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I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei 

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja 

Magyarországon ma már a mobilinternet-adatforgalom több mint 96 százaléka a 3G-nél 

sokkal gyorsabb és megbízhatóbb 4G hálózatokon zajlik és a hazai 4G ellátottság 

világviszonylatban is kiemelkedő. Ez döntően hozzájárul ahhoz, hogy az ágazati 

várakozások szerint 2022 végére országosan is lekapcsolhatóvá válhat a 3G, hiszen a 

technológia megérett a kivezetésre, így helyet biztosíthat a fejlettebb 4G és 5G 

technológiáknak. A mobil hanghívásokat egy 3G nélküli világban a 2G és a VoLTE-képes 4G 

hálózatok, a mobilinternet adatforgalmat pedig a 4G és az 5G hálózatok veszik át. A mobil 

adatforgalmat lebonyolítani nem képes 2G mobilkészülékek fokozatos cseréje szintén 

indokolt, hiszen a digitális szolgáltatások és alkalmazások elérése egyre inkább 

létfontosságú minden felhasználó számára.  

A rádióspektrum-gazdálkodás hatékonyságának fokozása és a magasabb szolgáltatási 

színvonal biztosítása érdekében a magyarországi elektronikus hírközlési piacon 3G 

hálózatot üzemeltető mobilszolgáltatók (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) 2022 második 

félévétől fokozatosan kivezetni tervezik 3G szolgáltatásukat a rendelkezésükre álló 

rádióspektrum hatékonyabb használata, az üzemeltetési költségek csökkentése, és a 4G/5G 

fejlesztések felgyorsítása érdekében. A 3G-s mobilkészülékkel rendelkező mobilinternet-

használók számára elkerülhetetlen lesz a mobilkészülék-csere annak érdekében, hogy az 

eddiginél sokkal gyorsabb, megbízhatóbb és jobb minőségű internet-szolgáltatást 

vehessenek igénybe. A mobilinternetet nem használó 3G-s mobilkészülékkel rendelkezők, 

illetve a kizárólag 2G-s mobilkészüléket használók esetében a hangszolgáltatás a 3G 

kivezetése után is változatlanul elérhető lesz a 2G technológiával, azonban a digitális 

szolgáltatások elérhetősége érdekében – összhangban a kormányzat digitalizációs 

szakpolitikai törekvéseivel – körükben is ösztönözni és támogatni szükséges az 

internetezésre alkalmas mobilkészülékek elterjedését. 

Az NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: 

Támogató vagy NFFKÜ) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) 

és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) támogatásával pályázati 

kiírást tesz közzé a lakosság részére a szélessávú mobilinternet szolgáltatás 

igénybevételére nem alkalmas mobilkészülékeik lecserélésére.  

2. A pályázati konstrukció forrása 

A Mobilkészülék-csere támogatási program (a továbbiakban: Támogatási Program) 2022. évi 

nyitásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg  

5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint. 

3. Támogatás igénybevételére való jogosultság 

A támogatás azon esetekben kerül megállapításra, amikor a következő személyi és tárgyi 

feltételek együttesen teljesülnek. 
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Személyi Feltételek 

A Támogatási Programban azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes 

személyek kaphatnak támogatást, akik: 

- rendelkeznek olyan a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek 

megfelelő mobilkészülékkel, amit új, korszerűbb, legalább 4G VoLTE-képes 

mobilkészülékre kívánnak cserélni,   

- vállalják a támogatásra jogosító mobilkészülék leadását a Kereskedőnek 

megsemmisítésre,  

- a leadott mobilkészülékről, gyári beállítások visszaállításával minden használat során 

keletkezett személyes adatot visszavonhatatlanul eltávolítanak (azaz végérvényesen 

törölnek) és erről írásban nyilatkoznak. 

 

A Támogatási Program első szakaszában kizárólag az aktív 3G használók, a második 

szakaszban rajtuk kívül a 2G képes mobilkészülékkel rendelkező aktív 2G használók is 

igénybe vehetik a támogatást a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.  

 

Tárgyi feltételek 

A támogatásra jogosító 3G és 2G képes mobilkészülékeknek az alábbi követelményeknek kell 

megfelelniük:  

- SIM kártyával rendelkező hanghívásra is alkalmas mobilkészülék, amelyhez valamely 

magyarországi mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál (a továbbiakban: 

Szolgáltató) egyéni előfizetés kapcsolódik, olyan állapotban van, mely alkalmassá teszi 

arra, hogy az IMEI szám megállapításra kerülhessen; 

- a 2021. július 1. – 2021. december 31. közti időszakban valamely magyarországi 3G vagy 

2G hálózaton (Magyar Telekom, Vodafone, Telenor, Digi) a lecserélni kívánt, hanghívásra 

is alkalmas mobilkészülékkel igazolható (IMEI számmal beazonosított) módon 3G vagy 

2G hang- és/vagy adatforgalmat bonyolítottak. A használat igazolása egy, kifejezetten a 

Támogatási Program érdekében létrehozott IMEI adatbázis segítségével történik. 

 

Az IMEI adatbázisba azoknak a hangkommunikációra is alkalmas, egyéni előfizetéshez 

tartozó mobilkészülékeknek az IMEI számai kerülnek be, amelyek a Szolgáltatók forgalmi 

adatai alapján megalapozzák az adott mobilkészülékkel rendelkező természetes személyek 

jogosultságát a Támogatási Programban való részvételre. A Támogató csak olyan pályázatot 

fogad be, amely az IMEI adatbázisban szereplő mobilkészülék cseréjére irányul, valamint 

azokat a amelyek esetén valamely hazai Szolgáltató utólagos adatszolgáltatással jelezte, 

hogy a cserélni kívánt mobilkészülék ugyan nem szerepel az IMEI adatbázishoz, a Szolgáltató 

részéről eredetileg szolgáltatott IMEI adatok között, de egyedi megkeresés alapján 

megállapítást nyert, hogy a Szolgáltató által nyilvántartott adatok alapján megfelel a 

Támogatási Programban a mobilkészülékekkel kapcsolatos támogatási feltételeknek.  

Személyenként és IMEI számonként legfeljebb egy 3G/2G mobilkészülék cseréjére nyújtható 

be pályázat. 
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4. Támogatható tevékenység 

Jelen pályázati kiírás keretében egy természetes személy csak egy mobilkészülék 

cseréjére vehet igénybe támogatást.  

Jelen Támogatási Program keretében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált 

kereskedők listáján” szereplő Kereskedőtől vásárolt olyan új, VoLTE és 4G vagy 5G 

képes mobilkészülékhez nyújtható támogatás, amelynek bruttó fogyasztói ára legfeljebb 

120 ezer Ft. 

 

5. A pályázattal elnyerhető támogatás 

Egy természetes személy egy leadott mobilkészülék után a következő mértékű (összegű) 

támogatásra jogosult: 

- bruttó 20 ezer Ft, de, amennyiben a Pályázó által megvásárolt új mobilkészülék bruttó 

fogyasztói ára (listaára) 20 ezer Ft, vagy több, mint 20 ezer Ft, illetve 

- legfeljebb a mobilkészülék bruttó fogyasztói ár (listaár) (amennyiben a Pályázó által 

megvásárolt új mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) kevesebb, mint 20 ezer 

Ft, akkor a támogatás összege a mobilkészülék bruttó listaára). 

A mobilkészülék-vásárláshoz szükséges saját forrást (amennyiben ilyen felmerül) a Pályázó 

a mobilkészülék vásárlásakor, a Kereskedőnek köteles megfizetni. Amennyiben erre a 

Kereskedő lehetőséget biztosít, az önrész több részletben is megfizethető. 

A mobilkészülék-cserét végző Kereskedő a csere folyamán megelőlegezi a támogatási 

összeget a Pályázónak oly módon, hogy a támogatás összegét a fizetendő bruttó vételárból 

levonja. A Pályázó a Támogatói Okirat és a mobilkészülék vásárlásakor kiállított számla 

alapján, őt a Támogatási Programban megillető támogatás összegét engedményezi a 

Kereskedőre a jelen dokumentum 3. számú melléklete szerinti Záró megállapodás és 

nyilatkozatok dokumentum aláírásával. 

6. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre 

A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt mobilkészülék beszerzése nem 

támogatható, a támogatás kizárólag a Támogatói Okirat kiállítását követően vásárolt 

készülékre biztosítható. 

7. Pályázói információk 

A pályázati portál elérhetősége: mobilcsere.nffku.hu 

A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, ügyfélszolgálati elérhetőségek, 

segédletek a pályázati portálon érhetőek el. 

