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I.

A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM vagy Támogató) pályázati kiírást
tesz közzé cselekvőképes természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, költségvetési szervek részére, az
elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően
forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként
saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól eltelt maximum 6 hónap
vagy 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy
legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik
(a továbbiakban együtt: elektromos gépkocsik) megvásárlásának támogatására (ide értve a
zárt végű pénzügyi lízing szerződés keretében történő megvalósulását is).
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének
előmozdítása.
A Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító szerv) végzi.
2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport) fejezeti kezelésű előirányzat.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2016. évben 2.000.000.000 forint, azaz
kétmilliárd forint, ami a keret kimerülése esetén a Támogató által további feltöltésre kerülhet.
3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatásra:
- a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek, vagy
- Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni
vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok,
költségvetési szervek
jogosultak.
Az egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági
társaságok és költségvetési szervek részére a pályázati kiírás alapján nyújtott támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatásnak minősül.
Abban az esetben minősül az elektromos autó vásárlásához nyújtott támogatás állami
támogatásnak, ha a gépjármű uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység
érdekében kerülne felhasználásra.
Nem jogosult pályázatot benyújtani aki:
a) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel
(állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel), vagy nem rendelkezik
igazoltan érvényes magyarországi székhellyel, vagy telephellyel, fiókteleppel;
b) az elektromos gépkocsi vásárlást már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a
forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként regisztrált gépkocsit);
c) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal;
4

d) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi
tulajdonosa;
e) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett;
f) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
g) az e) és f) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
h) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az e)-f) pont szerinti személy
tulajdonában álló gazdasági társaság;
i) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a
sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület,
egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az f)-g) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja;
j) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai
címen tartozása van;
k) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező
határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását
megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból
nem teljesítette;
l) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban nem részesülhet:
la) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
lb) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás;
lc) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont 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.
m) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
n) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatásra jogosult, vagy
meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek a jogosultsági ellenőrzés során
nem felelnek meg az előírt követelményeknek, elutasításra kerülnek.
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4. A pályázat tárgya
a) Jelen kiírás keretében természetes személyenként, egyéni vállalkozónként legfeljebb
egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
Jelen kiírás keretében civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként,
költségvetési szervenként legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
Jelen kiírás keretében gazdasági társaságonként – a b) pontban szereplő gazdasági
társaságok kivételével – legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
b) Jelen kiírás keretében azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok
esetében, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek, mennyiségi korlát nélkül
támogatható az elektromos gépkocsi beszerzése, amennyiben:
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
rendelkeznek, és
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08
szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan
fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése
szerepel;
- vállalja, hogy a Pályázókra meghatározott I. 4. a) pontja szerinti mennyiségi korlátokat
önmaga érvényesíti és alkalmazza a vele lízingszerződést kötő ügyfelek tekintetében.
- a 4. sz. mellékletben részletezett de minimis korlátokat figyelembe veszi.
A beszerzésre kerülő elektromos gépkocsikra vonatkozó általános elvárások:
4.1
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1” (személygépkocsik) és „N1” (legfeljebb
3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók)
járműkategóriákba sorolt, jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépkocsira lehet
igényelni.
„N1” járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni
jelen pályázati kiírás 5. sz. mellékletében, különös tekintettel annak 3. f) pontjában
foglaltaknak.
4.2
Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” feltüntetett
kereskedőtől vásárolt elektromos gépkocsira nyújtható támogatás (kiskereskedelmi
tevékenység végzése esetén a márkaképviselet [importőr] is szerepelhet a listán) (a
továbbiakban: kereskedő).
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „Elektromos gépkocsi katalógusban” feltüntetett,
általános forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező, a pályázat benyújtását megelőzően
forgalomba még nem helyezett, vagy tesztautóként forgalomba helyezett elektromos
gépkocsik beszerzéséhez nyújtható támogatás.
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A „Regisztrált kereskedők listáját”, és az „Elektromos gépkocsi katalógust” a
márkaképviseletek (importőrök) által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti
fel a pályázati portálra és tartja karban.
Zárt végű pénzügyi lízing finanszírozási forma igénybevétele esetén a Pályázónak, mint
lízingbevevőnek, kizárólag a „Regisztrált finanszírozók listáján” feltüntetett finanszírozó
által finanszírozott elektromos gépkocsikra nyújtható támogatás.
A „Regisztrált finanszírozók listáját” a Magyar Lízingszövetség által megadott információk
alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.
A Regisztrált finanszírozók listájában kizárólag azon vállalkozások kerülhetnek feltüntetésre,
melyek:
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
rendelkeznek, és
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08
szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan
fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése
szerepel.
4.2.1 Tesztautók speciális esete:
A „Regisztrált kereskedők listáján” szereplők a pályázat népszerűsítésére az „Elektromos
gépkocsi katalógusban” feltüntetett modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba
jelen pályázati kiírás megjelenését követően és azokat legfeljebb a forgalomba helyezés
napjától 180 napig e célra hasznosíthatják.
A tesztautó célra forgalomba helyezett gépkocsik listáját a „Tesztautó katalógus” tartalmazza,
ahol a forgalmi rendszám mellett fel kell tüntetni a gépkocsi alvázszámát és azt a kereskedést
(helyszínt), ahol a gépkocsi fizikailag elérhető.
A legfeljebb 180 napig tartó tesztelési hasznosítási időszakot követően a kereskedőnek
(márkaképviselet) a „Tesztautó katalógusban” meg kell jelenítenie az egyes gépkocsik
tekintetében:
- a tesztelési időszak alatt futott kilométerek számát és
- az EUROTAX számítási módszer alapján számított, amortizációval csökkentett bruttó
eladási árat
A tesztautóként forgalomba helyezett és hasznosított gépkocsik megvásárlására is igényelhető
támogatás, melynek összege ez esetben az EUROTAX számítási módszer alapján számított,
az amortizációval csökkentett bruttó eladási árból számítandó.
5. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás
mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5
millió forint.
Bruttó 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a
támogatás nem vehető igénybe.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: 21%.
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A támogatást a támogatási döntés meghozatala után megküldött Támogatói Okirat
kézhezvételét követően lehet igénybe venni az elektromos gépkocsi megvásárlása
céljából a kiírás elszámolásra vonatkozó feltételei szerint.
A Támogatói Okirat hiányában vagy nem a pályázati kiírás feltételei szerint
megvásárolt elektromos gépkocsi vásárlásához támogatás nem vehető igénybe.
6. Saját forrás
Az elektromos gépkocsi vásárláshoz biztosítandó saját forrást a Kedvezményezett az
elektromos gépkocsi vásárlásakor:
 a kereskedőnek egy összegben,
 finanszírozás (hitel, vagy zárt végű pénzügyi lízing) esetén részletekben a
finanszírozást nyújtónak
köteles kifizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi
alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.
7. A támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére kizárólag az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű
beszerzése érdekében fizetendő bruttó eladási ár költsége számolható el az I.5. pontban
meghatározott mértékben.
Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt elektromos gépkocsira
támogatás nem nyújtható!
8. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A támogatott gépkocsi forgalomba helyezési, biztosítási, üzemben tartási díja, illetékek,
egyéb szolgáltatások, további kiegészítők nem támogatott költségek.
II. Pályázói információk
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, kommunikáció, segédletek a
www.e-mobi.hu portálon (a továbbiakban: pályázati portál) érhetőek el.
1. A pályázatok benyújtásának módja
Pályázatra történő kérelem benyújtása elektronikus úton, magyar nyelven, a pályázati
portálon keresztül nyújtható be.
A papír alapú dokumentumok benyújtásának helye: e-Mobi Elektromobilitás NKft.,
Budapest, 1387, pf. 17
A pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges.
A pályázatok benyújtására 2017. május 1-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első
negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
2. Pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása
A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból és a szükséges (2.1. pontban
felsorolt) mellékletekből áll. A pályázati adatlapon a pályázat benyújtásához valamennyi adat
8

