
Gépjármű szerzés folyamata 

 
1. A támogatás igénylése minden évben január 1. és március 31. illetve április 1 és szeptember 

30. között az területileg illetékes Szociális és Gyámhivatalokban. 
  

2. A Szociális és Gyámhivatalok elbírálják a jogosultságot és az erről szóló határozatokat megküldik 
a jogosultnak és a minisztériumnak június 15-ig, illetve december 15-ig, és ezzel egy időben a 
Duna Lízingnek, mint a pályázaton nyertes finanszírozó, lebonyolító szervnek. 
  

3. A Duna Lízing a határozatok kézhezvételétől számított 15 napon belül levélben megkeresi 
a jogosultakat, melyben a Duna Lízing meghatározza, hogy a jogosult melyik értékesítési 
pontnál tudja a továbbiakban gépjármű vásárlását lebonyolítani. 
  

4. A jogosult felkeresi az értékesítési pontot, ahol új autó esetében Suzuki Swift 1.2 GL, 1.2 GL 
automata, Suzuki Baleno 1.2 i GA, Suzuki S-Cross 1.0 i turbo GL, 1.0 i turbo GL+, 1.4 i 
turbo GL+, vagy Suzuki Vitara 1.6 GL, 1.6 GL+ és 1.6 GL+ automata modellek, és számos 
finanszírozási konstrukció közül választhat. 

5. Amennyiben a jogosult egyéb gépjármű-kereskedésben kíván vásárolni a finanszírozási 
szerződés megkötésére, ez esetben is a Duna Lízing értékesítési pontjainál kerül sor. Felhívjuk 
figyelmét, hogy az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban 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. 

6. A kiválasztott eszközt a Duna Lízing alkalmazottja/megbízottja előre egyeztetett időpontban 
leszemlézi. 

7. A Duna Lízing az értékesítési ponton kitöltött hitelkérelmi adatlap, és a dokumentumok alapján 
bonitás vizsgálatot végez (kezesek esetében is), mely alapján további biztosítékokat kérhet, vagy 
a kérelmet el is utasíthatja. A bonitás vizsgálat alapján a Duna Lízing fenntartja a jogot, hogy 
magasabb önrészű konstrukciót kössön ki. 
  

8. A választott konstrukció ismeretében az értékesítési pontokon elkészítésre kerülnek a 
szerződések. Ekkor szükséges a megfelelő önrészt, és átírási-, üzem behelyezési költségeket 
megfizetni. Melyről részletesen a költségek rovatban olvashat. 

9. Ezt követően kerül sor a Minisztériumból a támogatás lehívására. Mely megérkezése után 
történik meg a gépjármű teljes vételárának kifizetése. 

10. Utána kerülhet sor új autó esetén a forgalomba helyezésre, használt autó esetén az átíratásra, 
majd a gépjármű átvételére. Akár 1,5 hónap alatt autóhoz juthat. 
 
 

Szükséges iratok 

Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges iratok listája: 

Jogosult: 
1. Jogosultságot megállapító határozat 
2. Aláírt szándéknyilatkozat Fényképes azonosító okiratok,amelyek lehetnek: 

o személyi igazolvány (kiskorú esetében is) és lakcímkártya, vagy 
o útlevél és lakcímkártya, vagy 
o kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya 
o születési anyakönyvi kivonat (kiskorú esetén, vagy egyenes ági rokon az üzembentartó 

3. Adókártya, vagy igazolás adóazonosító jelről 
4. Jövedelemigazolás, melynek elfogadható formái: 

o munkáltatói igazolás és a jövedelem 2 havi igazolása ( legfrissebb, utolsó 2 havi 
bankszámlakivonat, vagy a két utolsó készpénzátvételi bizonylat a jövedelemről, vagy a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított SZJA igazolás) 



o nyugdíj esetén nyugdíj igazolás és ennek legfrissebb kéthavi jóváírásának igazolása (2 
havi bankszámlakivonat, vagy kettő rendszeres pénzbeli ellátást igazoló szelvény)  

5. Állandó lakcímre szóló, egy hónapnál nem régebbi közüzemi számla, és az ahhoz tartozó 
befizetés igazolása. Amennyiben a közözemi számla nem az ügyfél, vagy a vele azonos 
lakcímen élő házastárs/élettárs/szülő/gyermek nevére szól, minden esetben szükséges egy 
nyilatkozat, amelyben a számlán szereplő személy nyilatkozik, hogy a közüzemi számlákat 
ügyfelünkkel közösen fizetik.  

6. Szállítást végző személy nyilatkozata  
7. Forgalmi engedély és Eurotax másolata (használt autó esetén) 

A jogosult törvényes képviselője (Szállítást végző személy határozat alapján) esetén 
ugyanúgy a fenti dokumentumok szükségesek. 
Minihitel termék esetében az 5. és 6. számú dokumentumok benyújtása nem szükséges! 
 
 

Jogosultak 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI.29.) számú Kormányrendelet 2. § a., és h., pontjában meghatározottak értelmében 
a súlyos mozgáskorlátozott személyek, értelmi fogyatékosok, autisták, látás-
, valamint hallási fogyatékosok jogosultak a támogatásra. 
A 18 év feletti értelmi fogyatékosok, az autisták, a látási fogyatékos, valamint a hallási 
fogyatékos személyek esetében a fogyatékossági támogatásban, illetve vakok személyi 
járadékában részesülők. 
Míg a 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos 
gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők. 
  

