
 

1. Profil létrehozása 

1.1. A programba jelentkezni regisztrációt követően lehetséges. Regisztrálni a deryneprogram.hu 

honlapon, a jobb felső sarokban látható Bejelentkezés gombon keresztül lehet. 

 

1.2. Ha még nincs felhasználói fiókja, kattintson a Regisztrációra. 

1.3. Adja meg a nevét és a kapcsolattartáshoz egy (aktív) e-mail címet, telefonszámot. 

1.4. Adjon meg egy jelszót. 

1.5. Az Adatvédelmi nyilatkozatot olvassa el és ha hozzájárul a benne foglaltakhoz, pipálja ki. 

1.6. Kattintson a Regisztrációra. 

1.7. Ezután a megadott e-mail címre kapni fog egy megerősítő e-mailt a sikeres regisztrációról. 

 
2. Befogadóhely regisztrációja 

2.1. Jobb oldalt, az Országjárás logó alatt kattintson a Jelentkezem befogadóhelyként gombra. 

2.2. Töltse ki az űrlapot. 

• A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! Ezek nélkül nem tudja elmenteni az adatokat! 

Beküldéskor a rendszer automatikusan visszadobja a pirossal jelölt, kitöltendő részekhez. 

• További segítségért húzza a kurzort a mező melletti kérdőjelre. 

• Fotókat a jobb oldali Dokumentumok és beküldés fülnél tölthet fel, az adott mező melletti 

kicsi felhő ikonra kattintva. 

2.3. Jobb oldalt, a Dokumentumok és beküldés fülön található Adatvédelmi nyilatkozatot olvassa el 

és ha hozzájárul a benne foglaltakhoz, pipálja ki. 



 

2.4. Ha minden kész és véglegesíteni szeretné az adatlapot, kattintson a Beküldésre. 

• Ha még van kitöltendő rész, amelyet később szeretne pótolni, kattintson a jobb oldalt 

látható Mentés vázlatként gombra. Az elmentése egy kis időt vehet igénybe, kérjük, csak 

egyszer kattintson a Mentés vázlatként gombra! 

• Sikeresen elmentett vázlatkor egy felugró ablak jelenik meg. 

 
• Sikeres beküldés esetén a regisztrációt követő munkanapon felvesszük Önnel a 

kapcsolatot. 

  



 

3. Befogadóhely adatellenőrzés  

3.1. Beküldött befogadóhelyi regisztráció esetén megkapja a tájékoztató levelünket, amelyet 

kérjük, figyelmesen olvasson el! 

 
3.2. Ezután a regisztrációt kollégáink átnézik és bármilyen hiányzó adatnál, információnál e-mail-

es tájékoztatást adunk. A produkciószervezés menete csak az adatpontosítás után kezdődhet 

meg. 

3.3. Ha a Befogadóhely regisztrációja sikeres volt, megkezdődhet a produkciószervezés. Erről e-

mail-es tájékoztatást adunk. 

 
4. Befogadóhely státuszok 

4.1. Az adott befogadóhely státusza a névnél található. Ez jelzi, hogy a befogadóhelyi regisztráció 

jelenleg milyen szakaszban van. 

• Vázlat: Még nem véglegesítette a Befogadóhely regisztrációját. Ha minden kész, a 

véglegesítéshez kattintson a jobb oldalt látható Beküldésre. Ha még van kitöltendő rész, 

amelyet később szeretne pótolni, kattintson a jobb oldalt látható Mentés vázlatként 

gombra. 

• Beküldve: Véglegesítette és beküldte a Befogadóhely regisztrációját, amely beérkezett 

hozzánk és ellenőrzés alatt áll. Ha adatpontosítás szükséges, felvesszük Önnel a 

kapcsolatot az adategyeztetéshez. 

• Elfogadva: A Befogadóhely regisztrációja sikeres volt, megkezdődhet a 

produkciószervezés. Erről e-mail-es tájékoztatást adunk. 



 

• Elutasítva: A Befogadóhely regisztrációja sikertelen volt, ennek részleteiről e-mail-es 

tájékoztatást adunk. 

 

 

 

  