megadása kötelező. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek
pályázati portálra való feltöltésével, a nyilatkozattételt követően automatikusan benyújtásra
kerül.
A pályázat befogadásához szükséges a 2.1. a) és b) pontjaiban felsorolt dokumentumok,
valamint a nyilatkozattétel eredeti példányának megküldése a Lebonyolító szerv részére.
A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül nem
véglegesíthető annak tartalma.
A benyújtást követően a pályázat azonosító számot kap, melyről a pályázati portál azonnali
automatikus rendszerüzenetet küld a megadott e-mail címre.
2.1. A Pályázati adatlaphoz csatolni szükséges dokumentumok:
a) egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság esetén a
magyarországi székhelyet vagy telephelyet igazoló, 30 napnál nem régebbi létesítő
okirat vagy jogszabályban meghatározott a nyilvántartásba vételét igazoló okirat
eredeti példánya (eredeti példányban is be kell küldeni a Lebonyolító szerv részére);
b) a Pályázó és meghatalmazás esetén a hivatalos képviseletére jogosult személy
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített (30 napnál nem régebbi) aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző
által hitesített másolata (eredeti példányban is be kell küldeni a Lebonyolító szerv
részére);
c) természetes személy esetén a lakcímkártya, illetve régi típusú (nem kártya formátumú)
személyi igazolvány esetében a nevet és lakcímet tartalmazó oldalak másolata;
d) a Pályázó személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványának: személyi
igazolványának, vagy útlevelének, vagy vezetői engedélyének másolata;
e) helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi döntés;
f) a Pályázó adóazonosító jelét igazoló hatóság által kiadott dokumentum másolata;
g) egyéni vállalkozók, civil szervezetek, köztestületek, gazdasági társaságok, helyi
önkormányzatok, közigazgatási szervek esetén a 4. melléklet szerinti csekély összegű
támogatásokról szóló nyilatkozat.
h) a 3. sz. melléklet szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező,
amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával.
i) gazdasági társaságok esetén az európai uniós társfinanszírozású projektek
megvalósítási helyzetéről szóló nyilatkozat és az átláthatósági nyilatkozat (6. illetve 7.
sz. melléklet).
Figyelem! A meghatalmazást a természetes személy, egyéni vállalkozó vagy a Pályázó
civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, költségvetési szerv
esetén annak képviselője állítja ki az általa megbízott személy részére! (3. sz. melléklet
szerint)
2.2. Segítségnyújtás
Az elektronikus pályázati rendszerrel illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések,
problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el:
telefonszám: +36-1-312-2213
e-mail cím: info@e-mobi.hu
3. Pályázatok feldolgozása
A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
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A támogatás keretének kimerülése esetén az NGM hivatalos honlapján, valamint a
pályázatbenyújtó felületen a felfüggesztésről / lezárásról szóló közlemény megjelenését
követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek.
3.1. Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan
igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban
meghatározott maximális támogatási intenzitást (21 %-ot), valamint a pályázatban
megjelölt elektromos gépkocsi bruttó eladási ára nem haladja meg a 15 millió forintot;
- a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételére jogosultak
körébe tartozik.
A befogadási feltételeknek megfelelő pályázat befogadásra kerül, a befogadási feltételeket
nem teljesítő pályázatot a Támogató elutasítja.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton , a pályázatban megadott e-mail címre
érkező értesítésen keresztül is és a pályázati portálon keresztül is megtörténik.
3.2. Formai, tartalmi vizsgálat
A befogadásra került pályázatok esetében megvizsgálásra kerül, hogy:
- a II. 2. pontban felsorolt dokumentumok, mellékletek megfelelően csatolásra kerültek-e;
- a Pályázónak – természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén – volt-e korábban
benyújtott – még el nem bírált vagy sikeres pályázata jelen pályázati kiírás keretében;
- a Pályázónak – civil szervezet, köztestület, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, vagy
gazdasági társaság esetén – volt-e korábban benyújtott, még el nem bírált vagy sikeres
pályázata jelen pályázati kiírásban úgy, hogy korábbi és jelen pályázata együtt meghaladja
a legfeljebb 5 (öt) gépkocsi támogatására vonatkozó korlátot;
- a Pályázó jogosult-e pályázatot benyújtani az I. 3. pontban rögzítettek alapján.
- egyéni vállalkozók, civil szervezetek, köztestületek, gazdasági társaságok, helyi
önkormányzatok, költségvetési szervek esetén az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatásra való jogosultsági feltételeinek megfelel-e;
- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
- Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély
összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely,
akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás
meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
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- Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak
kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély
összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L
114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső
határig halmozható.
- A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
Természetes személyek és egyéni vállalkozók esetén az első pályázat befogadása után
benyújtott újabb pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Civil szervezetek, köztestületek, helyi önkormányzatok, költségvetési szervek és gazdasági
társaságok esetén a később benyújtásra kerülő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül, amennyiben a korábban támogatott pályázatai alapján a támogatott elektromos
gépkocsik száma a később benyújtott pályázattal együtt meghaladná az 5 (öt) darabot.
3.3. Hiánypótlás, tisztázó kérdés
Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Lebonyolító szerv
megfelelő határidő tűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett –
felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a
hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan,
hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges
dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül
elbírálásra.
Figyelem! Amennyiben a pályázati portálon keresztül küldött hiánypótlási felhívás
átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a
felhívást a 16. napon kézbesítettnek kell tekinteni.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a Lebonyolító szervnél üzemeltetett
pályázati címre érkező értesítésen keresztül, a pályázati portálon történik.
3.4. Támogatási döntés
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A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 60 napon
belül a Támogató dönt az előterjesztett pályázatok:
- támogatásáról;
- elutasításáról.
3.5. Értesítés a támogatási döntésről
A Pályázót a Támogató a döntésről, annak meghozatalát követő 8 munkanapon belül
elektronikus úton értesíti.
A Kedvezményezettek részére a Lebonyolító szerv a Támogatói Okiratot és a támogatás
kereskedőre történő engedményezésére vonatkozó kétoldalú szerződést (1. sz. melléklet
szerinti „Engedményezési szerződés az Elektromobilitási támogatásra”) a támogatási döntés
meghozatalát követő 15 napon belül megküldi.
A Pályázó a Támogatási Okirat közlésével Kedvezményezettnek minősül.
A Támogatói Okirat kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez
kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell
tekinteni. Ha a Támogatói Okirat pályázati portálon keresztül történő átvételének
visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot
kézbesítettnek kell tekinteni.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §a alapján a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a támogatás összege a pályázati
azonosítóval közzétételre kerül.
Támogató jogosult a Támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha:
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést, a
támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a
Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállításakor, illetve az ellenőrzés során;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Ávr.) 81. §-ában és 96. §-ában meghatározott valamely
körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a
Támogató tudomására;
- az elektromos gépkocsi vásárlása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved;
- a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a pályázati kiírás V. pontja szerinti
jogszabályokban, a pályázati kiírásban vagy a Támogatói Okiratban foglalt
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, azt
akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a támogatás szabályszerű
felhasználását nem lehet ellenőrizni, vagy nem tesz eleget bejelentési
kötelezettségeinek.
4. Támogatói Okirat
A támogatás felhasználása a Támogatói Okirat alapján történik.
Az elektromos gépkocsi vásárlása (a számla szerinti teljes vételár összegének
kiegyenlítése) kizárólag a Támogatói Okirat kézhezvételét követően történhet meg, a
Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt elektromos gépkocsira
támogatás nem nyújtható!
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A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:
- a Kedvezményezett azonosító adatai;
- pályázati azonosító;
- az elnyert támogatás összege;
- a megvásárolni kívánt elektromos gépkocsi adatai;
- a támogatás igénybevételének határideje;
- egyéni vállalkozók, civil szervezetek, köztestületek, gazdasági társaságok esetén az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján igénybe vett csekély összegű támogatásról
szóló nyilatkozat (4. sz. melléklet).
A Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított
8 napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolító szervnek, ha a Támogatói Okirat adataiban
változás történt. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a
Lebonyolító szerv megteszi a szükséges intézkedéseket.
A Kedvezményezett köteles a Támogatói Okiratban foglalt feltételeknek megfelelően, az
előírt határidőn belül regisztrált kereskedőtől megvásárolni az elektromos gépkocsit.
Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a
Támogatói Okiratban foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás
visszavonására, a már kifizetett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére.
A Kedvezményezett, ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak köteles a támogatások
felhasználása során közbeszerzési eljárást lefolytatni. A költségvetési támogatás szabályszerű
felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást
úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását
biztosítsa.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat a
Támogatói Okirat kiállítását követő 10 évig a Kedvezményezettnek meg kell őriznie, és a
Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.
5. A támogatás felhasználása
A Támogatói Okirat kereskedőnek történő bemutatását követően a Kedvezményezett
engedményezési szerződést (1. sz. melléklet szerint) köt az általa kiválasztott regisztrált
kereskedővel.
Az adásvételi szerződés megkötésére a Kedvezményezettnek, vagy amennyiben a
Kedvezményezett zárt végű lízingszerződést köt, a Lízingbeadónak a Támogatói Okirat
kézhezvételét követően 45 napja van!
Nincs lehetőség a pályázati konstrukció keretén belül a Támogatói Okirat kézhezvételét
megelőzően forgalomba helyezett (kivétel tesztautó) elektromos gépkocsi bekerülési
költségéhez támogatást nyújtani.
Kedvezményezett a Támogatást kizárólag az elektromos gépkocsi megvásárlásához
használhatja fel.
A pályázati adatlapon megjelölt megvásárolni kívánt elektromos gépkocsival nem
megegyező, elektromos gépkocsi vásárlására is felhasználható a támogatás (amennyiben
az nem haladja meg a 15 millió forintot), az alábbiak figyelembevételével:
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-

