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Igénybejelentés 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti 

ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére 
 

I. Az ingyenes internet igénybe vételének alapvető és együttes feltétele: 

        nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban való részvétel tanulóként 

vagy pedagógusként/oktatóként és  

olyan iskolával fennálló jogviszony, ahol más kormányrendelet alapján, azzal 

összhangban tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre.                                    

                 

A kormányrendelet alapján 

2020. december, 2021. január, 2021. február, 2021. március, 2021. április, 2021 május 

hónapokra jár az ingyenes internet valamennyi középfokú oktatást nyújtó intézmény 9-12. 

osztályos tanulóinak, tanárainak és szakoktatóinak, 

valamint 

2021. március, 2021. április hónapokra valamennyi általános iskola 1-8 osztályos tanulóinak, 

tanárainak vagy szakoktatóinak. 

 

Az igénybejelentő szolgáltatóhoz való eljuttatásának határideje 2021. május 23 

 

II. Alulírott jogosult az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-

hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényemet az alábbi adatok megadásával 

jelzem a hírközlési szolgáltató felé. 

  

III. Jogosultsággal érintett előfizetés adatai 

 

1. Előfizető neve: 

 

 

2. Előfizető ügyfélszáma: 

 

 

 

IV. Jogosult és jogosultság adatai 

 

1. A kedvezményre jogosult neve: 

 

 

2. A jogosultság jogcíme 

(a megfelelő válasz megjelölendő) 

a) az előfizető maga a jogosult tanuló 

b) az előfizető a tanuló szülője, gondviselője  

c) a tanuló az előfizetőnél kívánja igénybe 

venni a kedvezményt 

d) az előfizető vagy házastársa, élettársa a 

jogosult pedagógus/oktató 

e) a jogosult pedagógus/oktató az előfizetőnél 

kívánja igénybe venni a kedvezményt 

3. A jogosultságot megalapozó 

középfokú oktatási intézmény neve: 

 

 

4. A jogosultságot megalapozó 

középfokú oktatási intézmény 6 

jegyű OM száma: 

 

5. A jogosult 11 jegyű oktatási 

azonosítója: 
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6. Az ingyenes szolgáltatás igénybe  

vételi helye1: 

(település neve, utca, házszám, 

emelet, ajtó) 

 

7. Az ingyenes szolgáltatás 

igénybevételének  hónapja 

 

 

 

V. Alulírott  jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom a  szolgáltató felé, hogy 

az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei 

fennállnak és az igénybejelentés valós adatokat tartalmaz.  

Az Adatkezelési Tájékoztatót az igénybejelentés megtételét megelőzően megismertem. 

 

 

…………………….., 2021. …………….  … 

                                  ………………………….... 

                                     Jogosult aláírása 

                                                                                                           

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. 

és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja: 

 

1. Kezelt személyes adatok 

A HWR-Telecom Kft. mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. 

(XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat 

kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül, amennyiben a tanuló/pedagógus-

oktató személye nem azonos a jogosult személyével: 

- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány 

szerinti neve 

- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány 

szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám). 

 

2. Adatkezelés célja 

Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó igény teljesítése 

 

3. Adatkezelés jogalapja 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. 

rendelet) 

 

4. Adatkategória célzott törlési ideje 

Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését 

követő 8 év. 

 

                                                           
1 A  jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján 

csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe! 


