
Pályázói segédlet a PEDELEC-2020 
pályázatkezelő rendszerhez 

1 Bejelentkezés 

A pályázati rendszer a https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu webcímen érhető el. 

 
A főmenüből válassza a „Bejelentkezés” menüpontot. 

https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/


 
Kattintson a bal oldali, zöld „Bejelentkezés PÁLYÁZÓK részére” gombra. 
A rendszer átirányítja Önt a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) Ügyfélkapu belépési 
felületére. 
 

 



Kérjük itt adja meg ügyfélkapus felhasználónevét és a hozzá tartozó jelszót, majd kattintson a 
„Bejelentkezés” gombra. 
 
A sikeres bejelentkezést követően a KAÜ visszairányítja Önt a PEDELEC-2020 pályázatkezelő 
rendszer felületére. 

2 Pályázó létrehozása és alapadatok kitöltése 

A belépést követően válassza a „Pályázatok” menüpontot a főmenüből. 

 
Kattintson a „Kérjük a pályázók menüpontban, vagy ide kattintva hozzon létre pályázót!” 
linkre, ami átirányítja Önt a „Pályázók” aloldalra. 

A „Pályázók” aloldalt később a főmenüben a nevére kattintva, majd a „Pályázók” 
almenüpontot kiválasztva is elérheti. 



 
Kattintson az „Új pályázó létrehozása” gombra. Megjelenik a „Magánszemély alapadatok” 
űrlap. 

 
Kérjük töltse ki az űrlapot. A *-gal jelölt kérdések kitöltése kötelező. 
 



3 Pályázat létrehozása 

Miután végzett az alapadatok űrlap kitöltéssel kattintson az alapadatok űrlap alján található 
„Pályázat indítása a Pályázatok oldalon” gombra. A rendszer átirányítja Önt a „Pályázatok” 
aloldalra, amit a főmenüből is elér. 

 
Az oldalon megjelenik a „Pályázat indítása” gomb. Kattintson a gombra. Megjelenik a 
„Magánszemély pályázati űrlap”. 



 
A pályázati űrlap első oldala az „Alapadatok”. Ez az oldal a pályázati űrlapról nem módosítható. 
Ha módosítani szeretne alapadatain, kérjük a főmenüből válassza az „Alapadatok 
menüpontot”. 
 
Ha elnavigál a pályázati űrlapról, oda bármikor vissza tud lépni, ha a főmenüben a „Pályázatok” 
menüpontot válassza, majd rákattint a „Beküldésre váró támogatói okiratigénylések” elemre, 
majd a táblázatból a „Megnyitás” linkre, végül az Űrlap megnyitása gombra kattint. 
 
A pályázati űrlap több oldalból áll. Lapozáshoz használja az űrlap tetején és alján található 
legördülő menüt vagy oldalléptető gombokat. 
 
A második oldalon a „Kérjük válassza ki a pályázni kívánt kerékpárt” kérdésnél kattintson a 
„Kerékpár kiválasztása” gombra. Majd böngéssze ki a kívánt kereskedőt és a kívánt kerékpárt. 



 
A „Mentés” gombra kattintva mentheti kiválasztását. Amely során az űrlapon is megjelennek 
a kerékpár főbb jellemzői. 



 
Kattintson az űrlap alján található „Kilépés az űrlap szerkesztésből, a következő művelet 
kiválasztása” gombra. 



 
Kattintson a „Továbbküldés a kiválasztott kereskedőnek ajánlatkérés céljából” gombra, hogy 
pályázatát továbbítsa az űrlapon kiválasztott kerékpár kereskedője felé. 



 
Kérjük legyen türelemmel, ameddig a kereskedő feldolgozza kérését és visszaküldi az 
ajánlatot. 

Amennyiben a kereskedő nem küld ajánlatot Önnek lehetősége 1 nap elteltével visszavonni az 
ajánlatkérést, amit a főmenü „Pályázatok”, majd a „Kereskedőnek továbbküldött támogatói 
okiratigénylések” elem kiválasztását követően tud megtenni. 

 
Miután a kereskedő visszaküldte az ajánlatát az megjelenik a „Pályázatok” oldalon a 
„Kereskedőtől ajánlattal visszaérkezett támogatói okiratigénylések” alatt találja. 



 
Ezt kiválasztva Önnek lehetősége van vagy elfogadni a kereskedő ajánlatát és tovább küldeni 
a pályázatát értékelésre a „Kereskedő ajánlatának elfogadása, továbbküldés értékelésre” 
gomb segítségével, vagy a „Kereskedő ajánlatának elutasítása” gomb megnyomásával másik 
kereskedőt tud választani. 

 



Ha a kereskedő nem tud ajánlatot adni a kívánt kerékpárra, akkor azt a „Kereskedőtől ajánlat 
nélkül visszaérkezett támogatói okiratigénylések” mappában találja. Ilyenkor csak másik 
kereskedőt tud választani. 

 
Miután beküldi pályázatát megkezdődik annak értékelési folyamata. 
 
Előfordulhat, hogy pályázata az értékelés során hiánypótlásra szorul. A hiánypótlásokat 
„Feladataim” oldalon a „Támogatói okiratigénylések” táblázatban a „Hiánypótlásra 
visszaküldött támogatói okiratigénylések” menüponton belül találja. 
 

 

 



 
A hiánypótlás részleteiről vagy a „Feltöltött fájlok” táblázaton belül a csatolt fájlban, vagy 
ugyanezen a képernyőn megjelenő szöveges útmutatásban talál. 
 
Kérjük javítsa az értékelő útmutatása alapján az űrlapot, majd azt küldje vissza értékelésre a 
„Hiánypótlás beküldése” gomb segítségével. 
 
Miután a pályázat értékelése megtörtént, a pályázatot megtalálja a „Pályázatok” oldalon a 
„Támogatói okiratigénylés” táblázaton belül a „Pályázói elfogadásra váró támogatói okiratok” 
menüpont alatt.

 



 

 
A támogatói okiratot a „Feltöltött fájlok” alatt találja. 



Önnek lehetősége van a támogatói okirat elfogadására vagy attól történő elállásra. Elfogadás 
esetén a pályázat átkerül az „Elfogadott támogatói okiratok” mappába. Innentől kezdve a 
támogatói okirat felhasználható a kereskedőknél. 


