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Pályázat hiánypótlási segédlet 

 

Jogszabályi rendelkezés értelmében, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, 

pályázatkezelő megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – a pályázati 

portálon keresztül felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a 

hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak. 

A hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem 

pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján, kerül elbírálásra. 

 

A hiánypótlási felszólításról értesítés kerül megküldés a pályázatban megadott e-mail postafiókba, valamint a 

pályázati felületen található Értesítési központba (1. ábra). A pályázati felületre a hgcs2017.nfsi.hu honlapon 

keresztül, a Belépés gomb lenyomásával és az ügyfélkapus azonosítást követően lehet belépni. 

1. ábra Értesítési központ 

Az ügyfélkapus azonosítást követően az oldal felső részében található Pályázatok feliratra (2. ábra) nyomva 

megnyíló felületen kiemelten látszik a hiánypótlási felhívás kezelőgombja (3. ábra). A Hiánypótlási felhívás 

megnyitása gombra kattintva a hiánypótlási felhívás átvételre kerül, aminek időpontja egyben a hiánypótlási 

határidő kezdő időpontja is. A hiányok pótlására nyitva álló 7 napos határidő ettől az időponttól kezdődően kerül 

meghatározásra. 

 

 

2. ábra Pályázatok menüpont 
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3. ábra Hiánypótlási felhívás megnyitása, átvétele 

A hiánypótlási felhívás elolvasása után, lehetőség nyílik a hiánypótlási felhívás .pdf kiterjesztésben történő 

letöltésére és lementésére. 

A Hiánypótlás megküldése gomb (4. ábra) lenyomásával lehetséges eljutni a hiánypótlás benyújtó felületre. 

 

4. ábra Hiánypótlás megküldése nyomógomb 

A hiánypótlás benyújtó felületen meg kell adni, hogy milyen típusú okmány kerül csatolásra. Ajánlott a 

dokumentumok feltöltését megelőzően meggyőződni a lementett dokumentum olvashatóságáról, valamint 

megfelelőségéről. 

A Tallózás gomb megnyomása után van lehetőség megnyitni számítógép valamely mappájából a feltölteni kívánt, 

előzetesen elmentett dokumentumot és a Megnyitás gomb lenyomásával kiválasztani azt. 

A már mezőbe helyezett dokumentum az Eltávolít gomb lenyomásával törölni lehet, a Feltöltés gombbal 

rögzíthető a felületen a dokumentum (5. ábra). A Feltöltés gomb lenyomása után, újabb mező jelenik meg az 

esetleges további mellékletek csatolására, amennyiben több dokumentum pótlása szükséges. 
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5. ábra Hiánypótlási dokumentum feltöltés 

Feltöltést, feltöltéseket követően a Letöltés gomb lenyomásával megtekinthető a feltöltött dokumentum, amely 

eljárás határozottan ajánlott annak érdekében, hogy a Pályázó meggyőződjön arról, hogy a megfelelő 

dokumentumokat töltötte fel. A Mentés, majd a Hiánypótlás beküldése gomb (6. ábra) megnyomásával kerül 

benyújtásra a hiánypótlás. 

 

6. ábra Hiánypótlás beküldése 

Figyelem! A hiánypótlás beküldésére csak egy alkalommal van lehetőség, a benyújtást követően módosítás már 

nem tehető, ezért kérjük az összes, a hiánypótlási felhívásban kifogásolt tisztázó dokumentum felcsatolását 

követően nyomja csak le a Hiánypótlás beküldése gombot. 

Sikeres benyújtás esetén, a rendszer a „Hiánypótlás sikeresen beküldésre került!” feliraton keresztül értesíti a 

Pályázót, valamint tájékoztató e-mail kerül megküldésre a pályázatban megadott e-mail postafiókba. 


