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Vissza a tartalomjegyzékhez

1 Eladói felület felépítése
Az eladói felületen van lehetőség a jogosultság ellenőrzésére, a pályázati adatlap kitöltésére,
a pályázat benyújtására, az új készülék adatainak rögzítésére, valamint az elszámolás
benyújtására.

Az Eladói kezdőoldalon a belépett felhasználónak lehetősége van kiválasztani azt az Átvételi
pontot, amelyben tartózkodik és a tranzakciót le szeretné folytatni.

1.1 Pályázat rögzítése és benyújtása
A pályázat rögzítése és benyújtása mezőben lehet IMEI szám alapján kezdeményezni a
jogosultság ellenőrzését, és ezt követően elindítani a beváltási folyamatot a pályázati adatlap
kitöltésével. A dokumentum ezt a folyamatot fogja részletesen kifejteni.
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1.2 Vásárlások listája
Az adott átvevőponton elindított vásárlások listája megjelenik a felületen.
Megjelenő adatok:
Pályázat azonosítója
Pályázó neve
Pályázó címe
Státusz
▪ Kitöltés alatt
▪ Pályázat rögzítve
▪ Feldolgozás alatt
▪ Támogatói Okirat
▪ Beváltás alatt
▪ Beváltás véglegesítve
▪ Visszavont
5. Műveletek
▪ Vásárlás folytatása: a gomb megnyomásával az adatok rögzítése folytatható
1.
2.
3.
4.

Keresés
A pályázat azonosítójára és a pályázó nevére lehet rákeresni a táblázatban, akár
szövegrészlet alapján is.

Szűrés
A státusz adatokra gyorsszűrés érhető el.

Export
Az „Export” gombbal lehet az adatokat excel fájlba exportálni és letölteni. Az exportban az
alábbi adatok jelennek meg:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Átvevőpont neve
Átvevőpont címe
Értékesítő
Státusz
Foglalás dátuma
Pályázati kódszám
Fogyasztói bruttó ár
Igényelt támogatás
Számla sorszáma
Feldolgozás állapota
Elszámolás (támogatás folyósításának) dátuma

2 A pályázat indításának a folyamata
2.1 Pályázat rögzítésének és benyújtásának indítása
A pályázat rögzítése az IMEI szám megadásával történő jogosultság ellenőrzésével kezdődik.

Az IMEI szám megadása kötelező, hiányzó IMEI esetén egy hibaüzenet jelenik meg.

Az IMEI mezőbe kerülhet szám, kis- és nagybetű, szóköz és speciális karakterek is, a rendszer
ezeket egységesíti, tehát a kötőjellel és a kötőjel nélkül begépelt azonosító is megfelelő
formátumú lesz.
Az IMEI azonosító hosszát a rendszer nem ellenőrzi.
Amennyiben az IMEI ki van töltve, a „Keresés” gombbal megtekinthető a jogosultság
eredménye, melyek az alábbiak lehetnek:
▪
▪
▪
▪

A készülék a lekérdezéskor jogosult a kedvezmény igénybevételére
A készülék beváltása már megkezdődött
A Támogatói Okirat beváltását már egy másik kereskedő kezdeményezte
A készülék nem jogosult a kedvezmény igénybevételére

2.1.1 Visszaélés védelem
Az IMEI szám lekérdezése korlátozott. Egy felhasználó beállított időközönként (1 perc) egy
darab IMEI azonosítót ellenőrizhet.
Amennyiben elértük ezt a korlátot, egy figyelmeztető üzenetet kapunk.

2.1.2 A készülék jogosult a kedvezmény igénybevételére
Egy támogatható IMEI azonosító megadása után, valamint jogosult státusz esetén, a
megjelenő ablakban a „Beváltás indítása” gombbal indítható a pályázati adatlap kitöltése.
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2.1.3 A készülék beváltása már megkezdődött
Amennyiben az IMEI beváltásának folyamata már elkezdődött, akkor a „Beváltás folytatása”
gombbal lehet folytatni az értékesítési folyamatot, de kizárólag ugyanabban a kereskedésben,
ahol elkezdték a rögzítést.

Amennyiben a Támogatói Okirat kiállítását már másik kereskedőnél megkezdték és ezáltal az
IMEI egy másik pályázathoz már hozzárendelésre került hibaüzenet jelenik meg.

Ilyen hiba esetén az NFFKÜ ügyfélszolgálatát kell felkeresni a probléma megoldásához, aki a
régi pályázatot ‘Visszavont’ státuszba állítva lehetővé tudja tenni a folytatást. Ehhez meg kell
adni az ügyfélszolgálaton annak a pályázatnak az azonosítóját, amelynek a státuszát meg kell
változtatni.
Tekintettel arra, hogy a visszavonás időigényes lehet, kérjük, hogy amennyiben a
pályázati adatlap kitöltése a Támogatói Okirat kiállítását megelőzően bármilyen oknál
fogva megszakításra kerül és a pályázó vélhetően nem ugyanabban a kereskedésben
kívánja folytatni a vásárlást, mihamarabb szíveskedjenek jelezni a megszakítást a
pályázati azonosítószámra hivatkozva a mobilcsere.kereskedo@nffku.hu e-mail címen
vagy az NFFKÜ telefonos ügyfélszolgálati elérhetőségén annak érdekében, hogy a
visszavonás folyamata minél hamarabb megkezdődhessen.
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2.1.4 A készülék nem jogosult a kedvezmény igénybevételére
Amennyiben a beírt IMEI szám nem szerepel a támogatott IMEI számokat tartalmazó központi
adatbázisban, akkor a “Nem jogosult” üzenet fogadja a felhasználót.
.
Ebben az esetben a pályázó a jogosultság kivizsgálásáért forduljon az NFFKÜ e-mail-es
ügyfélszolgálatához.

3 Pályázat benyújtásának folyamata
A vásárlási folyamat két nagyobb szakaszból áll:
▪
▪

Pályázati adatlap kitöltés (Támogatói Okirat kiállításáig terjedő szakasz) – a
továbbiakban ezen folyamatrész kerül részletezésre
Készülék adatlap kitöltés (Támogatói Okirat kiállítása utáni szakasz) (4. pont)

3.1 Pályázati adatlap kitöltésének indítása
A belépett kereskedő/eladó kiválasztja, azt az átvételi pontot ahol tartózkodik.
Az eladó beírja a lecserélni kívánt készülék IMEI azonosítóját. A rendszer elvégzi az
ellenőrzéseket: megállapítja, hogy a készülék jogosult-e a cserére, valamint hogy rendelkezike már előregisztrációval.
Egy személy csak egy alkalommal jogosult Támogatói Okiratra, valamint egy IMEI csak
egyszer váltható be.
A támogatható IMEI azonosító megadása után, valamint jogosult státusz esetén, a megjelenő
ablakban a Beváltás indítása gombbal indítható el a pályázati adatlap kitöltése.

3.2 Adatok megadása
Az adatokat csoportosítva, több lapon kéri be a rendszer.
Amennyiben az adott IMEI azonosítóhoz tartozik előregisztráció, akkor az előregisztrációkor
megadott adatokat a rendszer automatikusan kitölti, ezzel gyorsítva a folyamatot.
Állapotsáv
A folyamatot egy állapotsávon lehet követni.
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Állapotsáv státuszok:
▪
▪
▪

A zöld státuszú adatlap formailag megfelelően van kitöltve.
A kék a jelenleg kitöltés alatt lévő adatlap.
A piros a formailag nem megfelelő adatlapot jelenti.

3.2.1 Pályázó személyes adatai
Az első oldalon meg kell adni a pályázó személyes adatait. Amennyiben meghatalmazás útján
kerül benyújtásra a pályázat, úgy a meghatalmazott személyes adatainak megadása is
kötelező. A rendszer ez alapján elkészíti a Pályázói nyilatkozatot, melyet a kereskedőnek le
kell töltenie, alá kell íratnia a pályázóval vagy a meghatalmazottal, majd ezt jeleznie kell a
rendszerben. Ennek hiányában a mentés és a folytatás nem lehetséges.
A következő adatok megadása szükséges:
1. A Pályázó személye cselekvőképes (igen/nem)
2. A pályázat benyújtása más nevében történik (igen/nem)
Amennyiben a válasz igen, meg kell adni a következő adatokat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Képviselet jogcíme: (meghatalmazás/törvényes képviselet/gondnok)
Meghatalmazott/Képviselő/Gondnok vezetékneve
Meghatalmazott/Képviselő/Gondnok keresztneve
Meghatalmazott/Képviselő/Gondnok születési ideje
Meghatalmazott/Képviselő/Gondnok születési helye
Meghatalmazott/Képviselő/Gondnok személyi azonosságot igazoló
okmány típusa (személyazonosítársa érvényes személyi igazolvány,
útlevél és kártyaformátumú vezeti engedély is alkalmas)
Meghatalmazott/Képviselő/Gondnok személyi azonosságot igazoló
okmány száma

Pályázó vezetékneve
Pályázó keresztneve
Pályázó édesanyja vezetékneve
Pályázó édesanyja keresztneve
Pályázó születési helye
Pályázó születési ideje
Pályázó személyi azonosságot igazoló okmány típusa (személyazonosítársa érvényes
személyi igazolvány, útlevél és kártyaformátumú vezeti engedély is alkalmas)
10. Pályázó személyi azonosságot igazoló okmány száma
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Pályázó saját nevében jár el:

Pályázó nevében meghatalmazott / törvényes képviselő / gondnok jár el:
Ebben az esetben a „A pályázat benyújtása más nevében történik” rovatnál az IGEN-t kell
megjelölni, és megadni a képviselet jogcímét, amely lehet:
-

meghatalmazás
törvényes képviselet
gondnok
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Amennyiben a pályázat más nevében kerül benyújtásra, a meghatalmazást, illetve a
Pályázó cselekvőképtelensége vagy korlátozott cselekvőképessége esetén a
képviseleti jogosultságról szóló nyilatkozatot a kereskedőnek az adatok rögzítése előtt
ellenőriznie kell, hogy azok teljes körűen kitöltésre illetve aláírásra kerültek-e, tekintettel
arra, hogy ezen dokumentumok a helyszínen nem pótolhatóak.

10

A kitöltést a felugró buborékokban található magyarázó szövegek segítik.

Pályázói nyilatkozat
Az adatok kitöltését követően a továbblépéshez igazolni kell, hogy a pályázó a pályázói
nyilatkozatot aláírta.
Ez addig nem lehetséges, amíg azt le nem töltötték.

Pályázói nyilatkozat letöltése és mintája
A nyilatkozat letöltéséhez meg kell adni a fenti adatokat, majd meg kell nyomni a "Pályázói
nyilatkozat letöltése" gombot.
A pályázó adataival kiegészített nyilatkozatot a kereskedőnek ki kell nyomtatnia és a
pályázónak a helyszínen alá kell azt írnia.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Letöltés után már megjelenik a hozzájárulás jelölőnégyzete.
Amíg nincs bejelölve a jelölőnégyzet, addig a tovább gomb inaktív.

Bejelölés után tovább lehet lépni a címadatok megadása oldalra.

Adatellenőrzés
Minden adat megadása kötelező, hiányzó adat esetén a továbblépés nem lehetséges.
Mentés
Sikeres rögzítés esetén megerősítő üzenetet lát a felhasználó.

3.2.2 Cím adatok
A Pályázó címe oldalon a kereskedőnek meg kell adnia a következő adatokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pályázó lakcímének irányítószáma
Pályázó lakcímének települése
Pályázó lakcímének közterületének neve
Pályázó lakcímének közterületének típusa
Pályázó lakcímének házszáma vagy helyrajzi száma
Pályázó, vagy meghatalmazottja által rendszeresen használt e-mail cím (opcionális)

Az e-mail cím megadása nem kötelező, azonban érdemes felhívni a pályázó figyelmét,
hogy amennyiben a pályázó vagy meghatalmazott rendelkezik rendszeresen használt email címmel, annak megadása nagyban segíti a kapcsolattartást.
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Település automatikus kitöltése
Az irányítószám helyes megadása után a Település automatikusan kitöltésre kerül.

Adatellenőrzés
Az email címen kívül minden adat megadása kötelező.
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Az irányítószám formátuma ellenőrzésre kerül:

Az email cím formátuma ellenőrzésre kerül:

A „Tovább” gomb megnyomása után egy másodlagos adatellenőrzés zajlik a központi
rendszerben. Amennyiben hibás vagy hiányzó adatokat észlel a rendszer, vagy bármi miatt
nem megfelelőek az adatok egy felugró ablakban kér a felület megerősítést a továbblépésre.

Mentés
Sikeres rögzítés esetén megerősítő üzenetet kap a felhasználó.

