A számhordozással kapcsolatos eljárások részletes szabályai
A számhordozásra vonatkozó jogszabályok és a számhordozással kapcsolatos eljárás
részletes szabályai



2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”),
a 13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelettel módosított, a számhordozás részletes
szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet.

A számhordozással kapcsolatos fogalmak:
átadó szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés
megszüntetését, illetve egyes számok esetében módosítását követően a számot egy másik
szolgáltatóhoz viszi át;
átvevő szolgáltató: az a szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője az előfizetői szerződés
megkötésének keretében számát egy másik szolgáltatótól hozza át;
berendezés kód: a szolgáltató által adott háromjegyű számból álló kód, amely földrajzi
szám esetében megjelöli azt a kapcsolási eszközt, amelyhez a hordozott szám előfizetője
csatlakozik, illetve azt az összekapcsolási pontot, amelyen keresztül a hordozott szám
előfizetője közvetlenül elérhető;
együttműködési teszt: a felhasználó elméleti és műszaki alkalmasságának ellenőrzése a
KRA használatához;
hely szerinti számhordozás: helyhez kötött telefonszolgáltatásnál az előfizetői szám
megtartása a számozási körzeten belül, az igénybevétel helyének illetve technológiájának –
az irányítási információ változásával járó – megváltoztatása esetén;
hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás
esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt és a hívást
a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja;
hordozott szám: az előfizetői szerződésben szereplő azon szám, amelyet az előfizető az
átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor, vagy helyhez kötött
telefonszolgáltatás esetén a számozási körzeten belül az igénybevétel helyének illetve
technológiájának – hívásirányítási információ változásával járó – megváltoztatásakor
megtart;
irányítási információ: a hordozott számot, a hozzá tartozó irányítási számot és az
érvényesség időtartamát tartalmazó információ;
irányítási szám: szolgáltató kódból és berendezés kódból álló információ, amely a
hordozott számokra irányuló hívások és jelzések megfelelő irányítását teszi lehetővé;
irányítást végző szolgáltató: az a szolgáltató, amely a hívások, illetve jelzések hordozott

számokra való irányításához a szükséges irányítási számot – általában adatbázis
lekérdezésével – a hívásba, illetve jelzésbe beiktatja;
jelzésirányítás: az a hálózati funkció, amely a hívásirányításon kívüli, a számhordozás
során is biztosítandó szolgáltatások megvalósításához szükséges jelzéseket elemzi és
hordozott számok esetén beilleszti a valós végződésre utaló jelzésirányítási információt, és a
jelzést a valós végződtető hálózat felé irányítja;
jelzés relé funkció (Signalling Relay Function): olyan jelzéshálózati funkció, amely mind a
hívásfelépítéssel kapcsolatos, mind a hívásfelépítéstől független jelzésüzenetek esetében
képes a hordozott számok felismerésére és szükség esetén azok irányítási információval
való ellátására;
kapcsolattartó: az a személy, aki jogosult a szolgáltató nevében a központi referencia
adatbázissal kapcsolatos adminisztratív kérdésekben eljárni;
központi referencia adatbázis, vagy KRA: az a számhordozás érdekében létrehozott
rendszer, amely tartalmazza és kezeli az összes hordozott számmal kapcsolatos irányítási
információt, valamint a szolgáltatók és felhasználók jelen rendeletben meghatározott
adatait, továbbá elektronikus adatkapcsolaton keresztül biztosítja az irányítási adatok
összegyűjtését és a szolgáltatók, valamint más jogszabály alapján erre jogosultak részére
való szétosztását;
lekérdezés bontásnál (Query on Release): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt
tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben történik, ha a hívott szám eredeti
szolgáltatójától érkező bontás hordozott számot jelez;
lekérdezés minden hívásnál (All Call Query): olyan eljárás, amelyben az irányítási
információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják;
nomadikus beszédcélú szolgáltatás: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak
nemzeti felosztási tervében meghatározott olyan beszédcélú elektronikus hírközlési
szolgáltatás, amely a hívások kezdeményezése és fogadása céljából a szolgáltatást nyújtó
hálózatok tetszőleges hozzáférési pontján elérhető, azaz a szolgáltatáshoz való hozzáférés
nincs egy adott hozzáférési ponthoz rendelve, azonban a szolgáltatás igénybevétele közben
a hozzáférési pont nem változtatható;
számátadási időablak: minden munkanap 20 óra 00 perctől kezdődő 4 óra hosszúságú
időtartomány, amelyben a számhordozás és számmező átadás érvényesítéséhez szükséges
műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják, és amely időtartam alatt a
számátadással érintett számokon a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet;
számhordozási megállapodás: az előfizető számhordozásra vonatkozó igénybejelentése
alapján az előfizető és az átvevő szolgáltató között létrejövő megállapodás, amely az
előfizető által hordozandó összes számot és a hordozások számátadási időablakát is
tartalmazza;

