MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
Kérelem
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatás iránt
A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell
válaszolni. Kitöltés előtt olvassa el a lapok hátoldalán található tájékoztatást és útmutatót!

I. Kérelmezőre és házastársára/élettársára vonatkozó adatok
Kérelmező házastársára igen
nem
vagy élettársára
igen
nem
vonatkozó adatok (a megfelelő aláhúzandó)

Kérelmező adatai
1. Neve:
2. Adóazonosító jel:
3. Állampolgársága:
4. Születési neve:
5. Születési helye:
6. Születési ideje:
év

hó

nap

év

hó

nap

7. Anyja születési neve:
8.Rendelkezik-e érvényes B kategóriás jogosítvánnyal? igen nem

Rendelkezik e érvényes B kategóriás jogosítvánnyal? igen

Vezetői engedély száma:

Vezetői engedély száma:

nem

Kérelmezőre és házastársára/élettársára vonatkozó további adatok
9. Bejelentett lakcíme:
Irányítószám:

Település:

Cím:
10. Elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

II. Gyermekekre vonatkozó adatok
11. Saját háztartásban élő családi pótlékra jogosult gyermek
Név

Születési hely

Születési idő
-

a)
Anyja születési neve
Név

Anyja születési neve

-

Gyermek családi jogállása
Születési hely

Születési idő
-

b)

Adóazonosító jel

Adóazonosító jel
-

Gyermek családi jogállása
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Név

Születési hely

Születési idő
-

c)
Anyja születési neve

Adóazonosító jel
-

Gyermek családi jogállása

Név

Születési hely

Születési idő
-

d)
Anyja születési neve

Adóazonosító jel
-

Gyermek családi jogállása

12. Kéri -e figyelembe venni a kérelmező, illetve
élettársa/házastársa várandósságát, ha a magzat 12 hétnél
igen
nem
idősebb?
13. Van e a háztartásában nevelt vagy gondozott tartósan beteg vagy
Igen
Nem
súlyosan fogyatékos gyermeke:
Születési
Név:
hely:
Anyja születési neve:
Adóazonosító jel:

(A megfelelő rész aláhúzandó.)
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Születési idő:

III. Jogosultság megállapításához szükséges adatok
14.A kérelmezőnek az állami adó és vámhatóságnál vagy önkormányzati adóhatóságnál van- e nyilvántartott köztartozása:
igen
nem (A megfelelő rész aláhúzandó.)
15. A kérelmező, illetve házastársa/élettársa volt-e büntetve?

igen

nem

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

a)

Amennyiben volt büntetve, az elkövetett bűncselekmény megnevezése:

b)

Ha volt büntetve, mentesült-e a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól:
igen
nem (A megfelelő rész aláhúzandó.)

16. Az igényelt szerzési támogatás összege:
17. A gépkocsit milyen szerződéssel kívánja megvenni:

adás-vétel

lízing

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

17a. Autókereskedő megnevezése (ahol az autót megvásárolja):
Címe:
Autókereskedő email címe:
Autókereskedő adószáma:
A megvásárolni kívánt autó típusa:
18. Részesültek-e már vagy van-e folyamatban személygépkocsi szerzési támogatás iránti eljárás? igen

nem (A megfelelő rész aláhúzandó.)

A 11. pontban felsorolt gyermekeket figyelembe vették-e már személygépkocsi-szerzési támogatáshoz? igen
nem (A megfelelő rész aláhúzandó.)
Ha igen:
A gyermek neve:………………………………………………………………………… Adóazonosító jele:…………………………………………………………………
A gyermek neve:………………………………………………………………………….Adóazonosító jele:…………………………………………………………………
A gyermek neve:………………………………………………………………………….Adóazonosító jele:…………………………………………………………………

IV. Kérelemhez csatolandó dokumentumok
19. Ezen kérelemhez az alább felsorolt iratokat mutatom be, illetve mellékelem másolatban:
20. Személyem azonosításához szükséges irat (érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél)
21. Nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatok valódiságáról
22. Hozzájáruló nyilatkozat a kérelemben feltüntetett adatoknak a Magyar Államkincstár általi ellenőrzéséhez
23. A 12. pont kitöltése esetén csatolni kell a várandósság 12.-hetének betöltését igazoló okiratot, ami tartalmazza a várandóság tényét és fennállásának
idejét.
Kelt: …......................................, …………….. év …......................... hó ….......... nap
kérelmező saját kezű aláírása
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1.-melléklet a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása iránti kérelemhez
NYILATKOZAT
Alulírott…………………………………………..(Név) Adóazonosító jel:………………………………
illetve házastársam/élettársam:
……………………………………………………(Név) Adóazonosító jel:………………………………
nyilatkozunk, hogy a nagycsaládosok személygépkocsi-szervezési támogatása (a továbbiakban:
szervezési támogatás) iránti kérelemben a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a szerzési támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül a járművet nem
idegeníthetem el, alakíthatom át, az üzembentartói jogot a támogatással érintett személyen (házastársam
vagy élettársam) kívül más személy részére nem engedhetem át. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a
személygépkocsi

forgalomba

helyezése,

illetve

tulajdonjoga

megváltozásának

a

közlekedési

nyilvántartásban történő átvezetését a közlekedési hatóságnál kezdeményezem a személygépkocsi
átvételét követő 15 napon belül.
Kelt: ……………………….hely ………………év ……………………….hó

…………………………………….

………nap

…………………………………….