Amennyiben a megvásárolni kívánt elektromos gépkocsi eladási ára a benyújtott
pályázati adatlapon megjelölt összegnél alacsonyabb, Kedvezményezett a pályázati
kiírás I. 5. pontjában foglalt feltételekkel részesülhet támogatásban,
Amennyiben a megvásárolni kívánt elektromos gépkocsi vételára a benyújtott
pályázati adatlapon megjelölt összegnél magasabb, de nem haladja meg a 15 millió
forintot, a támogatás mértéke nem emelkedik, Kedvezményezett a Támogatói
Okiratban rögzített, megítélt támogatásra jogosult.

A regisztrált kereskedő által kiállított – elektromos gépkocsi értékesítésére vonatkozó –
számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét a Kedvezményezettnek vagy a
vele hitel-, zárt végű pénzügyi lízingszerződést kötött finanszírozónak a kereskedő részére
kell kiegyenlítenie.
A Kedvezményezett az 1. sz. melléklet szerinti engedményezési szerződés aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatás a kereskedő részére átutalásra kerüljön.
Kedvezményezett a 2. melléklet szerinti átadás-átvételi dokumentációval („Átadás-átvételi
jegyzőkönyv az Elektromobilitási támogatásra”) igazoltan köteles átvenni az új elektromos
gépkocsit és azt világoszöld alapszínű rendszámmal forgalomba helyezni.
6. Fenntartási időszak
Az elektromos gépkocsit a kereskedőhöz történt beérkezéstől számított 30 napon belül
világoszöld alapszínű rendszámmal Kedvezményezett saját nevén vagy lízingbevevőként
forgalomba kell helyezni (kivéve a tesztautóként regisztrált gépkocsit) és forgalomban
tartásával megvalósuló használatát, üzemben tartását legalább 3 éven keresztül biztosítani
kell.
Ez idő alatt az elektromos gépkocsi üzembentartói joga átruházható, de a jármű el nem
idegeníthető.
Amennyiben a Kedvezményezett zárt végű pénzügyi lízing keretében veszi igénybe a
támogatást, akkor a gépkocsi a lízingbeadó tulajdonába kerül és a Kedvezményezettet, mint
lízingbe vevőt üzembentartóként kell bejegyezni a forgalmi engedélybe.
Az elidegenítés tilalmát a Támogatói Okiratban a Magyar Állam javára kell kikötni.
Abban az esetben, ha az elektromos jármű megvásárlása hitelből történik, úgy az elidegenítési
tilalmat a finanszírozó javára is be kell jegyezni.
A forgalomba helyezést a gépjármű forgalmi engedély hiteles másolatának bemutatásával,
valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. § (6) bekezdés a)
pontja alapján „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” (3 éves időtartamra)
törzskönyvi bejegyzést a gépjármű törzskönyvének bemutatásával igazolni kell Támogató
felé.
A fenntartási időszakban a támogatott elektromos gépkocsinak érvényes új érték Casco
biztosítással kell rendelkeznie.
A fenntartási időszak kezdete: az elektromos gépkocsi forgalomba helyezésének napja.
Amennyiben az elektromos gépkocsi a fenntartási időszakban a forgalomból kivonásra kerül
(például: gazdasági totálkár esetén) a kárbiztosító által fizetett összegből a támogatási összeg
visszafizetendő a Támogatónak.
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A támogatott gépjármű a fenntartási időszak alatt a forgalomból ideiglenesen nem
vonható ki.
III.