szolgáltatói felhasználó: a KRA-hoz való hozzáférésre jogosult személy, illetve
számítógépes rendszer, amely a szolgáltató nevében számhordozási tranzakciókat végez;
szolgáltató kód: a hatóság által adott háromjegyű számból álló kód, amely a KRA-ban a
szolgáltatót, vagy szolgáltató üzletágát vagy részegységét jelöli;
tranzakció: egy adott szám vagy számtartomány átadására, egy hordozott szám vagy
számtartomány hordozottságának vagy számhasználatának megszüntetésére, illetve a KRA
adatainak letöltésére vonatkozó, a KRA-ban rögzített, tranzakció azonosítóval ellátott
bejelentési, jóváhagyási, módosítási, törlési vagy letöltési művelet;
tranzakció azonosító: a szolgáltatói felhasználó, illetve a hatóság által adott egyedi
azonosító;
tranzakció zárás: a számhordozási időablak kezdetét 8 órával megelőző időpont, amely
után a KRA az adott számátadási időablakra vonatkozó tranzakciót – letöltési művelet
kivételével – nem fogad el;
üzenet: a KRA-ból a szolgáltató által letöltendő, a KRA által elektronikus formában tárolt,
a szolgáltatót érintő, számhordozással kapcsolatos információ.

A számhordozás tartalma, a számhordozással kapcsolatos szolgáltató és
előfizetői jogok és kötelezettségek.

Szolgáltató együttműködik a többi telefonszolgáltatóval annak érdekében, hogy a
számhordozhatóság teljes egészében megvalósulhasson Magyarországon.
Szolgáltató, mint előfizetői hozzáférést nyújtó átadó szolgáltató köteles lehetővé tenni
előfizetője számára, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén, ha az előfizető a
felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül előfizetői hozzáférést nyújtó
szolgáltatót változtat, megtarthassa előfizetői számát.
Szolgáltató, mint előfizetői hozzáférést nyújtó átvevő szolgáltató biztosítja az Előfizető
számára a számhordozást, ha az Előfizető korábban más hozzáférési (átadó) szolgáltatóval
fennálló jogviszonyát megszünteti és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató, mint átvevő szolgáltató
az előfizetővel korábbi telefonszáma megtartása mellett Előfizetői szerződést köt.
Mindkét esetben a Szolgáltató csak abban az esetben köteles a számhordozást az Előfizető
részére biztosítani, ha az átvevő, illetve átadó telefonszolgáltatók egymással e tekintetben
megállapodást kötöttek.
Nem terheli kötelezettség az átadó szolgáltatót, amennyiben az Előfizetőnek a
számhordozási igény bejelentésekor, vagy azt követően az átadó szolgáltatóval szemben

díjtartozása áll fenn. Ez esetben a számhordozás teljesítését az átadó szolgáltató a díjtartozás
kiegyenlítéséig megtagadhatja. Az Előfizető átvevő szolgáltatója az Előfizető képviseletében
nyilatkozhat, hogy a számhordozás kezdeményezésekor fennálló díjtartozást átvállalja. Ez
esetben az átadó szolgáltató nem jogosult számlatartozás okán a számhordozás teljesítését
megtagadni.
Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott
előfizetői számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való
közzétételéről gondoskodni.
A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők a Szolgáltató szolgáltatásait
azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem
alkalmazható.

