
PÁLYÁZAT ELEKTROMOS AUTÓK ÉS ROBOGÓK VÁSÁRLÁSÁNAK 

TÁMOGATÁSÁRA 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati felhívása új, a pályázat benyújtását megelőzően 

forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját 

tulajdonban forgalomba helyezett, tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy elektromos robogók 

megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing keretében elektromos 

gépjárművek beszerzésének támogatására. 

Pályázat kódszáma: ZFR-D-Ö-2020 

A pályázók köre: 

- magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy 

- magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni 

ügyvéd, 

- magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi 

önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, 

szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda 

A pályázat részletei: 

A pályázat keretösszege: 5.000.000.000 Ft 

A támogatás összege: legfeljebb 2.500.000 Ft 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás mértéke: legfeljebb 55% 

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” 

(https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos 

gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás. 

Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez biztosítandó saját forrást 

(támogatási összeggel csökkentett összeg) a vásárlás során a Kedvezményezett a regisztrált 

kereskedőnek köteles kifizetni, a lízing esetén a Kedvezményezettel lízingszerződést kötött 

finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie. 

A támogatás kombinálható egyéb támogatással. 

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos gépjármű és/vagy elektromos 

robogó beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési 

eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az 

elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése 

előtt. 

Az elszámolás benyújtásának határideje a támogatással beszerzésre került elektromos gépjármű 

és/vagy elektromos robogó fenntartási időszakának kezdetétől számított legfeljebb 60. nap. 

Az elszámolások benyújtására elektronikus úton legkésőbb 2024. december 31. 23:59 percig van 

lehetőség. 



Pályázat benyújtása: 

Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, 

ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok 

csatolásával. 

Határidő: 2022. június 1. 23:59 óra 

További információk: 

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák 

esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el: 

email cím: elekromobilitas@ifka.hu 

Telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő- Péntek: 10:00-14:00 

telefonszám: +36 70 522 10 10 

 


