
 
 

Budapest, 2016. augusztus 15. 

NAK Nonprofit Kft. Pályázati Tanácsadó Hálózat 
rendszere  



Fontos információk: 
Szeretnénk felhívni a figyelmet , hogy a pályázatírók adószámmal regisztráljanak. 
A képesítésekhez tartozó oktatásokra való jelentkezéshez kell készíteni egy adóazonosítós 
regisztrációt is. Valamint majd MVH regisztrációval is rendelkezni kell. Kétszer nem szerepelhet 
ugyan az az email cím a regisztrációknál. 
Pályázatírói regisztráció lépései: 
 
1. Honlapra történő beregisztráció készítése a http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio honlapon 
2. Pályázatíró megadja a számlázási és egyéb adatait a Profil / Adatmódosítás menüpont alatt 
3. Külön megkezdi a regisztrációt pályázatíróként, a http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio alatt 
4.  Az ÁSZF-t és az Együttműködési megállapodást elolvasást követően elfogadja azokat, megjelöli mely járásokban 

vállal pályázatírást. 
5. Letölti a gazdálkodói szervezet  vagy egyéni vállalkozóra vonatkozó dokumentum csomagot 
6. Kitöltött, aláírt regisztrációs lap feltöltése (szkennelve pdf formátumban) 
7. Hivatalos nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolatának feltöltése (szkennelve pdf formátumban) 
8. Két db kitöltött, aláírt referencia nyilatkozat feltöltése (5 évnél nem régebbi és bármilyen operatív programmal 

kapcsolatos. 
Pályázatíró cég vagy egyéni vállalkozónként) (szkennelve pdf formátumban) 

9. Szakmai felsőfokú végzettséget igazoló (mezőgazdasági / élelmiszeripari / közgazdasági / pénzügyi / jogi / egyéb 
egyeztetendő) dokumentum másolatának feltöltése (szkennelve pdf formátumban) 

10. Szakterület(ek) kiválasztása és igazoló dokumentumok feltöltése. 
11. Amennyiben alkalmazottja rendelkezik szakterülethez kapcsolódó végzettséggel, akkor az adott munkavállaló 

munkaszerződés másolatát is szükséges feltölteni (munkabér feltüntetése nélkül)  
12. Együttműködési megállapodást három példányban kitölteni, nyomtatás után aláírni, és elpostázni a NAK 

központba(1119 Budapest Fehérvári út 89-95.) 
13. A díjbekérőt letölti a pályázatíró és átutalással teljesíti a NAK OTP-nél vezetett számlaszámára, amiről a számla 

elérhető lesz a felületén. 
14. A regisztráció véglegesítése előtt a megadott működési területek (járások) és szakterületek ellenőrzése. 
15. A pályázat író dolgozó adóazonosítóval új regisztrációt készít és bejelentkezik a szakterülethez tartozó tréningre. 

 
 
 

http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/palyazatiro_regisztracio


A www.naknonprofit.hu oldalon történő Bejelentkezés vagy regisztráció adószám 
megadását követően elérhetővé válik az Pályázatíró Tanácsadó Hálózat rendszere is. 

Pályázatírónak csak Adószámos regisztráció esetén lehet jelentkezni!!! 

A Vidékfejlesztési Pályázatokkal kapcsolatos tréningekre csak Magán személyek 
jelentkezhetnek, ezért készíteni kell egy adóazonosítós regisztrációt is azon személy részére aki 
majd részt vesz a cégtől. Valamint MVH regisztrációval is rendelkezni kell. Kétszer nem 
szerepelhet ugyan az az email cím. 
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Jobb oldalt felül látható, hogy be vagyunk e jelentkezve 

3.Mentés gombbal mentsük az adatokat! 

2. A címek hozzáadásával gomb megnyomásával lenyílik a 
számlázási adatok felület. 

1.Kérjük bejelentkezést követően a „Profil” menüből legördülő Adatmódosítás sorra klikkelve 
 ellenőrizzék a megadott adatokat és töltsék ki  telefonos elérhetőségüket valamint számlázási címüket. 



