
 
TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

TÁMOGATÁSIRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

Cím: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

E-mail: palyazat@tef.gov.hu 

 

SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATKEZELŐ ÉS 

SZERZŐDÉSMENEDZSMENT RENDSZERBE TÖRTÉNŐ 

REGISZTRÁCIÓHOZ 

 
Regisztrálni egyszer szükséges a https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr oldalon, amely egyszeri 

regisztrációval a Pályázónak lehetősége nyílik a Zenei program megvalósítása – Mindenki 

szívében van egy dallam! pályázat beadására. Akik már rendelkeznek regisztrációval, azoknak 

nem kell újra regisztrálniuk a rendszerben.    

 

A Pkr. rendszerben a regisztráció lefolytatásához a https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr oldalon, a 

Regisztráció lehetőséget kell választani. 

 

 
 

A Regisztrációs adatlap betöltését követően minden mezőt szükséges kitölteni. Kérem, hogy az 

e-mail cím lehetőségeknél olyan címet szíveskedjen megadni, melyet folyamatosan 

https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr
https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr


2 

 

figyelemmel követ, tekintettel arra, hogy ezen címre kerülnek majd kiküldésre a 

rendszerüzenetek. 

 

A Regisztráció véglegesítéséhez Nyilatkozat vagy Meghatalmazás feltöltése szükséges, 

amelyek sablonjai a pályázati dokumentumok között megtalálhatók. Nyilatkozat kitöltése 

abban az esetben szükséges, amennyiben a Fenntartó/Szerződő fél képviselője (például: 

polgármester, elnök, képviselő, igazgató, ügyvezető stb.) közvetlenül kíván regisztrálni. 

Meghatalmazás kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben a Fenntartó/Szerződő fél 

képviselője a Pkr. rendszerben történő folyamatok elvégzésével megbíz egy munkatársat.  

 

 
 

Valamennyi adat megadását, valamint a Nyilatkozat/Meghatalmazás Feltöltés gombbal történő 

rögzítését követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával kerül véglegesítésre a kérelem. 

Ha a regisztráció azért nem sikeres, mert „Ezzel az adószámmal már regisztráltak Fenntartót!” 

hibaüzenetet kap a felhasználó, akkor az azt jelenti, hogy a fenntartó már szerepel a 

rendszerben, újabb regisztráció nem lehetséges. A bejelentkezési felhasználói adatok rendezése 

érdekében a Főigazgatóság Támogatásirányítási Főosztály munkatársaival a 

palyazat@tef.gov.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.  

https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/public/Regisztracio.xhtml
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Sikeres regisztrációt követően a regisztráció során megadott kapcsolattartói e-mail címre egy 

regisztrációt megerősítő e-mail kerül megküldésre.  

A megerősítést követően a Főigazgatóság munkatársa ellenőrzi a regisztrációnál megadott 

adatokat, majd azok megfelelősége esetén aktiválja a felhasználót. Erről a rendszer ismét 

értesítést küld a kapcsolattartói e-mail címre, mellyel immár a Pkr.-be való belépés 

végrehajtható. 

a.) PKR. felület – Nyitólap: 

A képernyő tetején található a Főmenü, amelynek segítségével navigálhatunk a rendszer főbb  

funkciói között.  

A képernyő bal oldali sávjában található a Nyitólap Menüje:  

 Üzenetek: A Pkr-ben megjelenített Rendszerüzenetek 

 Dokumentumtár: A Pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumok listája.  

A jobb felső sarokban látható ikonnal van lehetőség a kijelentkezésre.  

 
 

Sikeres pályázást kívánunk!  

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

Támogatásirányítási Főosztály 


