
Összeférhetetlenségi nyilatkozat letöltése, elfogadása, hitelesítése és 

feltöltése 

Nyissuk meg a pályázati felületet: napelem.palyazat.gov.hu 

A nyitó oldal általában valahogy így néz ki: 

 

Lépjünk be a saját pályázati fiókunkba! Belépni meglepő módon a "Pályazati előmínősítés" gombra 

kattintva lehet. Illetve lehet a jobb felső sarokban lévő „nyíl" ikonra is kattintani, az eredmény ugyanaz 

lesz.  

                  

Belépéshez meg kell adni a pályázat beadásakor is használt e-mail címet és a jelszót. 

 

Ha nem tudja a jeszavát, vagy az már lejárt, akkor az "Elfelejtette jelszavát?" linkre kell kattintani, és 

ezzel új jelszót beállító linket igényelni. 

 

https://napelem.palyazat.gov.hu/


A megjelenő ablakban meg kall adnunk az e-mail címünket, és a küldés gombra kattintás után a 

rendszer "Jelszó visszaállítás megerősítése" tárgyú e-mail üzenetet küld nekünk. A küldő e-mail 

címe: noreply@fair.gov.hu 

A jelszó visszaállításról kapott e-mail valahogy így néz ki: 

 

Kattintsunk az e-mail üzenetben megadott linkre és a megjelenő ablakban adjuk meg az új 

jelszavunkat, erősítsük is meg azt, majd kattintsunk a "Módosít" gombra. 

 

Sikeres jelszó módosítás után végre beléphetünk a pályázati felületre. A sikeres belépést a bal felső 

sarokban láthatjuk, ahol a belépés nyíl előtt megjelenik a nevünk és e-mail címünk. 

 

mailto:noreply@fair.gov.hu


A pályázati felületre a "Pályázati előminősítés" gombra kattintva tudunk belépni. Néha a belépésre 

várni kell, ilyenkor görgetősáv jelenik meg és a rendszer kiírja, hogy éppen hányan várakoznak 

belépésre és mi hányadikok vagyonk a sorban. 

 

A pályázati felület nyitó oldala így néz ki. A pályázati rendszer által küldött üzenetek az oldal bal felső 

sarkában található "boríték" ikonra kattintva tekinthetők meg. Ha olvasatlan üzenetünk van, azt piros 

körbe írt szám jelzi. Kattintsunk a boríték ikonra! 

 

Az üzenetek ablak: 

 



Az üzenetek ablakban láthatjuk a rendszer által küldött üzeneteket. Az el nem olvasott üzenetek 

vastagított (bold) betűtípussal láthatók. 

Az összeférhetetlenségi nyilatkozat megtekintéséhez és letöltéséhez kattintsunk az üzenet szövegére! 

 

Kattintsunk a „Nyilatkozattételi felület” szövegre! 

 

Olvassuk el a nyilatkozatot, majd az „Összeférhetetlenség fennáll” felírat alatt jelöljük be a „Nem” 

opciógombot. Persze természetesen csak akkor tegyük ezt, ha előtte tüzetesen átolvastuk a 

hivatkozásban megadott kb. 500 oldalnyi hazai és EU jogszabály szövegét. 

Ezután kattintsunk a jobb alsó sarokban lévő „Mentés” gombra. 



 

Az új ablakban kattintsunk a „Nyilatkozat letöltése” gombra! Ekkor a nyilatkozat letöltődik a 

számítógépünkre, a „Letöltés” vagy „Download” mappába, vagy az általunk megadott tetszőleges 

könyvtárba. 

 

 

A letöltött nyilatkozatot az Ügyfélkapun keresztül úgynevezett azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesíteni. Fontos, hogy a hitelesítést a pályázó 

ügyfélkapuján keresztül hitelesítsék!  

 

Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, elérhetősége:  

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes


 

Kattintson a BEJELENTKEZÉS gombra! 

 

Bejelentkezéshez kattintson az ÜGYFÉLKAPU gombra! 

 

Adja meg az ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a BEJELENTKEZÉS 

gombra! 

 



 

 

A megjelenő ablakban a nyilatkozatot fel kell tölteni. Húzza nyilatkozat fájlt a szaggatott téglalap 

mezőbe, vagy kattintson a tallózás gombra, és a megjelenő „fájl feltöltése” fájlkezelő ablakban keresse 

meg a nyilatkozat fájlt a saját gépén. 

Jelölje be az „Elfogadom az ÁSZF-et.” jelölőnégyzetet és kattintson a feltöltés gombra. 

Feltöltés után elkészül a nyilatkozat hitelesítése. A hitelesített nyilatkozatot a „LETÖLTÉS” gombra 

kattintva töltheti le a számítógépére és/vagy elküldheti megadott e-mail címre is. 

 

A hitelesített összeférhetetlenségi nyilatkozatot (elektronikus pecséttel lesz ellátva) fel kell tölteni a 

pályázati felületre.  

Ha közben kilépett a pályázati felületről, akkor a korábban leírt módon lépjen be újra. Sikeres belépés 

után kattintson a bal felső sarokban lévő boríték ikonra az üzenetek megjelenítéséhez, és válassza ki 

az összeférhetetlenségi nyilatkozatról szóló üzenetet. A megjelenő üzenetben kattintson a 

„Nyilatkozattételi felület” linkre. 



 

Kattintson a „Csatolt dokumentum” mezőbe és a megjelenő fájl böngésző ablakban válassza ki a 

számítógépére elmentett hitelesített nyilatkozatot. Sikeres feltöltés után a nyilatkozat fájl neve 

megjelenik a „Csatolt dokumentum” mezőben 

 

Ezután már nincs más dolgunk, mint a feltöltés után megjelenő „Beküldés” gombra kattintani. 



 

A sikeres beküldést zöld hátterű keretben megjelenő „Siker” üzenet jelöli. 

 

 

Gratulálunk! 

 

 

 


