Kereskedői segédlet a PEDELEC-2022
pályázatkezelő rendszerhez
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1 Regisztráció és bejelentkezés
A pályázati rendszer a https://elektromobilitas.humda.hu/pedelec2022 webcímen érhető el.

A főmenüből válassza a „Bejelentkezés” menüpontot.
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1.1 Bejelentkezés a PEDELEC-2020 pályázati rendszerben szereplő kereskedőknek.
Amennyiben Ön kereskedői fiókkal rendelkezett a PEDELEC-2020 pályázati rendszerben,
korábbi felhasználói fiókja a PEDELEC-2022 rendszerben is elérhető. Kérjük a korábbi
belépési adatokkal jelentkezzen be a „Bejelentkezés KERESKEDŐK és ÜGYINTÉZŐK részére”
panelen belül.

1.2 Új kereskedő regisztrációja
Kattintson a jobb oldali panel alján található „Regisztráció KERESKEDŐK részére” linkre.

Kérjük töltse ki a regisztrációs űrlapot, majd kattintson alul a „Regisztráció” gombra. A
regisztráció során a megadott e-mail címre a rendszer megerősítő linket küld. Kérjük várja
meg, ameddig az e-mail megérkezik, majd kattintson a linkre.
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Ha nem érkezik meg az e-mail kérjük ellenőrizze levelezője levélszemét mappáját is.
Ha nem érkezik meg az e-mail megpróbálhatja az e-mailt újra kiküldeni. Ha megpróbál a
rendszerbe belépni a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval, akkor a
rendszer felajánlja a regisztrációs e-mail újraküldésének lehetőségét.
A linkre való kattintást követően a rendszer automatikusan bejelentkezteti.

1.3 Bejelentkezés kereskedői fiókkal
Amennyiben kijelentkezik, a következő alkalommal a főmenüben található „Bejelentkezés”
menüpontra kattintson, majd a jobb oldali „Bejelentkezés KERESKEDŐK és ÜGYINTÉZŐK”
panelben adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a sárga „Bejelentkezés
KERESKEDŐK és ÜGYINTÉZŐK” gombra.
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2 Kereskedő létrehozása
Bejelentkezés után kattintson a főmenü „Feladataim” menüpontjára.

Kattintson a „Erre a linkre kattintva tudja megkezdeni a kereskedő kiválasztását” linkre, ami
átirányítja Önt a „Kereskedők” aloldalra.

Kattintson az „Új kereskedő felvétele” gombra.

A „Pályázó keresése név szerint” mezőben kezdje el begépelni kereskedői cége nevét vagy
adószámát. A megjelenő listából válassza ki a kereskedői céget, majd ellenőrizze annak
adatait. Ha a megfelelő céget választotta ki, kattintson a „Kereskedő felvétele” gombra.
Amennyiben a cég nem található a listában, vagy Ön egyéni vállalkozó, vagy a cégnél az
elmúlt időszakban jogutódlás történt, úgy ezt a lehetőséget bepipálva Ön megadhatja kézzel
is a cég adatait. Mivel ilyen esetben nem tudjuk automatikusan ellenőrizni a kereskedői cég
adatainak hitelességét, ezért a későbbi lépések során Önnek több adatot is kézzel kell
megadnia. Emiatt kérjük csak indokolt esetben használja ezt az opciót.
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Megjelenik a „Kereskedői alapadatok” űrlap. Ezt kérjük töltse ki.

Az űrlap kitöltése után kattintson az űrlap alján található „Beküldés” gombra.
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A rendszer jelezni fogja, hogy a kereskedői alapadatok beküldése előtt Önnek rögzítenie kell
a rendszerben legalább egy kerékpárt.

3 Kerékpár rögzítése
FONTOS: Kérjük minden olyan kerékpárt, amely jellemzői szempontjából azonosak csak
egy alkalommal rögzítsen a rendszerbe, ugyanis a pályázók nem konkrét kerékpár
példányra, hanem kerékpár típusra pályáznak.
Kattintson a főmenüben kattintson a „Feladataim” menüpontra.

