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VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL! 

 

Gyakran Ismételt Kérdések 

Forrástár használatához 
 

 
1. Hogyan érhető el a Forrástár? 

A forrástár nyitó oldala: 

http://www.forrastar.hu 

A forrástár pályázói közvetlen belépési linkje: 

http://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx 

A Forrástár rendszer Internet Explorerből, vagy Mozilla Firefoxból működik megbízhatóan. 

 

2. A forrástárban a leírtak alapján elküldtem a regisztrációs nyilatkozatomat, ám a rendszer 

még mindig azzal az üzenettel fogad, hogy a regisztrációs nyilatkozat nem érkezett be.  

Az üzenet addig meg fog jelenni, míg nem érkezik be hozzánk papír alapon a Regisztrációs 

nyilatkozat és munkatársunk a rendszerben el nem fogadja. Addig semmi tennivaló nincs az 

üzenettel kapcsolatban. 

Kértük, hogy a kiválasztásra személyesen hozzák el a kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozatot, 

nem kell postán visszaküldeni, azonban elektronikusan a Forrástár rendszerébe szükséges 

feltölteni. 

 

3. Amikor rákattintok a pályázati kategóriák menüpontra ezt a hibaüzenetet kapom: 

Incorrect syntax near ')'. 

A hiba oka nagy valószínűséggel, hogy nem „Internet Explorer” vagy „Mozilla Firefox” 

böngészőből próbálkozik. 

Amennyiben ebből a kettőből próbálja, rendesen megjelenik minden és működik is a beadás. 

 

4. A bankszámlaszámot hogyan kell beírni? 

A bankszámlaszámot nem kötelező megadni, ezért jelenik meg egy generált szám az 

adatlapon. Amennyiben meg szeretné adni, módosítható a saját bankszámlaszám beírásával. 

Ebben az esetben, kérjük állítsa át a pénzintézetet belföldire, ezután csak a számlaszámot kell 

/ tudja beírni, a bank nevét a számlaszám megfelelő beírása után a rendszer automatikusan 

kitölti, egyben ellenőrzi, hogy szintaktikailag létezhet-e a számlaszám, vagy valamit elgépelt 

benne. 

 

5. Hiánypótlást kaptam, hogy az aktuális Regisztrációs Nyilatkozatot töltsem fel. Mit jelent ez 

pontosan? 

Amennyiben az alapadatokban módosítást végez, akkor az új adatokkal rendelkező 

Regisztrációs Nyilatkozat generálódik, amit 15 napon belül eredeti, aláírt példányban el kell 

juttatni az OFA NKft-hez. A hiánypótlás arra vonatkozik, hogy adatai módosítása után a 

Regisztráció Nyilatkozatot nem töltötte fel elektronikusan. Személyesen mindig a legfrissebb 

változatot kérjük, hogy hozzák el a kiválasztás helyszínére. 

 

http://www.forrastar.hu/
http://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx
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6. Hiánypótlást kaptam, hogy a személyi igazolványszámot módosítsam. 

Kiértesítő levelünkben kértük, hogy a rendszerben lévő generált számot a személyi igazolvány 

szám mezőben módosítsák a valóságnak megfelelően. Amennyiben ezt nem tette meg, 

hiánypótlásként kérjük a módosítást. Ezután ne felejtsék, hogy új Regisztrációs Nyilatkozatot 

kell aláírni és feltölteni, mivel a személyes adatokban történt módosítás. 