Az elektronikus pályázati rendszerrel (a továbbiakban: Pályázati Rendszer), illetve a 

pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás Támogató 

ügyfélszolgálatán érhető el. 
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Telefonszámok: 

+36 70 930 8728; +36/70 903 8735; 

2021.12.01-2022.02.13. közötti időszakban: 

Hétfő –Péntek: 8:00 – 20:00 

2022.02.14-2022.07.17. közötti időszakban: 

Hétfő –Péntek: 8:00 – 20:00 
Szombat: 9:00-20:00 
Vasárnap: 9:00-16:00 

E-mail: mobilcsere@nffku.hu 

 

8. A Támogatási Program ütemezése 

- 1. szakasz (a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek megfelelő 
3G mobilkészülékek cseréje): 2022.02.14.-2022.05.08., de legfeljebb a keretösszeg 
kimerüléséig, 

- 2. szakasz (a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek megfelelő 
3G és 2G mobilkészülékek cseréje): 2022.05.09.-2022.07.17., de legfeljebb a 
keretösszeg kimerüléséig. 
 

 

II. Kereskedői információk 
 

Kereskedői kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Kereskedők számára fenntartott 

Ügyfélszolgálaton érhető el. 

 
Telefonszámok: 

 
+36 70 930 8728; +36/70 903 8735; 

 
Telefonos ügyfélszolgálati idő: 

2021.12.01-2022.02.13. közötti időszakban: 

Hétfő –Péntek: 8:00 – 20:00 

2022.02.14-2022.07.17. közötti időszakban: 

Hétfő –Péntek: 8:00 – 20:00 
Szombat: 9:00-20:00 
Vasárnap: 9:00-16:00 

 
E-mail: mobilcsere.kereskedo@nffku.hu 

 

mailto:mobilcsere@nffku.hu
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1. A kereskedői regisztrációhoz szükséges feltételek és vállalások 

 
A Támogatási Programban való részvételre mobilkészülék forgalmazását végző, 
kiskereskedelmi tevékenységet végző, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 
27. pontjának megfelelő nyilvánosan elérhető üzlettel (a továbbiakban: Üzlet) rendelkező 
vállalkozások (a továbbiakban: Kereskedő) regisztrálhatnak. 
 
A regisztráció térítésmentes 
1.1. Általános feltételek és vállalások: 

 
 
A Támogatási Programban az a Kereskedő vehet részt, amely forgalmaz olyan, a jelen 
pályázati kiírásnak megfelelő, VoLTE képes 4G vagy 5G képes mobilkészülékeket, amelyek 
bruttó fogyasztói ára nem haladja meg a 120 ezer Ft-ot, és emellett teljesíti az alábbi 
regisztrációs feltételeket: 

 

- rendelkezik olyan Üzlettel, ahol biztosítani tudja az adásvételi szerződés jelenlévők között 

való létrejöttét, és a Támogatási Programban történő részvételhez szükséges egyéb 

dokumentum kitöltését, feltöltését (a kizárólag webes értékesítés lehetősége nem 

elégséges); 

- a veszélyes hulladék kezelésére felkészült, biztosítja, hogy a Támogatási Program 

keretében leadott mobilkészülékek megsemmisítése olyan módon történjék, hogy azok 

esetleges adattartalmához senki ne férhessen hozzá; 

- a mobilkészülék-csere lebonyolításához szükséges informatikai (lapbeolvasás, gyors és 

stabil internet kapcsolat, nyomtatás, web alapú, 24 órás működésű, platformfüggetlen 

támogató szoftver futtatására alkalmas informatikai eszköz) és egyéb infrastrukturális 

feltételekkel (akadálymentesen használható Üzlet, pályázati dokumentumok kitöltésére 

alkalmas infrastruktúra, biztonságos várakozásra alkalmas helyiség stb.) rendelkezik 

- a Pályázati Rendszerhez való hozzáférést biztosítani képes (önálló, a nyílt internetre 

kapcsolódó, fix IP címmel, vagy VPN csatlakozással rendelkező) számítógép 

(Üzletenként legalább egy). A fix IP címmel való hozzáférést biztonsági értékelés alapján 

engedélyezheti a Támogató. A fix IP címmel való csatlakozás feltétele olyan információ 

biztonsági értékelésről szóló dokumentum, ami elegendő biztosítékként szolgál az 

informatikai hálózat megfelelő védettségéről, ilyen lehet pl. az ISO/IEC27001 

információbiztonsági tanúsítvány vagy a SOC2-Type II implementáció és működési 

hatékonyságot is ellenőrző audit riport megléte és az ezt igazoló dokumentum(ok). 

 

A kereskedői regisztráció az egyes Üzletekre vonatkozik. A regisztráció ügyfélkapus 

bejelentkezéssel történhet. 

 
A regisztrációs feltételeknek a Támogatási Programban részt vevő Kereskedő valamennyi 
regisztrált Üzletének meg kell felelni.  
 
A Támogatási Programba jelentkező Kereskedő Üzletei a kereskedői regisztrációhoz 
szükséges dokumentumokat, adatokat konszolidált formában nyújtják be.  
 
A Támogatási Programban részt vevő Kereskedőknek nem lehet 30 napot meghaladó lejárt 
esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság 
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számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett). A Kereskedő részére a 
Támogatási Programban részt vevő természetes személy által engedményezett támogatás 
folyósítása előtt a köztartozás ellenőrzésre kerül, ezért a köztartozásmentes adatbázisban 
még nem szereplő Kereskedőnek 2022. január 10. napjáig regisztrálni szükséges a NAV 
alábbi elérhetőségén: 
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/csoportos_adoszam_lekerdezes 
 
A Támogatási Programban részt vevő Kereskedő nem állhat felszámolás, csődeljárás, 
végelszámolás, kényszertörlés alatt.  
 
1.2. Kereskedői regisztráció menete 

 
A kereskedői regisztráció ügyfélkapus bejelentkezést követően 2022. január 3. napjától 2022. 
január 31. napjáig tehető meg.  
 
A regisztráció az egyes Üzletekre vonatkozik. 
 
A regisztráció során a pályázati portálra fel kell tölteni a következő dokumentumokat: 

- Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (pl.: cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány); 

- Kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírásmintája; 

- Bankszámlaszám (ezt igazoló dokumentum pl.: bankszámla kivonat); 

- Meghatalmazás, ha nem a képviseletre jogosult végzi a regisztrációt (7. számú melléklet); 

- Fix IP címmel való csatlakozás esetén a II.1.1. pont-ban részletezett igazoló 

dokumentumok valamelyike; 

- Képviseletre jogosult személy által aláírt Nyilatkozat a regisztrációs feltételek 

elfogadásáról. 

 
A Támogatási Programban résztvevő Kereskedő vállalja, hogy 

- regisztrál a pályázati portálon,  

- a pályázati portál használatának feltételeit megismeri, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást 

és használati feltételeket elfogadja, a szükséges távokoktatásokon, bemutatókon 

részvételt biztosít, valamint,   

- a Támogató által küldött értesítéseket, a pályázattal és elszámolással összefüggő 

információkat fogadja, feldolgozza, kezeli és az NFFKÜ-vel együttműködik,  

- a kereskedői felületre történő belépéshez kapott hozzáférését, a kereskedői felületen 

elérhető információkat illetéktelen személyeknek nem adja át,  

- a Támogatási Programban pályázó, támogatásra jogosult adatait a GDPR-nak és az 

egyéb adatvédelmi szabályoknak maradéktalanul megfelelően kezeli, 

- a Kereskedő adataiban bekövetkező változásokat 15 napon belül bejelenti, 

- a Támogatási Program kapcsán hozzá forduló érdeklődőket tájékoztatja, segíti őket az új 

készülék kiválasztásában, továbbá a II.3.4. pontban foglaltaknak megfelelően benyújtja a 

pályázatokat és kapcsolódó dokumentumokat, 

- az átvett mobilkészülékeket a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően kezeli, 

- a jelen pályázati útmutató II.2. pontban foglalt szakmai feltételeket és vállalásokat 

maradéktalanul teljesíti. 

 
A Támogatási Programban résztvevő Kereskedő hozzájárul,  

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/csoportos_adoszam_lekerdezes
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- hogy a pályázatban megadott adatokat az NFFKÜ nyilvántartsa és kezelje; és 

- a megadott adatokat közzé tegye a „Regisztrált kereskedők listáján”; 

- hogy az ellenőrzés során nyilvántartott adatait az NFFKÜ az ITM, az NMHH, az Állami 

Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 

érintett szervek részére továbbítsa. 

