Igénybejelentés és nyilatkozat
ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére
A többször módosított 501/2020 (XI.14.) Kormányrendeletében foglalt feltételek esetén vehető igénybe a kedvezmény (2021.03.28-tól hatályos):
1. § (1) A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás ötször 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.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március és április hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra
tekintettel is igénybe vehető, kétszer 30 napra.
(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.

I. Alulírott jogosult a többször módosított 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete alapján igénylem az ingyenes internethozzáférési szolgáltatást. (Középfokú intézmény esetén 2020.12. hónaptól, alapfokú intézmény esetén 2021.03. hónaptól.)
II. Jogosultsággal érintett előfizetés adatai
1. Előfizető (jogosult) neve
2. Ügyfélkód
3. Telefonszám
4. E-mail cím
5. Szolgáltatás előfizetői szerződés szerinti
igénybevételi helye
III. Jogosult és jogosultság adatai

1.

Előfizető (jogosult) jogosultsági jogcíme

2.

Jogosultságot
megalapozó
érvényes
diák/pedagógus igazolvány szerinti név
A tanuló évfolyama
Jogosultságot
megalapozó
érvényes
diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási
azonosítószáma (11 jegyű OM szám)
A jogosultságot megalapozó oktatási
intézmény neve:
A jogosultságot megalapozó oktatási
intézmény 6 jegyű OM száma:

3.
4.
5.
6.

tanuló
tanuló törvényes képviselője
tanuló által használt előfizetés előfizetője
pedagógus-oktató
pedagógus-oktató által használt előfizetés előfizetője

IV. Alulírott jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom a szolgáltató felé, hogy a többször módosított
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak, és az
igénybejelentés valós adatokat tartalmaz. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a SZITI-L Kft. (4027 Debrecen, Nyár u. 29. 3/1.) a
megadott adatokat kezelje a jogosultság fennállásának igazolása és ellenőrzése céljából.
Kelt.: ……………………………….., 2021. ………………. hónap …… nap
……………….………………..
Előfizető (jogosult) aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
név:

név:

aláírás:

aláírás:

lakcím:

lakcím:

