadási időablakok kezdő időpontjait a 23/2020. (XII. 21.) a szolgáltatóváltás és 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, a 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:  

– KRA alkalmazásban 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 eltérő időablakok vannak beállítva, mint a KRA-ban! 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-23-20-3H
https://njt.hu/jogszabaly/2020-23-20-3H