 

2. Szakmai feltételek és vállalások 

 
A Támogatási Programban résztvevő Kereskedő vállalja, és szavatol azért, hogy minden 

esetben meggyőződik a pályázó által megadott adatok és az adatok alátámasztására szolgáló 

dokumentumok azonosságáról, a dokumentumok érvényességéről. A Kereskedő elfogadja, 

hogy amennyiben a Támogató, utóellenőrzés alkalmával, a Támogatói Okiratot alátámasztó 

adatok, illetve feltöltött dokumentumok között hiányosságot, eltérést, vagy hibát talál, azok 

javításának, kiegészítésének idejéig a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A 

Kereskedő elfogadja továbbá, hogy az elszámolások ellenőrzése során feltárt jogosulatlan 

támogatás esetén a támogatás folyósítása megtagadásra kerül, aminek kockázata a 

Kereskedőt terheli. A Kereskedő vállalja, hogy az igazoltan jogszerűtlen magatartásából 

eredendően folyósításra került támogatási összeget az NFFKÜ részére haladéktalanul 

visszafizeti. 

 
A Támogatási Programban részt vevő Kereskedő, amennyiben üzlethálózat tagja, 

konszolidáltan, üzlethálózati szinten számol el a támogatásokkal a Támogató felé.  

 

A Támogatási Programban részt vevő Kereskedő nyilatkozik arról, hogy a pályázóktól átvett 

mobilkészülékeket az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szabályai 

szerint gyűjti, tárolja és semmisíti meg, és az ennek igazolására szolgáló dokumentumokat 

ellenőrzés esetén átadja az ITM/NMHH/NFFKÜ által megjelölt, ellenőrzést végző személynek. 

A mobilkészülékeken esetlegesen található személyes adatokra tekintettel vállalja, hogy az 

átvett mobilkészülékek gyűjtése, tárolása, megsemmisítése zárt rendszerben valósul meg. 

 

A Támogatási Programban részt vevő Kereskedő e-mail (legfeljebb 24 órás válaszidővel) vagy 
telefonos ügyfélszolgálatot működtet, ami megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdésének, azaz biztosítja, hogy a pályázó által kezdeményezett 
hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt perc várakozási időn belüli hívásfogadást 
és az érdemi ügyintézés megkezdését kivéve, ha az a tevékenységi körén kívül eső 
elháríthatatlan ok miatt nem lehetséges, feltéve, hogy a Kereskedő úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható. 
 
A Támogatási Programban részt vevő Kereskedő honlappal rendelkezik, és vállalja, hogy 
weboldalán megjeleníti, és az NFFKÜ-től kapott információk és tájékoztatások szerint 
folyamatosan frissíti a Támogatási Programmal kapcsolatos, az NFFKÜ által meghatározott, 
időszakosan közzétett fő információkat. 
 
A Kereskedők is alkalmazhatnak saját kedvezményeket a Támogatási Programmal 
párhuzamosan. A Kereskedők által kínált, a Támogatási Programon túli kedvezmények a 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv#lbj60idb0b0
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Támogatási Program leírásaiban semmilyen formában nem szerepelnek, azokat a Kereskedők 
alakítják ki, kommunikálják, hirdetik és alkalmazzák a támogatástól jól elkülönítetten. A 
kereskedői kedvezmények nem érinthetik közvetlenül a támogatást. A támogatott 
mobilkészülékekre a Kereskedő meghatározhat egyéb akciót vagy kedvezményt, de azt nem 
lehet a támogatással összevont, vagy kifejezetten a támogatás igénybevételéhez kötött 
kedvezményként meghatározni és hirdetni, vagy akként bemutatni, mintha a kereskedői 
kedvezmény a támogatás mértékét befolyásolná. A Regisztrált Kereskedők nem 
alkalmazhatnak más árazást vagy feltételeket a Támogatási Programban részt vevő 
Kedvezményezettekre, mint a kedvezményt igénybe nem vevő vásárlókra. 
 
A Támogatási Programban részt vevő Kereskedő vállalja, hogy beszerez és a pályázati 
időablak alatt folyamatosan készleten tart a pályázati feltételeknek megfelelő legalább 4G 
VoLTE képes mobilkészülékeket. 
 
A regisztrált kereskedői feltételeknek való megfelelést a Kereskedő a képviselője által 
hitelesített regisztrációs nyilatkozatával igazolja. Az adatok és csatolmányok 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 – megnevezése és elérhetősége – 
felkerülnek a pályázati portálra, a regisztrált kereskedői listára. A regisztráció elfogadását 
követően a regisztrált Kereskedő a pályázati portál kereskedői felületéhez hozzáférést kap. 
 
Minden Üzlet regisztrációjához külön kereskedői regisztráció szükséges! 
 
A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Támogató, vagy más jogosult szervezet jogosult 
ellenőrizni a támogatással kapcsolatos tevékenységét. 
 
Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Támogatási Program keretében leadott 
mobilkészülékek megsemmisítése olyan módon történjék, hogy 

- mobilkészülékhez kizárólag a megsemmisítés érdekében férjen hozzá bárki,  

-  a mobilkészülékeken esetlegesen megmaradt személyes adatokhoz senki ne férhessen 

hozzá, 

- az megfeleljen a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

 

3. A pályázati folyamat  

3.1. A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázatot kizárólag a regisztrált Kereskedőkön keresztül lehet benyújtani, a regisztrált 

kereskedő által kitöltött adatlapokon, elektronikus úton, magyar nyelven, a 

mobilcsere.nffku.hu címen elérhető pályázati portálon keresztül, a kötelezően csatolandó 

mellékletek maradéktalan feltöltésével. 

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató, a pályázati 

portálon és honlapján, illetve ennek alapján a regisztrált Kereskedők honlapjukon hirdetményt 

tesznek közzé a Támogatási Program lezárásának pontos idejéről. 

A Pályázókat pályázati díj nem terheli. 

mailto:3Gkeszulekcsere.nffku.hu
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3.2. Pályázói előzetes jogosultság-ellenőrzés (nem kötelező) 

A pályázat benyújtását megelőzően a pályázati portálon lehetőség van előzetes regisztrációra, 

vagyis a támogatás igénybevételéhez szükséges jogosultság előzetes ellenőrzésére, 

amelyhez ügyfélkapus azonosítást követően a mobilkészülék IMEI számát szükséges 

megadni. 

Az előzetes jogosultság ellenőrzés nem kötelező, kizárólag a potenciális Pályázók 

tájékozódását szolgálja. Ennek megfelelően annak elvégzése sem a pályázat benyújtását, 

sem a támogatás megítéléséről való döntést nem jelenti. 

A támogatás zökkenőmentes igénybevételéhez érdemes előzetesen tájékozódni arról is, hogy 

a regisztrált Kereskedő rendelkezik-e a Pályázó igényeinek és a kiírás feltételeinek megfelelő 

mobilkészülékkel. A regisztrált Kereskedők kötelesek gondoskodni a csere teljeskörű 

lebonyolításáról, a támogatással csökkentett vételár ellenében. 

3.3. Pályázói előzetes regisztráció (nem kötelező) 

A pályázat benyújtását megelőzően a pályázati portálon lehetőség van a támogatás 

igénybevételéhez szükséges személyes adatok rögzítésére. 

Az előzetes regisztráció nem kötelező, annak elvégzése sem a pályázat benyújtását, sem a 

támogatás megítéléséről való döntést nem jelenti. 

Az előzetes regisztráció ügyfélkapus bejelentkezéssel történhet. 

 

3.4. A pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtását 2022.02.14. napjától, a mobilcsere.nffku.hu pályázati portálon 

található Regisztrált kereskedők listájából kiválasztott Kereskedő Üzletében lehet 

kezdeményezni. 

A pályázati adatlapot a Kereskedő tölti ki az elektronikus pályázati felületen. 

A mobilkészülék IMEI számának ellenőrzését követően – amennyiben nem történt előzetes 

regisztráció – a pályázat benyújtásához valamennyi, a pályázati adatlapon szereplő adat 

megadása kötelező. A pályázatot kizárólag a Kereskedőnél lehet benyújtani a pályázati 

adatlap kitöltésével, és a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével. A pályázat adatlap 

kitöltése, a mellékletek csatolása és a pályázat benyújtása a Kereskedő felelőssége. 

Figyelem! A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül a 

pályázat nem nyújtható be.  

