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ÜGYFÉLKAPU - EU LOGIN

EU Login Organisation Registration

System (ORS)  OID azonosító pályázat

benyújtás

EU Login - regisztráció:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Javasoljuk, hogy az EU Login

regisztrációjánál egy intézményi e-mail

címet adjon meg, melyhez minden érintett

munkatárs hozzáférhet!

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Figyelem!

A jelszavát másfél

órán belül meg kell

adnia az e-mailben

kapott link

segítségével,

különben a jelszó

érvényét veszti.

Ebben az esetben újra

meg kell adnia

felhasználónevét és

meg kell erősítenie az

igénylést.



ÜGYFÉLKAPU - EU LOGIN

EU Login - belépés: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

E-mail cím és

jelszó megadásával

Elfelejtett e-mail cím  Tempus 

Közalapítvány 

Elfelejtett jelszó  EU Login

EU Login kézikönyv 
https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_kezikonyv_2020_01_23_vegleges.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://tka.hu/docs/palyazatok/eu_login_kezikonyv_2020_01_23_vegleges.pdf


INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓ

Participant

Portal
PIC kód

Organisation 

Registration system

OID azonosító

SEDIA Funding & 

Tenders Portal

PIC kód

Decentralizált 

pályázatok 

(Erasmus+)

Centralizált 

pályázatok 
(Kreatív Európa, Európa a 

Polgárokért, EU Aid Volunteers )





ÚJ OID AZONOSÍTÓ LÉTREHOZÁSA



ÚJ OID AZONOSÍTÓ LÉTREHOZÁSA



ÚJ OID AZONOSÍTÓ LÉTREHOZÁSA

 Organisation contact person (kapcsolattartó):

o akivel a szervezetről/intézményről érdeklődők felvehetik a kapcsolatot

o nem szerkesztheti az adatokat, nem módosíthatja a dokumentumokat

o az oldalra belépve nem látja az adott szervezetet/intézményt, ahol kapcsolattartóként 
meg van jelölve (kivéve, ha meghatalmazott kapcsolattartó is)

o kapcsolattartónak csak egy e-mail-t lehet megadni, ami később módosítható

o a kapcsolattartó adatait láthatják: NI munkatársak, az adott szervezet/intézmény 
meghatalmazott kapcsolattartója/kapcsolattartói

 Authorised User (meghatalmazott kapcsolattartó):

 Aki regisztrálta az intézményt az ORS felületen

 Ő az, aki szerkesztheti/módosíthatja az adatokat és tölthet fel dokumentumokat

 Az oldalra belépve Ő fogja látni a szervezetet, intézményt

 Az adatai módosíthatók (telefonszám, cím, beosztás, stb.), DE az email címe nem!

 Tud plusz meghatalmazott kapcsolattartókat hozzáadni a felülethez, akik ezt követően 

szintén rendelkeznek szerkesztési jogosultsággal



 Az adatok sikeres feltöltése  OID azonosító

 Következő lépés: Dokumentumok feltöltése





FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK

 1. A szervezet jogi státuszát/személyiségét igazoló 
dokumentum (Legal Entity Form) 

 A hivatalos képviselő cégszerű aláírásával, dátummal és pecséttel ellátva. 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf
m#hu

 közintézmények,költségvetési szervek „Közjogi alany”

 nonprofit szervezetek, vállalatok „Jogi formával rendelkező magánjogi, 
közjogi szervezet” elnevezésű dokumentumot kell kitölteniük. 

 2. A szervezet létrehozását igazoló dokumentum hiteles 
másolata 
 alapító okirat

 bírósági bejegyzés

 KIR adatbázisból kinyomtatott, részletes intézményi adatokat tartalmazó 
hitelesített dokumentum  köznevelési intézmények 

 3. Adószámot igazoló dokumentum hiteles (dátum, 
aláírás, pecsét) másolata
 30 napnál nem régebbi NAV igazolás 

 köztartozásmentes adatbázisból 30 napnál nem régebben kinyomtatott, 
hitelesített (dátum, aláírás, pecsét) lekérdezés. 

 KIR adatbázis  köznevelési intézmények 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#hu


 4. Pénzügyi azonosító adatlap (Financial Identification 

form)
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#hu

Az intézményvezető (KLIK-es intézmények esetén a tankerületi 

igazgató, SZC-s intézmények esetén a főigazgató) és a banki képviselő 

aláírásával ellátva.

 5. IBAN SZÁMOT TARTALMAZÓ folyószámla-

kivonat hitelesített másolata

 6. Kapacitásvizsgálathoz szükséges 

dokumentumok
pályázatonként 60.000 euró fölötti támogatási igény esetén

 7. Közpénzes nyilatkozat
az államháztartáson kívüli intézmények esetében

FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#hu




REGISZTRÁLT ADATOK, 

ÉS FELTÖLTÖTT DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA



KAPCSOLATTARTÓ VÁLTOZÁS, E-MAIL CÍM

MÓDOSÍTÁSA

A Tempus Közalapítvány értesítése

Hozzáféréshez szükséges adatok elkérése a 

régi kapcsolattartótól

EU Login regisztráció  az új email címmel

ORS-re belépés  a régi email címmel

Organisations  My organisation Details 

Authorised users Add new



Organisation Registration System 

(ORS) felület elérhetősége
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-

registration/screen/home

ORS regisztrációs útmutató
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=4

02194648

A feltöltendő dokumentumok 

listája
https://tka.hu/docs/palyazatok/feltoltendo_dok_2020_01_23_vegle

ges.pdf

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/pp_reg_utmutato_2016.pdf
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/pp_reg_utmutato_2016.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=402194648
https://tka.hu/docs/palyazatok/feltoltendo_dok_2020_01_23_vegleges.pdf


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Elérhetőségeink:

eszter.kisgyorgy@tpf.hu

edina.frigyes@tpf.hu

Erasmus+_IT@tpf.hu

mailto:eszter.kisgyorgy@tpf.hu
mailto:edina.frigyes@tpf.hu
mailto:Erasmus+_IT@tpf.hu

