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A jelen dokumentáció célja, hogy a szoftvertermék rendeltetésszerű használatához szükséges alap lépéséket 
bemutassa. 
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01.01 Felhasználói oldal bemutatása 

01.01.1 A rendszer felépítésének áttekintése 
• Az aukciós termékek a főoldalon is megjelennek, az aukcióból hátra lévő idő is kijelzésre kerül: 
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• A tételekben megjelenik az aukció elindulása után a tétel kezdő-, aktuális és teljes (aktuális ár + leütési díj) 

nettó és bruttó ára, az aukcióból hátra lévő idő valamint a tételről kapott információk: 
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• A tétel leírásában letölthető dokumentumok is szerepelnek: 
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• Minden oldal tetején látható a Fiók és bejelentkezés felirat, amire kattintva a felhasználói fiókra vonatkozó 

legfontosabb linkek láthatóak: 
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01.01.2 A regisztráció menete 

A szoftvertermék használatához a felhasználónak mindenképpen regisztrálnia kell. 

• Regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése: 
adatok beírása és a regisztráció gomb megnyomása 

 

• A fiók véglegesítéséhez szükséges az email fiókba érkező megerősítő email-ről tájékoztatás: 
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• A kiküldött email-ben a fiókom véglegesítése gombbal lezárjuk a regisztrációt: 

(Ha 15 perc elteltével nem látná az emailt, kérjük nézze meg a SPAM mappában is. Sajnos előfordul, hogy az 
email kliensek oda teszik a leveleinket.) 

 
Biztonsági okokból a jelszót nem küldjük el, ill. titkosítva kerül a rendszerben elmentésre (az admin felületről 
sem lehet látni) 

• A regisztráció lezárult a felhasználó beléphet a rendszerbe: 
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• A sikeres regisztrációról email értesítést is kiküldésre kerül: 
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01.01.3 Azonosító dokumentumok feltöltése a regisztráció után  

Bizonyos aukcióknál ez kötelező ennek hiányában a felhasználó nem kaphat licitálói jogot. 

Bejelentkezés után az oldal tetején látható Fiók és bejelenkezésre kattintva látható lesz a Kereskedelmi fiók link. 
Arra kattintva a Kereskedelmi fiók adatlapjához jutunk. 
Bal oldalon az Ajánlattevői adatlap fülre kattintva megjelennek a korábban megadott adatok.  
Az oldal legalján láthatóak a fájl feltöltési mezők: 

o Személyazonosító okmány másolata (cég esetén képviselőé) 
o Cegkivonat (csak céges regisztrációnál látható és csak ott szükséges) 
o Aláírási címpéldány (csak céges regisztrációnál látható és csak ott szükséges) 

 

A megfelelő fájlokat be kell tallózni és a végén a Mentés gombra kattintani. 

  



verzió:05. szerző: Ludász / dr. Mező utolsó módosítás 
dátuma:2018.10.17. 

tárgy: Bidland Szoftver 
Funkcionális Leírása tulajdonos: Aestimator-Terra Dokumentum szám: 06. 

 
01.01.4 Ajánlattételi nyilatkozat feltöltése  

Bizonyos aukcióknál ez kötelező ennek hiányában a felhasználó nem kaphat licitálói jogot 

Bejelentkezés után az oldal tetején látható Fiók és bejelenkezésre kattintva látható lesz a Kereskedelmi fiók link. 
Arra kattintva a Kereskedelmi fiók adatlapjához jutunk. 
Bal oldalon az Ajánlattételi nyilatkozatok fülre kattintva megjelennek a korábban feltöltött fájlok.  
Új fájl feltöltésére is van lehetőség: 

 

Ki kell választani megfelelő tételt majd a fájlokat be kell tallózni és a végén a Feltölt gombra kattintani és elfogadni a 
már korábban is elfogadott rendelkezéseket és az Elfogadom és feltöltöm gombra kattintani. 
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01.01.5 Árverési előleg befizetés igazolás feltöltése 

Bizonyos aukcióknál ez kötelező ennek hiányában a felhasználó nem kaphat licitálói jogot. 

