
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 (6.66) szoba
         1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A szoba
Telefon: 372-2500/6800
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: http://iig.elte.hu

FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ IGÉNYLŐLAP
TISZTELETBELI ELTE-POLGÁROK RÉSZÉRE

Az igénylő adatai:

Igényelt IIG-azonosító:
   
   
FONTOS! Kérjük, olvassa el a 2. oldalon található Fontos információk részt!

Az azonosító érvényessége: 

Teljes név:

Édesanyja leánykori neve:      

Születési dátum:  

E-mail cím:            

Telefonszám:    

Jogviszony típusa:        

A felelősségvállaló adatai (tanszék vagy szervezeti egység vezetője):

Név:

Caesar-azonosító:

Telefonos elérhetőség:  

Beosztás:         

Aliasz létrehozása (pl. keresztnev.vezeteknev@btk.elte.hu)

                                                                                                                                         @                                                       .elte.hu

Tudnivalók:  Az ügy menetéről a felelősségvállaló caesaros e-mail címére értesítést fogunk küldeni.  A Caesar szolgáltatásról bővebb
információkat a http://caesar.elte.hu/ honlapon olvashat. A Wi-Fi szolgáltatásról a http://iig.elte.hu/szolgaltatas/wifi honlapon olvashat. Az elektronikus
ügyintézési felületünket a https://ugykezelo.elte.hu oldalon érheti el. 

FIGYELEM! Minden mező kitöltése kötelező! Kérjük, hogy az igénylőlapot töltse ki, nyomtassa ki, írja alá, majd azt az illetékes Ügyféltámogató csoportnak 
küldje el a hivatalos (ELTE) címéről vagy adja le személyesen! 

Szeretnék Wifi-azonosítót is

1 hónap 12 hónap

DolgozóHallgató

Szeretnék Caesar-azonosítót is

Szeretnék aliaszt is:



Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127 (6.66) szoba
         1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A szoba
Telefon: 372-2500/6800
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: http://iig.elte.hu

Az igénylés indoklása pár mondatban:

Fontos információk

- Erre az azonosítóra a rendszerünkben való azonosításhoz van szüksége a későbbiekben.
- Az azonosító a jövőben nem módosítható, kérjük, ennek figyelembe vételével válassza meg azt.
- Csak olyan azonosító választható, mely személyre utal. Nem adunk ki olyan azonosítókat, melyek pl. szervezeti egységre, intézményre, 
földrajzi névre, illetve egyéb szervezetre, cégre, foglalkozásra utalnak (pl. kavezo, irodalomtanar, biologiakutatas, stb.).
- Az azonosító legalább 3, legfeljebb 12 karakter hosszúságú lehet, csak az angol ABC betűit, számjegyeket és kötőjelet tartalmazhat. 
Nem lehet benne pont, szóköz vagy alulvonás sem. Csak betűvel kezdődhet.
- Az azonosító elkészültekor minden esetben az igénylőnek (vagy a meghatalmazottjának) személyesen meg kell jelennie az Operátori 
Szolgálat valamelyik irodájában (http://iig.elte.hu/ugyfeltamogatas/elerhetoseg), és személyazonosító okmány felmutatása után kapja 
meg a kezdeti jelszót, melyet minél hamarabb meg kell változtatnia az https://ugykezelo.elte.hu oldalon.
- A Caesar szolgáltatásról bővebb információkat a http://caesar.elte.hu/ honlapon olvashat. A Wi-Fi szolgáltatásról a 
http://iig.elte.hu/szolgaltatas/wifi honlapon olvashat. Az ügyintézési felületünket a https://ugykezelo.elte.hu oldalon érheti el. 

Ezt a részt az igénylő tölti ki:

A szolgáltatás felhasználási rendjét ismerem, magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kelt: Aláírás:
 

Ezt a részt a felelősségvállaló tölti ki:

Igazolom, hogy a nevezett személy a megadott szervezeti egységgel a fenti indoklásban részletezett hivatalos kapcsolatban
áll. Engedélyezem, hogy ezen kapcsolat alapján az ELTE Informatikai Igazgatóság Caesar-szolgáltatásaihoz azonosítót 
igényeljen.

Kelt: Aláírás:
 

FIGYELEM! Minden mező kitöltése kötelező! Kérjük, hogy az igénylőlapot töltse ki, nyomtassa ki, írja alá, majd azt az illetékes Ügyféltámogató csoportnak 
küldje el a hivatalos (ELTE) címéről vagy adja le személyesen! 
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