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https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eac/mobility/


A Mobility Tool + funkciói 

 

• A projektek adminisztrációja itt zajlik 

 

• Az intézményi beszámolás ezen keresztül 

történik 

 

• Az eszközt az Európai Bizottság fejlesztette a 

projektek koordináló intézményei számára 

 

• Minden szerződéshez saját felület tartozik 



A Mobility Tool+ használói 

• Kedvezményezett intézmény(ek)  

• Nemzeti Irodák 

• Európai Bizottság 

 



MT+ technikai 

információk 
 

• EU-login fiók 

• MT+ nyelve: angol / magyar 

– Angolt érdemes választani 

• Ajánlott böngésző: Internet Explorer, de 

Mozilla és Chrome is jó 
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MT+ 

 

• Ki látja a felületet? Ki tölti ki? Kinek adjunk 

hozzáférést? Kinek érdemes? 

 

• Szerkesztés: különböző fülek 
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• Szakmai előrehaladás, pénzügyi beszámolás 
nélkül 

Előrehaladási jelentés (Progress Report) 

• Szakmai jelentés, pénzügyi beszámolással 

Időközi beszámoló (Interim Report) 

• Szakmai jelentés, pénzügyi beszámolás, 
egyenlegrendezés 

Záróbeszámoló (Final Report) 
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Feladatok, tudnivalók 

Mobility Tool+ 

• E-mail egyeztetés az irodával (kontakt) 

• Útmutató elolvasása! 

• EU login ügyfélkapu regisztráció (elvileg 
már mindenkinek van) 

• Projekt adatainak feltöltése  

• Fontos: bizonyos adatok, infók elkérése a 
partnerektől a kitöltéshez a projekt ideje 
alatt folyamatosan! 

• Beszámolók elkészítése  

 



Változásokról 

Értesítsenek minket: 

 

•Intézményi adatok 

•Kapcsolattartó személye, elérhetőségei 

•BANKSZÁMLASZÁM 

 

Regisztrációs felület és e-mail! 
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Tennivalók 
 

• Adatok és költségek gyűjtése a fenti táblázatok 

szerint 

• Partnerektől is 

• Nevek és e-mail címek gyűjtése (nemzetközi 

tanulási, oktatási és képzési tevékenységek) 

• Kontakt e-mail cím változásának bejelentése 

(ha történik ilyen) 

• Útmutató elolvasása, tanulmányozása 



Útmutatók 

- Automatikus üzenet a projekt bekerülése után 

- NI instrukciók levélben 

- Mobility Tool+ felülethez (angol nyelvű) 

- Film a Mobility Tool+ használatáról (angol 
nyelvű) 

- A belépés után találja a legfrissebb verziót 
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http://tka.hu/docs/palyazatok/mobilitytoolguideforbeneficiaries20160602.pdf
http://tka.hu/docs/palyazatok/mobilitytoolguideforbeneficiaries20160602.pdf
http://tka.hu/docs/palyazatok/mobilitytoolguideforbeneficiaries20160602.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vD5Uh1RCaMM
https://www.youtube.com/watch?v=vD5Uh1RCaMM
https://www.youtube.com/watch?v=vD5Uh1RCaMM


Mobility Tool+ 

• Elérési útja: 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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Köszönöm a figyelmet! 
 

 

Tempus Közalapítvány 

www.tka.hu 

 