Kereskedői információk

1. A kereskedői regisztráció
A kereskedők regisztrációját a pályázati portálon a Lebonyolító szerv végzi a márkaképviselet
(importőr) által megadott adatok alapján. Regisztrációs kérelmüket 2016. október 3. napjától
nyújthatják be a márkaképviseletek (importőrök).
A regisztráció térítésmentes.
1.1. A kereskedői regisztráció feltételei:
A regisztrált kereskedőnek legalább egy értékesítési/átvételi ponttal és garanciális javításra
alkalmas szervizhellyel kell rendelkeznie Magyarországon.
1.2. A kereskedői regisztráció menete:
Kereskedői regisztráció a pályázati portálon történik. A Lebonyolító szerv a kereskedő
regisztrálásának elfogadásáról vagy elutasításáról a regisztráció leadását követő 5
munkanapon belül hoz döntést.
A regisztráció során a regisztrációs adatlap kitöltése és az alábbi dokumentumok csatolása
szükséges:
- 30 napnál nem régebbi létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okirat (pl.: cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány);
- a kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya;
- Az engedményezési szerződésben szereplő bankszámláról igazolás.
A regisztrált kereskedői feltételeknek való megfelelést a kereskedő a regisztrációs adatlapon
tett nyilatkozatával igazolja. Az adatok és a csatolt dokumentumok ellenőrzésre kerülnek.
Nem megfelelő regisztráció esetén a regisztráció elutasításra kerül, melyről a kereskedő
értesítést kap a pályázati portálon keresztül. A regisztráció elutasítása nem zárja ki a
regisztráció újbóli beadásának lehetőségét.
Az elfogadott regisztrációt követően a kereskedő adatai – neve és elérhetősége – felkerülnek a
pályázati portálra. A regisztrált kereskedő a pályázati portál kereskedői felületéhez
hozzáférést kap.
Minden értékesítési/átvételi pont (üzletenkénti, telephelyenkénti) regisztrációjához
külön kereskedői regisztráció szükséges!
2. Elektromos gépkocsi vásárlás rögzítése és az elszámolás benyújtásának menete
2.1. Elektromos gépkocsi vásárlás rögzítése
- A regisztrált kereskedő a Támogatói Okiratban rögzített adatok alapján a pályázati
portál kereskedői oldalán ellenőrzi, hogy a Kedvezményezett (vevő) rendelkezik-e
Támogatói Okirattal, továbbá ellenőrzi, hogy a vásárlási tranzakció még nem történt
meg.
- A regisztrált kereskedő a gépkocsi katalógus használatával rögzíti a pályázati portálon
a ténylegesen megvásárolandó elektromos gépkocsi adatait.
- A regisztrált kereskedő az adásvételt követően haladéktalanul feltölti a pályázati
portálra az alábbi dokumentumokat:
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-

-

az adásvételi szerződés megkötését követő 24 órán belül az adásvételi
szerződést, amely tartalmazza a pályázati azonosítót, Támogatói Okirat
másolatát,
a gépkocsi átadását követő 24 órán belül a számlát (kereskedői példányát) –
mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmazza a
pályázati azonosítót – és a saját forrás megfizetését igazoló bizonylatot (banki
átutalás estén a bankszámlakivonat, készpénzes számla esetén maga a számla a
kifizetést igazoló bizonylat),
a megkötött engedményezési szerződést (1. sz. melléklet szerinti
„Engedményezési szerződés az Elektromobilitási támogatásra”) és az átadásátvételi jegyzőkönyvet (2. sz. melléklet).
a forgalmi engedélyt annak kiállításától számított 10 munkanapon belül.

A támogatott elektromos gépkocsit világoszöld alapszínű rendszámmal kell forgalomba
helyezni. Ennek megtörténtét a regisztrált kereskedő a forgalmi engedély másolatának a
pályázati portálra történő feltöltésével igazolja.
Az elektromos gépkocsi átadását a regisztrált kereskedő a 2. sz. melléklet szerinti, a felek által
kitöltött és aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv pályázati portálra történő feltöltésével igazolja.
A támogatott pályázathoz kapcsolódó adásvétel rögzítésével a megjelölt pályázat
vonatkozásában természetes személyek és egyéni vállalkozók esetén további pályázatait
a Támogató elutasítja.
Amennyiben ugyanazon civil szervezet, köztestület, helyi önkormányzat, költségvetési szerv,
vagy gazdasági társaság esetén rögzítésre került öt elektromos gépkocsi vásárlása, e
szervezetek további pályázatait a Támogató elutasítja.
2.2. Elszámolás rögzítése
A vásárlást, az elektromos gépkocsi átadás-átvétel tényének rögzítését és a világoszöld
alapszínű rendszámmal történő forgalomba helyezést követően a regisztrált kereskedő az
alábbiakban felsorolt dokumentumok hiteles másolatának megküldésével kezdeményezi a
támogatás elszámolását.
- III.2.1. pontban meghatározott dokumentumok (adásvételi szerződés, számla, saját
forrás megfizetését igazoló bizonylat, engedményezési szerződés, átadás-átvételi
jegyzőkönyv és forgalmi engedély);
- gépjármű törzskönyv;
- CASCO biztosítási kötvény;
- zárt végű pénzügyi lízing keretében történő igénybevétel esetén a zárt végű pénzügyi
lízingszerződés.
Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa
meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.
Az elszámolás benyújtásának határideje a gépjármű átadásától számított legfeljebb 60.
nap. Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2017. június 1.
3. A regisztrált kereskedő feladatai, kötelezettségei
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A regisztrált kereskedő segítséget nyújt az elektromos gépjármű kiválasztásában, a
Kedvezményezettel vagy a finanszírozóval megköti az adásvételi szerződést, és a
Kedvezményezettel megköti az engedményezési szerződést (1. sz. melléklet szerint).