 

A Pályázati Rendszer minden benyújtott pályázatot egyedi azonosító jellel lát el. 
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3.5. Kereskedő felkeresése a honlapon elérhető listából választva 

Akár az előzetes jogosultság-ellenőrzést követően, akár azt mellőzve a mobilkészülék-cserére 

pályázó természetes személy vagy képviselője felkeresi valamely, a Pályázati Portálon 

közzétett Regisztrált kereskedők listáján szereplő Kereskedőt, jelezve a készülékcsere 

pályázaton való részvételi szándékát, valamint az általa kiválasztott mobilkészülék típusát; ha 

a Pályázó nem rendelkezik konkrét elképzeléssel az új mobilkészülék típusát illetően, akkor a 

Kereskedő segít kiválasztani a pályázó igényeinek megfelelő, új, minimum 4G VoLTE képes 

mobilkészüléket. 

Figyelem! Ha a Pályázó meghatalmazottja keresi fel a Kereskedőt, a pályázathoz a jelen 

dokumentum 4. számú mellékletének megfelelő, kitöltött és aláírt Meghatalmazást is csatolni 

szükséges. Amennyiben egyéb képviseleti joggal rendelkező személy jár el, az 5. számú 

mellékletének megfelelő kitöltött és aláírt Nyilatkozat csatolása is szükséges. A minták 

letölthetők a mobilcsere.nffku.hu címen elérhető pályázati portálról is. 

3.6. Jogosultság ellenőrzése IMEI szám alapján 

A Kereskedő a Pályázó által bemutatott telefon IMEI számát ellenőrzi (a helyszíni ellenőrzés 

előzetes jogosultság ellenőrzés és előzetes regisztráció esetén is megtörténik).  

Amennyiben az adott IMEI számmal már korábban mobilkészülék csere történt, ebben az 

esetben a Pályázati Portál erről értesítést küld. 

Amennyiben az IMEI szám nem szerepel az adatbázisban akkor a Pályázati Portál arról 

tájékoztatja az IMEI szám lekérdezése kapcsán a Pályázót vagy Kereskedőt, hogy ellenőrizze, 

hogy helyesen gépelte-e be mobilkészüléke IMEI számát! 

 

3.7. Adatok megadása a Kereskedőnek 

Amennyiben történt előzetes regisztráció, az annak során kapott pályázati azonosító jel 
megadása szükséges a Kereskedőnek.  
 
Előzetes regisztráció nélküli pályázatbenyújtás esetén a kereskedő az alábbi adatokat a 
helyszínen rögzíti a Pályázati Rendszerbe: 

 A pályázó személy cselekvőképes: (igen/nem) 

 A pályázat benyújtása más nevében történik: (igen/nem) 

 Pályázó vezetékneve  

 Pályázó keresztneve  

 Pályázó édesanyja vezetékneve  

 Pályázó születési ideje  

 Pályázó születési helye 

 Pályázó személyi azonosságot igazoló okmány típusa  

 Pályázó személyi azonosságot igazoló okmány száma  

 Pályázó állandó lakcímének irányítószáma 

 Pályázó állandó lakcímének települése  

 Pályázó állandó lakcímének közterületének neve  
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 Pályázó állandó lakcímének közterületének típusa  

 Pályázó állandó lakcímének házszáma/helyrajzi száma 

 Pályázó, vagy képviselője által rendszeresen használt e-mail cím nem kötelező  

 

Amennyiben a Pályázó meghatalmazottja, vagy egyéb képviseletre jogosult személy 

bonyolítja a vásárlást, abban az esetben a Pályázó adatain túl a következő adatok megadása 

is szükséges: 

 Képviselet jogcíme (meghatalmazás, törvényes képviselet, gondnok), 

 Képviselő vezetékneve, 

 Képviselő keresztneve, 

 Képviselő születési helye, 

 Képviselő születési ideje, 

 Képviselő személyi azonosságot igazoló okmány típusa, 

 Képviselő személyazonosságát igazolására alkalmas okmány száma. 

 

3.8. Dokumentumok átadása a pályázatban megadott adatok alátámasztására 
a Kereskedőnek 

A helyszínen, illetve az előzetes regisztráció során megadott adatok igazolására, a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok az alábbiak: 

 személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes okmány (személyazonosító 

igazolvány, vezetői engedély, útlevél); 

 lakcímkártya. 

 

Amennyiben a Pályázó Képviselője bonyolítja a vásárlást, abban az esetben az alábbi további 

dokumentumok bemutatása is szükséges az azonosítás érdekében: 

 jelen dokumentum 4. vagy 5. számú mellékletének megfelelő, kitöltött, aláírt 

meghatalmazás vagy nyilatkozat; 

 a Képviselő személy azonosság igazolására alkalmas okmánya. 

A személyes adatok bevitelét követően a Kereskedő letölti a Pályázati Rendszerből az adott 

pályázó adataival kiegészített pályázói nyilatkozatot (1. számú melléklet)  

 

A pályázói nyilatkozatot a Pályázónak és/vagy képviselőjének a helyszínen alá kell írnia.  

 

3.9. Kereskedői adatrögzítés 

A Kereskedő a megadott adatok alapján kitölti a pályázati adatlapot a Pályázati Rendszerben 
és feltölti az alábbi dokumentumok szkennelt másolatát: 

- 1. számú melléklet szerinti aláírt pályázói nyilatkozat; 

Szükség esetén: 

- meghatalmazás esetén 4. számú melléklet szerinti meghatalmazás; 
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- cselekvőképességében korlátozott személy esetén a 5. számú mellékletnek megfelelő 

nyilatkozat. 

 

Figyelem! Kereskedő feladata meggyőződni a személyazonosság és a lakcím igazolására 

alkalmas dokumentum érvényességéről.  

Amennyiben a Kereskedő BM KEKKH adatbázis hozzáféréssel rendelkezik, abban az 

esetben Kereskedő ezzel a módszerrel ellenőrzi a személyes és lakcímadatok 

érvényességét és az ellenőrzés eredményét rögzíti a Pályázati Rendszerbe.  

Amennyiben a Kereskedő BM KEKKH adatbázis hozzáféréssel nem rendelkezik, a 
pályázó által bemutatott személyazonosításra alkalmas okmány alapján azonosítja a 
pályázót/meghatalmazottat, a lakcímkártya alapján ellenőrzi a magyarországi lakcím meglétét, 
majd az ellenőrzés eredményét rögzíti a Pályázati Rendszerbe.  

 

Hiányosan kitöltött, nem olvasható, nem érvényes dokumentumok a pályázati adatlapon 

megadott adatok alátámasztására nem alkalmasak. 

 

Az IMEI szám jogosultság ellenőrzésével megfelelő eredmény esetén, a 

Pályázó/Képviselő személyazonosságának, valamint a magyarországi lakcím 

meglétének ellenőrzésével, a pályázati adatok rögzítésével és ellenőrzésével, valamint 

az aláírt pályázói nyilatkozat (és szükség esetén a képviselettel kapcsolatos 

mellékletek) feltöltésével a pályázat beadásra került. 

 

 

3.10.  Pályázatok feldolgozása 

A benyújtott pályázatok feldolgozása a jogosultság ellenőrzésével kezdődik. 

A beérkezést követően a Pályázati Rendszer megvizsgálja, hogy a benyújtott pályázat 

megfelel-e a jogosultsági követelményeknek. 

 

A jogosultsági kritériumok teljesülése esetén a Támogató megvizsgálja, hogy: 

- 1. számú melléklet szerint aláírt pályázói nyilatkozat csatolásra került-e és tartalma 
megfelelő-e; 

- Meghatalmazott általi pályázatbenyújtás esetén a meghatalmazás (4. számú melléklet 

szerint) csatolásra került-e és tartalma megfelelő-e; 

- Nem teljes cselekvőképességgel rendelkező Pályázó esetén – a 5. számú melléklet 

szerint – a törvényes képviselő nyilatkozata csatolásra került-e és tartalma megfelelő-e. 

3.11. Támogatói döntés 

A jogosultsági, valamint formai és tartalmi szempontoknak megfelelő pályázatok esetében 

pályázat benyújtását követően a Támogató dönt a pályázatok: 
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 alapján a támogatásáról; vagy 

 elutasításáról. 

A pályázatok a rendelkezésre álló pénzügyi forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban. 

A támogatói értékelés, döntéshozatal folyamatosan történik. 

A támogatásban részesülő pályázat esetén a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a 

megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül 

a pályázati portálon. 

Támogató jogosult a Támogatást részben vagy egészben visszavonni, különösen, de 

nem kizárólagosan, ha 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát 

követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására,  

- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói 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. 

