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Bevezetés
A rendszer célja, hogy elektronikus felületet biztosítson az KBA pályázati kiírás keretében
pályázni szándékozók számára. A rendszert közvetlenül a következő webcímen érheti el:
https://palyazat.kbka.org

Bejelentkezés / Regisztráció
Kérjük a fő menüben kattintson a „Bejelentkezés” menüpontra.

Majd kattintson a kék „Bejelentkezés HALLGATÓK részére” gombra. A gomb lenyomása után
a rendszer átnavigálja Önt a bejelentkezési felületre.

1

Amennyiben még nincsen fiókja, regisztrálhat egyet a „Regisztráció HALLGATÓK részére”
gombra kattintva, a rendszer átnavigálja a regisztráció oldalra.

Itt kérjük a „Regisztráció” gombra kattintás előtt, ellenőrizze a megadott adatait.
A regisztráció után a rendszer küldeni fog önnek a megadott email címre egy aktiváló linket
amire rákattintva tudja aktiválni fiókját.
Belépés után a rendszerben a munkamenet idő 20 perc. Ez azt jelenti, hogy ennyi idő
inaktivitás után a rendszer automatikusan ki fogja Önt jelentkeztetni, hogy mások is sorra
kerülhessenek.

Alapadatok űrlap kitöltése
Bejelentkezés után az első lépés, hogy kitölti a hallgatói alapadat űrlapot.
Amennyiben még nem töltötte ki a hallgatói alapadatok űrlapot, akkor a rendszerbe
történő belépés után a fő menüből válassza az „Áttekintés” menüpontot. A rendszer
jelezni fogja, hogy még nem rendelkezik pályázóval:

Kattintson a linkre.
A rendszer automatikusan menti a válaszokat, így nincs szükség külön mentésre. A kitöltést
bármikor megszakíthatja. Ha a fő menüből az „Alapadatok” menüpontot válassza, akkor az
űrlap kitöltése folytatható.
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Amikor kitöltötte az űrlapot, kérjük nyomjon rá a lap tetején vagy a lap alján található
„következő művelet kiválasztása gombra”

A gomb lenyomása után a rendszer átirányítja önt erre az oldalra:

Az űrlap szerkesztésének folytatásához kérjük nyomja meg az „Űrlap megnyitása gombot”
Amennyiben nem kívánja tovább szerkeszteni az űrlapot, nyomjon rá a zöld beküldés
gombra, ezzel véglegesíti a rendszerben az adatait.
Ha a gomb megnyomása után a lap tetején hiba jelenik meg, kérjük javítsa majd
próbálkozzon újra a „Beküldés” gomb megnyomásával.
A gombra kattintás után a rendszer átirányítja önt az áttekintés oldalra, ahol látja a
különböző feladatait, beküldött űrlapjait.

Amennyiben módosítani szeretné az alapadatait kérjük kattintson a „Hallgató alapadat
űrlap” linkre
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Majd kattintson a sárga „adatmódosítás indítása” gombra és a rendszer átirányítja önt.

Itt a kék „Űrlap megnyitása” gombra kattintva tudja szerkeszteni az alapadatait.
Miután módosította az alapadatait kérjük nyomjon rá a zöld „Beküldés” gombra.
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Pályázat indítása
Miután az alapadatok űrlapot hiánytalanul kitöltötte, a pályázat indításához válassza a
főmenü „Áttekintés” menüpontját. Majd kattintson az „Új pályázati jelentkezés” gombra.

A gomb lenyomása után megjelenik pályázati űrlap. A pályázati űrlap több oldalból áll. Az
oldalak között az űrlap tetején és alján található lapozógombokkal, vagy a legördülő
menüvel válthat.

Az űrlap első oldala az alapadatok. Az itt található válaszok nem szerkeszthetőek. Ha ezeket
módosítani szeretné, kérjük kattintson a Főmenü „Alapadatok” gombjára majd az indítson
adatmódosítást.
A rendszer automatikusan menti a válaszokat, így nincs szükség külön mentésre. A kitöltést
bármikor megszakíthatja. Amennyiben a főmenüben az „Áttekintés” menüpontra kattint,
folyamatban lévő pályázatát újra eléri a „Beküldésre váró pályázati jelentkezés űrlapok”
mappára kattintva.

Kérjük töltse ki az összes oldalon lévő kérdéseket, és csatolja fel a szükséges fájlokat.
Amennyiben végzett, akkor pályázatát az űrlap alján zöld „beküldés” gombbal küldheti be
vagy az űrlap alján és tetején található „következő művelet kiválasztása gombra” gombbal
léphet vissza, ahol 2 gomb jelenik meg:
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A zöld „Beküldés” gombbal küldheti be a pályázatát.
A piros „Törlés” gombbal törölheti pályázatát.
Beküldött pályázatát megtalálja a rendszer „Áttekintés” oldalán a „Beküldött pályázati
jelentkezés űrlapok” kattintva.

Hiánypótlás, illetve az értékelés végén a rendszer e-mailben fogja tájékoztatni.
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