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Regisztráció szervezetek és intézmények számára



Belépő felület

Elérési cím: https://nir.bgazrt.hu/bga/

Egyszerűbb: a https://bgazrt.hu/ honlapról a NIR belépési pontra kattintva

https://nir.bgazrt.hu/bga/
https://bgazrt.hu/


Belépő felület

https://nir.bgazrt.hu/bga/

A NIR internetes 
böngészőn keresztül 
érhető el.

A böngészőt csak egy 
példányban nyissuk 
meg, csak egy fülön 
dolgozzunk, ellenkező 
esetben az adatrögzítés 
adatvesztést vonhat 
maga után.

https://nir.bgazrt.hu/bga/


Regisztráció - Kezdőlap

Fontos!

A * mezők kitöltése 

kötelező, a regisztrációhoz 
mindenképpen szükséges 
megadni ezeket az 
adatokat.



Regisztráció – Felhasználónév és jelszó

A regisztráció ideje alatt nincs lehetőség az adatok mentésére, így a regisztrációt csak akkor kezdjék el,
ha biztosítani tudják valamennyi kötelező mező kitöltését. A regisztráció viszonylag időigényes,
ugyanakkor a kitöltött adatokat a pályázati adatlapok kitöltése során már nem kell újra megadniuk.

Felhasználónévhez ne használjunk 
csak nagybetűt, legjobb ha nem is 
használunk egyáltalán

A jelszó minimum 8 karakter 
hosszú, tartalmazzon kis- és 
nagybetűt és számot is.



Regisztráció – Működési forma

A pályázó szervezet működési formája NEA regisztráció esetén: „Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil 
társaság), és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény”.

A fő tevékenység a következő lehetőségek közül választható ki: kulturális, közművelődési, oktatási, 
tudományos, egyházi, média, ifjúsági, szociális, érdekvédelmi, önkormányzati, egyéb.



Regisztráció – Pályázó adatai

A pályázó adatai blokkban adja meg a civil szervezet teljes, hivatalos (OBH közhiteles nyilvántartásban
szereplő) megnevezését a székhelyének megfelelő ország nyelvén és magyarul, az adószámot, a nyilvántartási
számot, a szervezet megalakulásának évét, valamint azt, hogy a pályázó szervezet ÁFA visszaigénylő-e.



Regisztráció – Székhely

Az adatok magyarországi pályázók esetében értelemszerűen megegyeznek, ezért csak „az ország nyelvén (latin
betűkkel)” mezőkben kell megadni azokat és a nyíl gombot megnyomva az adatok automatikusan átmásolásra
kerülnek a „magyarul” mezőkbe.



Regisztráció – Értesítési cím

Amennyiben a pályázó értesítési címe eltér a székhely címétől, akkor az alábbi adatokat is meg kell adni. Ha a 
két cím azonos, akkor elegendő „Az értesítési cím megegyezik a székhellyel” mezőt bepipálni. 



Regisztráció – Elérhetőség

Az elérhetőségek megadása kiemelten fontos, az Alapkezelő munkatársai ezen keresztül veszik fel a 
kapcsolatot a pályázóval.
Emellett az e-mail cím helyes megadására (ékezetek nélküli, @ karaktert tartalmazó) is figyelni kell, mert a 
rendszer eléréséhez szükséges aktiváló link az itt megadott e-mail címre kerül megküldésre. 

Hibás e-mail cím megadásakor a regisztráció nem lesz sikeres, és nem lesz lehetőség a NIR rendszer elérésére, 
új regisztrációs folyamatot kell kezdeni, amely esetben a korábban megadott felhasználónév már nem lesz 
használható!



Regisztráció – Törvényes képviselő



Regisztráció – Törvényes képviselő 

Figyeljünk arra, hogy a törvényes képviselő aláírási jogát egyedül gyakorolja-e, ellenkező esetben új törvényes 
képviselő hozzáadása szükséges és az adatait rögzíteni kell a rendszerben.

A törvényes képviselő(k) esetében is figyeljünk az e-mail cím pontos megadására, regisztrációt követően a 
rendszer ezekre a címekre is küld üzenetet (adatkezelési hozzájárulás).



Regisztráció – Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolattartót szeretnénk megadni a regisztráció során kattintsunk az „Új kapcsolattartó 
hozzáadása” gombra, adjuk meg a szükséges adatokat (itt is figyeljük, hogy az e-mail cím helyes legyen).

A törvényes képviselők és kapcsolattartók rögzítésénél általános szabály, hogy különböző személyek 
rögzítésekor az e-mail címek nem lehetnek azonosak, csak akkor, ha a személyek adatai (teljes név, születési 
dátum, beosztás) teljesen azonosak! (A rendszer ellenőrzi, az adatkezelési hozzájárulás miatt szükséges.)



Regisztráció – Banki adatok

Amennyiben a számlatulajdonos azonos a pályázó szervezettel, akkor a „Számlatulajdonos típusa” mezőben 
hagyjuk az alapértelmezettként megadott „-” jelet, ez által a szervezet neve automatikusan kitöltésre kerül. 

A „Tovább” gombbal folytatjuk a regisztrációt új felületen.



Regisztráció – Véglegesítés 

Adathasználati nyilatkozat lapon azt láthatjuk, hogy a szervezet milyen képviselőit rögzítettük korábban, 
ellenőrizzük, hogy a megadott adatok helyesek-e. Az itt megjelenő e-mail címekre kerül kiküldésre az 
Adathasználati hozzájárulás elfogadásához szükséges értesítő levél.
Ha minden megfelelő, akkor a „Regisztráció véglegesítése” gombbal befejezzük az előzetes regisztrációt.



