
Kereskedői regisztrációs folyamat 

 

1) Amennyiben még nincs felhasználói fiókja a https://elektromobilitas.ifka.hu pályázati rendszerben 

akkor kattintson a Regisztráció KERESKEDŐK és OPERATÍV LÍZING CÉGEK részére linkre 

 

2) Amennyiben a korábbi rendszerünkben (Pályázatkezelő rendszer a GZR-D-Ö-2018 pályázati 

kiíráshoz) rendelkezett kereskedői felhasználói fiókkal, úgy annak felhasználónevével és jelszavával 

a 2020-as rendszerbe is be tud lépni. Az ott megadott felhasználói adatokat (tehát nem a 

kereskedő céges adatait) az idei rendszerbe importáltuk. Ebben az esetben a következő pontot 

átugorhatja. 

3) Töltse ki a regisztrációs form-ot: 

 



4) A Regisztráció gombra kattintás után a megadott email címre egy megerősítő levelet fog kapni, 

amelyben a linkre kattintva a rendszer belépteti: 

 

5) A Feladataim menüpontban meg tudja kezdeni a cégregisztrációs folyamatot a Kereskedő 

kiválasztása ablakrészben levő linkre kattintással: 

 

6) Kattintson az Új kereskedő felvétele gombra: 

 

7) Kezdje el a cég nevét begépelni, majd a legördülő mezőben válassza ki a céget: 

 

 

 



8) Amennyiben az adatok helyesek kattintson a Kereskedő felvétele gombra: 

 

9) A kereskedői alapadatok oldalon az OPTEN adatbázisból kerülnek át adatok. A Hivatalos 

képviseletére jogosult személy mezőnél a leggördülő menüből válassza ki a cég azon képviselőjét, 

aki az együttműködési megállapodást cégszerűen alá fogja írni, illetve akinek az aláírásmintáját 

vagy aláírási címpéldányát a következő adatmezőhöz fel fogja tölteni: 

 

10) Töltse ki az űrlap hiányzó adatait, illetve ellenőrizze a már előre kitöltött adatok helyességét! 

11) Válassza ki, hogy az IFKA-val milyen elszámolási formában fogja az együttműködési megállapodást 

megkötni. Az elszámolások módjáról a Pályázati kiírás 26. oldalán talál információkat. 

 



12) Amennyiben előfinanszírozott elszámolást válasz fel kell töltenie a cég összes bankszámlájára szóló 

felhatalmazó levelet (ennek sablonja letölthető a kérdésnél): 

 

13) Utófinanszírozott elszámolás választása esetén a feltöltési mező nem jelenik meg: 

 

14) Amennyiben az összes mezőt kitöltötte le tudja tölteni a választott elszámolási módnak (elő- vagy 

utófinanszírozás) megfelelő Együttműködési megállapodást. Ezt aláírás és scannelés után töltse fel 

a kérdéshez, majd küldje be a regisztrációs form-ot. 

 



15) Az Együttműködési megállapodás 3 aláírt, papír alapú példányát küldje el az IFKA részére. 

16) Az űrlap beküldése valamint a papír alapú példányok beérkezése után – hiánytalan benyújtás 

esetén - az értékelők jóváhagyják a kereskedői regisztrációt, hiányos adatoknál pedig hiánypótlást 

küldenek ki a regisztrációban megadott kapcsolattartói email címre. 

17) Az elfogadott kereskedői regisztrációt követően a rendszerbe belépés után három lehetőség 

jelenik meg a feladataim menüpontban: 

 

18)  

a) További felhasználók felvételének lehetősége a kereskedői regisztrációhoz: 

 
A hozzáadás előfeltétele, hogy az új felhasználó is rendelkezzen kereskedői státuszú regisztrált 

fiókkal a rendszerben, amelyet itt tud létrehozni: https://elektromobilitas.ifka.hu/action_register 

 

b) A kereskedőhöz fel lehet vinni a forgalmazott járműveket a Járművek menüpontban: 

 

Az itt felvitt járművek lesznek kiválaszthatók abban a folyamatban amikor a pályázók a Támogatói 

okiratukat felhasználják egy jármű megvásárlásakor. A dokumentum feltöltési részben a jármű tisztán 

elektromos meghajtását igazoló dokumentumot töltse fel. 

c) A Támogatói okirat felhasználása részben a kereskedő magához rendelhet egy Támogatói 

okiratot (vagy amennyiben egy okirat több megpályázott járművet tartalmaz, azon járművek 

közül egyet vagy többet), megkezdve ezzel annak felhasználását a járművásárlási folyamatban. 

 


