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1 A számhordozással kapcsolatos eljárás 
1.1 Fogalmak: 

Átadó Szolgáltató 

az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve 
módosítását követően az előfizetői számát egy másik Szolgáltatóhoz viszi át; 

Átvevő Szolgáltató: 

az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője az előfizetői szerződés megkötésének 
keretében előfizetői számát egy másik Szolgáltatótól hozza át; 

Számátadási időablak 

megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a 
hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó Szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő Szolgáltatóval megkötött új 
előfizetői szerződés alapján az átvevő Szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy 
egészben szünetelhet; 

1.2 A számhordozás általános szabályai 

A számhordozás olyan előfizetői szám hordozását jelenti, amelynek során az előfizető megtarthatja 

a) földrajzi előfizetői számát, 
b) nem földrajzi számmal elérhető szolgáltatás esetén nem földrajzi előfizetői számát, 

amennyiben az előfizető a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül változtat előfizetői hozzáférést 
nyújtó Szolgáltatót.  

A szolgáltatáscsomag átadásával, valamint a hálózati szolgáltatással együtt megvalósuló számhordozás, a díjmentes 
szolgáltatás, az emelt díjas 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 átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatóval - és szükség esetén a számhordozás 
kezdeményezőjével - előzetesen egyeztet. 

Az előfizető jogosult a hordozott számot más Szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve bármely előző Szolgáltatót. 

A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők a Szolgáltatók szolgáltatásait azonos feltételekkel 
vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem alkalmazható. 

A Szolgáltatók kötelesek biztosítani a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig 

1.3 A számhordozási eljárás 

Az előfizetőnek a számhordozási igényét – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével 
egyidejűleg – az átvevő Szolgáltató részére kell írásban bejelentenie.  

 Ha az előfizetői vagy számhasználati szerződés megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során 

a) az átvevő szolgáltató azonosítja a számhordozás kezdeményezőjét, és új szerződést köt; 

b) az átvevő szolgáltató és a számhordozás kezdeményezője számhordozási megállapodásban rögzíti az 
elhordozni kívánt számokat és a számátadási időablakot, amely alatt a számhordozás megtörténik, valamint 
szolgáltatáscsomag esetén a további szolgáltatásokat; továbbá 

c) a számhordozás kezdeményezője az átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás és szolgáltatóváltás 
lebonyolítására. 
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1.3.1 Előfizető azonosítása 

Az előfizetőt az átvevő Szolgáltató azonosítja. 

Az átvevő Szolgáltató az előfizetőt az előfizetői számán kívül a következő okiratokban, okmányokban meghatározott 
módon azonosítja: 

 természetes személy esetében: 
aa.) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
ab.) 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; 

 gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetében: 
ba.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, 
bb.) a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, 
bc.) az eljáró képviselő személyi igazolványa, és 
bd.) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el; 

 költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében: 
ca.) 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, 

cb.) a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba 
vétele kötelező, 

cc.) az eljáró képviselő személyi igazolványa, 
cd.) meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el. 

Szolgáltató az azonosításhoz használt okiratokról, okmányokról az előfizető írásbeli engedélye nélkül másolat nem 
készíthet. 

1.3.2 Eljárás menete 

Az előfizető az átadó Szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződésében szereplő összes számra, illetőleg külön 
számokra, vagy előfizetői szerződésben értékesített számtartomány egységekre egészben kérheti a számhordozást. 

Az átvevő szolgáltató a számhordozási igénybejelentésnek megfelelő módon köteles tájékoztatni az előfizetőt arról, 
hogy  

a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,  

b) a hangposta üzenetek nem vihetők át, c) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral 
ellátott készülék akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat 
feloldotta,  

d) az előrefizetett szolgáltatás esetén a fel nem használt összeg számhordozás után az átadó szolgáltatónál 
visszaigényelhető,  

e) az előfizető az előfizetői szerződés számhordozás miatti megszűnéséig az előfizetői szerződés alapján 
keletkező számlatartozását, és az előfizető által igénybe vett kedvezmények megtérítését az átadó szolgáltatónál 
fizeti meg, vagy - ha az átvevő szolgáltató a tartozást átvállalta – az átvevő szolgáltatóval kötött megállapodás 
szerint jár el; 

f) szolgáltatáscsomag átadásával, valamint a hálózati szolgáltatással együtt megvalósuló számhordozás, a 
díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas szolgáltatás és a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés 
számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozási 
megállapodás megkötéséhez az átvevő szolgáltató a számhordozást az átadó szolgáltatóval egyezteti, amely az 
előfizető vagy számhasználó közreműködését is igényelheti; 
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g) a számhordozás késedelmes megvalósítása, és egy munkanapot meghaladó szolgáltatáskiesés esetén az 
átvevő szolgáltató az előfizetőnek vagy számhasználónak kompenzációt fizet. 