Az oldalon kattintson a „Kerékpárok” gombra.
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Megjelenik az Önhöz tartozó kereskedő által felvitt kerékpárok listája. Kérjük itt kattintson a
„Hozzáad” gombra.
Megjelenik a „Kerékpár adatok” űrlap. Kérjük ezt töltse ki.
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Az űrlap alján kattintson a „Beküldés” gombra.
Ha esetleg meggondolná magát a „Törlés” gombbal törölheti a kerékpárt.
Beküldés után a rendszer visszanavigálja Önt a „Feladataim” oldalra. A kerékpár adatait az
értékelők ellenőrizni fogják. A kerékpár űrlapját megtekintés céljából elérheti a „Feladataim”
oldalon található „Értékelésre beküldött kerékpár adatok” linken, vagy a „Kerékpárok”
aloldalon keresztül. A kerékpár csak annak értékelői jóváhagyása után lesz a pályázók
számára kiválasztható.

4 A kereskedői alapadatok beküldése
Ha még nem tudta beküldeni a kereskedői alapadatait, akkor az első kerékpár létrehozása és
annak űrlapjának beküldése után ezt már meg fogja tudni tenni. Kérjük a főmenből válassza
a „Feladataim” menüpontot, majd kattintson a „Beküldésre váró kereskedői adatok” elemre.
Ezután a táblázatból válassza a „Megnyitás” linket végül az „Űrlap megnyitása” gombot.
Kérjük még egyszer ellenőrizze a kereskedői űrlap adatait. Amennyiben azok helyesek
nyomja meg az oldal alján található „Beküldés” gombot.

A beküldött kereskedői alapadatok űrlapot az értékelők ellenőrizni fogják. Kérjük legyen
türelemmel. Az Ön által rögzített kereskedő kerékpárjai sikeres értékelést követően lesznek
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elérhetőek a pályázók számára. A beküldött kereskedői adatokat elérheti a főmenü
„Kereskedő alapadatok” menüpontját kiválasztva.

5 Kerékpárok elérhető / nem elérhető státuszának beállítása
A „Feladataim” oldalról indulva válassza a „Kerékpárok” gombot.

Minden kerékpár esetén az „Elérhető pályázat során” opcióval beállíthatja, hogy egy adott
kerékpár típus elérhető-e a pályázónak a kerekpár kiválasztása során. Ha az adott kerékpár
típusból elfogy minden darab, akkor itt letilthatja, hogy a pályázók bizonyos kerékpárokra
adjanak be pályázatot.

6 A PEDELEC-2020 kerékpárjainak aktiválása
Amennyiben egy olyan kereskedői fiókkal jelentkezik be, amely szerepelt a PEDELEC-2020-as
pályázati rendszerben is, akkor a kerékpárok oldalon megtalálja a korábbi rendszerben
felvett kerékpárokat, minden adatukkal együtt. Azonban alapértelmezés szerint ezek a
kerékpárok „Nem elérhető” státuszban lesznek, illetve hiányozni fog a „Gyártó” és „Típus”
mező, mivel ezek az adatok a korábbi rendszerben nem voltak külön bekérve.

Kérjük ellenőrizze a kerékpár listát, és azoknál a kerékpároknál, amiket jelenleg is forgalmaz
pipálja be az „Elérhető pályázat során?” opciót.
FONTOS: Kérjük olyan kerékpárokat, amik jellemzői szerint azonosak csak egyszer tegyen
elérhetővé, ugyanis a pályázók nem konkrét kerékpár példányra, hanem kerékpár típusra
pályáznak.
Az elérhetővé tétel során, mivel a kerékpárnak hiányzik a gyártó és típus mezője, ezeket be
fogja kérni a rendszer:
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Kérjük töltse ki ezeket az adatokat, lehetőség szerint úgy, hogy a típus mező ne
tartalmazzon a kerékpárra vonatkozó egyedi jellemzőket. Ha végzett nyomja meg a
„Mentés” gombot.
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