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Számhordozási nyilatkozat 

 

 

Hordozott előfizetői hívószámok  

Számhordozási időablak  

Számhordozás módja hurokátengedés nélkül 

 

Természetes személy előfizető további adatai 

Előfizető neve  

Előfizető születési neve  

Anyja születési neve  

Azonosító okmány típus, szám  

Születési hely, idő  

Egyéb telefonszáma  

Telepítési cím  

Számlázási cím  

 

Nem természetes személy előfizető további adatai 

Cég, egyéb szervezet, vállalkozó neve  

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám  

Egyéb azonosító száma (adószám)  

Egyéb telefonszáma  

Telepítési cím  

Számlázási cím  

Képviselő neve:  

Személyazonosító igazolvány száma  

 

Átadó szolgáltató 

(az a szolgáltató, melynél a hordozott 

számhoz kapcsolódó előfizetői 

szerződés megszűnik, illetve 

módosul) 

 

Átvevő szolgáltató (az a szolgáltató, 

mellyel az előfizetői szerződés úgy 

kerül megkötésre, hogy keretében az 

előfizető a hordozott számot veheti 

igénybe 

KábelszatNet-2002. Kft. 

 

Tudomásul veszem, hogy a telefonszámom aktiválása a számhordozási időablakban fog 

megtörténni, melynek következményeként a szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet. 

 

Az átadó szolgáltatóval szemben lejárt számlatartozásom van  igen   nem 

Az átadó szolgáltatóval szemben lejárt egyéb tartozásom van  igen   nem 

A hordozott számra vonatkozó szolgáltatás, átadó szolgáltató által történt 

megindítása óta 30 nap eltelt 
 igen   nem 
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 Számhordozási igényem átadó szolgáltató részéről történő elutasítás esetén nem kívánom 

igénybe venni a KábelszatNet-2002. Kft. (átvevő szolgáltató) analóg telefon szolgáltatását. 

 

 Számhordozási igényem átadó szolgáltató részéről történő elutasítás ellenére is igénybe 

kívánom venni a KábelszatNet-2002. Kft. (átvevő szolgáltató) analóg telefon szolgáltatását, 

mely keretében új előfizetői szám (nem hordozni kívánt előfizetői szám) kerül kiadásra. 

 

Az igénylő jelen igénybejelentés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az abban szereplő adatai 

az átadó szolgáltató részére átadásra kerüljenek, illetve, hogy a KábelszatNet-2002. Kft. az 

átadó szolgáltató a hordozott szám(ok)hoz, illetve számtartomány(ok)hoz kapcsolódó 

előfizetői szerződés(ek) megszüntetése, illetve módosítása, valamint a számhordozási eljárás 

lebonyolítása érdekében az igénylő képviseletében eljárjon. 

 

Megjegyzés 

 

 
 

 

Földrajzi számok hordozása esetén a számhordozási igénybejelentés az analóg telefon 

csatlakozás létesíthetőségéről szóló, igénylő részére történő telefonos visszaigazoláskor lép 

hatályba, így a számhordozási eljárás lebonyolítására nyitva álló határidők ettől az időponttól 

kezdődnek. 

Az alkalmazandó határidőket, illetve a számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a 

szolgáltató telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételek 

megtalálhatók a KánelszatNet-2002. Kft. honlapján (www.kabelszat2002.hu) és az 

ügyfélszolgálaton. 

 

Számhordozás díja  

 

Az igénybejelentés benyújtásának helye  

Az igénybejelentés benyújtásának ideje  

 

 

 

Kelt: ………………………, 20……………… 
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