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Postacím: 1519 Budapest Pf. 434. 
Internet: www.telekom.hu 

MEGRENDELŐLAP AZ ANONIM HÍVÁSELUTASÍTÁS SZOLGÁLTATÁS   
(ACR „ANONYMOUS CALL REJECTION”) IGÉNYBEVÉTELÉRE 
 
A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a 
titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok 
kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. NMHH rendelet 9. § (1) 
bekezdés e) pont értemében  „A szolgáltatónak ingyenesen biztosítania kell az előfizető írásbeli kérelme alapján …. a hívott 
előfizetőnek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek esetében a hívó az azonosítója kijelzését letiltotta.”  
Az előfizető tudomásul veszi, hogy az Anonim Híváselutasítás szolgáltatás igénybevétele esetén a következő hívásokat nem tudja 
fogadni: 
a) Azon előfizetők használatában lévő telefonvonalakon kezdeményezett hívások, amelyek esetében az azonosító szám elküldése 

állandó tiltás alatt áll, és az előfizető az állandó tiltást eseti jelleggel nem oldotta fel; 
b) Azon előfizetők használatában lévő telefonvonalakon kezdeményezett hívások, amelyek azonosító szám elküldése eseti tiltás alatt 

áll; 
c) Azon előfizetők használatában lévő telefonvonalon kezdeményezett hívások, amelyek azonosító szám elküldése műszaki okok 

miatt nem lehetséges. 
(Nem tud az előfizető olyan hívást sem fogadni, amelyet a Tudakozón keresztül gyorshívással építettek fel, az Ébresztés szolgáltatás 
végrehajtása is mindig sikertelen lesz. 
A külföldről érkező hívások --- ha olyan Magyar Telekom-számra irányulnak, ahol ACR van --- csak akkor végződhetnek sikeresen a 
hívott félnél, ha a hívó fél engedélyezte a saját számának megjelenítését.)    
Az előfizető tudomásul veszi, hogy a fentiek szerint meghatározott azonosítók tiltása illetve műszaki okok miatti hiánya esetén az 
ezen számokról kezdeményezett hívásokról semmilyen formában nem kap tájékoztatást, sem a hívások darabszáma, hívások ideje, 
stb. vonatkozásában. 
Az előfizető tudomásul veszi, hogy az azonosító kijelzés nélküli számok hívói szövegbemondással tájékoztatást kapnak arról, hogy 
csak hívószámkijelzés esetén van módjuk az Anonim Híváselutasítás szolgáltatást igénybevevő telefonját elérni. 
A szolgáltatást írásban, vagy szóban is megszüntetheti az előfizető. 
 
Előfizetői nyilatkozat 
A fenti tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Anonim Híváselutasítás szolgáltatást megrendelem. 
 

Előfizető neve: 

Anyja neve:  

Személyi igazolvány száma (az adat közlése önkéntes):   

Előfizetői telefonszáma (amelyre a szolgáltatást kéri):  

Ügyfélszáma:  

Az állomás üzemelési helye:  

 
A Tájékoztatóban szereplő feltételeket megismertem. Az Anonim Híváselutasítás igénybevételéről a «PHONE_NUMBER» hívószámú 
telefon használóit tájékoztattam, akik a tájékoztatásukat követően hozzájárultak az Anonim Híváselutasítás szolgáltatás 
igénybevételéhez. 
 
 
Kelt,  
 
  ......................................................  
 előfizető aláírása  

 
          Archív hivatkozás a:………….…………..hívószámon  


