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EFOP-1.4.1-15 

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások 

területi felzárkózása érdekében 

kísérése 

Tájékoztató a veszélyhelyzet időszaka alatt igénybe vehető 30 napos díjmentes 

internet használatról 
 

Az igénybevétel lehetőségeinek szabályozása  

Az azt szabályozó kormányrendelet értelmében ingyenes internettel támogatják azokat, akik a 
bevezetett szabályok miatt távoktatásban tanulnak, vagy tanítanak tovább. 

A vonatkozó kormányrendelet: 501/2020. (XI. 14.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a 
digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről. 

Elérhetősége a Net Jogtárban: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1 

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. 

Jogosultak köre  

Ennek értelmében 30 napra ingyen férhetnek hozzá az internethez azok, akiknek a járványhelyzet 
miatt digitális oktatásra kellett átállniuk. A diákok, illetve szüleik mellett szintén jogosultak az 
ingyenes internetre az előfizetéssel rendelkező pedagógusok vagy oktatók (vagy az, akinek az 
előfizetését használják, de egyszerre csak egy helyen vehető ez igénybe). 

Mindez CSAK a helyhez kötött, vagyis a vezetékes internet felhasználókra vonatkozik. 

Fontos körülmény még, hogy csak azok tudják igénybe venni ezt a kedvezményt, akik rendelkeznek 
előfizetéssel valamelyik szolgáltatónál. 

1§ (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. 

A kedvezmény jóváírása  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1
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A harminc napos kedvezményt a szolgáltató a decemberi számlán írja majd jóvá. 

2§ (3) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december 

hónapban kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja. 

Az igénylés módja  

A rendelet szerint a távoktatásban részt vevőknek a szolgáltató felé kell jelezniük, hogy igénylik az 
ingyenes szolgáltatást. Mindezt a szolgáltatók online elérhetőségein lehetséges igényelni. 

3§ (1) A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét - lehetőség szerint elektronikus úton 

- jelzi a szolgáltató felé. 

Ezt a már előfizetéssel rendelkező felhasználók a szolgáltatók honlapjain tehették meg november 27-
ig bezárólag. Azok, akik ezen időszak alatt nem kérték a 30 napos díjmentesség jóváírását már azt 
igényelni nem tudják. 

Telekom ügyfelek: a cég honlapján (www.telekom.hu) november 18-a és november 27-e között 
jelezhették igényeiket. 

Flip ügyfelek: a cég honlapján (www.flip.hu) november 18-a és november 27-e között jelezhették 
igényeiket. 

Vodafone ügyfelek: a cég honlapján (www.vodafone.hu) november 18-a és november 27-e között 
jelezhették igényeiket. 

A Telenor Magyarország lakossági ügyfeleinek vezetékes internetet nem szolgáltat, kizárólag 
mobilszolgáltatásokat nyújt, így ez az intézkedés közvetlenül a Telenort nem érinti. Ennek ellenére a 
Telenor szintén döntött arról, hogy a mobilszolgáltatásban az oktatáshoz szükséges weboldalakat - így 
például az eKréta, vagy a vidaotanar.hu elérhetőségét ingyenessé teszi. 

 

http://www.telekom.hu/
https://www.flip.hu/
http://www.vodafone.hu/