Regisztráció – Visszaigazoló e-mail

Sikeres előzetes regisztrációt követően, egy regisztrációt visszaigazoló e-mailt küld a rendszer a megadott 
székhely e-mail címre. A visszaigazoló e-mailben egy aktiváló link található. Kattintson a linkre vagy másolja a 
böngésző címsorába. Sikeres aktiválás után a felhasználónév – jelszó páros már használható a NIR-be történő 
belépéshez.

A regisztrációt követően a rendszer egy „Adathasználati hozzájárulás” e-mail-t is küld az összes regisztrációban 
rögzített magánszemély címére. Az e-mailek egy egyedi linket tartalmaznak, a linkre kattintva minden 
magánszemély megadhatja hozzájárulását. 



Első belépés

Figyelem! A közvetlenül érintett személyek hozzájárulásának megadása nélkül a NIR rendszerben pályázat 
rögzítésére nincs lehetőség, csak a regisztrációs adatok módosítására. Ez esetben belépéskor a fenti 
képernyőt láthatják. (A táblázat alján „Adatok módosítása” gomb, ha változtatni szükséges)



Adathasználati hozzájárulás

Adathasználati hozzájárulás e-mailben kerül kiküldésre a megadott címre/címekre személyre szólóan minden 
rögzített személynek. Az e-mailben található linkre kattintva nyilatkozhatnak az Adatkezelési hozzájárulással 
kapcsolatosan.



Adathasználati hozzájárulás

A hozzájáruláshoz kötelező feltölteni a kitöltött, beszkennelt nyilatkozatot is, melynek sablonja letölthető a 
„Feltöltés” gomb melletti linkre kattintással. A nyilatkozat feltöltése után kattintson a „Mentés” gombra, 
ezzel a hozzájárulása mentésre került a rendszerben. Pályázat rögzítéséhez minden közvetlen érintett 
személynek kötelező megadni a hozzájárulását. 

Ezzel a teljes regisztrációs folyamat 
befejeződött és belépést követően 
elkezdhetjük a pályázatok rögzítését.



Belépési hibák

Még nem aktivált regisztráció, illetve hibás felhasználónév és/vagy jelszó esetén a képernyő tetején piros 
mezőben kapunk hibaüzenetet. 

Figyelem! Három sikertelen belépési kísérlet esetén, a rendszer – biztonsági okokból – 30 percig nem engedi 
az adott felhasználónévvel történő újbóli bejelentkezést. 



Belépési hibák – Új jelszó

Miután megbizonyosodott arról, hogy már aktív felhasználónévvel rendelkezik, de a jelszavát elfelejtette, 
akkor sikertelen belépés esetén az Új jelszó kérése linkre kattintva adja meg a regisztráció során megadott 
felhasználónevet és e-mail címet. 



Pályázatok rögzítése

Új pályázat beadásához első lépésben a „Pályázatok/Kérelmek” menüből válassza ki az
„Új pályázat/kérelem rögzítése” menüpontot. 



Pályázatok rögzítése

A legördülő listákból kell kiválasztani, hogy melyik program, melyik pályázati felhívásának, melyik pályázat 
tárgyára kívánunk pályázatot benyújtani. 
A választható mezőkben csak azok a felhívások jelennek meg, amelyekre beadhatjuk a pályázatunkat és 
melyeknek a benyújtási időszaka még nem járt le.



Pályázatok rögzítése

Ebben az állapotban a pályázatunk a rendszerben már mentésre került, ezért bármikor folytathatjuk az 
űrlapok kitöltését. Amennyiben kilépünk a Főoldalra, akkor a pályázat már megtalálható az Aktuális 
feladatok listában. Innen a sor végén található ceruza ikonnal tudjuk megnyitni a pályázatot és folytatni az 
adatok kitöltését, vagy a menüsorból válasszuk a Pályázatok/Kérelmek menü, Folyamatban lévő 
pályázat/kérelem feladataim menüpontot és a találati listában kattintsunk a sor végén található ceruza 
ikonra.



Pályázatok rögzítése

A pályázatok rögzítése a pályázati lapok kitöltésével történik, melyek: Alapadatok, Törzsadatok, Projektterv, 
Költségterv, Nyilatkozatok, Mellékletek.

Ha a regisztráció során alaposak voltunk a rendszer a legtöbb adatot automatikusan kitölti.



Figyelem!

Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni:

 egy pályázó szervezet csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot a 2020. októberébenmegjelenő,
2021. évi NEA kiírások esetében

 az egyszerűsített kiírás pályázói felületei az összevontak zárása után nyílnak meg

 az egyszerűsített kiírás esetében utolsó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szükséges

 éves összes bevétel: egyszerűsített esetében 5 m Ft-os korlát, mindkét vizsgált beszámoló esetében

 egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be az egyszerűsített pályázati kategóriák esetében

 egyszerűsített pályázatot csak Magyarországon bejegyzett civil szervezet adhat be

 a Magyarországon bejegyzett civil szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal honlapján a Civil
Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni

 pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie
kizárólag banki átutalással

 azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott
pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá



Hasznos linkek

NIR belépési pont:
https://nir.bgazrt.hu/bga/

OBH civil szervezetek névjegyzéke:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-
kereses

Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ:
https://hevescic.hu

CIP NEA:
https://civil.info.hu/nea

https://nir.bgazrt.hu/bga/
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
https://hevescic.hu/
https://civil.info.hu/nea


Ha ezek után sem megy?

Keressen bennünket bátran, azért dolgozunk, hogy 
működésüket megkönnyítsük! 

Elérhetőségek:

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 8.

Tel.: 06-36/798-009

E-mail: civilinfo.eger@gmail.com



Sikeres pályázást 
kívánunk!

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!


