Kitöltési útmutató
Kérjük, még az űrlap letöltése előtt győződjön meg arról, hogy a gépére az Adobe Reader
XI vagy újabb verziója (Acrobat Reater DC) van telepítve. Amennyiben nem, abban az
esetben szükséges az Adobe (Acrobat) Reader program frissítése, illetve újratelepítése,
amely ingyenesen letölthető a következő hivatkozásra kattintva: >>Adobe Reader <<
Az űrlap kitöltésének lépései:
1. Vigye az egérkurzort az >>űrlap letöltése innen<< hivatkozásra, majd a JOBB
egérgombbal kattintson rá. A megjelenő felugró ablakban válassza a "hivatkozás
mentése más néven / másként" menüpontot, majd a BAL egérgombbal kattintson rá.
Ezután az űrlapot az Önnek megfelelő helyre (pl. dokumentumok közé vagy az
asztalra) MENTSE LE, majd zárja be a böngészőjét.
2. A lementett űrlapot kizárólag az Adobe (Acrobat) Reader programmal nyissa meg, ne
használjon más PDF szerkesztő alkalmazást. Az űrlap megnyitásakor a program felső
részén egy színes sávban a "Töltse ki a következő űrlapot. Az űrlapokra bevitt
adatokat mentheti." felirat jelenhet meg (ebben az esetben a színes csíkra kell
kattintani az adatok felvitelének megkezdéséhez), amennyiben az előzőekben leírt sáv
nem jelenik meg, úgy megkezdhető az adatfelvitel.
3. Az űrlap adatokkal való feltöltése folyamatosan végezhető. Szükség esetén a folyamat
bármikor megszakítható és a pillanatnyi állapot menthető a "mentés" ikonra kattintva.
A kitöltés bármikor folytatható az űrlap újbóli megnyitásával. (Ne használja a mentés
másként lehetőségét, mert az űrlap feldolgozhatatlanná válhat, továbbá ne helyezzen
el benne elektronikus aláírást illetve megjegyzéseket!)
4. A kitöltés befejeztével a kitöltött és elmentett űrlapot csatolt file-ként küldje el az
osap1485@nnk.gov.hu e-mail címre.
Az űrlap kitöltésével kapcsolatban felmerülő szakmai, illetve informatikai kérdésekre az
alábbi telefonszámokon kaphat segítséget:
2021. január 4-től, 2021. február 15-ig, H-Cs.: 10:00-15:00 óráig, P.: 10:00-12:00 óráig.

szakmai : 06-1 459-3070
informatikai : 06-1 459-3099, osap1485@nnk.gov.hu

Fontos tudnivalók az űrlapról
A megye megadásánál a beviteli mezőre kattintva a jobb oldalon léptető nyilak jelennek meg,
melyek segítségével beállítható a kívánt megye. Továbbá a le/fel kurzor nyilakkal is
lehetséges a beállítás.
Az űrlap hibásnak tekinthető amennyiben a piros színű összegző adatok nem egyeznek
az alábbi példa szerint, ami az űrlap javításra visszaküldését vonja maga után!
lásd:
1.1.+1.2. = 1.3.+1.4.
1.8.1.1.+1.8.2.1.+1.8.3.1.+1.8.4.1. = 1.9.1.1.+1.9.2.1.+1.9.3.1.+1.9.4.1.
1.8.1.1.+1.8.2.1.+1.8.3.1.+1.8.4.1. = 1.9.1.1.+1.9.2.1.+1.9.3.1.+1.9.4.1. = 1.10.A +…+ 1.10. U
A sárga mezők nem kitölthetők, ezeket az űrlap automatikusan kiszámolja.

