
 
 

Budapest, 2016. augusztus 15. 

NAK Nonprofit Kft. Pályázati Tanácsadó Hálózat 
rendszere  

Képzésre jelentkezés 



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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