A számlázási cím megadását 
követően lehetséges 
pályázatírónak regisztrálni. 

Az itt megadott cégnév fog 
megjelenni a pályázatírót 
keresők előtt, ez a név 
eltérhet a honlap 
regisztrációkor megadottól. 



Későbbiekben a regisztrációs 
folyamatokhoz az adatmódosítás 
fül alól lehet folytatni. 



Kérjük az aktuális éves díj befizetését az alábbi Otp Bank Nyrt.-nél vezett 11711041-
29921410 számla számra tegyék meg, amelyhez a díjbekérő a honlapról letölthető. 

Befizetést követően számlát állítunk ki, amely a rendszerből bármikor letölthető a jövőben. 



Az igazolásokat a NAK Nonprofit Kft. állítja ki azok részére akik részt vesznek a szakterülethez 
kapcsolódó képzésen. 





Szakterületekhez tartozó képzésekre történő jelentkezés menete: 
Képzésekre jelentkezés menete 

 
1. A képzésen részt venni kívánó magánszemély Adóazonosító szám megadásával regisztrál az oldalon 

http://www.naknonprofit.hu/regisztracio 
 

2.  A képzéshez való jelentkezéshez MVH regisztrációs szám megléte szükséges!  
 

3. A Profil/Adatmódosítás menün belül megadja a számlázási címét a  
„Cím hozzáadása” gomb lenyomásával (amennyiben pályázatíró cég munkavállalója, meg lehet adni a cég 
számlázási adatait) http://www.naknonprofit.hu/adatmodositas 
 

4. A meghirdetett képzéseknél http://www.naknonprofit.hu/kepzesek vagy a képzésekre jelentkezésnél 
http://www.naknonprofit.hu/jelentkezes_leadas  kiválasztják azt a képzést vagy képzés csomagot, 
amely az Önök szakterületeikhez szükségesek. (Több képzési űrlap is kitölthető egymás után.) 
 

5. Az űrlapok kitöltése a mentés gomb használata közben félbehagyhatóak, de a képzésre való jelentkezés 
végső beadáshoz, a jelentkezési lap véglegesítése elengedhetetlen! 
 

6. A képzésnél feltüntetett összeget a képzés napja előtti napig átutalással kell teljesíteni a NAK Nonprofit 
Kft OTP Nyrt-nél vezetett 11711041-29921410 számú bankszámlaszámára. A képzési díj befizetéséről 
emailben Díjbekérőt fog kapni. 
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Képzésekre csak adóazonosítóval történő regisztráció esetén lehet jelentkezni!!! 
A jelentkező magánszemélynek rendelkeznie kell MVH azonosítóval is! 



A szakterületekhez tartozó tréningekre jelentkezhetünk a meghirdetett képzések fül alól , 
vagy egyenesen a képzésre jelentkezés fül alól is indíthatunk tréningre jelentkezést, az adott 
tréning megjelölésével és az adatok kitöltésével. 
 
Lehetőségünk van az adatok folyamatos mentésére, és majd csak egy későbbi időpontban 
véglegesíteni a jelentkezésünket. 



Mentett vagy félbehagyott jelentkezési lapjának kitöltését/véglegesítését bármikor folytathatja 
a „Leadott jelentkezések” menüpont alól. 



A képzésre való jelentkezés véglegesítéséhez a jelentkezési lap lezárása 
szükséges! 



Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 
képzések pontos helyszíne és időpontja még 
nem került kihirdetésre. 

 
Az időpontokról, helyszínről és azok 
tematikájáról a regisztrált pályázatírókat 
hamarosan tájékoztatjuk. 

Ezúton is szíves türelmüket kérnénk! 



Köszönjük a figyelmet! 

Kérdés esetén forduljon bizalommal az Agrárszolgáltatási Igazgatóság munkatársaihoz a 
+36 70/ 330-5917 telefonszámon, vagy az agrarszolgaltatas@nak.hu email címen.  
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