 

3.12. Támogatói Okirat 

A pályázati adatlapon megadott adatok alapján a pozitív támogatói döntéssel rendelkező 

pályázatokról a Támogató elektronikus úton Támogatói Okiratot állít ki (minta a 2. számú 

mellékletben található). 

A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik. A 

támogatásra való jogosultságot a Támogató által a Pályázó számára elektronikus formában 

kiállított Támogatói Okirat keletkezteti.   

 

A támogatás igénybevétele érdekében a Kedvezményezett köteles a Támogatói Okiratban 

foglalt feltételeknek megfelelően a regisztrált Kereskedőtől megvásárolni a legalább 4G és 

VoLTE képes új mobilkészüléket. 

Ha a Kereskedő vagy a Kedvezményezett nem jogszabályi vagy Pályázati Kiírás és Útmutató 

szerinti a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a Támogatói Okiratban 

foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, visszavonására, a már kifizetett vissza nem 

térítendő támogatás visszafizetésének kezdeményezésére. 

 

3.13. Mobilkészülék-vásárlás és annak rögzítése 

A Kedvezményezett a Támogatói Okirat birtokában kiválasztja a megvásárolni kívánt új, a 

Támogatási Program feltételeinek megfelelő mobilkészüléket. A Kereskedő a Támogatói 

Okirat kézhezvételét/kiállításáról szóló Pályázati Rendszer értesítést követően rögzíti az 
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elektronikus felületen a ténylegesen megvásárolni kívánt mobilkészülék adatait a készüléklista 

használatával. 

A mobilkészülék vásárlás rögzítésével a Kedvezményezett, illetve az általa becserélt 

mobilkészülék IMEI-száma vonatkozásában további, a Támogatási Program által támogatott 

vásárlási lehetőségek kizárásra kerülnek. 

Támogatói Okirat kiállítását követően az előzetesen kiválasztott új mobilkészülékre 

vonatkozóan Kereskedő elkészíti a számlát, és a Kedvezményezett (vagy képviselője) és a 

Kereskedő kétoldalúan aláírják a Pályázati Rendszer által generált záró megállapodás és 

nyilatkozatok dokumentumot (3. számú melléklet). 

Kereskedő a vásárlási tranzakciót követően azonnal/folyamatosan (legkésőbb az 

elszámolás benyújtásáig), szkennelve feltölti az alább felsorolt dokumentumokat Pályázati 

Rendszerbe: 

- számlát (kereskedői példányát) – mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi 

elemeket tartalmazza;  

- kétoldalúan aláírt 3. számú melléklet szerinti záró megállapodás és nyilatkozatokat. 

 

Kereskedő az új mobilkészüléket átadja a Kedvezményezett részére, a régi mobilkészüléket 

átveszi. 

A vásárlási adatok rögzítését követően a tranzakció lezárásra kerül. Kereskedő jelzi a 

Kedvezményezettnek, hogy a pályázati portálon a pályázati azonosító megadása után eléri a 

Támogatói Okiratát. 

 

3.14. Leadni kívánt mobilkészülék átadása, elszállítása 

Kereskedő gondoskodik a Támogatási Program keretében újonnan megvásárolt 

mobilkészülék Kedvezményezett részére történő átadásáról, valamint ezzel egy időben a 

Kedvezményezettől térítésmentesen átveszi a régi 2G/3G mobilkészüléket, amit a Kereskedő 

igazol. Az átadás átvétel igazolásához használható a 3. számú melléklet szerinti záró 

megállapodás és nyilatkozatok dokumentum minta. 

 

Kereskedő a Kedvezményezettől átvett régi mobilkészülékeket jogszabályban meghatározott 

módon kezeli, a megsemmisítésre kijelölt megfelelő szervezetnek átadja. Az átvett 

mobilkészülékek gyűjtése, tárolása, megsemmisítése zárt rendszerben valósul meg. 

3.15. Folyósítás 

Támogató a fent részletezett dokumentumok végleges, a pályázati portálon történő, 

elektronikus beküldését követően ellenőrzi az elszámolási feltételek teljesítését. Amennyiben 

az elszámolás elbírálásához hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás 

szükséges, úgy a Támogató az elszámolás benyújtását követő 30 munkanapon belül, egyszeri 

alkalommal 10 munkanapos határidő kitűzésével ”hiánypótlás” formájában, szükség esetén 
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további 10 munkanapos határidő kitűzésével „tisztázó kérdés” formájában hívja fel a 

Kereskedő figyelmét a hiányosságok, ellentmondások rendezésére. Az elszámolás 

rendezését követően gondoskodik a támogatásnak az engedményes (Kereskedő) felé történő 

folyósításról. 

A folyósítás az elszámolás hiánytalan benyújtását követően legkésőbb 30 munkanapon 

belül megtörténik. 

A pályázathoz kapcsolódó elszámolás benyújtásának végső határideje: 2022. 

augusztus 16. 

A pályázat a támogatás folyósítását követően pénzügyi lezárásra kerül. 

 

3.16. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele 

A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása, továbbá a Támogatói Okirat visszavonása esetén a Kedvezményezett a 
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési Támogatás összegét az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdésében és az Ávr. 98. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott mértékű ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben 
köteles egy összegben visszafizetni a fizetési felszólításban rögzített határidőn belül. 
Amennyiben a Kedvezményezett felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a 
Támogató fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez. 

3.17. Pályázat lezárása 

A pályázat pénzügyi lezárásának időpontja megegyezik a támogatás Kereskedő részére 

történő folyósításának időpontjával. 

III. Általános információk  

Biztosítékok köre 

Tekintettel arra, hogy a támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő, az elszámolás 

elfogadását követő finanszírozású, így a Támogató biztosíték nyújtásától eltekint.  

IV. Jogszabályi útmutató  
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
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V. Fogalomtár 
 

Támogatási Program: Mobilkészülék-csere Támogatási Program, melynek keretében 

természetes személyek részesülhetnek támogatásban mobil rádiótelefon-szolgáltatás 

igénybevételére használt végberendezéseik (azaz mobilkészülékeik) helyett vezeték nélküli 

szélessávú szolgáltatás igénybevételére és hangszolgáltatásra is alkalmas, új mobilkészülék 

vásárlása esetén (MCS/2021 kódszámú alprogram). 

Pályázó: azon Támogatásra jogosult, aki a Támogatási Program keretében a mobilkészülék-

csere támogatást igénybe kívánja venni, és ennek érdekében a Pályázati Kiírás szerint 

pályázatot nyújt be. 

Kedvezményezett: jelen Támogatási Program értelmezése szerint a támogatást igénybe vevő 

természetes személy, akinek az adatai a pályázati adatlapon megadásra kerülnek és számára 

Támogatói Okirat került kiállításra. 

Kereskedő: a Támogatási Programban részt vevő mobilkészülék forgalmazó vállalkozás, 

amely jelen pályázat értelmezése szerinti Üzlettel, Üzletekkel rendelkezik és amely a termék 

értékesítését végzi. 

Üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontjának értelmében vett 

üzlet, azaz „kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, 

illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen 

raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak.” 

Magyarországi lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény 5. § szerint lakóhely vagy tartózkodási helyi, mely Magyarország 

területén található. 

Pályázati portál: az interneten keresztül elérhető olyan webes felület, mely az egyes 

alrendszerein keresztül végzi el feladatait; így a Kereskedő(k) a Támogatási Programra 

regisztrálhatnak, továbbá a Pályázó a Pályázati Kiírásban foglaltak szerinti feltételek mellett 

benyújthatja pályázatát, továbbá a Kereskedő(k) ezen felületen keresztül bonyolítja le a 

benyújtott pályázatok adminisztrációját, és a támogatások elszámolását.  

Pályázati Rendszer: a Támogatási Program lebonyolítását támogató, a Támogató NFFKÜ 

által üzemeltetett web alapú pályázatkezelő informatikai rendszer. 

IMEI szám: az IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) a mobilkészülékek 

azonosítására használt egyedi számsor, amivel az egyes mobilkészülékek egyértelműen 

beazonosíthatók. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Pályázói nyilatkozat minta 

2. számú melléklet: Támogatói Okirat minta 

3. számú melléklet: Záró megállapodás és nyilatkozatok minta 

4. számú melléklet: Meghatalmazás minta 

5. számú melléklet: Nyilatkozat képviseleti jogosultságról minta 

6. számú melléklet: Kereskedői Regisztrációs nyilatkozat minta 

7. számú melléklet: Meghatalmazás kereskedői regisztrációhoz minta 
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1. számú melléklet 

Pályázói nyilatkozat 

 

Alulírott 

Név: ……………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………. 

