Gyakran ismételt kérdések a GZR-D-Ö-2018 kódszámú pályázati
kiírás kapcsán
1. Elektromos gépjármű vásárlásához szeretnék állami támogatást igényelni.
Hogyan és hová kell benyújtani a pályázatot?
A pályázatok benyújtására 2018. október 29. 08:01 perctől 2020. május 1. 23:59 percig van
lehetőség.
2019. április 1. óta a GZR-D-Ö-2018 kódszámú, „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása”
című Pályázati kiírást az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kezeli Lebonyolító szervként.
A pályázat benyújtása elektronikus formában a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu/)
keresztül és postai úton (levelezési cím: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 1387 Budapest,
Pf.: 17.) is szükséges a Lebonyolító szerv felé.
A Pályázati felhívás (PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ) tartalmazza a támogatás részletes feltételeit,
továbbá a Pályázói segédlet (Pályázati kiírás pályázói segédlete) a pályázat elektronikus
benyújtásával kapcsolatos technikai információkhoz nyújt segítséget.
Kérjük, hogy a pályázat benyújtásához a https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar
elérhetőségen fentiekben hivatkozott dokumentumokat szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

2. A támogatás igényelhető hybrid plug-in típusú személyautó vásárlása esetén
is?
Nem, a Pályázati kiírás I./1. pontja alapján támogatás kizárólag tisztán elektromos, személygépkocsik
és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos
tehergépkocsik és/ vagy L7e-CU kategóriájú áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű
kvadok (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) beszerzéséhez igényelhető.

3. Nagycsaládosként szeretnék 7 személyes, tisztán elektromos autót vásárolni,
egy Nissan e-NV200 Evaliat. Kérdésem, hogy ha megkapjuk a nagycsaládosok
autóvásárlási támogatását, akkor az elektromos autóra pályázható 1,5 millió
forintos támogatást is megkaphatjuk-e?
Igen, igénybe lehet venni egy gépjárműre mindkét támogatást.

4. Van-e lehetőség az elektromos gépjármű beszerzésére vonatkozó, vissza nem
térítendő támogatással finanszírozott elektromos gépjármű vásárlást EFOP5.1.1-17 támogatással is finanszírozni?
Igen, van lehetőség a GZR-D-Ö-2018 kódszámú pályázati kiíráson nyert, vissza nem térítendő
támogatással megvásárolni kívánt elektromos gépjárművet EFOP-5.1.1-17 kódszámú konstrukcióban
megítélt, visszatérítendő támogatással is finanszírozni. Felhívjuk arra figyelmét, hogy abban az

esetben, ha a Pályázó nem magánszemély, a jelen pályázati kiírás de minimis (csekély összegű)
támogatásra vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni!

5. Hol találok olyan listát, ami a pályázható elektromos gépkocsikat tartalmazza?
A regisztrált kereskedők listáján (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants), azon
kereskedőknél, akik már jelöltek meg gépjárművet, a megjelölt típusok feltüntetésre kerültek. A lista
folyamatosan frissül, kérjük, kísérje figyelemmel!
Ahol a listában nem jelenik meg gépjármű, a kereskedőknél személyesen vagy telefonon, e-mailben
érdeklődhet az elérhető gépjármű típusokról.

6. Megrendeltem egy elektromos autót, ami megfelel a pályázati feltételeknek és
azt szeretném tudni, mikor kell elindítani a pályázati támogatás kérelmét.
A pályázatot az elektromos autó megrendelését megelőzően kell benyújtania, a megrendelést csak
a pályázat benyújtását követően tegye meg! A pályázat benyújtását az elektronikus és postai
benyújtás együttes megtétele jelenti.

7. Regisztráltam a pályázati portálon, de nem tudok a felületre belépni, mert nem
kaptam meg a fiók aktiváláshoz szükséges visszaigazoló e-mailt.
Amennyiben nem kapott aktiváló levelet, kérjük, próbáljon meg új visszaigazoló e-mailt kérni.
Továbbá javasoljuk, hogy ellenőrizze a regisztrációkor megadott e-mail fiókjában a
Levélszemét/Spam mappát is. A visszaigazoló e-mail érkezése függ az Ön levelezőrendszerének
sebességétől is, előfordulhat, hogy a visszaigazoló e-mail csak órákkal később érkezik meg az Ön
címére.
Amennyiben mindezek ellenére több óra elteltével sem érkezne meg az aktiváló e-mail, kérjük,
szíveskedjen megküldeni részünkre az érintett felhasználónevet az elektromobilitas@ifka.hu e-mail
címre.

