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Útmutató a támogatói okirat 
felhasználásához 
 

Amennyiben Ön sikeres, megfelelt támogatói okiratigényléssel rendelkezik, akkor a 
rendszerbe belépve a „Pályázatok” oldalon megjelenik a „Támogatói okiratok felhasználása” 
gomb: 

 

Támogatói okirat elfogadása vagy elállás a támogatói okirattól 

Amennyiben még nem nyilatkozott a támogatói okirat elfogadásával vagy attól történő 
elállással kapcsolatban, akkor képernyő tetején megjelennek az erre vonatkozó 
választógombok: 

 

A támogatói okirat elfogadására vagy az attól történő elállásra a kiállítástól számított 8 nap 
áll rendelkezésre, amely után a támogatói okirat automatikusan elfogadásra kerül. 
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Támogatói okiratba foglalt jármű elfogadása 

 

A támogatói okirat elfogadását követően elérhetővé válnak a támogatói okiratba foglalt 
járművek esetén a műveletek. 

Amennyiben előtte más műveletet nem választ, akkor a „Jármű elfogadása” gombbal Ön 
nyilatkozik arról, hogy a „Jármű” oszlopban szereplő járművet, a „Kereskedő” oszlopban 
szereplő kereskedőtől a támogatói okiratigénylés során megadott beszerzési áron igényli. 

A gomb megnyomása után létrejön a kereskedő számára az engedményezési szerződés 
kiállításához szükséges űrlap. A kereskedő ilyen esetben a beszerzési áron nem tud 
módosítani. 

A kereskedő indokolt esetben dönthet úgy, hogy törli az engedményezési szerződés űrlapját. 
Ilyen esetben e-mailben értesítést kap, és tud másik járművet, akár másik kereskedőtől 
választani. 

 

Eltérő felszereltségű jármű választása ugyanahhoz a járműhöz, 
ugyanattól a kereskedőtől 

Amennyiben Ön a támogatói okirat beadása óta úgy döntött, hogy ugyanattól a kereskedőtől 
egy másik felszereltséggel kéri ugyanazt a járművet, akkor ennek jelzésére az „Eltérő 
felszereltséggel igénylem a járművet ugyanattól a kereskedőtől” gomb megnyomásával van 
lehetősége. 

Mivel az eltérő felszereltségű járműhöz a kereskedőnek más beszerzési árat kell megadnia, 
az engedményezési szerződés űrlapon a kereskedő számára a beszerzési ár szerkeszthetővé 
fog válni. Ezt jelzi az is, hogy a gomb megnyomása után a jármű oszlopban megjelenik a 
jármű adatai után a „Módosított jármű” felirat. 



 - 3 - 

 

Miután megnyomta az „Eltérő felszereltséggel igénylem a járművet ugyanattól a 
kereskedőtől” gombot még az eltérő felszereltségű jármű elfogadásához meg kell nyomnia a 
„Jármű elfogadása” gombot is. 

Amennyiben meggondolja magát, és mégis a támogatói okiratigénylés során megadott 
beszerzési árú járművet kívánja választani, akkor a „Jármű elfogadása” gomb megnyomása 
előtt válassza a „Módosítom a járművet és/vagy a kereskedőt” gombot, majd válassza ki 
újra a támogatói okiratigénylés során megadott járművet és kereskedőt, majd nyomja meg a 
„Kiválasztott jármű mentése” gombot. 

Másik jármű vagy másik kereskedő választása 

Amennyiben egy másik járművet szeretne, és vagy egy másik kereskedővel szeretne 
szerződést kötni, akkor erre a „Módosítom a járművet és/vagy a kereskedőt” gomb 
megnyomásával van lehetősége. 

Kérjük a gombot csak akkor használja, ha ezt a kereskedővel előzetesen egyeztette. A 
kereskedő e-mail értesítést fog kapni a műveletről. 

A gomb megnyomása után megjelenik a járműválasztó lista: 
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A táblázat fejléceiben található mezőkbe történő beírással tud keresni. A járművet és 
kereskedőt a táblázat első oszlopában található körbe való kattintással tudja kiválasztani. A 
kiválasztást a „Kiválasztott jármű mentése” gombbal tudja véglegesíteni. 

Amennyiben nem a támogatói okiratigénylés során megadott járművet vagy kereskedőt 
választotta, akkor a támogatói okiratba foglalt járművek táblázatban a jármű neve alatt 
megjelenik a „Módosított jármű” felirat. Ha az egérmutatót e felirat fölé viszi, akkor 
megjelenik a támogatói okiratigénylés során eredetileg kiválasztott jármű adatai: 
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Amikor a „Módosított jármű” felirat látszódik, akkor a kereskedőnek az engedményezési 
szerződés űrlapon a jármű beszerzési ára szabadon szerkeszthető lesz. 

Miután kiválasztotta a megfelelő járművet és kereskedőt, ezután az új jármű elfogadásához 
meg kell nyomnia a „Jármű elfogadása” gombot is. 
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