
„Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” 
Pályázati kiírás kereskedői regisztráció segédlete 

 

1. Pályázati útmutató megtekintése és a szükséges regisztráció elkészítése a pályázati útmutató 

által említett pályázati portálon: https://palyazat.e-mobi.hu  

 

A hatályos pályázati útmutató az alábbi linkeken érhetők el: 

https://palyazat.e-mobi.hu/medias/4/palyazati_kiiras_gzr_d_o_2018.pdf 

 

2. Regisztráció 

 

A regisztráció során a kereskedő részéről a pályázatot kezelő személy (a továbbiakban 

kereskedő) regisztrációját kell elvégezni.  

 

 
 

Első lépésként kattintsunk a Bejelentkezés gombra 

 

 
 

Kattintsunk a Regisztráció linkre 

 

 



Adjuk meg a szükséges adatokat (a *-gal megjelölt mezők kötelezően kitöltendők), fogadjuk el 

a regisztrációs nyilatkozatot és válasszuk ki a Gépjármű kereskedőként regisztrálok opciót, 

majd kattintsunk a Regisztráció gombra. 

 

 
 

 A megadott egyedi felhasználónév ékezeteket, szóközt és egyéb speciális karaktereket 

az alulvonáson és a kötőjelen kívül ne tartalmazzon! 

 regisztrációhoz élő e-mail cím szükséges 

 a későbbi belépéshez szükséges egy jelszó és annak megerősítése 

A gombra kattintás után kövessük az oldalon megjelenő információt: 

 

  



3. Amennyiben a megadott email címre érkező levélben szereplő linken a regisztrációt 

megerősítettük be lehet lépni az oldalra a megadott Felhasználónév és Jelszó segítségével. 

Adjuk meg ezeket, majd kattintsunk a Bejelentkezés gombra. 

  

4. A belépés után a kereskedőnek meg kell adnia a cégadatokat kell magához rendelnie: 

 

Ezt a Kereskedő alapadatok menüpontban tudja megtenni. Válasszuk ki a menüpontot. 

 

  



5. Töltsük ki a *-gal jelölt mezőket és csatoljuk fel a szükséges dokumentumokat: 

 

6. Az adatok és dokumentumok megadása után kattintsunk az oldal alján található Beküldés 

gombra 

 

7. Az adatok elektronikus beküldése, valamint a szükséges dokumentumok papír alapú 

beérkezése után az e-Mobi kollégái – az esetlegesen szükséges hiánypótlás után – jóváhagyják 

a kereskedői regisztrációt. A jóváhagyás után megjelenik három új funkció a rendszerben. 

 



8. Amennyiben a 2. pontban szereplő felhasználói regisztrációs folyamatot a kereskedésben 

dolgozó, a pályázati rendszerhez hozzáférési igénnyel rendelkező kollégánál is elvégezzük, úgy 

a Felhasználók gombra kattintva a regisztrált kollégát hozzá tudjuk adni a jóváhagyott 

kereskedéshez.  

 

Ehhez nem kell mást tenni, mint a Felhasználók gombra kattintás után az újonnan regisztrált 

kolléga megadott felhasználónevét pontosan begépelni, majd, ha a listában megjeleni a 

kolléga neve a Mentés gombra kattintani. 

 

9. A kereskedő által forgalmazott autók felvitele a rendszerbe: a Feladataim menüpontot 

kiválasztva kattintsunk az Autók gombra, hogy a rendszerbe a kereskedés által forgalmazott 

gépjárműveket rögzíteni tudjuk. 

 

Ebben a menüpontban látszik az eddig már rögzített, forgalmazott gépjárművek listája és itt tudunk új 

gépjárművet is adni a rendszerhez a Hozzáad gombra kattintva. 

 



A kattintás után megjelenő ablakban felvisszük az autó típusát, kiválasztjuk a kategóriát, valamint 

feltöltjük a kategóriát igazoló nyilatkozatot, amelyben a kereskedő nyilatkozik arról, hogy a 

rendszerben rögzített gépjármű a pályázati kiírásnak megfelelő kategóriába tartozik. 

 

 