Bejelentkezés után az oldal tetején látható Fiók és bejelenkezésre kattintva látható lesz a Kereskedelmi fiók link. 
Arra kattintva a Kereskedelmi fiók adatlapjához jutunk. 
Bal oldalon az Ajánlattételi nyilatkozatok fülre kattintva megjelennek a korábban feltöltött fájlok.  
Új fájl feltöltésére is van lehetőség: 

 

Ki kell választani megfelelő tételt majd a fájlokat be kell tallózni és a végén a Feltölt gombra kattintani és elfogadni a 
már korábban is elfogadott rendelkezéseket és az Elfogadom és feltöltöm gombra kattintani. 
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01.01.6 Licitálás menete 

• Csak bejelentkezett és jóváhagyott felhasználó licitálhat: 

 

  



verzió:05. szerző: Ludász / dr. Mező utolsó módosítás 
dátuma:2018.10.17. 

tárgy: Bidland Szoftver 
Funkcionális Leírása tulajdonos: Aestimator-Terra Dokumentum szám: 06. 

 
• Licitálás: 

A kívánt ár beírása és a licitálok gomb megnyomása, a sikeres licitről értesítést ad a rendszer 
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a sikeres licitről értesítést küld a rendszer email-ben is 

  



verzió:05. szerző: Ludász / dr. Mező utolsó módosítás 
dátuma:2018.10.17. 

tárgy: Bidland Szoftver 
Funkcionális Leírása tulajdonos: Aestimator-Terra Dokumentum szám: 06. 

 
01.01.7 Az aukció megfigyelése 

Az aukció követés bekapcsolásakor az a felhasználó, aki nem licitált értesítést kap email-ben az adott tételt 
érintő összes licitről ill. az aukció lezárultáról. 
Az aukció követést csak bejelentkezett és jóváhagyott felhasználó kapcsolhatja be. 

Az aukció követés bekapcsolása a megfigyelem linkre kattintva aktiválható: 

 

Az aukció követés kikapcsolása a nem figyelem tovább linkre kattintva történik: 
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01.01.8 Lezárult aukció 

• A győztes licitáló értesítést kap az aukció megnyeréséről email-ben: 
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• A bejelentkezett győztes licitáló a következőt látja az adott tételnél: 

 
 

• A bejelentkezett győztes licitálón kívül mindenki más a következőt látja az adott tételnél: 
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01.01.9 Kérdés a tételeknél 

Az adott tételre kérdéseket lehet feltenni illetve a már feltett és megválaszolt kérdéseket lehet megnézni az 
Információ kérés és válaszok fülre kattintva. 

 

- Csak bejelentkezett felhasználók használhatják ezt a funkciót! 
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- A kérdés mező kitöltése után a Mehet gombra kattintva küldheti el kérdését. A kérdéséről email értesítést is kap 
a felhasználó (és az adminisztrátor is). 

 

- A kérdés megválaszolásáról is értesítjük email-ben a kérdezőt. 

 

- A megválaszolt kérdések a tételnél is láthatóakká válnak.  
(Az oldal üzemeltetőjének jogában áll a nem megfelelő kérdéseket törölni) 
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01.01.10 Új jelszó kérése  

A bejelentkezés oldalon látható Elfelejtette a jelszavát? linkre kattintva kérhet új jelszót a felhasználó: 

 

 

- A regisztrált email címét beírni és a Mehet gombra nyomni  

 

 
- Email fiókjába küldünk egy emailt, melyben a Jelszó csere gombra kell kattintani  
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- A gomb megnyomása után a megnyíló böngészőablakban adhatja meg új jelszavát a végén a Jelszó 
visszaállítása gombra nyomni 

 
- A jelszava frissült, új jelszavával bejelentkezhet. 
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