
     KÖZZÉTÉTEL 

 

 

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény –

továbbiakban: Hpt. - 122. § (4) bekezdés a) pontja1 előírásai szerint a Magyar Hitel Zrt. 

befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosainak bemutatása 

 

A Magyar Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, 

Mester utca 87, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049001, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, adószám: 25766305-2-43, statisztikai számjel: 25766305-6492-114-01) – továbbiakban: 
Magyar Hitel Zrt. – 
 

Befolyásoló részesedéssel2 rendelkező tulajdonosai: 

 

Részvényes megnevezése Tulajdoni hányada Szavazati hányada 

Közvetlen befolyással rendelkező tulajdonosok 

KÉSZ Capital Befektetési Zrt. 98% 98% 

Magyar-Mikrohitelező Zrt. 1,5% 1,5% 

Kiegészítés: a KÉSZ Capital B 

efektetési Zrt. kettő igazgatósági tag és kettő felügyelőbizottsági tag kinevezésére és visszahívására jogosít, míg 

a Magyar-Mikrohitelező Zrt. elsőbbségi részvénye egy igazgatósági tag és egy felügyelőbizottsági tag 

kinevezésére és visszahívására jogosít. 

Közvetett befolyással rendelkező magánszemélyek 

Gyöngyösi László Közvetett: 13,83% 13,83% 

Gyöngyösiné dr. Gácsi Ildikó Közvetett: 13,83% 13,83% 

Varga Mihály Közvetett: 51,47% 51,47% 

 

A befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonossal szoros kapcsolatban3
 álló személy nincs a 

Magyar Hitel Zrt. tulajdonosi körében. 

 
1 Hpt. 122. §(4)1 „A pénzügyi intézmény a honlapján közzéteszi a befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai nevét 

(cégnevét), tulajdoni és szavazati hányadát, valamint a vele szoros kapcsolatban álló személyek körét, kivéve, ha a szoros 

kapcsolatot a magyar állam alapozza meg,” 

 
2 Az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26-ai 575/2013/EU Rendelete – továbbiakban: Rendelet - alapján 

„»befolyásoló részesedés«: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati 

jogok legalább 10%-át képviseli, illetve amely lehetővé teszi számottevő befolyás gyakorlását annak a vállalkozásnak az 

irányítása felett;” 
3 A Rendelet alapján szoros kapcsolat: „»szoros kapcsolat«: olyan helyzet, amelyben két vagy több természetes vagy jogi 

személyt kapcsolat fűzi egymáshoz bármely következő módon: 

a) tulajdonosi részesedés formájában, amely egy vállalkozás szavazati jogainak vagy tőkéjének 20%-os vagy azt meghaladó 

részben közvetlen vagy ellenőrzés útján fennálló tulajdonlása; 

b) ellenőrzés; 

c) az a tény, hogy mindkettő vagy mindegyik ellenőrzési kapcsolat révén tartósan kapcsolódik ugyanahhoz a harmadik 

személyhez;” 

 