8. Elfelejtettem/elvesztettem a jelszavamat és a jelszó emlékeztető sem érkezett
meg.
Kérjük, ellenőrizze a regisztrációkor megadott e-mail fiókjában a Levélszemét/Spam mappát. Az
emlékeztető e-mail érkezése függ az Ön levelezőrendszerének sebességétől is, előfordulhat, hogy a
visszaigazoló e-mail csak órákkal később érkezik meg az Ön címére.
Amennyiben az emlékeztető 1-2 órán belül sem érkezik meg, keresse munkatársainkat a +36 70 522
10 10 telefonszámon a pályázati azonosítójával és felhasználó nevével, hétfőtől péntekig 10 és 14 óra
között. Munkatársaink fognak új jelszót beállítani, megadni Önnek.

9. Operatív lízinggel foglalkozik a cégünk és szeretnénk regisztrálni a
rendszerükbe, mint választható finanszírozó. Mi ennek a menete?
A lízingbeadó cégnek regisztrálnia szükséges magát a pályázati portálon, operatív lízing cég státusszal.
A regisztrációhoz a pályázati portálon az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni:
•
•
•

az operatív lízing cégre vonatkozó, eredeti nyilatkozatot (pályázati portálról letölthető sablon
kitöltése, cégszerű aláírása),
a nyilatkozatot aláíró aláírási címpéldányának másolatát,
létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat
másolatát (pl.: cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány).

Az operatív lízing cégre vonatkozó nyilatkozatból egy eredeti példányt kérünk postázni a
Lebonyolítónak. Levelezési címünk: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 1387 Budapest, Pf.:
17.
A Lebonyolító a beküldött dokumentumok vizsgálatát követően, a feltételeknek való megfelelés
esetén aktiválja az operatív lízing céget a pályázati portálon.

10. Hogyan tudom megállapítani a szabad de minimis keretemet?
Az EU bizottság rendeletei szerint, egy és ugyanazon „vállalkozás” részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során, az odaítélt csekély összegű (de minimis)
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg - alapesetben a 200 000 euronak megfelelő forintösszeget. A figyelembe veendő 3 éves időszakot gördülő
módszerrel kell meghatározni.
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások teljes összegét kell figyelembe venni
és ezeket le kell vonni a szabad de minimis keretből.
A szabad de minimis (csekély összegű támogatás) keretének megállapításához a kitöltés előtt
könyvelővel történő egyeztetés javasolt!
A pályázati portálon a szabad de minimis keretösszeget forintban szükséges megadni, melyet a
kitöltés napján érvényes MNB középárfolyam (https://www.mnb.hu/arfolyamok) alapján kell
kiszámolni.
Figyelem! Amennyiben egy vállalkozás a Pályázati kiírás I. 3.2. l) pontja szerinti ágazatokban, valamint
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez
tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy –
a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával – bizonyítja, hogy a
rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.

11. Le szeretném tölteni a de minimis nyilatkozatot, de bármelyik böngészőből
próbálom, hibát jelez a rendszer, nem nyitja meg a dokumentumot. Mi a
teendő?
A hiba oka valószínűleg az, hogy nem töltött ki a felületen minden, szükséges adatot. Kérjük,
szíveskedjen ellenőrizni, hogy minden kért adat kitöltésre került-e. A rendszer csak ezt követően
engedi a nyilatkozat letöltését, kinyomtatását.

12. Milyen dokumentumokat kell benyújtani papíralapon, postai úton és hová?
Postai úton papíralapon, kizárólag a pályázati nyilatkozat eredeti példányát szükséges beküldeni, a
pályázó (cégszerű) aláírásával ellátva. A papíralapon küldendő dokumentumokat az alábbi címre
kérjük postázni: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 1387 Budapest, Pf.: 17.

13. Kaptam egy e-mailes értesítést arról, hogy a pályázatomat hiánypótolni kell.
Hol tudom megnézni a hiánypótlási felhívás szövegét?
A pályázati portálra történő belépés után kérjük megnyitni a piros felkiáltó jellel jelölt menüpontot
(„Hiánypótlásra visszaküldött támogatói okiratigénylés”). Ide belépve fogja látni és tudja letölteni a
pályázat hiánypótlási felhívását .pdf formátumban.

