
Koordinátori útmutató 
az esélyegyenlőségi pályázatokhoz



A HALLGATÓ 
FELADATAI

• A pályázatokat a hallgató egyénileg nyújtja be a 

https://eselyegyenloseg.tpf.hu felületen

(az oldal a https://itiner.tpf.hu/APP/#/login oldalra 

irányítja) 

• Belépés csak gmail-es email címmel, ha nincs, létre 

kell hoznia egyet

• Adatkezelési tájékoztató megismerése, elfogadása 

• Személyes adatok megadása

• Jogosultságot igazoló dokumentumok, nyilatkozatok 

feltöltése

https://itiner.tpf.hu/APP/#/login


I. A hallgató az online felületen beadja a 

pályázatot.

II. Az intézményi Erasmus+ koordinátor a hallgató 

pályázatát 

az online felületen bírálja el, 

a megfelelő pályázatokat továbbítja a Tempus 

Közalapítvány számára.

III. A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma elbírálja a 

továbbított pályázatokat, a intézmények a 

kuratóriumi döntésről 3 munkanapon belül 

kapnak értesítést. 

A FOLYAMAT 
FŐ LÉPÉSEI



1. A hallgató emailben megerősítést kap a pályázat benyújtásáról

2. Az intézményi Erasmus+ koordinátor értesítő emailt kap arról a 

noreply@tpf.hu feladótól, hogy új esélyegyenlőségi pályázatot nyújtottak be 

A hallgató az online felületen beadja a pályázatot

a koordinátor feladata ekkor indul
https://eselyegyenloseg.tpf.hu felületre 

belépve
(az oldal a https://itiner.tpf.hu/APP/#/login

oldalra irányítja) 

mailto:noreply@tpf.hu
https://itiner.tpf.hu/APP/#/login


1. Erasmus státusz ellenőrzése: 

• A hallgatónak van nyertes Erasmus+ pályázata, amely a 2021-es vagy azt 

követő pályázati évből kerül kifizetésre  

→ Erasmus pályázó zöldre állítva 

2. Jogosultsági szempont ellenőrzése: 

• A feltöltött mellékletek a pályázati felhívásban meghatározottak szerint 

igazolják a pályázó jogosultságát

• A feltöltött dokumentumok alapján jogosult kiegészítő támogatásra

3. Támogatásra jelölés: 

• Zöldre állítani, amennyiben mindkét fenti kategóriának megfelel 

A jogosultságok ellenőrzése



A felület alapbeállítása, hogy az „Erasmus pályázó” és a „Támogatásra javaslom” zölden jelenik meg   



a. mert nem rendelkezik Erasmus+ nyertes 
pályázattal a 2021-es tanévben
b. nem megfelelő igazolást nyújtott be
c. a benyújtott jogosultságot igazoló 
dokumentumok alapján nem jogosult 
kiegészítő támogatásra

Állítsa pirosra a téglalapokat és 
kattintson a zöld pipára! 
Ezzel a hallgató automatikusan emailt kap 
az elutasítás tényéről és a további 

teendőiről.

Amennyiben a pályázó nem jogosult a kiegészítő támogatásra:



A végleges igénylőlap előállításához szükséges iktatószám generálása

1.

2. 

3. 



A kérelem továbbítása

1.

2. 



A pályázat sikeres továbbítását az alábbi üzenet jelzi 



Feltöltött és generált csatolmányok megtekintése a felületen

2. Feltöltött 
dokumentumok 
megtekintése:

3. Csatolmányok 
letöltése:

1. kattintson a a jobb felső sarokban a       ikonra



Nézetváltás a felületen


