Tájékoztató a nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési támogatását
finanszírozással igénybe venni kívánók részére
A Kormány 45/2019. (III.12.) Korm. számú rendeletével 2019. július 1-től 2022. december 31-ig
tartó időszakra a legalább három gyermeket nevelő családok részére személygépkocsi beszerzéséhez vissza nem térítendő támogatást vezetett be, amely finanszírozás mellett is
igénybe vehető.
A támogatás részletes feltételeit és szabályait a fent hivatkozott rendelet tartalmazza;
az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokkal szeretnénk támogatni az érdeklődőket a minél egyszerűbb ügyintézés érdekében.
A támogatás mértéke
A támogatás mértéke a gépjármű bruttó vételárának 50%-a, de nem lehet több, mint
2,5 millió forint. A támogatás csak egyszer igényelhető.
A jogosultság feltételei
A támogatásra jogosultság feltétételei:
•
a támogatást igénylő legalább három vagy több gyermek után jogosult családi
pótlékra. Ezen kívül figyelembe vehető még harmadik gyermekként a várandós
nő megszületendő gyermeke a várandósság 12. hetét követően;
•

legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult gyám, mely esetben
a gyermekek számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít bele, ha
mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább egy éve fennáll;

•

a támogatást igénylő vagy házastársa/élettársa, valamint a gyermekek
figyelembevételével korábban szerzési támogatásban nem részesülhettek
(ez alól kivételt képez, ha az igénylő házassága/élettársi kapcsolata megszűnt,
és a korábban szerzési támogatással megszerzett gépkocsit nem az a személy
használja tovább, aki nagycsaládosnak minősül);

•

a kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezik legalább „B” kategóriás,
érvényes vezetői engedéllyel;

•

Magyarországon bejelentett lakóhely;

•

a kérelmezőnek nem lehet állami hatóságnál nyilvántartott tartozása;

•

nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt.

A szerzési támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem benyújtása napján kell
fennállnia.
A megfelelő gépjármű
A támogatás olyan, legalább hét állandó üléssel rendelkező személygépkocsira igényelhető, ami
•
új autónak minősül (még nem lett forgalomba helyezve),
•

vagy maximum egy éves és 2.000 km-t futott bemutató autó (amit az
autókereskedő kizárólag erre a célra használt vagy egyáltalán nem használt),

•

olyan adószámmal rendelkező autókereskedőnél szerezték be, mely
személygépkocsik értékesítésével üzletszerűen foglalkozik;