14. A hiánypótlási felhívás szerint nem cégszerű az aláírás a nyilatkozatokon. Mit
értenek ezalatt?
Leggyakrabban az okozza a problémát, hogy a magánszemély vagy cégvezető aláírásának képe nem
egyezik meg a csatolt személyi igazolványon/jogosítványon, vagy aláírási címpéldányon szereplő
aláírással. Ennek okai lehetnek: időközben megváltozott az íráskép, megváltozott az aláíró neve
(vezetéknév/keresztnév változása, előtagot kapott a név).
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy valószínűleg hiányzik az aláírásából az „e.v.” megjelölés
és/vagy a nyilvántartási száma. Kérjük, szíveskedjen ezeket ellenőrizni.
Nem természetes személy pályázók esetében előfordul, hogy az aláíróknak együttes aláírási joguk
van, azonban a dokumentumokat csak egyikőjük jegyezte ellen. Esetleg hiányzik a cégszerű aláírásból
a pályázó pecsétje (ha az aláírási címpéldány szerint géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy
előnyomtatott cégszöveg fölé írandó a név). Kérjük, szíveskedjen ezeket ellenőrizni.

15. Véletlenül beküldtem a hiánypótlást az elektronikus felületen, de egy
dokumentumot elfelejtettem csatolni. Mit tegyek?
Kérjük, a hiányzó dokumentumot szíveskedjen az elektromobilitas@ifka.hu e-mail címre megküldeni,
a pontos pályázati azonosítószámmal, a probléma bemutatásával, indoklásával és a feltöltési kéréssel
együtt. Kollégáink az Ön pályázatának beazonosítása után, kérése alapján tudják a csatolást pótolni.

16. Múlt héten benyújtottam a pályázatomat, mikor számíthatok a Támogatói
Okirat kiállítására?
A pályázatok feldolgozása beérkezési sorrend alapján történik. Amennyiben a pályázat hiányos vagy
hibás, kollégáink 7 munkanapos határidővel hiánypótlás benyújtására fogják felszólítani a pályázati
portálon keresztül. Kérjük, figyelje a regisztráció során megadott e-mail fiókját!
Amennyiben a pályázat hiánytalan (hiánypótlás nem szükséges, vagy az esetleges hiánypótlást
követően), kollégáink felterjesztik azt a Támogató, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium
felé. A felterjesztés szakaszosan, több körben történik.

A Támogatónak a hiánytalan benyújtástól számítva 90 munkanapja van a benyújtott pályázatokkal
kapcsolatos döntés meghozatalára.
A támogatói döntés meghozatalát követen megkezdődik a Támogatói Okiratok kiállítása, melyre a
Lebonyolítónak 15 munkanapja van. A Támogatói Okiratok kiadása az elektronikus felületen keresztül
történik, továbbá a pályázatban megadott címre is küldünk egy eredeti, aláírt példányt. Kérjük,
figyelje a regisztráció során megadott e-mail fiókját, mert a feltöltött Támogatói Okiratot a felületen
át kell vennie és el kell fogadnia!

17. Benyújtottam a pályázatomat, de nem kaptam semmilyen visszajelzést róla, az
autó viszont már a kereskedésben várja, hogy átvegyem. Mi a teendő, hol
tudok érdeklődni?
Kérjük, szíveskedjen kollégáinknál az elektromobilitas@ifka.hu e-mail címen, vagy a +36 70 522 10 10
telefonszámon (hétfőtől péntekig 10-14 óra között) érdeklődni.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Támogatónak a hiánytalan benyújtástól számítva 90
munkanapja van a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Figyelem! A pályázat benyújtását követően a megrendelés elküldhető a kereskedés részére és előleg
is fizethető, de adásvételi szerződés megkötésére, illetve a gépjármű átvételére és forgalomba
helyezésére (kivétel a tesztautók) csak a Támogatói Okirat kiadását követően kerülhet sor!

18. Benyújtottam egy pályázatot, de mégsem szeretnék pályázni, meggondoltam
magamat. Hogyan tudom visszamondani a pályázatot?
A pályázattól való visszalépést írásos kérelemben kérjük jelezni, megjelölve a pontos pályázati
azonosítószámot és a visszalépés okát. Ezt követően tudjuk az elektronikus felületen is rögzíteni az
elállást.
Pályázattól való elállásra van lehetőség a pályázat benyújtását, valamint a Támogatói Okirat
kiállítását követően is.