A támogatásra pályázók első lépésként a területileg illetékes gyámhivatalhoz benyújtott hatósági 
igazolással bizonyítják jogosultságukat. Ez lehet a Fot szerinti támogatás megállapításáról 
szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági 
állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy a szakértői szerv által a közlekedőképesség 
minősítéséről kiadott, állapotot igazoló vagy a minősítését elősegítő, orvosi 
dokumentáció is. Továbbá a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági 
határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap 
másolata is ezt szolgálja. A 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint 
hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők 
szintén igényelhetik a támogatást, vizsgálaton újra megjelenniük nem kell. 
  

Szállítást végző személy lehet: szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a 
súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy 
testvér, illetve a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző 
személy. 
 

Azok, akik önálló vezetői engedéllyel rendelkeznek, ezen az alapon, azok pedig, akik nem 
rendelkeznek vezetői engedéllyel, a rendelet szerinti szállítást végző személy (szülő, házastárs, 
élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy 
éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér, illetve a súlyos mozgáskorlátozott személy 
személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény 
szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy) szállítást vállaló nyilatkozata alapján 
igényelhetik a támogatást. 

  



A Szociális és Gyámhivatalok az előnyösségi szempontok figyelembevételével döntenek a 
Jogosultak köréről. 

Előnyben részesítik azon személyeket, akik 

 keresőtevékenységet folytat, 
 tanulói jogviszonyban áll, 
 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként neveli, 
 honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozottá. 
A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető 
közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő kérelem alapján 
megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. 

Költségek 

Költségek új gépjármű, Suzuki Swift 1.2 GL esetén a 2016. évre: 
Mindig az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változik. 

Forgalomba helyezési költség: 97 500 Ft 

Tartalmazza az átírási költségeket: 

 Vagyonszerzési illeték 
 Forgalmi engedély 
 Rendszám 

  

44 850 Ft 
  6 000 Ft 
  8 500 Ft 
  

 valamint tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok 
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket. 

38 150 Ft 

                  
Költségek új gépjármű, Suzuki Baleno 1.2 GA esetén a 2016. évre: 
Mindig az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változik. 

Forgalomba helyezési költség: 96 000 Ft 

Tartalmazza az átírási költségeket: 

 Vagyonszerzési illeték 
 Forgalmi engedély 
 Rendszám 

  

42 900 Ft 
  6 000 Ft 
  8 500 Ft 
  

 valamint tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok 
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket. 

38 600 Ft 

Költségek új gépjármű, Suzuki Vitara 1.6 esetén a 2016. évre: 
Mindig az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változik. 

Forgalomba helyezési költség: 119 000 Ft 



tartalmazza az átírási költségeket: 

 Vagyonszerzési illeték 
 Forgalmi engedély 
 Rendszám 

  

66 000 Ft 
  6 000 Ft 
  8 500 Ft 
  

 valamint tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok 
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket. 

38 500 Ft 

  
 Költségek új Suzuki S-Cross 1.0 esetén a 2016. évre: 

Forgalomba helyezési költség: 114 000 Ft 

Tartalmazza az átírási költségeket: 

 Vagyonszerzési illeték 
 Forgalmi engedély 
 Rendszám 

  

61 500 Ft 
  6 000 Ft 
  8 500 Ft 
  

valamint  tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok 
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket. 

38 000 Ft 

  

Költségek új Suzuki S-Cross 1.4 esetén a 2016. évre: 

Forgalomba helyezési költség: 130 000 Ft 

Tartalmazza az átírási költségeket: 

 Vagyonszerzési illeték 
 Forgalmi engedély 
 Rendszám 

  

77 250 Ft 
  6 000 Ft 
  8 500 Ft 
  

valamint  tartalmazza a "0" revízió szerviz költségét, KRESZ tartozékok 
beszerzését, külső-belső takarítást, ügyintézési költségeket. 

38 250 Ft 

  

Az értékesítési pont munkatársa jogosult átvenni a forgalomba helyezési költségeket. 

A névre történő átíráshoz kötelező gépjármű felelősség biztosítást kell kötni. 

Nyertes pályázat előírása alapján a finanszírozási termékek  teljeskörű (10%, de minimum 50 000 
Ft-os önrésszel) casco biztosítással érvényesek - melyet a Signal Biztosító nyújt. A casco 
biztosítás díja a havi törlesztő részlettel egyidőben fizetendő. 

A termék nem tartalmazza a kötelező biztosítás díját, és a teljesítményadót. 



Költségek használt autó estén: 
(amelyek mindig az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változnak) 

  

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 

 Szerződéskötési díj 10 000 Ft 
  

  

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

Gépjármű eredetiség vizsgálatköltsége megállapodás hiányában az eladó kötelezettsége. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a Duna Lízing minden esetben leszemlézi a gépjárművet. 

 

Forrás: http://lehetosegauto.hu/ 


