
 

Kedves Szülők! 

 

Idén is lehetőség van az iskolai folyamatosan bővülő wifi rendszerhez csatlakozni a diákoknak. 

 

Az eljárás menete a következő: 

 

1. Kérelem kinyomtatása (csak azt, amelyik a diákra vonatkozik), kitöltése és aláírása. Ezt be kell adni 

Miski Péter részére, aki továbbítja a tagintézmény-vezetőnek engedélyezésre. 

2. Ha valaki még nem volt regisztrálva, vagy változás történt az adataiban, akkor a mellékelt táblázat 

kitöltése és elektronikus visszaküldése szükséges a miskipeter@gmail.com címre. 

3. Ha valaki már az elmúlt években regisztrált, akkor nem kell adatokat küldeni, csak a kérvényt kell 

beadnia. 

 

Üdvözlettel: 

Miski Péter 

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája 

 

  



Kérelem 

a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája WIFI hálózatának használatához 

 

Alulírott ………………… (név), ………………………..….. (tanuló neve) …… (osztálya) osztályos tanuló 

törvényes képviselője ezúton kérem, hogy gyermekem számára a PTE-Deák hálózathoz hozzáférést 

biztosítani szíveskedjenek. 

 

Egyben tudomásul veszem az alábbiakat: 

 

1. Gyermekem tevékenységéért teljes körű felelősséget vállalok. 

2. A használat során gyermekem köteles betartani a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és a 

házirend vonatkozó rendelkezéseit. 

3. Tilos a hálózat kereskedelmi célú használata, fájlmegosztó programok használata. 

4. Gyermekem által okozott károkért teljes anyagi felelősséget vállalok. 

5. Gyermekem a hozzáféréshez szükséges adatait harmadik fél részére nem adhatja át. Amennyiben 

átadja, a harmadik fél által okozott károkért is teljes jogú felelősséget vállalok. 

6. Jogsértés gyanúja esetén az iskola az eljáró hatóság kérésére kiadhatja adataimat. 

7. Az iskola a csatlakoztatott eszközön bekövetkező problémákért nem vállal felelősséget. 

8. A hozzáférés minden esetben 1 tanévre (szeptember 15-június 30-ig) érvényes, azt évente kérelmezni 

kell. 

9. Az iskola fenntartja a jogot, hogy a használatra irányuló kérelmet indoklás nélkül elutasítsa, a már 

megadott jogosultságot visszavonja. 

 

Pécs, …………….. 

 ……………………….. 

 szülő 

 

A kérelmet támogatom/nem támogatom. 

 ………………………… 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

A támogatott kérelmet jóváhagyom/elutasítom. 

 ………………………… 

 dr. Litter Adrienn 

 tagintézmény-vezető  



Kérelem 

a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája WIFI hálózatának használatához 

 

Alulírott …………………….………… (tanuló neve) ……..… (osztálya) osztályos nagykorú tanuló ezúton 

kérem, hogy számomra a PTE-Deák hálózathoz hozzáférést biztosítani szíveskedjenek. 

 

Egyben tudomásul veszem az alábbiakat: 

 

1. Tevékenységemért teljes körű felelősséget vállalok. 

2. A használat során köteles vagyok betartani a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és a 

házirend vonatkozó rendelkezéseit. 

3. Tilos a hálózat kereskedelmi célú használata, fájlmegosztó programok használata. 

4. Az általam okozott károkért teljes anyagi felelősséget vállalok. 

5. A hozzáféréshez szükséges adataimat harmadik fél részére nem adom át. Amennyiben átadom, a 

harmadik fél által okozott károkért is teljes jogú felelősséget vállalok. 

6. Jogsértés gyanúja esetén az iskola az eljáró hatóság kérésére kiadhatja adataimat. 

7. Az iskola a csatlakoztatott eszközön bekövetkező problémákért nem vállal felelősséget. 

8. A hozzáférés minden esetben 1 tanévre (szeptember 15-június 30-ig) érvényes, azt évente kérelmezni 

kell. 

9. Az iskola fenntartja a jogot, hogy a használatra irányuló kérelmet indoklás nélkül elutasítsa, a már 

megadott jogosultságot visszavonja. 

 

Pécs, …………….. 

 ……………………….. 

 tanuló 

 

A kérelmet támogatom/nem támogatom. 

 ………………………… 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

A támogatott kérelmet jóváhagyom/elutasítom. 

 ………………………… 

 dr. Litter Adrienn 

 tagintézmény-vezető 

  



Adatok az iskolai wifi hálózat regisztrációjához 

       

Az iskolai wifi hálózat használatához a kérvényen túl az alábbi adatokra van szükség. 
A piros színű adatok megadása kötelező a regisztrációnál, a telefonszámra csak 
akkor van szükség, ha valaki telefonra kéri a belépési kódot. Az adatokat 
elektronikus úton kérjük visszaküldeni. 

Teljes név   

Osztály   

Születési név   

Születési hely   

Születési idő   

Anyja lánykori neve   

Diákigazolvány száma   

Állandó lakcím   

E-mail   

Mobiltelefon   
Jelszót a telefonszámra kéri   

       

Felsősök, középiskolások: Miski Péter miskipeter@gmail.com 

  
 