19. Nem kaptam meg postán a Támogatói Okiratomat. Tudnának egy újat küldeni?
Minden pályázathoz kapcsolódóan 3 darab eredeti Támogatói Okiratot állítunk ki, melyből 2 db a
Támogatót/Lebonyolítót illeti, 1 db pedig a Kedvezményezettet (támogató döntéssel rendelkező
pályázó). A kedvezményezetti példányt a pályázati portálon megadott címre postázzuk ki.
Amennyiben a pályázati portálon már megkapta a Támogatói Okiratot, azonban a papíralapú eredeti
dokumentum egy hét elteltével sem érkezik meg, kérjük, szíveskedjen kollégáinknál érdeklődni a
pontos pályázati azonosítószámmal az elektromobilitas@ifka.hu e-mail címen, vagy a
+36 70 522 10 10 telefonszámon (hétfőtől péntekig 10-14 óra között) .
Kollégáinknak a Magyar Posta nyilvánosan elérhető nyomonkövetési rendszerén keresztül
lehetőségük van a kézbesítés állapotának ellenőrzésére. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, a

küldeményt a posta visszajuttatja részünkre. Ebben az esetben előre egyeztetett időpontban
lehetőség van a dokumentum személyes átvételére, a fenti elérhetőségeken.
Amennyiben a Támogatói Okirat eredeti, kedvezményezetti példánya elveszett vagy megsemmisült,
kérésére egy általunk hitelesített másolati példányt tudunk átadni vagy postai úton megküldeni.
Személyes átvétel kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges!

20. Honnan tudom, hogy akitől a gépjárművet megvásárolni szeretném, regisztrált
kereskedő-e?
A regisztrált kereskedők listája itt érhető el: https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants
Kérjük, ellenőrizze, hogy kiválasztott kereskedője szerepel-e a listán.
A lista folyamatosan frissül, kérjük, kísérje figyelemmel!

21. A cégem rendelkezik egy támogatói okirattal, melynek érvényességi idejét
szeretnénk 2 hónappal meghosszabbítani. Kérem, írják meg, hogyan és hol
kérhetem a határidő hosszabbítását.
A GZR-D-Ö-2018 kódszámú Pályázati Kiírás és Útmutatóban előírt, beruházás kezdési időpontra
vonatkozó, Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 30 napos határidő 90 napra történő –
további hosszabbítási lehetőség nélküli – módosításához a Támogató 2019. április 1-jén járult hozzá.
A pályázati portálon a fenti határidő módosításának beállítása már megtörtént, így a beruházás
kezdési határidejének a meghosszabbítására vonatkozó kérelem gombja már érhető el a pályázati
felületen.
E határidőig, azaz a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90. napig a Pályázati Kiírás II.5.
pontjában szereplő dokumentumokat kell feltölteni a pályázati portálra (ezek jelentik a beruházás
megkezdését):
•

az elektromos gépjármű beszerzésére irányuló írásos szerződés (például: visszaigazolt
megrendelés, adásvételi szerződés, tulajdonjog átruházása stb.) vagy lízingszerződés
(amennyiben az a Támogatói Okirat hatályba lépését megelőzően nem került megkötésre),

•

a támogatási előleg és utófinanszírozás igénybevétele esetén a kiutalás alapját képező
Engedményezési szerződés (jelen kiírás 5. számú melléklete szerinti dokumentum, melyet
kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően lehet megkötni).

Figyelem! A 90 napos határidő további meghosszabbítására nincs lehetőség!

22. A Támogatói okiratban szereplő gépkocsit átvettük a kereskedőtől. Szeretnénk
érdeklődni, hogy mikor kapjuk meg a jóváhagyott támogatás összegét?
A megítélt támogatás összegét nem a Kedvezményezett részére utaljuk át. A Kedvezményezett a
megrendelés leadását és annak visszaigazolását követően az Engedményezési szerződés aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy az engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) a regisztrált
kereskedő részére kerüljön utalásra Lebonyolító szerv részéről.