Kérelmező

házastársa/élettársa

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:………………………………………

Név:………………………………………….

lakcím: ……………………………………

lakcím: ………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………

aláírás

aláírás
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2. melléklet a nagycsaládos személygépkocsi-szerzési támogatása iránti kérelemhez

NYILATKOZAT
Alulírott………………………………………..(Név) Adóazonosító jel:…………………………………...
illetve házastársam/élettársam:
…………………………………………………(Név) Adóazonosító jel:…………………………………
hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének
céljából a szerzési támogatásra való jogosultság megállapításától számított 3 éven belül az illetékes
hatóságoktól a szükséges ránk vonatkozóz adatokat és okiratokat beszerezze, és az ezekben foglalt
személyes adatainkat kezelje.
Kelt: ……………………….hely ………………év ……………………….hó

…………………………………….

………nap

………………………………..

Kérelmező

házastársa/élettársa

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:………………………………………

Név:………………………………………

lakcím:…………………………………….

lakcím:……………………………………

…………………………………………

……..……………………………………

aláírás

aláírás
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Kitöltési útmutató és tájékoztató
1-7. pont
A kérelmezőre, ill. házastársára/élettársára vonatkozó személyes adatokat a másolatban csatolandó személyes okmányban
szereplő adatokkal azonosan kell kitölteni. A házastársra/élettársra vonatkozó adatok kitöltése azért szükséges, mert
támogatással érintett személynek minősül. Arra vonatkozóan, hogy házastársa vagy élettársa van a kérelmezőnek a megfelelő
szó aláhúzásával kell nyilatkozni.
8. pont
Amennyiben a B kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt áll, ezt
kérjük külön feltüntetni e pontban.
9. pont
Lakcímként bejelentett lakóhely vagy tartozódási hely megadása szükséges
11. pont
Kizárólag olyan gyermekek feltüntetése szükséges, akik után a családi pótlékra való jogosultság fennáll, ide nem értve a saját
háztartásban nevelt örökbe fogadni kívánó személyt. A családi pótlékra gyámként jogosult személy nagycsaládosnak akkor
minősül, ha legalább három olyan gyermek után jogosult, akiknek mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább egy éve
fennáll. A nagycsaládosi minőség megállapításánál a kérelem kitöltése időpontjában fennálló helyzetet kell figyelembe venni.
A nevelőszülő nevelt gyermek utáni családi pótlék jogosultsága szerzési támogatásra nem jogosít. A családi pótlék összegének
megállapításánál csak a gyermekek számánál figyelembe vett esetleges további gyermekek nem tüntethetőek fel.
12. pont
A nagycsaládos minőség megállapítása szempontjából, ha a kérelmező csak 2 gyermek után jogosult családi pótlékra, akkor a
várandósság betöltött 12. heténél idősebb magzat figyelembe vehető. (Ikrek esetén egy gyermekutáni családi pótlékra való
jogosultsága is elegendő.) Ez esetben a várandósgondozási könyv másolatát, vagy a kezelőorvos által a várandósság tényéről,
és a szülés várható időpontjáról szóló igazolást csatolni szükséges.
13. pont
Csak olyan gyermek tüntethető fel, aki a kérelmező gyermeke, életkorára tekintet nélkül és a kérelmező gondozásában áll.
Ebben a pontban olyan gyermeket lehet feltűntetni, aki részére tartós betegsége okán korábban, vagy jelenleg is magasabb
összegű családi pótlékot, vagy fogyatékossági támogatást folyósítanak, folyósítottak. Az a gyermek is figyelembe vehető, aki
után már nem folyósítják ezen ellátásokat, de a jogosultságuk megszűnéséig részesültek magasabb összegű családi pótlékban,
vagy fogyatékossági támogatásban.
14. pont
A jogosultság feltétele, hogy a kérelmezőnek sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, sem az önkormányzati adóhatóságoknál
ne legyen nyilvántartott köztartozása- (összeghatárra tekintet nélkül-).
15. pont
Jogosultsági feltétel, hogy sem a kérelmező, sem a házastársa/élettárs bűntető-jogi felelősségét bíróság nem állapította meg
jogerősen, illetve ha megállapította, akkor már mentesült az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.
16. pont
Az igényelt támogatás összege legfeljebb 2,5 millió forint lehet, de nem lehet több, mint személygépkocsi bruttó vételárának
az 50%-a.
17. pont
A kérelmezőnek a kérelemben el kell döntenie, hogy milyen szerződéssel kívánja megvásárolni a gépkocsit, ugyanis a
támogatást megállapító határozat, vagy az adás-vételi szerződéssel, vagy a pénzügyi lízing-szerződéssel megvásárolt
személygépkocsihoz biztosít támogatást.
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17a pont
A tervezett autó típusa, és azon autókereskedő pontos neve és címe- valamint lehetőleg email címének- megadása szükséges.
Javasolt, hogy a kérelem akkor kerüljön beküldésre, amikor ezen adatokkal rendelkezik
18. pont
A személygépkocsi-szerzési támogatás a kérelmező, és házastárs/élettárs, tekintetében csak egyszer igényelhető (a házasság
vagy élettársi kapcsolat megszűnése esetét kivéve)
A kérelem mellé szükséges kitölteni az 1, és 2, melléklet szerinti nyilatkozatot. A kérelmet, a két mellékletet, valamint a IV.
pontban szereplő egyéb szükséges dokumentumokat postai úton (Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály, 1919
Budapest) illetve elektronikusan, valamint személyesen a MÁK Központjában (1081 Budapest Fiumei út 19/A) vagy
kormányablakokban lehet benyújtani. A kérelmet a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia.
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