
IGÉNYLŐ 

Igénylést nyújtok be a 105/2021 (III.5) Korm. rendelet alapján módosított, 501/2020 (XI.14.) Korm. 
rendelet szerint, alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra 
tekintettel igénybevehető, 30 napos, ingyenes, Helyhez kötött Internet szolgáltatás igénybevételére. 

Szolgáltató megnevezése, szerződés száma: 

Előfizető neve: 

szolgáltatási cím: 

Igénybe vett csomag neve: 

Iskola megnevezése: 

Tanuló/oktató/tanár (jogosult) neve: 

Oktatási azonosító/munkáltatói igazolás:  

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek. Amennyiben hamis adatok alapján igényeltem a kedvezményt, úgy azt szolgáltató utólag 
leszámlázza, illetve vállalom a jogi következményeit, mint előfizető, a szolgáltató felé. 

A szolgáltató az ingyenes időszakot a márciusi számlájában írja jóvá!* 

* A térítés mentes időszak biztosítása nem jelenti az időszak előtti fizetési tartozások miatti jogkövetkezmények alkalmazását a 
szolgáltató részéről. (korlátozás, felmondás) 

 

……………………., 2021.    hó     nap   _______________________ 

        aláírás 

Kérjük az azonosításhoz a jogosultságot igazoló okirat másolatát is mellékeljék. (lakcím kártya, diákigazolvány, munkáltatói 
igazolás), melyeket csak a jogosultság ellenőrzéséig használunk, utána töröljük a rendszerünkből a file/képet. 
 
 
1.§ (1) A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe 
a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben 
működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.   
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult  
a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek 
előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;  
b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus, vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató 
erre jogosító jogcím alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult).   
(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti 
a szolgáltatást ingyenesen igénybe. 
2.§ (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat  
a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy  
 b) új előfizetői szerződés megkötése esetén illeti meg.   
 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az  1.  § szerinti bármely jogosultsági 
feltétel megszűnése esetén.   
(3) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december, január, február, 
március hónapban kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti havi időtartamú kedvezményt jóváírja. 
3.§ A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi 
a szolgáltató felé.   
(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének 
feltételei fennállnak. 
2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. 
(XI. 14.) Korm. rendelet módosítása  
9. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) 
Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március hónap 
tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, 
egyszer 30 napra. 


