
 

eIroda 
 

Az eIroda az az online ügyintézési felület, amelyet a NAK tagjai használnak. Az eIroda nem 

önálló rendszer, hanem a CRM-ben található adatok megmutatására szolgáló felület. 

A tagok a saját eIrodájukba a nak.hu portálról tudnak bejelentkezni. A belépéshez a kamarai 

azonosító és a jelszó szükséges. 

 

A weboldal megnyitása után nem szükséges továbblépni a portálra, mert a „Belépés az 

eIrodába” gombra kattintva is be lehet jutni a fiókba. 

 

 

 



Abban az esetben, ha tagunk elfelejtette az eIroda jelszót, az ügyfélszolgálattól tud újat 

igényelni telefonon és írásban. Az ideiglenes jelszót az első belépés során meg kell változtatni 

(a rendszer tovább se engedi őket, ha ezt nem teszik meg). Az új jelszónak 8 karakternek kell 

lennie, kisbetűt, nagybetűt és számot kell tartalmaznia, valamint legalább 5 karakterben el kell 

térnie az előző jelszótól. Sikeres jelszómódosítás után tud belépni a fiókjába. 

 

 
 

A belépés után az eIroda kezdőoldalára jut, ahol 11 menüpont közül választhat. 

 

 



Az „Üzenetek” menüpontra kattintva tekintheti meg a beérkezett és elküldött üzeneteit, 

valamint itt tud újat írni. Megtalálható az üzenet típusa, tárgya, és a küldés/beérkezése dátuma. 

 
 

Új üzenet küldésénél kötelezően meg kell adni az üzenet típusát, tárgyát és az üzenet szövegét. 

A csatolmány feltöltése csak opcionális, nem kötelező. 

 

 
 

Az üzenet típusánál jelenleg 14 típus közül választhat:  

 

Tájékoztatás kérése 

Adategyeztetés kezdeményezése, 

Számlareklamáció 

Befizetések, egyenleg, visszautalás 

Kifogás 

Tagság törlés, mentesülés 

Részletfizetés 

Csekk igénylés 

Tagsági/nullás igazolás 

Jogsegélyszolgálat 

Önkéntes tagsági kérelem 

Gazdálkodó szervezetet érintő eljárás bejelentése 

Tagsági viszony reklamáció 

Választás 2017 



 
 

Miután kiválasztotta a típust, megírta a tárgyat és az üzenetet, a „Küld” gombra kattintva 

küldheti be az üzenetét. A típus kiválasztásával a rendszer ad egy támpontot, hogy milyen 

típusú üzenet küldésére szolgál. 

 

 
 

Fontos, hogy csatolmányként csak pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg és png kiterjesztésű fájl 

csatolható. A csatolmányban egy fájl maximum 5 MB lehet. 

 

A sikeres üzenetküldésről az alábbi visszajelzés jelenik meg. 

 
 

 

 



Az elküldött üzenet azonnal bekerül az elküldött üzenetekhez. 

 

 
 

 

A CRM-ben automatikusan bekerül a tag adatlapjára, nyitott státuszú eIroda üzenetként. 

 
 

A feladatkosárban az ügyfélszolgálat azonnal láthatja az alábbi szűréssel: 

 

 

Ezután kezdődik az üzenet feldolgozása CRM-ben. A beérkezett üzenetről és a válaszként 

küldött üzenetről sem kap e-mail értesítést a tagunk. Amennyiben ez szükséges, úgy manuálisan 

kell küldeni Outlookon keresztül. 

 


