
 

 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ  
A NAGYCSALÁDOSOK SZEMÉLYGÉPKOCSI-SZERZÉSI TÁMOGATÁSA 

IGÉNYBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁSRÓL 
 

 
A Kormány 45/2019. (III.12.) Korm. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a nagycsaládosok személygépkocsi-
szerzési támogatásáról (továbbiakban: Támogatás) segíteni kívánja a három- vagy többgyermekes családok megfelelő 
befogadóképességű személygépkocsihoz (7-9 üléses) való jutását, ezért meghatározott feltételekkel vissza nem 
térítendő Támogatás vehető igénybe.  

A Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása keretében a jogosultak legfeljebb 2,5 millió forint összegű  vissza nem 
térítendő állami támogatással vásárolhatják meg a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
személygépjárművet. A támogatás összege nem lehet több mint a személygépjármű bruttó vételárának 50%-a. 

A Rendelet előírása szerint megfelelő befogadóképességű személygépkocsinak minősül a személyszállítás céljára 
készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépjármű, amelyben - a vezető 
ülését is beleértve - legalább hét állandó ülőhely van, ide nem értve a lakóautó jellegű járművet, feltéve, hogy még 
forgalomba nem helyezett új személygépjármű (a továbbiakban: Új személygépjármű), vagy új járműnek minősülő olyan 
személygépjármű, amelyet autókereskedő vagy – a nagycsaládostól vagy a támogatással érintett személytől eltérő – 
személy általi megszerzés előtt legfeljebb egy évvel helyeztek forgalomba és legfeljebb 2000 kilométert futott, ha tovább 
értékesítési céllal került beszerzésre és amelyet a forgalomba helyezése és a nagycsaládos általi megszerzése közti 
időszakban nem használtak vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használtak (a továbbiakban: Teszt-
személygépjármű) .  

A Rendelet alapján a Kérelmezők a jogosultságuk elbírálását követően a Támogatásról határozatot kapnak. A 
kiválasztott személygépjármű a Támogatásra való jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követően 
szerezhető meg. 

A Támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához – ideértve a hitelintézeti kölcsön 
igénybevételével történő szerzés esetét is –, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján történő 
megszerzéséhez vehető igénybe.  

A zártvégű pénzügyi lízingszerződéssel történő megszerzés esetén a lízing finanszírozás főbb feltételei:    

Ügyfélkör: A Rendelet szerint nagycsaládosnak minősülő természetes személy 

Finanszírozási konstrukció Zártvégű pénzügyi lízing 

Finanszírozás devizaneme Magyar forint alapú 

Finanszírozható eszköz 7-9 üléses Új vagy Teszt-személygépjárművek. 

Maximális finanszírozási összeg 15 000 000 Ft 

Minimális kiemelt első lízingdíj (önerő)* Támogatás összege + Támogatással csökkentett bruttó vételár 20%-a.  

Kamatozás módja 

Változó ügyleti kamat esetén 
A pénzügyi lízingszerződés Referencia kamatlábhoz kötött, a Bázis 
Referencia kamat futamidejének megfelelő időközönként (periódusonként) 
változó kamatozású. Referencia Kamat a 3 hónapos BUBOR. 

Fix ügyleti kamat esetén A pénzügyi lízingszerződés fix kamatozású, a futamidő alatt nem változik. 

Kamatkülönbözet 
elszámolása 

Változó ügyleti kamat esetén Havonta vagy negyedévente, külön elszámolással. 

Fix ügyleti kamat esetén Kamatkülönbözet elszámolására a futamidő során nem kerül sor.  

Maximális futamidő 84 hónap 

* A Támogatás összegét a Rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján, a Magyar Államkincstár, a pénzügyi lízingszerződés részére történt 

beérkezését követő 15 napon belül, közvetlenül átutalja a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépjárművek értékesítésével 
üzletszerűen foglalkozó, adószámmal rendelkező, megfelelő befogadóképességű személygépjárművet értékesítő eladó (gépjármű-
kereskedő) javára, amelyet az köteles beszámítani az első kiemelt lízingdíj (önerő) összegébe.  



 

 

 

 

Biztosítási feltételek: 

 Normál (casco köteles) konstrukció: A Finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig 
érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, a Magyar Államkincstárt a Támogatás és járulékai erejéig társbiztosítottként 
kell bejelenteni a biztosító felé, a Finanszírozó társbiztosítottkénti bejelentése mellett.  