A számhordozás kezdeményezése, és teljesítésének folyamata
Az Előfizetőnek a számhordozási igényét – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó
igény bejelentésével egyidejűleg – az Átvevő Szolgáltató részére kell bejelentenie. Az
Előfizetőt az Átvevő Szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon
valamint a számhordozási nyilatkozatban foglalt adatok alapján azonosítja, és ezen
adatokat továbbítja az Átadó Szolgáltató felé.
Az Átadó Szolgáltató a Számhordozási rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint általános
szerződési feltételeiben meghatározott módon azonosítja. Az Átvevő Szolgáltató
nyilatkoztatja továbbá az Előfizetőt arról, hogy a Számhordozási rendelet 5. § (6)
bekezdésének b) pontja szerinti számhordozást kizáró feltétel nem áll fenn és új előfizetői
szerződést, illetve Számhordozási megállapodást köt.
Az Átvevő szolgáltató köteles az Előfizető számhordozási igényének és a Számhordozási
megállapodásnak megfelelően az Átadó Szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése,
illetve módosítása, valamint a számhordozási eljárás lebonyolítása során az Előfizető
képviseletében eljárni. Az Átadó Szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződés a vonatkozó
NMHH rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a számhordozás megvalósulásával megszűnik,
illetve módosul.
Előfizető számhordozási igényét és az Átvevő szolgáltató köteles továbbítani az Átadó
szolgáltató felé a számhordozási eljárás szabályai szerint. Az Előfizető számhordozási
nyilatkozatának kötelező tartalmi elemei:






Előfizető neve/cégneve,
Természetes személy Előfizető esetén anyja születési neve,
Gazdálkodó szervezet Előfizető esetén cégjegyzékszáma, cégjegyzésre jogosult
képviselőjének neve,
Előfizető lakcíme/székhely címe,
Előfizető hordozni kívánt kapcsolási száma vagy számtartománya, vagy hordozni
kívánt nem földrajzi szám,




Javasolt Számátadási Időablak(ok),
Az Előfizető számhordozási igénye.

A Számhordozási Igénybejelentés opcionális eleme:


Átvevő Szolgáltató nyilatkozata a számla- és egyéb tartozások* kiegyenlítésének
átvállalásáról

* 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.
A Számhordozási Igénybejelentést az Átvevő Szolgáltató honlapjáról letölthető
számhordozási nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Átvevő Szolgáltató részére történő
megküldésével kell kezdeményezni.
Az igényt az átvevő Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájának címére (ePax Kft. 6725 Szeged,
Alsó Kikötő sor 11.) kell megküldeni, vagy a Szolgáltató számhordozás ügyintézésre
fenntartott hordozas@epax.hu e-mail címére.
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.
Kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlátos
szolgáltatás, az emelt díjas, díjkorlát mentes szolgáltatás és a tízet meghaladó számot
magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása esetében az Átvevő szolgáltató
köteles az Átadó Szolgáltatóval a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében
előzetesen egyeztetni. A számhordozás az Előfizetővel előre egyeztetett időpontban történik
meg.
Számhordozási eljárás
Átvevő Szolgáltató köteles a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási előfizetői
igényről az Átadó Szolgáltatót az adott munkanap 20 óra 00 percig értesíteni. A
számhordozást az Átvevő Szolgáltató legkésőbb a számátadási időablak napját megelőző
nap 12 óra 00 percig köteles bejelenteni a KRA számára.
A számhordozás bejelentéséről a KRA az Átadó Szolgáltató részére jóváhagyást kérő
üzenetet készít. A bejelentést az Átadó Szolgáltató a tranzakciózárásig, kizárólag a
Számhordozási rendelet 5. § (6) bekezdésében meghatározott indok alapján utasíthatja el.

Az Átadó Szolgáltató




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
a KRA-ban a tranzakciózárásig a Számhordozási rendelet 13. § (2) bekezdés szerint
jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást.

Amennyiben az Átadó Szolgáltató a számhordozás fenti bekezdésben meghatározott
jóváhagyási határidején belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés adatait
jóváhagyta és ennek alapján a számhordozást a KRA elfogadottá teszi.
Elutasítás esetén az Átadó Szolgáltató mindenkor megadja az elutasítás indoklását is. Az
elutasítás kizárólag a következő okokon alapulhat:





a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a Számhordozási rendelet 5. § (1)
bekezdés alapján, vagy
az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt
számlatartozása van, amelyről az Átvevő Szolgáltató az előfizetőt az Eht. 144. §-a
szerint igazolhatóan értesítette, és amelyre nézve az Átvevő Szolgáltató a
Számhordozási rendelet 5. § (7) bekezdése szerint nem nyilatkozott, vagy
az Átadó Szolgáltató a Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti esetekben
egyeztetést igényel.