A számhordozás kezdeményezője és az átvevő szolgáltató a számátadási időablakot a számhordozás 
kezdeményezőjének igényétől és a számhordozás műszaki feltételeitől függően közösen állapítják meg, amely során 
a szolgáltató felajánlja a legközelebbi számátadási időablakot. Indokolt akadályoztatás hiányában a munkanapon 16 
óráig beérkezett igénybejelentés esetén a bejelentést követő második munkanap számátadási időablakát kell 
felajánlani. 

1.3.2.1 Az átvevő Szolgáltató kötelezettségei 

Az átvevő Szolgáltató köteles az előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó Szolgáltatónál az előfizetői 
szerződés megszűnése, illetve módosítása és a számhordozási eljárás lebonyolításának ügyében az előfizető 
képviseletében eljárni. 

Az átvevő Szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám megtartására vonatkozó előfizetői igényt, amennyiben az 
előfizető megfelel az átvevő Szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. 

Az átvevő Szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos, 16 óráig befogadott előfizetői igényről, az 
igénybejelentés napján 20 óráig értesíteni az átadó Szolgáltatót. 

A számhordozást az átvevő Szolgáltató legkésőbb a számátadási időablak napját megelőző napon 12 óráig 
bejelenteni a KRA számára. 

A  számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató a számhordozás kezdeményezőjét az Eht. 144. § (4) 
bekezdésének megfelelően az elutasítástól számított egy munkanapon belül értesíti.  

A számhordozás kezdeményezője a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál a számátadási időablakot 
megelőző második munkanapon 16 óráig visszavonhatja, ez esetben az átvevő szolgáltató az igény törléséről az 
átadó szolgáltatót 20 óráig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást törli. 

1.3.2.2 Az átadó Szolgáltató kötelezettségei 

Az átadó Szolgáltató köteles a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg annak elutasításáról és indokairól az 
átvevő Szolgáltatónak a fenti értesítés kézhezvételét követő munkanapon 20 óráig válaszolni. 

Az átadó Szolgáltató a fennálló szerződésben szereplő, hordozásra kerülő számokon nyújtott szolgáltatások 
folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig biztosítja. 

 A számhordozás kizárólag az 1.3.3. pontban írt indokok alapján utasítható el. A számhordozási igény elutasításáról 
az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt egy munkanapon belül értesíteni. 

1.3.3 Számhordozási igény megtagadása 

Az átadó Szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag az alábbi esetekben tagadhatja meg: 

a) az előfizetőnek az átadó Szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelynek 
átvállalására nézve az átvevő Szolgáltató nem nyilatkozott, vagy 

b) az előfizetőnek az átadó Szolgáltató és az előfizető közötti, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, így 
különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő lejárt tartozása van, 
amelynek átvállalására nézve az átvevő Szolgáltató nem nyilatkozott, vagy 

c) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható az 1.3.1 a.)-c.) pontokban meghatározott dokumentumok 
alapján 

1.3.4 Számlatartozás (egyéb követelések) rendezése 

Az előfizetőnek az átadó Szolgáltatóval szemben a számhordozás igénybejelentésének időpontjában több mint 30 
napja lejárt számlatartozás, illetve a határozott időtartamra kedvezményesen, illetve egyéb módon kedvezményesen 
értékesített készülékhez kapcsolódó követelés ellenértékét 

a) az előfizető a számhordozás kezdeményezésekor egyenlítheti ki, illetve 
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b) a ki nem egyenlített ellenértékről az előfizető képviseletében az átadó Szolgáltatónál eljáró átvevő 
Szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja. 

Az átvevő Szolgáltató jogosult az előfizető részére e bekezdés szerinti tartozását továbbértékesített szolgáltatás 
gyanánt kiszámlázni, vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az előfizetővel egyéb módon megállapodni. 