•

a személygépkocsi forgalmi engedély szerinti kategória besorolása „M1”
(lakóautóra, haszongépjárműre a támogatás nem vehető igénybe).
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Az ügyintézés főbb lépései, a finanszírozás feltételei
Előzetes tájékozódás, döntés
Azt javasoljuk a potenciális ügyfeleknek, hogy a kérelem leadása előtt tájékozódjanak az
elérhető modellekről, azok árairól, szállítási határidőkről, stb. Ha finanszírozást is szeretnének igénybe venni, úgy érdemes annak feltételeiről és kondícióiról is érdeklődni, felmérni,
hogy megfelelnek-e és milyen konstrukcióval a hitelbírálati feltételeknek. Érdemes előzetes
kalkulációt is végezni; ilyen kalkulátor gyakorlatilag bármelyik finanszírozó honlapján vagy
az autókereskedőknél is elérhető.
Egy új autó vásárlása, egy autólízing igénybe vétele komoly pénzügyi döntés, amit körültekintően kell meghozni. A saját erő és a törlesztőrészlet mellett figyelembe kell venni a gépjármű fenntartási költségeit, a szervizelés és az üzemanyag várható költségeit, az adókat, a
megkötni javasolt casco és a kötelező felelősségbiztosítás díját, stb. is a háztartás teherbíró
képessége megállapításakor.
Támogatás kérelmezése
A támogatásra való jogosultságot a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya
fogja megállapítani. A kérelmeket az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, postai úton
írásban, illetve személyesen a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik
kormányablaknál lehet benyújtani. Az ehhez szükséges formanyomtatvány a Kincstár honlapján megtalálható. A kérelemhez másolatban csatolni kell, vagy be kell mutatni a személyazonosságot igazoló fényképes dokumentumot (elsősorban jogosítvány, személyi igazolvány, útlevél).
A kérelem elbírálásáról a Kincstár 30 napon belül, határozatban hoz döntést. Az eljárás illeték- és költségmentes. A Kincstár a határozatokat tértivevényes küldemény formájában
kézbesíti a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának.
Fontos, hogy végleges adásvételi- vagy lízingszerződés nem köthető a támogatási határozat véglegessé válása előtt, de az azt követő 6 hónapon belül meg kell történnie, ellenkező
esetben a támogatás nem folyósítható.
Gépjármű megvásárlása, hitelkérelem
A határozat kézhezvétele után az ügyfelek igényükkel a kiválasztott márkakereskedőhöz
vagy lízingcéghez tudnak fordulni, ahol segítséget kaphatnak a gépjármű megrendelésében, illetve a finanszírozási kérelem összeállításában. A rendelet értelmében zárt végű
pénzügyi lízinget (illetve hitelintézeti kölcsönt) választhatunk.
Az előzetes tájékozódás eredményeképp az ügyfél már összeállíthatja és leadhatja azokat a dokumentumokat, melyek ehhez szükségesek. E dokumentációs igény ugyan
finanszírozónként és ügyféltípusonként eltérhet, de a személyes iratain kívül minden bizonnyal szüksége lesz jövedelme valamilyen úton történő igazolására (pl. munkáltatói igazolás, bankszámlakivonat, NAV jövedelemigazolás, stb.). Erről a finanszírozó, illetve az autókereskedő pontos tájékoztatást nyújt.
Hangsúlyozni kell, hogy noha az állami támogatás önerőként felhasználható, ez nem jelenti
azt, hogy a lízingcég nem kér további saját hozzájárulást az ügyféltől. Ez – az egyes lízingcégek kockázati politikájának, hitelbírálati feltételeinek megfelelően – a konstrukció paramétereitől és az ügyfél minősítésétől is függhet.
Emellett természetesen meg kell felelni a jogszabályok és a finanszírozók egyéb elvárásainak is, mint pl. a jövedelemarányos hiteltörlesztési mutató (JTM) kritériumainak.
Amennyiben a lízingcég finanszírozási ajánlata és a szükséges dokumentumok is rendelkezésre állnak, a hitelbírálat eredménye rendszerint rövid időn belül rendelkezésre áll, és így az
ügyfél meghozhatja végleges döntését, és sor kerülhet a szerződés megkötésére.
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Szerződéskötés
Ismét kiemeljük, hogy a lízingszerződés (illetve a végleges adásvételi szerződés) csak a támogatásról szóló határozat után köthető meg, és arra legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre. Ha pl. egy elhúzódó megrendelés miatt félő, hogy a gépjármű 6 hónapon belül még
nem lesz átvehető, célszerű a további lépésekről az autókereskedővel és a lízingcéggel, és
amennyiben a késedelem elkerülhetetlenné válik, úgy az Államkincstár ügyfélszolgálatával
egyeztetni.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénzügyi lízing szerződést be kell jegyezni a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba (HBNY), amelynek további adminisztrációs igénye és költsége
lehet.
A megkötött adásvételi- illetve lízingszerződést a rendelet értelmében a támogatásra jogosult vagy az ő megbízása alapján az autókereskedő eljuttatja a Kincstárba. Célszerű ezt az
autókereskedőre bízni.
A támogatás összegét a Kincstár a kereskedőnek utalja, így azt a vevőnek – lízingbe vevőnek – nem kell megelőlegeznie.
Gépjármű forgalomba helyezése, átvétele
A gépjármű forgalomba helyezését a leendő tulajdonos meghatalmazása alapján rendszerint az autókereskedő végzi el; mi is ezt tanácsoljuk. Fontos, hogy a forgalomba helyezéskor
a Kincstár javára elidegenítési tilalom, továbbá pénzügyi lízinggel vásárolt autók esetében
zálogjog is bejegyzésre kerül, melyek elmulasztása a támogatás visszafizetésére kötelezést
vonhatja maga után.
Ezután történhet meg az autókereskedővel egyeztetett időpontban új személygépkocsi
átvétele.
Fenntartási kötelezettség, a támogatás visszafizetésének esetei
A támogatásra jogosult az adásvételi szerződés illetve pénzügyi lízingszerződés megkötését követő három évben a járművet nem idegenítheti el és üzemben tartói jogát sem adhatja át. Ezt az állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom biztosítja.
A támogatás időarányos – a három éves időszakból fennmaradó - részét vissza kell
fizetni, ha:
•

a jogosult a támogatásból megszerzett gépjárművet el kívánja idegeníteni;

•

a pénzügyi lízingszerződés bármilyen okból – így például a lízingbe vevő
nemfizetése következtében – megszüntetésre kerül.

Ez alól kivétel az olyan káresemény miatti megszűnés, ami a gépjármű forgalomból kivonását eredményezi (lopás-, totálkár). A lízingbe vevő (támogatásra jogosult) természetesen
a hároméves periódus alatt is megszerezheti a jármű tulajdonjogát (a kötelező fenntartási
időszak ettől még a 3 év lejártáig folytatódik).
Felhívjuk a lízingbe vevők figyelmét, hogy a rendelet értelmében a lízingbe adó köteles
a lízingszerződés felmondása és az autó visszavétele esetén a támogatás időarányos részét
a Kincstár javára visszafizetni, ezért ennek összege az elszámolásnál az ügyfél tartozását
növelni fogja.
A rendelet nem teszi kötelezővé casco biztosítás kötését, de ezt adott esetben a lízingcég
előírhatja. Természetesen a biztosítás kötése mindenképpen ajánlott.
Amennyiben a casco megkötésre kerül, lopás- és totálkár esetére annak kedvezményezettjeként a Kincstárat kell bejegyeztetni, és ha a káresemény beáll, a biztosító az időarányos
támogatási összeget a Kincstárnak utalja át.
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A támogatás teljes összegét az alábbi esetekben kell visszafizetni:
•
megállapításra kerül, hogy a kérelemben feltüntetett adatok illetve nyilatkozatok
a valóságnak nem megfelelőek (ekkor az államháztartásról szóló törvény szerinti
késedelmi kamattal növelten áll be a kötelezettség)
•

a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét
nem teljesíti

•

a támogatással rendelkező személy adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés
megkötésétől számított három éven belül házasságának felbomlása, vagy élettársi
kapcsolatának – nem az élettárs halála miatt bekövetkezett – megszűnése miatt,
már nem minősül nagycsaládosnak

•

ha a szerzési támogatás során figyelembe vett örökbe fogadott gyermek
jogállását az adásvételi/lízingszerződés keltét követő két éven belül megszűntetik
(felbontják)
***

A támogatás részletes feltételei, és az Államkincstár ügyfélszolgálatának elérhetőségei
megismerhetők a 45/2019. (III.12.) Korm. számú rendeletben, illetve a Magyar Államkincstár
útmutatójában.
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