A regisztrált kereskedő az elektromos gépkocsi forgalomba helyezését követően az
elszámolás papír alapú benyújtásával kezdeményezheti a támogatás elszámolását.
4. A Gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok elszámolási kötelezettsége:
Azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok, amelyek a pályázati kiírás I. 4. b)
pontja szerinti feltételeknek megfelelnek, az ügyfelekre vonatkozó mennyiségi korlátok
érvényesítésének és alkalmazásának alátámasztásaként az erre vonatkozó, ügyféllel kötött
szerződések hiteles másolatát kötelesek feltölteni a pályázati portálra a gépjármű átvételétől
számított 60 napon belül.
5. Folyósítás
A Lebonyolító szerv a fent részletezett dokumentumok végleges beküldését követően
ellenőrzi a pályázatban vállaltak teljesítését és ezt követően gondoskodik a támogatásnak az
Engedményes (Kereskedő) felé történő egy összegű folyósításról.
A folyósítás az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül megtörténik.
A pályázat a támogatás folyósítását követően pénzügyi lezárásra kerül.
IV. Általános információk
1. A támogatási jogviszony lezárása
A támogatási jogviszony lezárására a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor, a
Kedvezményezett kérelmére. A jogviszony akkor zárható le, ha a forgalmi engedélyben
szereplő elidegenítési tilalom törlését a Kedvezményezett igazolja és a pályázatban, illetve a
Támogatói Okiratban foglalt feltételeket teljesítette.
2. Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről
Az Ávr. 100. §-a értelmében az NGM, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön
jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történő
ellenőrzés lefolytatására.
A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázat
benyújtását követően rendkívüli ellenőrzésre a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés
meghozatala előtt, a Támogatói Okirat megküldését követően, az elszámolás előtt, valamint
az elszámolást követően és a beszámolást követő 5 évig bármikor sor kerülhet.
Rendkívüli ellenőrzés
Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
- a pályázatban lévő információk helytállósága,
- a támogatás pályázatban foglaltak szerinti felhasználása,
- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.
Utólagos ellenőrzés
Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban kerülhet sor.
Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
- a pályázatban lévő információk helytállósága,
- a pályázatban foglalt előírásoknak való megfelelés,
- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.
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A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a támogatott tevékenység
teljesítésének, a támogatás és a saját forrás rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak
megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása.
A helyszíni ellenőrzés során sor kerül:
- az elektromos gépkocsi és annak okmányai (törzskönyv; forgalmi engedély; casco
biztosítás; valamint minden kapcsolódó okmány, ami a támogatás jogszerű
felhasználásának vizsgálata szempontjából indokolt)
- a Támogatói Okirat,
- a támogatás kereskedőre történő engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírt
szerződés (1. sz. melléklet szerinti „Engedményezési szerződés az Elektromobilitási
támogatásra”),
- a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok,
- a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.
A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében
megfelelő figyelmet kell fordítani a pályázat megvalósítása során keletkező dokumentumok
elkülönített és naprakész nyilvántartására.
Ha a Pályázó/Kedvezményezett az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez
szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt támogatás
visszavonható.
3. Kifogás
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a
Kedvezményezett a Támogatónál az Ávr.-ben foglaltak szerint kifogást nyújthat be a
pályázati portálon keresztül, elektronikus úton, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés
meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére
vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói
Okiratba ütközik.
FIGYELEM! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz
kapcsolódóan az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az
annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem
benyújtásának helye nincs.
A kifogás minimális tartalmi elemei:
- a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve (a nem természetes személy kifogást
tevő képviselője neve is), lakóhelye/székhelye;
- a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel
megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben:
- azt határidőn túl terjesztették elő;
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő;
- az a korábbival azonos tartalmú;
- a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemek egyikét;
- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be.
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A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más
jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
4. Biztosítékok köre
A Támogató részére biztosítékként a gépjármű törzskönyvére a Pályázati Kiírás II.6. pont
szerint elidegenítési tilalmat kell a Magyar Állam javára kikötni.
Abban az esetben, ha az elektromos jármű megvásárlása hitelből történik, mód van arra, hogy
az elidegenítési tilalom a finanszírozó javára kerüljön bejegyzésre.
V.