3.2.3 Pályázó dokumentumainak feltöltése
A követő oldalon az Eladónak igazolnia kell, hogy látta és érvényesnek találta a szükséges
személyes okmányokat, beazonosította a Pályázót/Meghatalmazottat, valamint csatolnia kell
a vonatkozó mellékleteket. Lejárt határidejű személyazonosító okmánnyal pályázatbenyújtás
nem kezdeményezhető! Amennyiben a kereskedő rendelkezik BM KEKKH adatbázis
hozzáféréssel igazolnia kell, hogy az adatokat ott is ellenőrizte, egyébként a folyamat nem
folytatható.
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Igazolások
A kereskedőnek igazolnia kell az alábbiakat:
A bemutatott személyazonosításra alkalmas okmány a megjelent pályázó/meghatalmazott
tulajdona (igen/nem)
A bemutatott személyazonosításra alkalmas okmány a pályázat benyújtásának időpontjában
érvényes (igen/nem)
A bemutatott lakcímkártya vagy a Meghatalmazáson szereplő lakcím a Pályázó nevére szól
(igen/nem)
A bemutatott lakcímkártya alapján a pályázó rendelkezik érvényes magyarországi lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel (igen/nem)

Meghatalmazás, gondnoki nyilatkozat
Amennyiben a pályázat más nevében kerül benyújtásra, a meghatalmazást, illetve a Pályázó
cselekvőképtelensége vagy korlátozott cselekvőképessége esetén a képviseleti jogosultságról
szóló nyilatkozatot szükséges feltölteni. Feltöltés előtt a kereskedőnek ellenőriznie kell, hogy
a dokumentumok megfelelően kitöltésre és aláírásra kerültek.
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Pályázói nyilatkozat
A kereskedőnek itt szükséges feltöltenie a Pályázó által aláírt Pályázói nyilatkozatot.

A sikeres feltöltésről nyugtázó üzenet jelenik meg.

Továbblépés elött lehetőség nyílik a feltöltött fájl letöltésére, és eltávolítására is

3.2.4 Adatellenőrzés
Minden adat megadása kötelező.
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A „Tovább” gomb megnyomása után egy másodlagos adatellenőrzés zajlik a központi
rendszerben. Amennyiben hibás vagy hiányzó adatokat észlel a rendszer vagy bármi miatt
nem megfelelőek az adatok, egy felugró ablakban kér a felület megerősítést a továbblépésre.

Továbblépés esetén a rendszer figyelmeztet a hiányosságokra.

A Vissza gomb megnyomásával visszatérhetünk a „Dokumentumok” részbe, ahol pótolható a
hiányzó melléklet.
Sikeres adatkitöltés esetén megerősítő üzenetet lát a felhasználó.

3.2.5 Kitöltés megszakítása
A kitöltés megszakítása gombbal az eladói kezdőoldalra jut a felhasználó és elkezdhet egy
másik beváltást. Ebben az esetben az eddig beírt adatok mentésre kerülnek a rendszerben. A
megszakított vásárlás folytatható ugyanabban a kereskedésben, melyben a rögzítést
megkezdték.
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3.2.6 Szúrópróbaszerű ellenőrzés
A rendszer formailag ellenőrzi a benyújtott adatlapot. Amennyiben a formai ellenőrzés sikeres,
a rendszer a megadott szempontok alapján eldönti, hogy kell-e a pályázatot tartalmi
ellenőrzésre továbbítani. Amennyiben igen, ezt az eladó felé jelzi. Ellenőrzés esetén legfeljebb
15 percen belül megtörténik a pályázat tartalmi ellenőrzése. Megállító jelzés hiányában 15
perc elteltével vagy a pályázat elfogadása esetén a pályázati folyamat továbblép.

Az ellenőrzés során hiánypótlás kerülhet kiküldésre, melyről az eladó azonnali értesítést kap
a felületen keresztül. A folytatáshoz a hiánypótlást teljesítenie kell.
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3.3 Támogatói okirat kiállítása, letöltése és aláírás
Megállító jelzés hiányában, megfelelő adatok esetén a rendszer előállítja a még nem aláírt
támogatói okiratot

Támogatói okirat aláírása:
A következő lépcsőben előállítja a digitálisan aláírt támogatói okiratot.

Támogatói okirat letöltése:
A támogatói Okirat PDF formátumban letölthető.
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Támogatói okirat:

A második szakaszba a pályázat akkor léphet, ha a pályázat rendelkezik kiállított és
aláírt Támogatói Okirattal, valamint a pályázat elszámolása még nem került benyújtásra.
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4 Vásárlás folyamata
A vásárlási folyamat két nagyobb szakaszból áll:
▪
▪

Pályázati adatlap kitöltés (Támogatói Okirat kiállításáig terjedő szakasz) (3. pont)
Készülék adatlap kitöltés (Támogatói Okirat kiállítása utáni szakasz) – a
továbbiakban ezen folyamatrész kerül részletezésre