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma: ……………………………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………………………….. 

 

az MCS/2021 kódszámú Mobilkészülék-csere Támogatási Programban (a továbbiakban: Támogatási 

Program) az alábbi  

nyilatkozatokat 

teszem:  

 

1. A „Pályázati kiírás és útmutató”-t elolvastam, az abban foglaltakat megismertem, megértettem 

és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  

 

2. Az „Adatkezelési Tájékoztatót” elolvastam, az abban foglaltakat megismertem, megértettem és 

elfogadom. Személyes adataimat az ott írtak tudatában, az ott írtakkal egyetértve adtam meg. 

Tudomásul veszem, hogy a Támogatási Programban megadott személyes adataimat az NFFKÜ 

Zrt. és a Kereskedő (mint a későbbiekben engedményes) a pályázatom kedvező elbírálása esetén 

létrejövő, a Támogatói Okiratban és a csatlakozó dokumentumokban megtestesülő támogatási 

szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

 

3. A Támogatási Programban részt kívánok venni. Kérem, hogy pályázatom kedvező elbírálása 

esetén számomra a támogatást a „Pályázati kiírás és útmutató”-ban foglaltak szerint biztosítsák. 

 

4. Vállalom, hogy a pályázatom kedvező elbírálása, azaz támogatásra való jogosultságom 

megállapítása esetén az új mobilkészülék megvásárlásakor a Támogatási Programban 

számomra megadott támogatást a Kereskedőre engedményezem. 

 

5. Tudomásul veszem, hogy a Támogatási Programban való részvételem feltétele a 

rendelkezésemre álló támogatásra jogosító mobiltelefon-készülékem leadása. Ennek 

megfelelően vállalom, hogy a pályázatom kedvező elbírálása esetén az új mobilkészülék 

megvásárlásakor a támogatásra jogosító használt mobilkészülékemet gyári beállítások 

visszaállításával, a használat során keletkezett személyes adatokat nem tartalmazó állapotban 

megsemmisítésre a Kereskedő számára véglegesen átadom.    

 

6. Tudomásul veszem, hogy a Támogatási Programban megvásárolt új mobilkészülékkel 

összefüggő esetleges szavatossági, jótállási igényeim érvényesítése során leadott használt 

mobilkészülékemet nem kaphatom vissza. 

 

7. Kijelentem, hogy a Támogatási Programban általam megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

Kelt: …………………………, 2022……………….hó ……………nap 

 

 

……………………………………………… 

Pályázó 
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2. számú melléklet 

TÁMOGATÓI OKIRAT 

 

Az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-10-047549; 

statisztikai számjel: 24134387-7022-114-01, mint Támogató 

….. (lakóhely/tartózkodási hely: …., születési idő: …., anyja neve: …, személyazonosság igazolására 

alkalmas okmány száma: …) 

(a továbbiakban: Kedvezményezett) MCS/2021-……. kódszámú pályázatát elbírálta, és támogatásra 

alkalmasnak minősítette az alábbi feltételekkel. 

1. Támogató az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság (NMHH) támogatásával 2021. december 1. napján pályázati kiírást tett közzé 4G/5G 

mobilinternet-szolgáltatás igénybe vételére nem alkalmas mobilkészülékek cseréjére, melyre 

Kedvezményezett pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató  ……. napján kelt támogatói döntés 

alapján támogatásban részesített. 

2. A támogatás tárgya az alábbiakban meghatározott, legfeljebb 3G használatára képes mobilkészülék 

leadására és helyette új, korszerűbb, VoLTE és 4G vagy 5G  képes mobilkészülék vásárlására (a 

továbbiakban: Beruházás) elszámolható költségek finanszírozása vissza nem térítendő támogatás 

formájában. 

3. Kedvezményezett maximum bruttó 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű, vissza nem térítendő 

támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet köteles a Beruházás végrehajtására 

fordítani. A Támogatás összege  

 amennyiben a Pályázó által megvásárolt új mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) 20 

ezer Ft, vagy több, mint 20 ezer Ft, illetve  

 legfeljebb a mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaár), amennyiben a Pályázó által 

megvásárolt mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) kevesebb, mint 20 ezer Ft. . 

4. Kedvezményezett a Támogatásra tekintettel egy legfeljebb 3G képes mobilkészülék, leadására, és 

helyette egy új, legfeljebb 120 ezer Ft. bruttó vételárú, legalább 4G VoLTE képes mobilkészülék 

vásárlására köteles a támogatás igénybevétele érdekében. 

5. Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a Beruházás megvalósításához használhatja fel. Az 

adásvétel során a megvásárolni kívánt mobilkészülék adatait a Kereskedő rögzíti a pályázati 

rendszerbe (Márka, Típus, Technológia (4G/5G VoLTE). 

6. A Támogatás terhére kizárólag a legalább 4G VoLTE képes mobilkészülék vételára számolható el. 

7. A Beruházás megkezdésének időpontja az új mobilkészülék vásárlásának időpontja. A Beruházás 

megvalósításának időpontja: az új készülék átvételének napja. 

A Beruházás megvalósításának végső határideje: 2022. július 17. napja. 

8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Támogatásból előleget nem folyósít. 

9. A Támogatás folyósításának feltételeként Kedvezményezett a Kereskedőre engedményezi a 

támogatás összegét, valamint a pályázatra jogalapot biztosító, mobilkészüléket átadja a Regisztrált 
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Kereskedőnek. Kedvezményezett az engedményezés figyelembevételével kiállított számla 

összegének a Támogatás összegével csökkentett részét a Kereskedő számára fizeti meg. 

10. A Támogatás összegének folyósítására a Kedvezményezett és a Kereskedő közötti záró 

megállapodás és nyilatkozat alapján, az új mobilkészüléket értékesítő kereskedő részére a pályázati 

útmutatóban meghatározottak szerint egy összegben kerül sor. 

11. Támogató jogosult a Támogatást visszavonni, különösen, de nem kizárólagosan, ha 

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

81. §-ában - természetes személyekre vonatkozó - meghatározott valamely körülmény a támogatói 

döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására; különösen, ha 

• hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói 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. 

12. Jelen Támogatói Okirat 2 oldal terjedelemben készül, mely a pályázati azonosítószám megadásával 

az elektronikus pályázati felületen keresztül elérhető a Kedvezményezett számára. 

13. Jelen Támogatói Okirat alapján létrejövő támogatási jogviszony részét képezi az MCS/2021 

kódszámú Mobilkészülék-csere Támogatási Program Pályázati felhívás és Pályázati Útmutató, 

valamint a Kedvezményezett által a Pályázati felhívás és Útmutató alapján benyújtott összes 

adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum, függetlenül attól, hogy 

azok az adatlap részei vagy attól fizikailag elkülönülten kerültek ténylegesen csatolásra. 

Budapest, …………………………… 

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

Támogató 

 

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

pénzügyi ellenjegyző 

 

Kapják: 

1.) Kedvezményezett – elektronikus úton 

Jelen Támogatói Okirat NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

elektronikus aláírásával és pénzügyi ellenjegyzésével van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott 

elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága– az elektronikus aláírásról 

rendelkező hatályos jogszabálynak megfelelően– a papíralapú dokumentuméval megegyező. 
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3. számú melléklet 

 

 

ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁS és NYILATKOZATOK 

MINTA 

az MCS/2021 kódszámú Mobilkészülék-csere Támogatási Programban történő részvételhez 

 

Kedvezményezett (Engedményező) adatai 

Név: 

 ……..……………………………..………………………………..……………………… 

Lakcím:

 ……………….……………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:

 …...……………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:

 ……………………………………………………………………………………………..  

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány típusa és 

száma: ………………………………………. 

 

Kereskedő (Engedményes) 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, a következő feltételek szerint: 

 

1. Engedményezés 

Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy Engedményező a nevére szóló, …. kelt, …. 

Támogató nevében … által kiállított […] pályázati azonosító számú Támogatói Okirat és a vásárolt 

mobilkészülék fogyasztói árának a Pályázati Kiírásnak és Útmutatóban foglaltaknak megfelelő […],- 

Ft, azaz […] forint összegű támogatási összeget – tekintettel a köztük létrejött adásvételi szerződésre – 

Engedményesre engedményezi, aki az engedményezést elfogadja. 

Jelen megállapodás megkötésével a fenti követelés jogosultja az Engedményes lett, az engedményezett 

támogatási összeg folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető. 