Jogszabályi útmutató
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.
29.) NGM rendelet
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.)

VI. Fogalomtár
Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.
Elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet
Regisztrált kereskedő: (jelen pályázat értelmezése szerint): értékesítési/átvételi pontokkal
rendelkező hazai márkaképviselet vagy kizárólagos forgalmazó vállalkozás, aki az elektromos
gépkocsi értékesítését végzi.
Köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában
meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok
fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság
vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére
törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem
teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére
jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai
megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt
határidőig nem teljesíti. Az állami adóhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv
megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is
gyakorolja.
Magyarországi lakóhely: olyan lakóhely, tartózkodási hely, mely Magyarország területén
található.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. §
(2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint:
5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A
lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló
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épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a
külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki
szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.
(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges
elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Nulla emissziós gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (8) bekezdése
szerint az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki a rendeletben
szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).
Támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.
Tisztán elektromos gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (7) bekezdés a)
pontja szerint az a gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló
eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a
gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a
gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály).
Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti
támogatás.
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1. sz. melléklet
Engedményezési szerződés az Elektromobilitási támogatásra
Engedményező (Kedvezményezett) magánszemély adatai
Név: ……………………………………………………………..……..………………………
Születési név:…………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………….
Állandó lakcím: ………………………………………………………..………………………
Ideiglenes tartózkodási hely:……………………………………………………………………
Adóazonosító jel: …………………………………………….………..………………………
Engedményező (Kedvezményezett) egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, költségvetési szerv adatai:
Megnevezés: ……………………………………………….…………..………………………
Székhely: ……………………………………………………..………..………………………
Cégjegyzékszám: …………………………………..…………………..………………………
Adószám:………………………………………………………………………………………..
Képviselő neve:…………………………………………………………………………………
Engedményes (Kereskedő) adatai
Megnevezés: ……………………………………………….…………..………………………
Székhely: ……………………………………………………..………..………………………
Cégjegyzékszám: …………………………………..…………………..………………………
Számlavezető és Bankszámlaszám: ……………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
Képviselő neve: ………………………………………………………..………………………
(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:
Szerződő felek jelen szerződés aláírásával rögzítik, hogy Engedményező a nevére szóló,
…………………………………………...
kelt,
……………..
Támogató
nevében
…………………… által kiállított […………………………] pályázati azonosító számú
Támogatói
Okiratban
feltüntetett
[……………………..………],Ft,
azaz
[……………………………………………………………….] forint összegű támogatási
összeget Engedményesre engedményezi, aki az engedményezést elfogadja.
Jelen szerződés megkötésével a fenti követelés jogosultja az Engedményes lett, az
engedményezett támogatási összeg folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk.
rendelkezései irányadók. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Jelen szerződést a Szerződő a felek elolvasást és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
………………………………, 201….év …………………..….…hónap……………nap
………………………………..…..
Engedményező aláírása

……………………………………..
Engedményes aláírása

21

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú
Név:………………………………
Lakcím:…………………………..
Aláírás:…………………………...