A támogatási összeg jóváhagyása és kiutalása kétféleképpen történhet:
1. Előfinanszírozással, előlegként: a támogatási előleg utalása csak a regisztrált kereskedő által
beküldött, alábbi dokumentumok feldolgozása után indítható:
•
Engedményezési szerződés (pályázati portálon elektronikusan és eredeti példányban
postai úton benyújtva a Lebonyolító szervhez);
•
Az elektromos gépjármű beszerzésére irányuló írásos szerződés (például: visszaigazolt
megrendelés, adásvételi szerződés, tulajdonjog átruházása stb.) vagy lízingszerződés.
A támogatási előleg folyósítás a jelen pontban foglalt dokumentumok elfogadását követő 30
munkanapon belül történik a regisztrált kereskedő (engedményes) részére.
FONTOS! Az engedményezési szerződés megkötését és az előleg kiutalását követően a
kiválasztott elektromos gépjármű és a kiválasztott regisztrált kereskedő módosítására irányuló
kérelem nem hagyható jóvá.
2. Utófinanszírozással, elszámolás alapján: a regisztrált kereskedő az elektromos gépjármű
fenntartási idejének kezdetétől számított, legfeljebb 60 napon belül szükséges feltöltenie a
pályázati portálra a Pályázati kiírás III. 4.2. pontjában előírt dokumentumokat, valamint postára
adnia a Pályázati kiírás III. 4.3. pontjában előírt, eredeti példányban beküldendő
dokumentumokat.
Ha a regisztrált kereskedő a pályázathoz kapcsolódó előlegigénylési kérelmet vagy elszámolást
hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Lebonyolító szerv megfelelő határidő, de összesen legfeljebb 30
nap kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a regisztrált
kereskedőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák,
hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. Tisztázó kérdés
feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a
hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatók fel.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a Lebonyolító szervnél üzemeltetett pályázati
portálon keresztül történik!
Kérjük, érdeklődjön kereskedőjénél, hogy a Lebonyolítóval megkötött együttműködési megállapodás
elő- vagy utófinanszírozásra vonatkozik (ezt a kereskedő választja ki).

23. A támogatói okiratunk 17. pontja tartalmazza, hogy minden év június 30-ig
kötelesek vagyunk számot adni monitoring adatszolgáltatás keretében. Milyen
módon tudjuk teljesíteni az adatszolgáltatást?
A monitoring beszámoló kitöltésére és benyújtására a pályázati portálon lesz lehetőség, mely a
későbbiekben válik elérhetővé. Az Önök Támogatói Okiratának 17. pontjában vélhetően tévesen az a
kitétel szerepel, hogy június 30-ig kell számot adniuk a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való
megfelelésről.
A fenntartási időszakban történő beszámoló benyújtásának megfelelő szabályait a Pályázati kiírás III.
6. pontja tartalmazza, mely szerint az éves monitoring beszámoló benyújtási határideje a fenntartási
időszak kezdetének éves fordulónapját követő 30 nap. Ezen határidő a Támogatói Okirat külön
módosítását nem igényli, Lebonyolító a Pályázati Útmutatóban rögzített határidő figyelembe

vételével jár el. Az éves monitoring beszámoló kitöltését, valamint a Casco kötvény feltöltését is
ekkor szükséges teljesíteni.
A monitoring beszámoló benyújtásának részleteiről a későbbiekben a pályázati portálon keresztül
értesítjük Önöket.

24. A támogatással megvásárolt gépjárművemben kár keletkezett, a javítás
összegét azonban a biztosító csak az Önök engedélyével fizeti ki a Casco
biztosításom terhére. Mit kell benyújtanom ehhez Önöknek?
Támogatással vásárolt elektromos gépjárműben keletkezett kár esetén az alábbi eljárást szükséges
követni:
A Kedvezményezettnek hivatalos bejelentést kell tennie a Lebonyolító felé, amelyben leírja a
káresemény részleteit, és kéri a Lebonyolító hozzájárulását, hogy a Casco biztosítás terhére
fizethessen a biztosító. A Támogatói Okiratszámot is tartalmazó bejelentés mellett az alábbi
alátámasztó dokumentumokat szükséges beküldeni:
•

Kár-felvételi jegyzőkönyv a biztosító részéről,

•

Gépjármű-bejelentési lap,

•

Törzskönyv másolata,

•

Casco kötvény.

A dokumentumokat az alábbi címre kérjük postázni: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.,
1387 Budapest, Pf 17.
A bejelentést követően, annak vizsgálata után van lehetőség megküldeni a kifizetéshez történő
hozzájárulást.

