
GÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATA 

 

1. A támogatás iránti kérelmet  minden év január 1. és március 31.,  illetve április 1. 
és szeptember 30. között  lehet benyújtani a területileg illetékes Szociális és 
Gyámhivatalhoz. A január 1. – március 31-éig benyújtott kérelmek elbírálása 
június 15-ig történik meg, az április 1. és szeptember 30-áig benyújtott 
kérelmeké pedig december 15-éig.      

2. A Szociális és Gyámhivatalok június 15-ig illetve december 15-ig döntenek a  
jogosultságokról és az erről szóló határozatokat megküldik a jogosultnak, 
valamint a Széchenyi Banknak, mint a pályázaton nyertes finanszírozó, 
lebonyolító szervnek. 

3. A Széchenyi Bank a határozatok kézhezvételét ől számított 15 napon belül 
levélben megkeresi a jogosultakat.  Ekkor részletes tájékoztatót küld, 
amelyben a mellékelt nyilatkozatot kéri kitöltve visszaküldeni, és megjelölni a 
jogosult tényleges tartózkodási helyét. A válasz birtokában a Széchenyi Bank 
meghatározza, hogy a jogosult melyik értékesítési pontnál tudja a továbbiakban 
gépjármű vásárlását lebonyolítani, és azt is, hogy mely időpontban. Erről írásbeli 
értesítést küld. 

4. A jogosult felkeresi az értékesítési pontot, ahol új autó  estében a Suzuki Swift 
1.2 GLX vagy a Suzuki SX4  modellek illetve ezek automata váltós változatai és 
14 finanszírozási konstrukció közül választhat. 
Használt autó  esetén a Bank tájékoztatja a jogosultat, hogy az értékesítési 
pontjain milyen gépjármű flotta áll rendelkezésre, melyből az érintettek 
választhatnak. Amennyiben a jogosult egyéb gépjármű-kereskedésben kíván 
vásárolni a finanszírozási szerződés megkötésére, ez esetben is a Széchenyi 
Bank értékesítési pontjainál kerül sor.  
Felhívjuk a figyelmét, hogy az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban 
lévő járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, 
adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, 
személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál 
használható fel, így az eladó magánszemély nem lehet. 
A kiválasztott eszközt a Széchenyi Bank alkalmazottja/megbízottja előre 
egyeztetett időpontban leszemlézi. 

 
5. A Széchenyi Bank az értékesítési ponton kitöltött hitelkérelmi adatlap, és fenti 

dokumentumok alapján bonitás vizsgálatot végez (kezesek esetében is), mely 
alapján további biztosítékokat kérhet, vagy a kérelmet el is utasíthatja. A KHR 
rendszerében negatív BAR lista) rögzített jogosultakkal finanszírozási szerződés 
nem, vagy csak további kielégítő biztosítékok rendelkezésre állása esetén 
köthető. A bonitás vizsgálat alapján a Széchenyi Bank fenntartja a jogot, hogy 
magasabb önrészű konstrukciót kössön ki. 
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6. A választott konstrukció ismeretében az értékesítési pontokon elkészítésre 
kerülnek a szerződések. Ekkor szükséges a megfelelő önrészt, és átírási-, 
üzembe helyezési költségeket, illetve szerződéskötési díjat megfizetni. Melyről 
részletesen a költségek rovatban olvashat. 

 
7. Ezt követően kerül sor a Minisztériumból a támogatás lehívása, mely 

megérkezése után történik meg a gépjármű teljes vételárának kifizetése. 
 
8. Utána kerülhet sor új autó esetén a forgalomba helyezésre, használt autó esetén 

az átíratásra, majd a gépjármű átvételére. A folyamat akár 1,5 hónapot is 
igénybe vehet. 

 
 
 

Költségek 
 

Költségek új gépjárm ű, Suzuki Swift 1.2 GLX esetén a 2012-es évre: 

Mindig az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változik. 

1) Szerződéskötési díj 20 000 Ft 

2) Átírási költségek: 
 

• Illeték 
• Forgalmi engedély 
• Rendszám 
• Műszaki vizsga matrica 

44 850 Ft 
6 000 Ft 
8 500 Ft 

585 Ft 

Összesen: 59 935 Ft 

Üzembehelyezési költség: 
 

• Tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok  
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket 

Összesen: 37 559 Ft 

  

Költségek új gépjárm ű, Suzuki SX4 1.5 esetén a 2012-es évre: 
 

1) Szerződéskötési díj 20 000 Ft 

2) Átírási költségek:   

• Illeték 
• Forgalmi engedély 
• Rendszám 

61.500 Ft 
6 000 Ft 
8 500 Ft 
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• Műszaki vizsga matrica 585 Ft 

Összesen: 76 085 Ft 

Üzembehelyezési költség: 
 

• Tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok  
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket 

Összesen: kalkuláció alatt Ft 

  

   

Költségek új gépjárm ű, Suzuki SX4 1.6 automata esetén a 2012-es évre: 
 

1) Szerződéskötési díj 20 000 Ft 

2) Átírási költségek:   

• Illeték 
• Forgalmi engedély 
• Rendszám 
• Műszaki vizsga matrica 

66 000 Ft 
6 000 Ft 
8 500 Ft 

585 Ft 

Összesen: 80 585Ft 

Üzembehelyezési költség: 
 

• Tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok  
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket 

Összesen: kalkuláció alatt Ft 

   

Az önrészből 125.000.-Ft-ot jogosult átvenni az értékesítési pont munkatársa, illetve 
az átírási-, üzembe helyezési költségeket és a metálfény felárat. Az esetleges 
további önerőt a Széchenyi Bank 13700016-06128142-00000000 számú számlájára 
átutalással vagy a kereskedőtől kapott csekken kell teljesíteni. 

 A névre történő átíráshoz kötelező gépjármű felelősség biztosítást kell kötni. 

Állami előírás alapján a finanszírozási termékek  teljeskörű (10%, de minimum 
50.000 Ft-os önrésszel) casco biztosítással érvényesek - melyet a Signal Biztosító 
nyújt -, illetve ehhez a termékhez a Széchenyi Bank életbiztosítást is köt, melynek 
kedvezményezettje a jogosult. A casco biztosítás díja a havi törlesztő részlettel egy 
időben fizetendő. 
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A termék nem tartalmazza a kötelező biztosítás díját, és a teljesítményadót. 

  

Költségek, amelyek mindig az aktuális adó- és illet ékszabálynak megfelel ően 
változnak: 

1) Szerződéskötési díj: 50.000,-Ft 

2) Átírási költségek: 

• Illeték 
kW 0-3 év 4-8 év 

0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 

41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 

81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 

120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 

• Forgalmi engedély 6 000 Ft 

 

Használt autónál üzembe helyezési költség nem, de ügyintézési díj felmerülhet. 

Gépjármű eredetiség vizsgálat költsége megállapodás hiányában az eladó 
kötelezettsége. Társaságunk THG, IHG, NJL vagy Metalelektro-s eredetiség 
vizsgaállomások eredetiségvizsgálatait fogadja el, de felhívjuk figyelmét, hogy a 
Széchenyi Bank minden esetben leszemlézi a gépjárművet. 

 