Amennyiben az átvevő Szolgáltató nyilatkozik a kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés 
kiegyenlítéséről, az átadó Szolgáltató a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiadását nem tagadhatja meg. Ebben az 
esetben az átvevő Szolgáltató, a számhordozási eljárást követő havi elszámolás keretében köteles az átvállalt 
követelést az átadó Szolgáltatónak kiegyenlíteni. 

Amennyiben a számlatartozás, vagy a kedvezményesen értékesített készülékhez tartozó követelés, a hordozást 
jóváhagyó nyilatkozat kiállítását követően jut az átadó Szolgáltató tudomására, lesz esedékes, illetve keletkezik, az 
átvevő Szolgáltató köteles – az átadó Szolgáltatóval együttműködve – az előfizető átadó Szolgáltatóval szembeni 
tartozását az továbbértékesített szolgáltatás gyanánt az előfizető részére kiszámlázni. Ebben az esetben az átvevő 
Szolgáltató a számhordozási eljárást követő havi elszámolás keretében köteles a kiszámlázott tartozást az átadó 
Szolgáltatónak kiegyenlíteni. A Szolgáltatók e bekezdés szerinti együttműködéséről az előfizetőt a számhordozási 
eljárás kezdeményezésekor tájékoztatni kell. 

 

1.4 Kompenzáció 

1.4.1 Az Átvevő szolgáltatót terhelő kompenzáció 
 
Az átvevő Szolgáltató a számhordozás kezdeményezője részére kompenzációt fizet, 
a) ha a számhordozás során a megállapodásban rögzített szolgáltatásra vagy a szolgáltatáscsomag bármely elemére 
a szolgáltatáskiesés meghaladja az egy munkanapot, vagy 
b) ha számhordozás késleltetve - ideértve a karbantartási és beszerelési időpontok elmulasztásának esetét is -, nem 
a megállapodás szerinti napon történik meg. 
 
A kompenzáció megállapodásonként számítandó, mértéke nem függ a számhordozási megállapodásban szereplő 
számok vagy a szolgáltatóváltásban érintett szolgáltatások számától. 
 
A kompenzáció összege szolgáltatáskiesés esetén az egy munkanapot meghaladó minden további napra 10 000 Ft, 
de legfeljebb 50 000 Ft. Késleltetés esetén a kompenzáció összege 5000 Ft naponként, de legfeljebb 25 000 Ft 
. 
Ha a szolgáltatóváltás megállapodás nélkül, vagy nem az átadó szolgáltató előfizetői szerződésében szereplő 
előfizető kérésére, vagy nem az átadó szolgáltató előfizetői vagy számhasználati szerződésében szereplő előfizető 
vagy számhasználó kérésére valósult meg, a szolgáltatás átadó szolgáltatónál való visszaállításáig okozott 
szolgáltatáskiesésre az előfizetőt vagy számhasználót az átadó szolgáltatótól az előző bekezdés szerinti kompenzáció 
illeti meg, mely esetben a kompenzáció összegét az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltató részére téríti meg. 
 
Nem jogosult az előfizető vagy a számhasználó kompenzációra, ha a szolgáltatáskiesést vagy késleltetést az előfizető, 
a számhasználó, vagy harmadik személy okozta azzal, hogy a műszaki megvalósításhoz szükséges tevékenységet a 
szolgáltató részére nem tette lehetővé. 
Az átvevő szolgáltató a kompenzáció összegét - a késleltetés esetén fizetendő kompenzáció kivételével - az arra okot 
adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától a szerződésszegés megszűnésének napjáig tartó 
időtartam tekintetében téríti meg. 
 

1.4.2  Az Átadó szolgáltatót terhelő kompenzáció 
Az átadó szolgáltató a kompenzáció összegét az átvevő szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató részére megtéríti, 
ha a szolgáltatáskiesés vagy késleltetés oka az, hogy az átadó szolgáltató a számhordozási igényt 

a) indokolás nélkül elutasította; 
b) a számhordozás kezdeményezőjének megfelelő azonosítása ellenére elutasította; 
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c) nem a lejárt és értesített tartozás miatt utasította el; 
d) a számhordozást az átadó szolgáltató általi elfogadást követően a KRA-ban elutasította; vagy 
e) a műszaki feltételek biztosításához szükséges tevékenységet nem végezte el a megállapodás szerinti 
határidővel. 


