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7. sz. melléklet: A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes 
szabályai 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. sz. törvény (Eht.) 
A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I.24.) NMHH rendelet Szhr. 
 
(1) A Szolgáltató biztosítja Előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók 
tekintetében, amelyekkel erre hálózati szerződést kötött. Ha az Előfizető –a felhasználás földrajzi 
helyének megváltoztatása nélkül –másik helyhez kötött telefon szolgáltatót választ, akkor a 
Szolgáltatónál használt földrajzi vagy nem földrajzi telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz, 
amennyiben ennek feltételei fennállnak. 
 
(2) Az átvevő szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám megtartására vonatkozó előfizetői  
igényt, amennyiben az Előfizető megfelel az átvevő szolgáltató általános szerződési feltételeiben  
foglaltaknak. 
 
(3) Az előfizető az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésében szereplő valamennyi  
számra vagy egyes számokra kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt  
egybefüggő számtartomány részlegesen is hordozásra kerülhet. A többféle szolgáltatást tartalmazó  
(multi-play) szolgáltatás csomagok egyidejű átadásával az előfizetői hurok átengedésével, vagy 
országos bitfolyam hozzáféréssel együtt megvalósuló számhordozás a kedvezményes díjazású 
szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás, az emelt díjas, 
díjkorlátmentes szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés 
számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a 
számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében –az átadó szolgáltató indoklással ellátott kérése  
esetén –az átvevő szolgáltató köteles az átadó szolgáltatóval egyeztetni. (Szhr.3.§(8))  
 
Egybefüggő számtartomány számainak részleges hordozása esetén az egybefüggő számmező  
feloldását, hordozott és nem hordozott számok beállítását az átadó szolgáltató köteles a  
számhordozás, illetve a számtartomány átadás számátadási időablakában elvégezni. (Szhr.4.§(8)) 
 
(4) Az előfizetőnek –az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével  
egyidejűleg –az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. Amennyiben az  
előfizetői szerződés megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során 
a) az átvevő szolgáltató azonosítja az előfizetőt és új előfizetői szerződést köt, 
b) az átvevő szolgáltató és az előfizető megállapodnak a számhordozásról, egybefüggő  
számtartomány rész 
leges hordozása esetén az elhordozni kívánt számokról és a számátadási  
időablakról, amely alatt a számhordozás megtörténik, 
c) az előfizető az átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás lebonyolítására. (Szhr. 
6.§(1)) 
 
(5) A számhordozást kérő előfizetőt az átvevő szolgáltató az általános szerződési feltételeiben  
meghatározott módon az előfizetői szám (telefonszám) és az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői  
szerződésben foglalt adatok alapján azonosítja, amelyet a következő okiratok alapján ellenőriz, 
illetve az előfizetőt előfizetői szerződés hiányában a következő okiratok alapján azonosítja (Szhr.  
5§(1)) 
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a) természetes személy esetében 
magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély és lakcímet  
igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási 
engedély vagy más hatósági  
igazolvány, 
valamint az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély,  
amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította; 
 
b) gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói 
igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, a cégjegyzésre jogosult 
közjegyzői aláírás - hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás - mintája, az eljáró 
képviselő személyazonosító igazolványa és meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott 
személy jár el; 
 
c)  költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében a szervezetet, szervet, 
illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy 
általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely 
legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a 
képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak, az eljáró képviselő személyi 
igazolványa, és meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el. 
 
(6) A számhordozási igény teljesítését az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatótól előfizetői  
hurok átengedésével együtt vagy e nélkül vállalhatja. Az előfizetői hurok átengedésé 
vel együtt  
megvalósuló számhordozás esetén az előfizetői hurok átengedésének és a szám átadásának  
időpontját az Előfizető érdekében a szolgáltatók kötelesek egyeztetni. 
 
(7) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag abban az esetben tagadhatja  
meg, ha 
 
a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a (5) bekezdésnek megfelelően közölt  
adatok alapján, vagy 
b) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása  
van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt az Eht. 144. § -a szerint igazolhatóan értesítette 
vagy 
c) az átadó szolgáltató a (3) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel. (Szhr. 5.§ (6)) 
 
(8) Az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének  
időpontjában 
fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamhoz, kedvezményesen vagy  
egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás  
 
kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozás ki nem egyenlített ellenértékéről az előfizető  
képviseletében az átadó szolgáltatónál eljáró átvevő szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak  
kiegyenlítését átvállalja, ennek hiányában az előfizető a számhordozás kezdeményezését követően  
az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni. (Szhr. 5§ (7)) 
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(9) Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére a (8) bekezdés szerint átvállalt tartozását  
kiszámlázni vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni.  
(Szhr. 5§ (8)) 
 
(10) A szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen, vagy egyéb módon kedvezményesen 
értékesített készülék ellenértékének kifizetését, illetve az átvevő szolgáltató erre vonatkozó 
nyilatkozatának kézhezvételét követően a készülék hálózati zárát, a hálózati zár feloldásával 
kapcsolatban felmerült indokolt költségek alapján meghatározott díj ellenében köteles az előfizető 
kérésére haladéktalanul feloldani. (Szhr. 5.§ (9)) 
 
