
1. sz. függelék 

Egyedi felhasználási szerződés 

 
Nem nyilvános, mobil hírközlési szolgáltatás igénybevételére 

 

Telefonszám: 
  

Dátum: 
  

Szerződés száma: 
     

MK azonosító: 
     

 

1.) Személyes adatok: 
 
Felhasználó adatai: 

Név:    _FOGVATARTOTTNEVE_ 

Anyja neve:   _ANYJANEVE_ 

Születési hely, dátum:  _SZULETESIHELY_, _SZULETESIDATUM_ 

Állandó lakcím:   _ALLANDOLAKCIM_ 

Fogvatartotti nyilvántartási szám: _NYILVANTARTASIAZONOSITO_ 

(továbbiakban „Felhasználó”) 
 

Szolgáltató adatai: 
 

Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. 

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  

Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. 

Postacím: 1519 Budapest Pf. 512 

Cégjegyzékszám: Bejegyezte a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-041928 szám alatt 

(továbbiakban „Szolgáltató”) 

 

2.) A szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

 
Jelen Egyedi felhasználási szerződés aláírásával a Felhasználó és a Szolgáltató egyedi felhasználási szerződést köt nem nyilvános, 

mobil hírközlési szolgáltatásra. A jelen egyedi felhasználási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a hozzá csatolt BVOP Díjszabás 

tájékoztató, amely többek között a szolgáltatás leírását, díjazását, valamint a díjazás feltételeit tartalmazza. 

 

A szolgáltatás használata a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: „BVOP”) által kiadott, mindenkor 

hatályos BVOP intézkedés(ek)ben szereplő speciális feltételek figyelembevételével történik. A szolgáltatás használatához speciális 

mobil telefon készülék szükséges, és a készülék használatához szükséges egyedi szolgáltatásokat a jelen felhasználási szerződés és 

annak díjai magukban foglalják. A készüléket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet biztosítja a Felhasználó 

számára. 

 

3.) Meghatalmazások 

 

A Felhasználó, a jelen egyedi felhasználási szerződés aláírásával meghatalmazza a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv 

intézményt/intézetet, hogy a szolgáltatás ellenértékének kifizetése kapcsán a képviseletében eljárjon. 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BVOP, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet a jelen 

egyedi felhasználási szerződéssel kapcsolatosan a Szolgáltató képviselőjeként jogosult eljárni.  

 

4.) Megszűnés 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen egyedi felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, a korábban 

feltöltött és még fel nem használt összeg felhasználására a továbbiakban nincs lehetőség. A fel nem használt összeget a Szolgáltató a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet útján téríti vissza, közvetlen visszatérítésre nincs lehetőség. A jelen 

egyedi felhasználási szerződés megszűnésekor a Felhasználó a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet részére 

átadja az általa használt készüléket. 

 

_INTEZET_VAROSA_, _DATUM_ 

 

_SZERZODESSZAM_ 

_MKAZONOSITO_ 

_TELEFONSZAM_ _DATUM_ 
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………………………… 

………………………… 

 Felhasználó Szolgáltató 

Melléklet 
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