
 
 

Budapest, 2016. augusztus 15. 

NAK Nonprofit Kft Pályázati Tanácsadó Hálózat 
rendszere  



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagsága jelentős forrásokhoz tud hozzáférni pályázati úton. A 
pályázatok elkészítése, az elnyert összeg szabályos felhasználása azonban olyan szakismeretet kíván, 
amellyel a tagság jelentős része nem rendelkezik, ezért pályázatírással és projektmenedzsmenttel 
foglalkozó vállalkozásoktól vesz igénybe ilyen irányú szolgáltatást. 
Sok vállalkozás foglalkozik pályázatírással, köztük vannak tisztességes, lelkiismeretesen felkészültek, de 
akadnak olyanok, akik nem kellő felkészültséggel, vagy etikátlan magatartással rombolják ennek a 
szolgáltatásnak a hírnevét. 
A fentiek figyelembevételével a Kamara kialakítja a Pályázati Tanácsadók Hálózatát, hogy stabilizálja ezt a 
szolgáltatást. 

A Hálózat fontos jellemzőjének tekintjük, hogy mind a pályázatírót, mind a szolgáltatást igénybevevő 
tagot a teljes projektmenedzsmentre irányuló szerződéskötésekben támogatjuk. A pályázat megnyerése 
ugyanis még nem jelenti a támogatás jogszerű felhasználását is, nagyon fontos, hogy a pályázatíró a 
megvalósításban (kifizetési kérelmek, helyszíni ellenőrzések, stb.) is segítse a tagot. 

A Hálózat célja: 
 A tagság számára minősített pályázati tanácsadók közvetítése 
 Etikus tanácsadói magatartás megerősítése 
 Tanácsadók naprakész, alkalmazható tudásanyaggal való ellátása 



A www.naknonprofit.hu oldalon a regisztrációs vagy bejelentkezési adatok megadását 
követően, elérhetővé válik a Pályázatíró Tanácsadó Hálózat rendszere is. 

Egy email címmel csak egyszer lehet regisztrálni az oldalra. 
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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. 



Pályázati tanácsadó kereséséhez menjünk a pályázat igénylések fülre. 

Itt indíthatunk új keresést, vagy a meglévőket ellenőrizhetjük. 



Minden döntésnél a „kiválaszt” ikonnal 
lehet a műveletet végrehajtani. 

Válasszuk ki mind három 
opcióban a számunkra 
megfelelőt a megjelenő ablak 
bal oldali kiválaszt gomb 
segítségével. Néhány fontosabb információ 

megadása a pályázatunkkal 
kapcsolatosan. 

Ha minden adatot rendben találunk a mentés gomb után a Pályázatíró automatikus e-mailt kap a 
kapcsolatfelvételre az adatainkkal, amit követően felveszi velünk a kapcsolatot. 

Az ÁSZF elolvasását követően a jelölő négyzettel azt el is 
kell fogadni. 



A csillaggal kitöltött részek és az ÁSZF elfogadása nélkül nem indítható pályázatírói megkeresés. 



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

Köszönjük, hogy elolvasta! 

 

További eredményes gazdálkodást 
kívánunk! 
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