(11) Az átvevő szolgáltató köteles 
 
a) a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási előfizetői igényről az átadó szolgáltatót  
adott munkanap 20 óra 00 percig értesíteni, 
b) az a) pont szerinti értesítést követő munkanap számátadási időablakára a hordozást  
legkésőbb a számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig a KRA -nak bejelenteni, 
kivéve a (12) bekezdésben foglalt esetet. Az e pontban foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az 
átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként bruttó 5000 forint 
kötbért köteles fizetni az előfizetőnek. (Szhr. 7.§ (1)) 
 
(12) Amennyiben 
a) az előfizető nem a legkorábbi számátadási időablak alkalmazását kéri, vagy 
b) a számhordozáshoz az előfizetői hurok átengedése vagy előfizetői hozzáférési pont kiépítése  
szükséges, vagy 
c) a (3) bekezdés szerinti egyeztetés során nem a legkorábbi számátadási időablakot  
választották, az átvevő szolgáltató köteles legkésőbb a számhordozási megállapodásban rögzített  
számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig a KRA-nak a számhordozást bejelenteni. E 
kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és  
mulasztásonként bruttó 5000 forint kötbért köteles fizetni az előfizetőnek. (Szhr. 7.§ (3)) 
 
(13) Az átadó szolgáltató 
a) a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításról és annak indokáról, legkésőbb az átvevő  
szolgáltató általi értesítést követő munkanap 20 óra 00 percig értesíti az átvevő szolgáltatót,  
valamint 
b) a KRA - ban a tranzakciózárásig a (7) bekezdés szerint jóváhagyja vagy elutasítja a  
számhordozást (Szhr. 7.§ (4)) 
 
(14) A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt az Eht. 144.  
§ (4) bekezdésének megfelelően egy munkanapon belül értesíteni, és amennyiben szükséges újra  
azonosítja az (5) bekezdés szerint. A határidők az azonosítást követően, vagy a (7) bekezd 
és b) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének előfizető általi bejelentését vagy a (16) 
bekezdés szerinti egyeztetést követően újrakezdődnek. (Szhr. 7.§(6)) 
(15) A számhordozás kizárólag a (7) bekezdésben meghatározott okból utasítható el.  
Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozási igényt 
a) indoklás nélkül, vagy 
b) az (5) bekezdésnek megfelelő azonosítás ellenére, vagy 
c)  nem a (7) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt, vagy d.) nem a (3)  
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bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt egyeztetés miatt, vagy 
d) a (13) bekezdés a) pontja szerinti elfogadást követően a KRA –ban utasítja el,  
számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként bruttó 5000 forint kötbért köteles  
fizetni az előfizetőnek. 
 
(16) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást a (7) bekezdés c) pontja alapján utasította  
el, az átadó és átvevő szolgáltató köteles a (3) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától  
számított 5 munkanapon belül lefolytatni. (Szhr. 7.§ (7)) 
 
(17) A (16) bekezdés szerinti egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az  
átadó szolgáltató hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt  
az átadó szolgáltató nem utasíthatja el. (Szhr. 7.§(8)) 
 
(18) Az előfizető a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál a számátadási időablakot  
megelőző 2. munkanapon 16 óráig visszavonhatja, amely alapján az átvevő szolgáltató az igény  
törléséről az átadó szolgáltatót 20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást az  
„előfizető visszalépett” indoklással törli. (Szhr. 7.§(10)) 
 
(19) Az Előfizető és az átvevő szolgáltató közötti előfizetői szerződés a számhordozás műszaki  
megvalósulásával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Előfizetőnek a Szolgáltat 
óval fennálló szerződése megszűnik, vagy módosul. A fennálló előfizetői szerződésben szereplő 
azon számokra, amelyekre az előfizető nem igényelte a számhordozást, az átadó szolgáltató a 
szolgáltatást az érvényes előfizetői szerződés módosításával fenntartja vagy az előfizető kérésére a 
szolgáltatást megszünteti. Az előfizetői szerződés megszüntetését az előfizető az átadó 
szolgáltatónál kezdeményezheti. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az átvevő szolgáltatóval 
megkötött előfizetői szerződése alapján az igénybe vett szolgáltatások tekintetében az előfizetői 
jogviszony tartalmáért, a szolgáltatás nyújtásáért, és a felszámított díjakért és a saját hálózatában 
felmerült hibákért az átvevő szolgáltató tartozik felelősséggel. A Szolgáltatót nem terheli felelőssé 
g azért a kárért, mely abból adódott, hogy az Előfizető által választott átvevő szolgáltató a szerződés 
létrejöttéről nem/vagy késedelmesen tájékoztatta a Szolgáltatót, így a szolgáltatás az Előfizető által 
kért időponttól nem volt elérhető. Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának 
megfelelően a hordozott előfizetői számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban 
való közzétételéről gondoskodni. 
 
(20) Az Előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordoz 
ni, más szolgáltató alatt értve bármely előző szolgáltatót is. 
 
(21) A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló  
előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek mindaddig az átvevő  
szolgáltatónál maradnak, amíg a szám nem rendelhető új Előfizetőhöz. A szabaddá váló előfizetői  
szám 3 hónapig nem rendelhető új Előfizetőhöz. A 3 hónap elteltét követően a megszűnt hordozott  
előfizetői szám használati joga visszakerül a számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének  
jogosultjához, amikor a szám újra Előfizetőhöz rendelhetővé válik. (Szhr. 19.§ (2)) 
 
(22) A Szolgáltató saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálaton keresztül biztosítja a  
hívó fél számára annak a lehetőségét, hogy a hívás megkezdése előtt tájékozódni tudjon arról, hogy  
hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik és annak mennyi a tarifája. 