4.1 Készülék és számla adatai
Ezen az oldalon szükséges a megvásárolt készülék és a vásárlás során kiállított számla
adatainak rögzítése.
Az alábbi adatokat kell megadni:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Megvásárolt készülék márkája, gyártója
Megvásárolt készülék típusa
Számla sorszáma
A mobil készülék fogyasztói bruttó ára (a számlán szereplő bruttó (lista)ára, ha a
számlán több tétel is szerepel vagy egyéb, a kereskedés által nyújtott
készülékkedvezményakkor is a készülék teljes bruttó árát kell feltüntetni) (Ft)
Támogatás összege (Ft)
A kereskedő a cserére jogosult készüléket átvette (igen/nem)
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A támogatás összegét a rendszer automatikusan kalkulálja a beírt bruttó fogyasztói ár alapján.
40.000 Ft. vagy annál alacsonyabb fogyasztói árú készülék esetén a támogatás összege
legfeljebb a mobilkészülék bruttó fogyasztói ára.

Minden adat megadása kötelező.

Továbblépés esetén hibaüzenet figyelmeztet a hiányosságokra

Sikeres kitöltés esetén üzenet érkezik.

4.2 Záró nyilatkozat letöltése, dokumentumok feltöltése
A Záró nyilatkozat letöltése gomb megnyomásával kell a kereskedőnek letölteni az adatokkal
kiegészített Záró megállapodás és nyilatkozatok dokumentumot.
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Záró megállapodás és nyilatkozatok minta

Letöltést követően a Záró megállapodás és nyilatkozatok dokumentumot a Kereskedőnek és
a Kedvezményezettnek is alá kell írnia.
Ebben a részben kell feltölteni a vásárlás során kiállított számlát, valamint a kétoldalúan aláírt
és beszkennelt záró nyilatkozatot.
A dokumentumok a Feltöltés gombbal tölthetőek fel a rendszerbe.
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Minden dokumentum feltöltése kötelező, azok hiányában a vásárlás lezárása nem lehetséges.

A sikeres feltöltésről üzenet érkezik.

A „Vásárlás lezárása” gomb megnyomásával a tranzakció lezárásra kerül.
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A tranzakció lezárásáról üzenet érkezik, melyben megerősítésre kerül, hogy az elszámolás
beadásra került.

Figyelem! Amennyiben a készülékcsere nem a pályázati feltételeknek megfelelően valósult
meg (Pályázati Kiírás és Útmutató I.4. pont szerint), a Kereskedőnek gondoskodnia kell a
pályázati feltételeknek megfelelő készülék biztosításáról.
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4.3 Beváltás visszavonása
A bal oldali menüsorban megjelenő piros „Beváltás visszavonása” gombra kattintva a beváltás
visszavonható.
Ebben az esetben a kiállított Támogatói Okirat érvényben marad, a készülék IMEI száma
alapján a beváltás – akár másik üzletben, akár másik kereskedőnél is – folytatható. A kiállított
Támogatói Okirat nem vonható vissza!

A visszavonáshoz a rendszer két lépcsőben megerősítést kér.
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5 Hiánypótlások
Amennyiben egy átvevőpont hiánypótlásra kötelezett az eladói kezdőoldalon megjelenik a
hiánypótlások mező.

5.1 Hiánypótlások listája
A hiánypótlások listája a „Hiánypótlások” menüpont alatt jeleníthető meg.

A listában megjelennek az átvevőponthoz tartozó hiánypótlások. A még nem teljesített
hiánypótlások sárga háttérrel és vastagon szedett betűtípussal jelennek meg.
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Hiánypótlás letöltése
A letöltés gombbal a hiánypótlás részleteit tartalmazó értesítőlevél tölthető le.
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5.2 Hiánypótlás kitöltése és mentése
A hiánypótlás teljesítése során a „Mellékletek” menüből lehet kiválasztani a csatolandó
mellékletet, majd típusát, a mellette lévő mezőben pedig lehetőség van feltölteni azt. Az
„Üzenet” mezőben a beküldendő hiánypótlást üzenettel lehet kiegészíteni.
A „Mentés” gomb megnyomásával menthető a hiánypótlás.
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5.3 Hiánypótlás beküldése
Mentést követően az oldal tetején nyugtázó üzenet jelenik meg.
A kitöltött hiánypótlás az ekkor megjelenő Hiánypótlás beküldése gombbal küldhető be.

A beküldést egy megerősítő üzenetben kell jóváhagyni.
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