
 

F O R R Á S T Á R  

Központi elektronikus pályáztatási rendszer  
regisztrációs tájékoztatója 

 

Technikai információ: A rendszer Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészőkre optimalizált. Más böngészőből az üzembiztos használatát nem 

tudjuk garantálni. 

A rendszerbe történő belépést / regisztrációt biztosító nyitó oldal: 

 



Regisztráció első lépéseként kattintson a Regisztráció gombra! 

 

 



A megjelenő oldalon általános tájékoztatót a regisztrációról, az oldal alján pedig 4 funkciógombot. 

 
A funkciógombok ismertetése balról jobbra haladva:  
 
Vissza - amennyiben mégsem szeretne regisztrálni 

Szervezet regisztráció - értelemszerűen minden nem „Természetes személy” esetén használandó regisztrációs felület. Az „adószámmal rendelkező 

magánszemélyek (GFO233)” és az „egyéni vállalkozók (GFO 231)” szintén itt tudják magukat regisztrálni. Kérjük, pontosan válassza ki a megfelelő jogi 

státuszt. Előfordulhat, hogy adott pályázatnál ez „szűrő” feltétel és nem engedi a rendszer a pályázat benyújtását. 

Személy regisztráció - „Természetes személyek” regisztrációját biztosító felület.  

Egyszerűsített regisztráció - Egyszerűsített regisztrációs lehetőség azon partnereinknek, akik 2015.01.01 utáni időszakban papíralapú pályázattal már 

pályáztak bármely pályázatunkon. 

 

 

Az egyes regisztrációs folyamatok ismertetése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Személy regisztráció folyamata: 

Első lépésben kérjük, olvassa el, tanulmányozza át az Általános szerződési feltételeket, melyeket az „Ált.szerz.feltételek” gombra kattintva érhet el. 

 

Ezután a bal oldali menü oszlop minden elemén végighaladva minimálisan a sárga színű kötelező mezőket kitöltve valós és pontos adatokkal, eljut a 

regisztráció véglegesítéséig, amit a „Regisztráció” gombra kattintva tehet meg. 

Ezt követően a megadott e-mail címére egy tájékoztató e-mailt kap, amiben megtalál minden szükséges információt a regisztráció véglegesítéséhez 

és az első pályázatának beadásához szükséges további tennivalóiról. 



Szervezet regisztráció folyamata: 

Első lépésben kérjük, olvassa el, tanulmányozza át az Általános szerződési feltételeket, melyeket az „Ált.szerz.feltételek”gombra kattintva érhet el. 

 

Ezután a bal oldali menü oszlop minden elemén végighaladva minimálisan a sárga színű kötelező mezőket kitöltve valós és pontos adatokkal, eljut a 

regisztráció véglegesítéséig, amit a „Regisztráció” gombra kattintva tehet meg.  

 



További technikai segítség: 
Az alapadatok közt szereplő „Bírósági nyilvántartási szám” nem más, mint a „Cégjegyzék szám” 

 

Amennyiben a „Hivatalos képviselő” illetve „Aláíró” egy – egy személy, úgy kérjük, az alattuk levő „Önállóan” jelölőnégyzetben ezt jelezze, más esetben 

a rendszer további képviselő illetve aláíró adatait kéri. 

A regisztráció végén a „Regisztráció” gomb megnyomását követően a megadott e-mail címére egy tájékoztató e-mailt kap, amiben megtalál minden 

szükséges információt a regisztráció véglegesítéséhez és az első pályázatának beadásához szükséges további tennivalóiról. 

 



Egyszerűsített regisztráció folyamata: 

Ezt kizárólag azok a partnereink tudják igénybe venni, akik 2015.01.01 követően papíralapú pályázatot nyújtottak be bármely az OFA Nonprofit Kft. 

felé. 

 

Itt a már benyújtott pályázatán szereplő Adószám, Székhely irányítószám, Bankszámla szám alapján a rendszer kikeresi és előtölti a rendelkezésünkre 

álló adatait a megfelelő regisztrációs űrlapon, majd ezt követve az adatok ellenőrzése, szükség szerinti javítása, pótlása után (a megfelelő regisztrációs 

folyamat szerint) tudja elektronikusan regisztrálni magát. 