2. Tanú
Név:……………………………
Lakcím:………………………...
Aláírás:…………………………
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2. sz. melléklet
Átadás-átvételi jegyzőkönyv
az Elektromobilitási támogatásra
Pályázati azonosító: ………………………………………..………..………………………
Átadás-átvétel helyszíne:…………………………………………………………………….
Átadás –átvétel időpontja:……………………………………………………………………
Kereskedő adatai
Megnevezés: ……………………………………..…………………..………………………
Székhely: ……………………………………………………………..………………………
Képviselő neve: ……………………………………..………………..………………………
Képviselő beosztása: ……………………………..…………………..………………………
Kedvezményezett természetes személy adatai
Teljes név: …………………………………………………..………..………………………
Állandó lakcím: ……………………………………………..………..………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………………...…..………………………
Kedvezményezett egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, költségvetési szerv adatai
Megnevezés: …………………………………………….…………..………………………
Székhely: …………………………………………………..………..………………………
Cégjegyzékszám: ………………………………..…………………..………………………
Adószám:……………………………………………………………………………………
…
Új elektromos gépkocsi adatai:
Gyártmány:
Típus:
Forgalmi rendszám:
Alvázszám:
Keltezés (hely, idő)
………………………………..…..
Átadó aláírása

……………………………………..
Átvevő aláírása
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3. sz melléklet
MEGHATALMAZÁS MINTA
Alulírott
(természetes személy esetén)
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési hely, dátum: …………………………………………………………………………..
Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………
Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………….
(egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat,
költségvetési szerv esetén)
Megnevezés: ……………………………………………….…………..………………………
Székhely: ……………………………………………………..………..………………………
Cégjegyzékszám: …………………………………..…………………..………………………
Adószám:………………………………………………………………………………………..
képviselője:…………………………………………………………………………………….
meghatalmazom
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési hely, dátum: …………………………………………………………………………..
Személyazonosító igazolvány száma: …………………………………………………………..
Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………
hogy az „Elektromos gépkocsi támogatás” programra nevemben pályázatot nyújtson be, és a
pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon.
Keltezés: ………………….., ……… év ….… hó ……. nap
………………………………..
Meghatalmazó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú
Név:………………………………
Lakcím:…………………………..
Aláírás:…………………………...

2. Tanú
Név:……………………………
Lakcím:………………………...
Aláírás:…………………………
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4. sz. melléklet
DE MINIMIS NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazza1

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások
között.
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2. Csekély összegű támogatások2
Támogatás
összege

Sorszá
m

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményez
ettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti
kereskedelmi
árufuvarozáshoz
vette igénybe?

Kérelem
benyújtásán
ak dátuma3

Odaítélé
s
dátuma

Forint

Eur
ó

Támogatás bruttó
támogatástartalm
a4

Forint

Euró

2

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
3
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken

Sorszá
m

Támogatá
s
jogalapja
(uniós
állami
támogatás
i szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásána
k dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos kockázat
finanszírozási célú
intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a / azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a7
Forint
Eur
ó8

Maximális
támogatási
intenzitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

6

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
7

28

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése 9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.
Kelt:
……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

9

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a
támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás
folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés
kelte.
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Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott
………………………………………
a
………………………………………
mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a
………………………………………
mint kedvezményezett
………………………………………
bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a
következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő
forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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5. sz. melléklet
Az általános csekély összegű támogatás
1. Általános szabályok
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás11 részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget.12 Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek
vásárlására nem vehető igénybe.
Amennyiben egy vállalkozás az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi
árufuvarozás mellett olyan tevékenységet is végez, amelyre a 200 000 eurónak megfelelő
felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 eurónak megfelelő felső határ alkalmazandó,
feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – pl. a tevékenységek szétválasztása
vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget. A közúti árufuvarozási tevékenység után nyújtható legfeljebb 100 000 eurós
csekély összegű támogatás nem használható fel teherszállító jármű vásárlására.
Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak a releváns időszakon belül
nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak
meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb
csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy
felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően
is jogszerű marad.

10

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.).
11
„Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább
egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának
többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy
felügyeleti testülete tagjainak
többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi
vállalkozással kötött szerződés
alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek
megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb
részvényeseivel vagy tagjaival
kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati
jogának többségét.
Az a)–d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező
vállalkozásokat is egy és
ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
12
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
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Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott
csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell
betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással
támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást
saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
2. Eljárási és nyilvántartási kötelezettségek
A támogató az érintett vállalkozástól még a támogatás odaítélése előtt papíron vagy
elektronikus formában nyilatkozatot szerez be az adott vállalkozás által az előző két pénzügyi
év és a folyó pénzügyi év során e rendelet vagy más, csekély összegű támogatásokra
vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.
A támogatás nyújtójának kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az
odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén
azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
A támogatónak írásban tájékoztatnia kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül,
kifejezetten hivatkozva a rendeletre, valamint megadva e rendelet címét és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.
3. Kizárt ágazatok/tevékenységek
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások
támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás13;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
13

