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KÉRELEM PÁLYÁZATI PROJEKT HONLAPJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

Pályázati projekt számára kommunikációs feladatként vállalt honlapot lehetőség van ingyenesen a központi egyetemi 

honlaprendszerben alhonlapként üzemeltetni, amelyet a Kommunikációs Igazgatóságtól lehet igényelni (a vonatkozó egyetemi 

honlap szabályzat alapján), az így átadott alhonlap mind a webcímében, mind arculatában megfelel az érvényes egyetemi 

szabályzatoknak, elvárásoknak. A honlap technikai karbantartója az Informatikai Főigazgatóság, míg a tartalomfeltöltéséért és 

annak helyességéért az igénylő felel. A Kommunikációs Igazgatóság személyes képzéssel és online segédlettel támogatja a 

tartalomfeltöltést. Amennyiben a pályázati projekt keretében vállalt honlapot a központi honlaprendszertől eltérő webcímen 

és/vagy arculattal és/vagy technikai rendszeren kívánják üzemeltetni, úgy az alábbi kérelmet szükséges benyújtani a 

Kommunikációs Igazgatósághoz, amely az helyes kitöltés mellett, 2 munkanap alatt kommunikációs szempontból véleményezi, 

majd továbbítja az Informatikai Főigazgatóság számára is informatikai tárgyú véleményezésre. Az Informatikai Főigazgatóság 2 

munkanap alatt véleményezi a kérelmet. Eltérő döntés esetén a kérelmet továbbítják rektor felé végső döntésre.   

A pályázati projekt megnevezése: 

 

 

A projektet az SE részéről vezető szervezeti 

egység(ek) pontos megnevezése: 

 

A honlapért teljes körűen felelő, arról döntést hozó 

egyetemi alkalmazott személy neve és beosztása 

(kérelmező): 

 

A kérelmező e-mail címe:  

A kérelmező telefonszáma:  

A létrehozni kívánt honlap célja:  

 

 

A honlap célcsoportja:  

A honlap várható tartalma, struktúrája:  

A honlap funkciói (szöveg, kép, esetleg videó 

közlésétől eltérő, programozást igénylő funkciók): 

 

A tervezett technikai megoldások (a honlapot 

üzemeltető rendszer, adatbázis, stb. ha már van 

ilyen):  

 

A honlap kötelező fenntartási időszakának vége:  

A honlap várható sorsa a fenntartási időszak 

lejártával:  

 

A honlap tartalmi szerkesztő(i)nek neve és 

elérhetősége: 

 

 

A felmentési kérelem jellege X részletesen indokolja a kérelmet 

a központi honlaprendszer használata 

alóli felmentés (1.) 

  

a semmelweis.hu domain használata 

alóli kivétel (2.) 

  

az SE honlap arculat használata alóli 

kivétel  (3.) 

  

 

A kivétel várhatóan milyen bruttó költséget 

jelent az egyetem számára (tételesen): 

 

Mekkora összeg biztosított a honlap fenntartási 

időszaka alatti tartalmi és/vagy technikai 

üzemeltetésre (tételesen felsorolva): 

 

Amennyiben az egyetem hozzájárul a fenti felmentési kérelemben szereplő honlap megvalósulásához, vállalom a projekt teljes 

fenntartási időszakára a honlap technikai és tartalmi üzemeltetését az egyetem érvényes honlap és kommunikációs szabályzatainak 

megfelelően. 



Budapest,  

……………………………………………….. 

Aláírás, pecsét 

 

Kommunikációs Igazgatóság véleménye (aláhúzással jelölendő) 

A kérelmet szakmailag támogatom A kérelmet szakmailag nem támogatom 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………………… 

aláírás, pecsét 

Indokolás:  

Dátum:  

 

 

……………………………………… 

aláírás, pecsét 

 

Informatikai Főigazgatóság véleménye (aláhúzással jelölendő) 

A kérelmet szakmailag támogatom A kérelmet szakmailag nem támogatom 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………………… 

aláírás, pecsét 

Indokolás:  

Dátum:  

 

 

 

……………………………………… 

aláírás, pecsét 

 

REKTORI DÖNTÉS A SZAKIGAZGATÓSÁGOK VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉGE ESETÉN (aláhúzással jelölendő) 

A kérelmet jóváhagyom A kérelmet nem hagyom jóvá 

Dátum:  

 

 

……………………………………… 

aláírás, pecsét 

 


