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PROFUTURA RAZPIS 
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

NAVODILA ZA UPORABO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az applikáció a Mozilla Firefox és a Google Chrome böngészőkre lett optimalizálva. Más 
böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás, mentés, ezért javasoljuk, hogy 

böngészőjét frissítse a legújabb Firefox vagy Chrome verzióra! 

Aplikacija je prilagojena brskalnikoma Mozzila Firefox in Google Chrome. Drugi brskalniki 

lahko napačno prikazujejo, odpirajo, shranjujejo, zato priporočamo, da svoj brskalnik 
nadgradite na najnovejšo verzijo Firefox ali Chrome! 

 

 
BÖNGÉSZÖK, AMELYEKBEN AZ ALKALMAZÁS NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN: 

Internet Explorer 10 vagy annál régibb 
APLIKACIJA NE DELUJE PRAVILNO V BRSKALNIKIH: 

Internet Explorer 10 ali starešjih 
 

Tartalmi támogatás / Vsebinska podpora: 
02/ 620 07 85, info@profutura.si 

 
Technikai támogatás / Tehnična podpora: 
web@profutura.si 

mailto:info@profutura.si
mailto:web@profutura.si
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REGISTRÁCIÓ / REGISTRACIJA 
 

 
Ha ön még nem regisztrált, azt megteheti a »REGISZTRÁLÁS / REGISTRACIJA« gombra 
kattintva. 

Če se še niste registrirali, lahko to storite s klikom na gumb »REGISZTRÁLÁS / 
REGISTRACIJA«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha már registrtált az aplikációba a megadott e-mail címével és jelszavával tud belépni. 

V kolikor ste se že registrirali, lahko v aplikacijo v stopite s svojim elektronskim naslovim in 
geslom. 
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Regisztráláskor írja be a kért adatokat és a fojtatáshoz kattintson a »REGISTRÁLÁS / 
REGISTRACIJA« gombra. 

Pri registraciji vpišite zahtevane podatke in kliknite na gumb »REGISTRÁLÁS / 
 

 

REGISTRACIJA« 
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Regisztrálást vagy belépést követöen a fenti menüben vállaszthat az »Aktuĺis pályźatok«, 

»Beallítások« és a z »Elmentett pályzatok« közül. 

Ha még nem nyújtott be pályázatot, azt az Aktuális pályázatok menüponton teheti meg, a 
kívánt kategóriában elkezdheti az úrlap kitöltését. 

Po prijavi ali registraciji lahko v zgornjem meniju izbirate izmed Aktualnimi razpisi, 
Nastavitvami ali Shranjemini razpisi. 
Če še niste oddali razpisa, lahko to storite s klikom na Aktualni razpisi, kjer izberete želeno 
kategorijo. 
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A pályázati űrlapot MAGYAR nyelven kell kitölteni, a szlovén nyelv csak segítséget nyújt a 
kitöltéshez. 

Razpis se izpolnjuje v MADŽARSKEM jeziku. Slovenščina služi le, kot pomoč pri vpisovanju 

podatkov. 
 

 
A pályázat benyújtása több lépésből áll. 

Oddaja razpisa poteka v večih korakih. 

 

Az első lépés az űrlap kitöltése. 

Az űrlapot elmentheti későbbi mődosítasra is, ha az oldal alján a szürke »Shrani / Mentés » 
gombra kattint. Az elmentett pályázatát a menüben az »Elementet pályázatok« alatt 

találja. 

 
Ha a zöld »Naprej / Tovább« gombra kattint, elkezdi a pályázati űrlap benyűjtását és 
módosítások már nem lesznek lehetségek. Tovább lép a második lépésre, az 1. 
nyilatkozatra. 

 
Prvi korak je izpolnitev razpisne vloge 

Vlogo si lahko shranite za kasnejše urejanje s klikom na sivi gumb »Shrani / Mentés« na 
dnu strani. Do shranjenega razpisa lahko dostopate s klikom na »Elmentett pályázatok / 
Shranjeni razpisi« v meniju. 

Če kliknete na zeleni gumb »Naprej / Tovább« začnete oddajo razpisa in kasnejše 
spremembe več ne bodo možne. Sledi drugi korak, izjava 1. 

 
1. Nyilatkozat 

Ha elfogadja a feltételeket pipálja ki a mezőket, majd kattintson a »Naprej / Tovább« 
gombra. 

Izjava 1 

Če sprejmete pogoje izkljukajte polja in kliknite na gumb »Naprej / Tovább«. 

2. Nyilatkozat 

Írja be a releváns adatokat, majd kattintson a »Naprej / Tovább« gombra. 

Izjava 2 

Vpišite relevantje podatke in kliknite na gumb »Naprej / Tovább«. 
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Mellékletek 

Töltse fel a releváns mellékleteket PDF formátumban. Ha több oldalas dokumentumot, 
vagy pl. több árajánlatot tölt fel, azokat szkennelje egy PDF dokumentumba. 

 
Válassza ki a relevás dokumentumokat, pipálja ki a releváns mezőket, majd kattintson a 
szürke »Naloži PDF priponke / PDF mellékletek feltöltése« gombra 

 

Ha sikeresen feltöltötte a dokumentumokat a »Naprej / Tovább« gombra kattintva lép 
tovább. 

 

 
Priloge 

Naložite relevatne priloge v PDF formatu. V kolikor ima dokument več strani ali imate npr. 
več predračunov, jih skenirajte v en PDF dokument. 

 
Izberite relevatn dokumente, izkljukajte relevantna polja in kliknite na siv gumb »Naloži 
PDF priponke / PDF mellékletek feltöltése«. 

Po uspešni naložitvi dokumentov kliknite na gumb »Naprej / Tovább«. 
 

 
A pályázat benyújtása 

Benyújtás előtt, kérjük, ellenőrizze a bevitt adatokat. 

Biztonsági okok miatt a benyújtás előtt, kérjük írja be a regisztáláskor megadott jelszavát, 
majd kattintson az »Oddaja / Benyújtas« gombra. 

 

 
Oddaja vloge 

Pred oddajo pozorno preglejte vnešene podatke. 

Iz varnostnih razlogov pred oddajo vpišite pri registraciji določeno geslo in kliknite na 
gumb »Oddaja / Benyújtas«. 
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Kérjük,a benyújtott pályázatot az összes feltöltött melléklettel együtt nyomtassa ki , majd 

a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva irodájában (Malom utca 6f, 
9220 Lendva) személyesen nyújtsa be. 

 

 
Razpis ste oddali. 

Prosimo, natisnite razpis in vse naložene priloge ter jih osebno vložite v pisarni Zavoda za 
regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (Mlinska ulica 6f, 9220 Lendava). 

A pályázatot benyújtotta. 


