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3. számú melléklet
Példa a közvetett tulajdon kiszámítására
1.
A közvetett tulajdoni részesedés arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal
rendelkezőnek a köztes vállalkozásokban fennálló tulajdoni részesedését (tulajdoni hányad vagy
szavazati jog közül a nagyobbal) meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a hitelfelvevő Társas
Vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedésével. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati
vagy tulajdoni hányad bármelyike az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe
venni.
Példa a tulajdoni hányad kiszámítására:
X Kft. szeretne hitelt felvenni, melynek 80%-ban Y Bt., 20%-ban C magánszemély a tulajdonosa. Y
Bt.-nek 70%-a Z Kft. tulajdona. Z Kft. 40%-a „A” magánszemély, 20%-a „B” magánszemély
tulajdona.
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Ebben az esetben „A” személy tulajdoni hányada az X Kft.-ben: 40% x 100% x 80% =32%.
„B” személy tulajdoni hányada X Kft.-ben: 20% x 100% x 80% =16%.
Ebben az esetben „A” és „C” vagy „A”, „B” és „C” magánszemélynek együttesen kell kezességet
vállalnia azon hitelügyletekhez, ahol a termékleírás feltételként előírja a cégben egyedül vagy
együttesen legalább 50 %-os tulajdoni részarányú magánszemély(ek) készfizető
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kezességvállalásának bevonását.
2.
Kapcsolódó rendelkezés a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatából:
„Amennyiben egy Vállalkozásban a cég saját maga rendelkezik tulajdoni hányaddal: A
visszavásárolt üzletrésszel rendelkező Vállalkozás esetén a megfelelő készfizető kezes
személyének megállapításakor a saját üzletrészen felüli részt kell 100 %-nak tekinteni.”
Példa az ezen elv alapján történő tulajdonrész kiszámításhoz:
X Kft. szeretne hitelt felvenni, melynek 40%-ban X Kft (saját maga), 20%-ban Y magánszemély és
40%-ban B magánszemély a tulajdonosa.
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X Kft saját magában fennálló tulajdonrészét figyelmen kívül hagyva Y és B tulajdonrésze a
következő módon számítandó:
Y= 20/60=0,3333 (33,33%)
B= 40/60=0,6666 (66,66%)
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A jelen melléklet 2017. február 20-i módosítása az új/ismételt igényléstípusú hitelkérelmek esetén alkalmazandó.