Az Engedményes nyilatkozik, hogy a követelés fennállását bizonyító Támogatói Okiratot az 

Engedményező részére rendelkezésre bocsátotta. 

A Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy az engedményezésről a Támogatót az engedményezés 

tényének feltüntetésével és az engedményezett követelést megjelölő, jelen okirat és a támogatott 

készülékvásárlás számlája másolatának feltöltésével a Támogató által üzemeltetett elektronikus 

felületen keresztül értesítik. Az okirat feltöltését az Engedményes végzi el. 

 

2. Tájékoztatás a leadott készülék megsemmisítéséről 

Kereskedő tájékoztatja a Kedvezményezettet, hogy  

a) a Kedvezményezett által a Támogatásra alapot biztosító, leadott mobilkészülék zárt rendszerben 

megsemmisítésre kerül. Engedményes mindent megtesz azért, hogy a leadott készülékhez, a 

készüléken esetlegesen megmaradt adatokhoz a leadást követően senki, még a Támogatott sem 

férhet hozzá, és 

b) a vásárolt új mobilkészülékkel kapcsolatos szavatosság, jótállás esetén a Támogatott a 

megsemmisítésre leadott régi mobilkészülékét nem kaphatja vissza, és a támogatás összegének 

számára történő kifizetését sem kérheti. 
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Kereskedő nyilatkozik arról, hogy a Kedvezményezett által átadott, a támogatásra alapot biztosító 

mobilkészüléket a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő állapotban átvette. 

3. Kedvezményezetti nyilatkozat 

A Kedvezményezett a Kereskedő 2. pontban szerepelő tájékoztatását tudomásul veszi.  

Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatási Programban általa leadott mobiltelefon-készülékről 

gyári beállítások visszaállításával minden használat során keletkezett személyes adatot eltávolított, és a 

Kereskedőnek átadott mobiltelefon-készülék személyes adatot nem tartalmaz. 

 

4. Záró rendelkezések 

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk. 

rendelkezései irányadók. 

Jelen megállapodást a Szerződő felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

2022. …………………..….…hónap……………nap  

 

 

 

   

Kedvezményezett  Kereskedő 
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4. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS MINTA 

Alulírott Pályázó 

Név:   ...................................................................................................  

Lakcím: ………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje:   ...................................................................................................  

Anyja neve: ………………………………………………………………… 

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma:  ............ …………………………………… 

 

meghatalmazom  

Név:   .................................................................................................... 

Születési helye, ideje:   .................................................................................................... 

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma:  ...................................................................  

 

hogy az MCS/2021 kódszámú, Mobilkészülék-csere támogatási programban nevemben pályázatot 

nyújtson be, lebonyolítsa az adásvételt, a Kereskedőnek átadja az általam használt, támogatásra jogosító 

készüléket és a pályázattal, támogatással kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljes 

körűen eljárjon, jognyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon és jogot szerezzen.  

 

 

Meghatalmazott a meghatalmazást kifejezetten elfogadja.  

 

Keltezés:  .  ..............................................  ,   ...............  év    ........................  hó    ........  nap 

 

………………………………… 

Meghatalmazó aláírása 

………………………………… 

Meghatalmazott aláírása 

 

Tanúk:  

1. 

Név:  .......................................................................  

Lakcím:   ................................................................  

Aláírás:  ..................................................................  

2. 

Név:  .............................................................  

Lakcím:   .......................................................  

Aláírás:  .........................................................  
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5. számú melléklet 

NYILATKOZAT KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGRÓL MINTA  

MCS/2021 kódszámú, Készülékcsere Támogatási Programban történő cselekvőképességében 

korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy részvételéhez  

1. A Pályázó (a cselekvőképességében korlátozott személy) adatai 

Név: ………………………………………..………………………………..……………………… 

Lakcím: ……………………..………...………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:  ….….……………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………..  

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma: ………………………………………. 

 

2. Alulírott, mint a Pályázó törvényes képviselője, gondnoka, gyámja 

Név: …………………………………………..………………………………..……………………… 

Születési helye, ideje: …………………………………………..…………………………………….. 

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma: ……………………………………. 

a Pályázó törvényes képviseletében eljárva nyilatkozom arról, hogy az MCS/2021 kódszámú, 

Mobilkészülék-csere támogatási programra a Pályázó pályázatot kíván benyújtani. A Pályázó, 

cselekvőképességében korlátozott személy pályázatának benyújtásához és a Programban történő 

készülék vásárlásához hozzájárulok. 

GONDNOKSÁG/GYÁMSÁG ESETÉN 

3. Képviseleti jogosultságom igazolására jelen nyilatkozatomhoz mellékelem gondnokként/gyámként 

való kirendelésemet igazoló dokumentumot. 

4. Nyilatkozom1, hogy Pályázó cselekvőképességének korlátozása a 2. pontban meghatározott 

pályázatot (a megfelelő aláhúzandó)  

 4.1. nem érinti, és ezért saját nevében eljárhat,  

vagy 

 4.2. érinti és ezért nevében teljes körűen én járok el.  

 

Keltezés:  .  ..............................................  ,   ...............  év    ........................  hó    ........  nap 

 

……………………………………… 

törvényes képviselő aláírása 

 

 

                                            
 
1 Többes gondnokrendelés esetében a nyilatkozat érvényességéhez mellékelendő a másik gondnoktól is a jelen 

melléklet szerint kapott meghatalmazás. 
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6. számú melléklet 

 

 

KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT 

az MCS/2021 Mobilkészülék-csere támogatási programban (továbbiakban: Támogatási 

Program) történő részvételhez 

 

Alulírott ……….…………………..….. (Kereskedő képviselőjének neve, beosztása), mint 

a ……….…………..…………… (Kereskedő, illetve – amennyiben releváns – értékesítési pont 

megnevezése, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma székhelye és adószáma) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

gazdasági társaság (továbbiakban: Kereskedő) a Támogatási Programba regisztráló, valamint a 

Támogatási Programban részt vevő Kereskedőként  

1. A Pályázati Kiírás és Útmutatóban a Kereskedőre nézve meghatározott feltételeket 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

2. A Támogatási Program során mindvégig megfelel az alábbi regisztrációs- és részvételi 

feltételeknek: 

 rendelkezik üzlettel; 

 a készülékcsere programot támogató web alapú pályázatkezelő informatikai rendszerhez 

való hozzáférést biztosítani képes; 

 a veszélyes hulladék kezelésére felkészült, és biztosítja, hogy a Támogatási Program 

keretében leadott mobilkészülékek megsemmisítése olyan módon zárt rendszerben 

történjék, hogy azok esetleges adattartalmához senki nem férhessen hozzá; 

 rendelkezik a mobilkészülék-csere lebonyolítását támogató informatikai és egyéb 

infrastruktúrával, amely alkalmas: 

o platformfüggetlen Támogató szoftver futtatására; 

o nyomtatásra; 

o lapbeolvasásra (szkennelésre); 

o gyors és stabil internet kapcsolat biztosítására; 

 üzlete megfelel a Támogatási Program keretében ezen helyszínekkel szemben támasztott 

követelményeknek (akadálymentesített eladó tér, pályázati dokumentumok kitöltésére 

alkalmas infrastruktúra, biztonságos várakozásra alkalmas helyiség); 

 értékesítési helyenként legalább egy személyi számítógépet (önálló, a nyílt internetre 

kapcsolódó, fix IP címmel rendelkező számítógép, vagy VPN kapcsolat) biztosít a 

Támogatási Programot támogató web alapú pályázatkezelő informatikai rendszerhez való 

hozzáféréshez); 

 fix IP címmel rendelkező számítógép használatának Támogató általi engedélyezése esetén, 

gondoskodik az informatikai hálózata megfelelő védettségéről. 
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3. Kijelenti, hogy 

 szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, illetve köztartozásmentes adózói 

adatbázisban még nem szereplő Kereskedőként vállalja, hogy legkésőbb 2022. január 10. 

napjáig elvégzi az abba történő regisztrációt;  

 a Támogatási Programba történő regisztrációjának időpontjában nincs 30 napot meghaladó 

lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az 

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); 

 a Támogatási Programban történő részvétele teljes időtartama alatt nem keletkeztet 

személyét érintő 30 napot meghaladó lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára 

behajtható köztartozást (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 

részletfizetést engedélyezett); 

 tudomásul veszi, hogy a személyéhez kapcsolódó támogatás(ok) folyósítása előtt a 

köztartozás ellenőrzésre kerül (a NAV alábbi ügyfélkapcsolati pontján: 

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/csoportos_adoszam_lekerdez

es); 

 a Támogatási Programba történő regisztrációjának időpontjában nem áll felszámolás, 

csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlés alatt; 

 a Támogatási Programban történő részvétele teljes időtartamára vonatkozóan vállalja, hogy 

amennyiben személyével kapcsolatban felszámolási, csődeljárási, végelszámolási, 

kényszertörlési eljárás indul, úgy az eljárás megindítását követő 1 munkanapon belül 

tájékoztatja erről a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-t (a 

továbbiakban: NFFKÜ Zrt.) 