 A személygépjármű eltulajdonítása, illetve annak a forgalomból való végleges kivonását eredményező megrongálódása 
miatti kártérítés fizetése esetén a kártérítés összegéből a Magyar Államkincstárt a Támogatás 3 éves időtartamára számított 
időarányos részének megfelelő részösszeg, a Finanszírozót pedig a kártérítés ezen  részösszeggel csökkentett összege 
illeti meg. Amennyiben a Finanszírozót megillető összeg nem fedezi a Lízingbevevő teljes tartozását, a különbözetet a 
Lízingbevevő köteles megfizetni a Finanszírozó számára. 

 

A Szerzési támogatás felhasználásának feltételei pénzügyi lízing finanszírozás esetén: 

 a pénzügyi lízingszerződés Lízingbevevője csak a Támogatásra jogosult lehet 

 a Támogatás nem folyósítható, ha a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül a pénzügyi lízingszerződés 
nem jön létre, vagy az adásvételi-, illetve a lízingszerződés megkötése megelőzi a támogatási határozat véglegessé válását 

 a pénzügyi lízingszerződésben a Támogatás összegét fel kell tüntetni 

 a jogosult vagy az eladó gépjármű-kereskedő a pénzügyi lízingszerződés 1 példányát köteles megküldeni a Magyar 
Államkincstárnak, amely a beérkezést követő 15 napon belül utalja át a gépjármű-kereskedőnek a Támogatás összegét 

 a gépjármű-kereskedő a személygépkocsit – az átadását megelőzően – „Családbarát Magyarország” logóval látja el, 
melynek költsége őt terheli és 3 évig nem távolítható el a gépjárműről 

 

Használati feltételek: 

A pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül  

 a gépjármű csak a Magyar Államkincstár hozzájárulásával – a lízingbevevő tulajdonszerzésének kivételével – csak 
akkor idegeníthető el, ha a Támogatás időarányos része a Magyar Államkincstár részére megfizetésre került, 

 a törzskönyv nem adható ki, 

 a jármű átalakítása (pl. szállítható személyek száma, járműkategória változás) nem engedélyezhető, 

 az üzembentartói jog más személy részére nem engedhető át. 

A gépjármű forgalomba helyezését követően a pénzügyi lízingszerződés alapján a közlekedési igazgatási hatóság az elidegenítési 
tilalmat a járműnyilvántartásba a Magyar Államkincstár javára hivatalból bejegyzi (ennek ügyintézése a jogosult lízingbevevőt terheli, 
mellyel az eljáró gépjármű-kereskedőt is megbízhatja).  

Az elidegenítési tilalom mellett a Magyar Államkincstárat a gépjárművön a Támogatást megállapító határozatban meghatározott 
összeg arányos része erejéig zálogjog illeti meg. 

 

A Támogatást késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie a jogosultnak, amennyiben: 

 a Szerzési támogatás megállapítására a valóságnak meg nem felelő nyilatkozat alapján került sor,    

 az elidegenítési tilalom bejegyzését elmulasztja, 

 házassága vagy élettársi kapcsolata a lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül megszűnik és már nem 
minősül nagycsaládosnak, 

 az örökbefogadott gyermekre tekintettel állapították meg a Támogatást és azt a lízingszerződés megkötésétől számított két 
éven belül felbontják. 

 

A Támogatást vissza kell fizetnie a Finanszírozónak: 

 amennyiben az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépjárművet el kívánják idegeníteni vagy a 
Finanszírozó birtokába visszakerül, a Finanszírozó a Támogatásnak megfelelő összeg időarányos részét a Magyar 
Államkincstár számára megfizeti, amelynek összege a Lízingbevevő lízingszerződés szerinti tartozását fogja 
növelni. 

 

HITELBIZTOSÍTÉKI NYILVÁNTARTÁS 

A finanszírozási szerződés megkötésekor a Merkantil Banknak a lízingbeadás tényét be kell jegyeztetnie a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás 
(HBNY) rendszerébe. Ehhez a bejegyzéshez a Lízingbevevő részéről érvényes HBNY-be történő regisztráció szükséges. A regisztráció 
érvényesítéséhez szükséges személyes azonosítást közjegyző előtt kell megtennie. A Lízingbevevőnek a regisztrált adatait tartalmazó 
közjegyzői tanúsítványt a finanszírozási kérelem részeként meg kell küldenie a Merkantil Bank részére, melyet a bankkal szerződött 
gépjármű-kereskedő útján is megtehet. 
 

 
2019. július 1. 