A kivétel szűken értelmezendő; kizárólag a az (1) exportált mennyiségekhez, az (2) értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez és az (3) exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő más folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatást zárják ki a de minimis szabályok. Az 1407/2013/EU rendelet (9) preambulumbekezdése ezt azzal egészíti ki, hogy
(például) a kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy másik tagállamban vagy
harmadik országban lévő új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire
adott támogatások általában nem minősülnek exporttámogatásnak. Ezek a példák is érzékeltetik, hogy szűk kivételről van
szó.
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Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt
végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi
ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy
a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt
ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatásban.
4. Támogatáshalmozási szabályok
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o., a továbbiakban: 360/2012/EU rendelet) megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében (200 000/100
000 eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
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6. sz. melléklet
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való
megfelelésről
I.
Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, ………(név)……….., mint a ……………(cég)név……(adószám)…………….
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja
szerint (aláhúzandó)
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam
megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
II.
Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek
Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)…………….
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek
minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről az 2.1. pontban nyilatkozom,
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van [ALÁHÚZANDÓ], és ez az ország: [ország
megnevezése],
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről az 1.1. pontban nyilatkozom
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek
fennállnak, amelyről a 2.2. pontban nyilatkozom.
1. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági* minősítéséhez:
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1.1. Amennyiben az Ön által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű és
üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja
meg az Ön által képviselt szervezet utolsó lezárt adóévére vonatkozóan, hogy a
gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői,
valamint
kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak
szerint:
Utolsó
adóéve

lezárt

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői,
valamint
kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

(Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi
ellenőrzött társaság.)
*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság
adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi
illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a
külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és
az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár
eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye,
illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van,
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük
legalább 50 százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott
államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által
szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység
felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb
szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő
által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb
szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt
társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap
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összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb
mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy
napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől
eltérő államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a
külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással
rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első
napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az
adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról
2.1. Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján
a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.

Tényleges
tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni
hányad

Befolyásának és
szavazati jogának
mértéke

* r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást
végrehajtanak,
rd) az ra)-rc) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
2.2. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:
Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Adószám

Tulajdoni
hányad

Adóilletősége

Befolyásának
és szavazati
jogának
mértéke
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2.2.1. A 2.2. pontban felsorolt– azaz általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező – gazdálkodó szervezetek tényleges
tulajdonosa(i):
Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Tényleges
tulajdonos(ok)

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni
hányad

Befolyásának
és szavazati
jogának
mértéke

2.2.2. Amennyiben a 2.2. pontban felsorolt szervezet nem magyarországi székhelyű, és
üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában,
az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 2.2. pont szerinti
gazdálkodó szervezet utolsó lezárt adóévére vonatkozóan, hogy a gazdálkodó szervezet és az
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó
bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több
gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
Utolsó
adóéve

lezárt

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői,
valamint
kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

(Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi
ellenőrzött társaság.)
Ellenőrzött külföldi társaság fogalma lsd.1.1 pont magyarázata.
Civil szervezetek, vízitársulatok
Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(civil szervezet, vízitársulat neve)
……(adószám) …………….(székhelyű)………… törvényes képviselője nyilatkozom, hogy
az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-(1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
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ca) vezető tisztségviselői megismerhetőek, melyről az 1. pontban nyilatkozom,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről a 2. pontban
nyilatkozom
cc) székhelye Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában/ olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [ALÁHÚZANDÓ], és ez az ország:
[ország megnevezése], melyről a 2.pontban nyilatkozom
1. Nyilatkozat az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselőiről:
Vezető tisztségviselő

Sorsz.

Adószám/adóazonosító

2. Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Sorsz.

Vezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Adóilletőség

Tulajdoni
hányad

A 2. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosainak adatai:

2.1.
Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Tényleges
tulajdonos(ok)

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni
hányad

Befolyásának
és szavazati
jogának
mértéke

2.2
Amennyiben a 2. pontban felsorolt szervezet nem magyarországi székhelyű, és
üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában,
az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a Kedvezményezett utolsó
lezárt adóévére vonatkozóan, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb
táblázat kitöltését):
Utolsó
adóéve

lezárt

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
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mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői,
valamint
kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest
(Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi
ellenőrzött társaság.)
Ellenőrzött külföldi társaság fogalma lsd.1.1 pont magyarázata.
Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a
támogatási igény benyújtásának időpontjában (éééé.hh.nn) is megfelelt.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).
……………………….. (helyiség), ……………………………………… (dátum)

……………………………………
cégszerű aláírás
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7. sz. melléklet
Nyilatkozat
az európai uniós társfinanszírozású projektek megvalósítási helyzetéről

Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
adószám:
számlavezető bank neve:
bankszámlaszám:
képviselője tudomásul veszem, hogy a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi
munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 8. pontja alapján azon gazdasági
társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más
gazdasági társaság nem részesülhet hazai költségvetési támogatásban mindaddig, amíg az
európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása a támogatási szerződésben
rögzített ütemezéshez képest késedelemben van.
Mindezek alapján a büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem:
1.
hogy az általam képviselt gazdasági társaság vagy e gazdasági társaság többségi
tulajdonosának/tulajdonosainak többségi tulajdonában álló más gazdasági társasága európai
uniós társfinanszírozású projekte(ke)t:
*megvalósít
*nem valósít meg.
2.
hogy az általam képviselt gazdasági társaság vagy e gazdasági társaság többségi
tulajdonosának/tulajdonosainak többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság által
megvalósított európai uniós társfinanszírozású projekt(ek):
*nem áll késedelemben.
*késedelemben van.

Kelt: Budapest, 2016
………………………………
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* megfelelő rész aláhúzandó
A 2. pont kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben az 1. pont szerint a gazdasági
társaság az európai uniós társfinanszírozású projekteket valósít meg.