4. Vállalja, hogy 

 regisztrál a pályázati portálon; 

 regisztrációját minden üzlete vonatkozásában külön kereskedői regisztrációként végzi el; 

 a pályázati portál használatának feltételeit megismeri, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és 

használati feltételeket elfogadja, azokról megfelelően tájékoztatja a Támogatási Program 

végrehajtásában részvevő valamennyi munkatársát, valamint biztosítja számukra a 

szükséges távokoktatásokon, bemutatókon való részvételt;   

 az NFFKÜ Zrt. által küldött értesítéseket, a pályázattal és elszámolással összefüggő 

információkat fogadja, feldolgozza, kezeli és az NFFKÜ Zrt.-vel együttműködik; 

 a kereskedői felületre történő belépéshez kapott hozzáférését, a kereskedői felületen 

elérhető információkat illetéktelen személyeknek nem adja át;  

 a pályázói, kedvezményezetti adatokat a GDPR-nak és az adatvédelmi szabályoknak 

maradéktalanul megfelelően kezeli; 

 adataiban bekövetkező változásokat az NFFKÜ Zrt.-nek 15 napon belül bejelenti; 

 a Támogatási Program kapcsán hozzá forduló érdeklődőket tájékoztatja, segíti őket az új 

készülék kiválasztásában, továbbá a Kereskedői pályázati útmutató 2.2. pontjában 

foglaltaknak megfelelően benyújtja a pályázatokat; 
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 a Támogatási Programban megvásárolt készülékhez a támogatás összegét megelőlegezi, a 

Pályázóval / Kedvezményezettel kötött engedményezési megállapodás alapján az 

elszámolásig; 

 az átvett mobilkészülékeket a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően kezeli. 

5. Hozzájárul, hogy 

 a regisztráció során megadott adatokat az NFFKÜ Zrt. nyilvántartsa és kezelje; 

 a Kereskedő által megadott adatokat az NFFKÜ Zrt. közzé tegye a „Regisztrált kereskedők 

listáján”; 

 az NFFKÜ Zrt. Támogatási Programhoz kapcsolódó ellenőrzés(ek) során nyilvántartott 

adatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság (NMHH), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 

a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére továbbítsa. 

 

6. Elfogadja és vállalja az alábbi szakmai feltételeket és feladatokat: 

 vállalja és szavatol azért, hogy minden esetben meggyőződik a pályázó által megadott 

adatok és az adatok alátámasztására szolgáló dokumentumok azonosságáról, a 

személyazonosságot igazoló dokumentumok érvényességéről; 

 a pályázóktól átvett mobil készülékeket az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 

rendelet szabályai szerint, az adatvédelmi szabályokra tekintettel zárt rendszerben gyűjti, 

tárolja és semmisíti meg, és az ennek igazolására szolgáló dokumentumokat ellenőrzés 

esetén átadja az ITM/NMHH/NFFKÜ Zrt. által megjelölt, ellenőrzést végző személynek; 

 gondoskodik arról, hogy a Támogatási Program keretében leadott készülékek gyűjtése, 

tárolása, megsemmisítése olyan módon történjék, amely 

o minden készülék esetében biztosítja, hogy a forgalomból véglegesen kivonásra 

kerüljön;  

o kizárja, hogy a készülékeken esetlegesen megmaradt személyes adatokhoz bárki 

hozzáférhessen; 

o megfelel a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak; 

 e-mailes (legfeljebb 24 órás válaszidővel) vagy telefonos ügyfélszolgálatot működtet, ami 

megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdésének; 

 weblapján megjeleníti a Támogatási Programmal kapcsolatos, az NFFKÜ Zrt. által 

meghatározott információkat, illetve azokat az NFFKÜ Zrt.-től kapott információk és 

tájékoztatások szerint folyamatosan frissíti; 

 a pályázat futamideje alatt beszerez és folyamatosan készleten tart a Pályázati kiírás és 

útmutatónak megfelelő legalább 4G VoLTE képes mobil készülékeket, amelyek bruttó 

fogyasztói ára nem haladja meg a 120 ezer Ft-ot. 

A Kereskedő a regisztrált kereskedői feltételeknek való megfelelést a kereskedő képviselője által 

hitelesített jelen regisztrációs nyilatkozatával igazolja. Kereskedő tudomásul veszi, hogy a kereskedői 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv#lbj60idb0b0
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regisztráció során általa közölt adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek. Kereskedő tudomásul 

veszi továbbá, hogy amennyiben nem felel meg a Támogatási Program valamely rendelkezésinek, 

feltételének és előírásának, úgy a Kereskedő regisztrációja elutasításra kerül, amiről értesítést kap a 

pályázati portálon keresztül. Kereskedő adott regisztrációjának elutasítása nem zárja ki a regisztráció 

újbóli beadásának lehetőségét. 

Kereskedő tudomásul veszi, hogy az NFFKÜ Zrt., vagy más jogosult szervezet a Támogatási 

Programmal összefüggésben jogosult ellenőrizni. Kereskedő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben 

az NFFKÜ Zrt. a Támogatói Okiratot alátámasztó adatok, illetve dokumentumok között hiányosságot, 

eltérést, vagy hibát talál, úgy azok javításának idejéig a támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Kereskedő elfogadja továbbá, hogy az elszámolások ellenőrzése során feltárt jogosulatlan támogatás 

esetén a támogatás pénzügyi teljesítése megtagadásra kerül, aminek kockázata Kereskedőt terheli. 

Kereskedő kifejezetten vállalja, hogy az esetleges jogszerűtlen magatartásából eredendően folyósításra 

került támogatási összeget az NFFKÜ Zrt. részére haladéktalanul visszafizeti. 

Kereskedő kijelenti, hogy a jelen Nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételnek megfelelt és szavatol 

azért, hogy a pályázati eljárás során is meg fog felelni ezen feltételeknek, és a rögzített vállalásokat 

maradéktalanul teljesíti. Kereskedő elfogadja, és kifejezetten hozzájárul az NFFKÜ Zrt. azon jogához, 

hogy a közöttük létrejött együttműködést azonnali hatállyal felmondja, amennyiben Kereskedő jelen 

Nyilatkozatban, vagy a Támogatási Programban történő részvétele teljes időtartama alatt bármely 

formában nem a valóságnak megfelelő tartalommal szolgáltatott információt. 

 

 

Kelt: …………………………….., 20………év ……………………..hó ……… nap 

 

 

…………………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓHOZ MINTA 

AZ MCS/2021 MOBILKÉSZÜLÉK-CSERE TÁMOGATÁSI PROGRAMBAN 

(TOVÁBBIAKBAN: TÁMOGATÁSI PROGRAM) TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ 

Alulírott 

 

Név:   ………………………………………………………………………………. 

Cég (Kereskedő) neve:………………………………………………………..……………………… 

Székhely:   ………………………………………………………..……………………… 

Képviseleti hely címe: ……….……………………………………………..……………………… 

 

mint a Kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy meghatalmazom  

 

 

Név:                              ………………………………………. ................................................................. 

Születési helye, ideje:  ………………………….. ..................................................................................... 

Anyja neve:                  ………………….. ................................................................................................. 

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma:  ........................................................................  

 

hogy az MCS/2021 kódszámú, Készülékcsere Támogatási Programban a Kereskedő nevében az 

elektronikus pályázati felületen a kereskedői regisztrációt elvégezze, a regisztrációhoz szükséges 

dokumentumokat csatolja, a kereskedői regisztrációs nyilatkozatot elfogadja, és a programmal, illetve 

támogatással kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljeskörűen eljárjon.  

 

Keltezés:  .  ..............................................  ,   ...............  év    ........................  hó    ........  nap 

 

  ........................................................... 

 Meghatalmazó aláírása 

Tanúk:  

1. 

Név:  .......................................................................  

Lakcím:   ................................................................  

Szig.szám:  .............................................................  

Aláírás:  ..................................................................  

2. 

Név:  ......................................................................  

Lakcím:   ................................................................  

Szig.szám:  .............................................................  

Aláírás:  ..................................................................  
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