
Intézményi regisztráció és 
a Web eform áttekintése 



Szervezetek Regisztrációs felülete (ORS)

• Pályázat benyújtásához elengedhetetlen lépés a szervezet/intézmény regisztrációja

• Mielőtt regisztrálná szervezetét/intézményét… - Vajon regisztrálta-e már más?

• EU Login fiók szükséges a belépéshez

• Csak az látja az adatokat, akinek az e-mail címe hozzá van rendelve a szervezethez/intézményhez

• Minden szervezet/intézmény egyedi, ún. OID azonosítót kap

• Ezt az azonosítót szükséges használni minden pályázat esetén



• Minden *-gal jelölt mező kitöltése kötelező
• Kék szín – nyilvánosan elérhető adatok
• PIC kód – ha már össze van kötve OID-val
• Ha minden kész – a piktogram zöldre vált
• Az intézmény státusza a felületen:

- Draft
- Waiting for certification
- Waiting for confirmation
- NA certified
- Invalidated









Web eform felület – ahol a pályázati űrlap 
megtalálható

• Online felület - folyamatos net kapcsolat, automatikus mentés 2 másodpercenként

• A kitöltés bármikor abbahagyható és folytatható – pdf-ben letöltés (biztonsági mentés)

• Pályázat benyújtása kizárólag online történik

• A kitöltés során érdemes sorban haladni





• Bal oldalon található a menürendszer

• Ha az összes kötelező mező ki van töltve a név mellett lévő 
ikon zöldre vált

• A submit gomb addig inaktív, míg van olyan kötelező mező, 
ami nem, vagy nem a szabályoknak megfelelően lett kitöltve

• Bal oldalon a zöld sávban látszik, a mentés ideje, ki 
szerkesztette utoljára, ki szerkeszti az adott időben az 
űrlapot.

• PDF gomb folyamatosan aktív 





Jelölések:

A mező kitöltése kötelező

Van olyan mező, ami még nem került kitöltésre. Valamilyen információ 
hiányzik vagy nem szabályszerűen van megadva az adat az űrlapon

Az összes kötelező mező a szabályoknak megfelelően ki lett töltve

Az adott mezőhöz plusz, kiegészítő információt tartalmaz

További lehetőségek kiválasztásához vezet

Egyes mezők esetén további sorok generálása



Navigációs sáv

Az egy oldalon megjelenő adatok, mezők nem minden esetben látszódnak egyben

• A képernyő jobb oldalán a görgetősáv használata

• A képernyő tetején megjelenő navigációs sáv használata



Mellékletek



Az űrlap megosztása

• Csak az űrlap létrehozója tudja 
megosztani és a megosztást visszavonni

• Egyszerre csak 1 valaki tudja 
szerkeszteni az űrlapot

• 10-15 perc míg be tud lépni a másik 
szerkesztő

• Csak az űrlap tulajdonosa tudja 
benyújtani az űrlapot

• Eu Login fiók szükséges



Az űrlap, amihez jogosultsága van



• 10 perc inaktivitás után automatikusan 
felugrik egy ablak, hogy a szerkesztési 
idő lejárt

• Csak a „Go to home page” lehetőségre 
lehet kattintani

• Az űrlapot újra meg kell nyitni a 
szerkesztéshez



• Csak 100%-os kitöltöttség esetén 
aktív a submit gomb

• A Submission History menüben 
ellenőrizhető a a benyújtás 
sikeressége

• Ha a benyújtás sikertelen, hibaüzenet 
jelenik meg, erről készítsenek 
képernyőképet, amit elküldenek 
nekünk



ORS felület elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home

ORS útmutató magyar nyelven: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=402194648

ORS útmutató angol nyelven: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Organisation+Registration+
Guide

Web eform felület: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Web eform útmutató: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+G
uidelines

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=402194648
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Organisation+Registration+Guide
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines


Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőség: Erasmus+_IT@tpf.hu