A számhordozási igény elutasításáról az Átvevő Szolgáltató köteles az Előfizetőt az Eht. 144.
§ (4) bekezdésének megfelelően egy munkanapon belül értesíteni.
Amennyiben az Átadó Szolgáltató a számhordozást a Számhordozási rendelet 5. § (6)
bekezdés c) pontja alapján utasította el, az Átadó Szolgáltató és Átvevő Szolgáltató köteles a
Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított
5 munkanapon belül lefolytatni.
Az egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az Átadó Szolgáltató
hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt az Átadó
Szolgáltató nem utasíthatja el.
A határidők az Előfizető újabb azonosítását, vagy a Számhordozási rendelet 5. § (6)
bekezdés b) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének előfizető általi bejelentését,
vagy a (7) bekezdés szerinti egyeztetést követően a hordozási igény Átadó Szolgáltató
részére történő ismételt átadásának napján újrakezdődnek.
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.

Amennyiben az előfizető által ISDN2 vagy ISDN30 előfizetés keretében használt számblokk
hordozására kerül sor, a számhordozási díjat számblokkonként kell megfizetni. Összefüggő
tartomány részleges hordozása esetén az elhordozott számokra a Szolgáltató az egyedi
számok hordozására megállapított díjat alkalmazza.
A behordozott számok hordozásonkénti egyszeri díját az számhordozási folyamat lezárását
követően számlázza ki a Szolgáltató.
A hordozott számról kezdeményezett segélyhívás irányítását a számhordozást követően az
Átvevő szolgáltató biztosítja.
A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
Átvevő Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor felajánlja az Előfizetőnek a
lehetséges számátadási időablakokat, amelyek közül az Előfizető előzetesen választ.
A Számátadási Időablak nem lehet több 4 (négy) óránál.
A számhordozási igényt – annak Átadó Szolgáltató általi elfogadása esetén – a
Számhordozási rendelet 7. § (4) bekezdésében írt határidővel kell az Átadó Szolgáltatónak
teljesítenie az Átvevő Szolgáltatóval egyeztetett Számátadási Időablakban, kivéve, ha a
felajánlott időablakok közül az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg.
A számhordás díjait az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.
Felelősség, kötbér
A Számhordozási Igény elutasításáról az Átvevő Szolgáltató köteles értesíteni az Előfizetőt
az Eht. 144. § (4) bekezdésének megfelelően 1 (egy) munkanapon belül.
Az Átvevő Szolgáltató köteles az egyeztetett Számátadási Időablakon belül az Átadó
Szolgáltatóval együttműködve a Hordozott Számmal és annak Előfizetőjével kapcsolatos
minden, az Átvevő Szolgáltatót terhelő szolgáltatói feladatot átvenni.
A számhordozást követően az Átvevő Szolgáltató kezeli az Előfizető szolgáltatását, illetve
Előfizető ügyfélpanaszait.
Az Átvevő Szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként 5.000,- Ft
kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek, amennyiben




a számhordozási igényről az Átadó Szolgáltatót nem a Számhordozási rendelet 7. §
(1) a) pontjában írtak szerint értesítette,
a számhordozást a KRA-ba nem a Számhordozási rendelet 7. § (1) b) pontjában írtak
szerint jelentette be,
az Előfizető nem a legkorábbi számátadási időablak alkalmazását kéri, vagy a

számhordozáshoz az előfizetői hurok átengedése vagy előfizető hozzáférési pont
kiépítése szükséges, vagy a Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti
egyeztetés során nem a legkorábbi számátadási időablakot választották és az
Átvevő Szolgáltató elmulasztotta a számhordozási megállapodásban rögzített
számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig bejelenteni a hordozási igényt
a KRA-nak.
Az Átadó Szolgáltató 5.000,- Ft kötbért köteles fizetni az előfizetőnek számhordozási
megállapodásonként és jogellenes elutasításonként, amennyiben a számhordozási igényt
indoklás nélkül,
 a Számhordozási rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő azonosítás ellenére,
 nem a Számhordozási rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint lejárt és értesített
tartozás miatt, vagy
 nem a Számhordozási rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt
egyeztetés miatt, vagy
 a Számhordozási rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elfogadást követően a
KRA-ban utasítja el.
A számhordozás elindításához szükséges dokumentumok




Számhordozási szabályzat (Előfizető által aláírt eredeti),
Előfizetői nyilatkozat és számhordozási meghatalmazás (Előfizető által aláírt eredeti),
Előfizetői szerződés (Előfizető által aláírt eredeti).

