
Elektromos gépjármű vásárlása állami támogatással.
Az elektromobilitás ösztönzése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot 
tesz közzé tisztán elektromos meghajtású gépjárművek vásárlására.

Ki pályázhat:
Magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel (ha a telephely nem a székhelly-
el megegyező településen van) rendelkező egyéni vállalkozó, civil szervezet, gazdasági 
társaságok.

A támogatás összege:
A gépjármű bruttó értékének 21%-a, de maximum 1 500 000 Ft.
Tesztautó vásárlása esetén az eurotaxban meghatározott érték 21%-a, de max. 1 500 000 Ft.
A pénzügyi teljesítés lehet készpénz, vagy zárt végű lizing.

Kötelezettségek:
A gépjárműre kötelező új érték CASCO biztosítást kell kötni, és ezt a 3 év fenntartási 
időszakra meg kell tartani!
Egy vállalkozó maximum 1 gépjármű vásárlására jogosult, gazdasági társaság max. 5 db.
A gépjármű üzemben tartását legalább 3 éven keresztül biztosítani kell. Ez alatt a három 
év alatt nem lehet eladni!

Elszámolható költségek: 
Csak a gépjármű bruttó eladási ára. 
Nem tartozik a bruttó eladási árba a forgalomba helyezés, illetékek, egyéb tartozékok 
felszerelése, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• létesítő okirat (vagy társasági szerződés) 30 napnál nem régebbi hitelesítésű másola-
  ta (közjegyző által hitelesített), vagy 30 napnál nem régebbi közhiteles okiratként fel-
   használható cégkivonat
• hivatalos képviseletre jogosult pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellen-
   jegyzett (vagy közjegyző által hitelesített) 30 napnál nem régebbi aláírás mintája, vagy 
   az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata
• nyilatkozat csekély összegű támogatásról – itt az utóbbi 3 évben kapott csekély 
   összegű támogatásokról kell nyilatkozni+ minden támogató szervezettől igazolást kér-    
   ni az adott támogatás  de minimis tartalmáról
•  6. és 7. sz. nyilatkozat, mely a pályázati kiírás mellékletét képezi
•  Cégbíróságon kapott adószám nyilvántartásba vételéről szóló okirat (Tanúsítvány)
 
Az 1. és 2. pont alatti dokumentumokat papír alapon is be kell küldeni.

Nem pályázhat az a szervezet, akinek:
• 60 napot meghaladó köztartása van
• Európai Uniós támogatásával kapcsolatban visszafizetési kötelezettsége van
• tevékenységi köre – 
  halászati és akvakultúra termékek termelésével, vagy feldolgozásával foglalkozik
  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik
  közúti kereskedelmi árufuvarozással foglalkozik – itt a teherszállító gépjárművekre 
  vonatkozik a tiltás
• aki ellen jogerős megszüntetésre irányuló eljárás folyik

Gépjárművet csak regisztrált kereskedőtől vásárolhat, a kijelölt regisztrált zárt végű 
lizinget biztosító szervezetekkel köthet szerződést.
A támogatói okirat dátumától számított 45 napon belül meg kell kötni az adásvételi 
szerződést.

Tájékoztató egyéni vállalkozó 
vagy cég részére a pályázat beadásához


