3. számú kiegészítő Széchenyi Kártya igénylési lap
Társas Vállalkozások/Egyéni cégek és Egyéb
Vállalkozások (irodák) részére
Iroda tölti ki!

Iroda kódja:
Ügyirat száma:
Előző ügyirat száma:
Ügyfélazonosító:

Felülvizsgálat / előző SZK lejárat dátuma:

1. Magánszemély tagok (tulajdonosok) adatai
1. Név
Születéskori neve

1

dr, ifj, stb.

családi név

utónevek

ifj, stb.

családi név

utónevek

Adóazonosító jel
Születési hely, idő

Részesedés mértéke

%

2

év

hely
családi név

dr, ifj, stb.

hó

nap

utónevek

Anyja neve
típusa (szem.ig., útlevél, stb.)
Személyazonosító
okmány

Lakcím

Vezetékes telefon

kiállító hatóság neve, betűjele
okmány betűjele, száma
megye

ir.szám

helység

közterület neve

út, utca, tér

házszám

körzet:

kapcs. szám:

körzet:

emelet

ajtó

hrsz.

kapcs. szám:

Mobil telefon

e-mail cím
dr, ifj, stb.

családi név

utónevek

ifj, stb.

családi név

utónevek

2. Név
Születéskori neve
Adóazonosító jel
Születési hely, idő

Részesedés mértéke

%

3

év

hely
családi név

dr, ifj, stb.

hó

nap

utónevek

Anyja neve
típusa (szem.ig., útlevél, stb.)
Személyazonosító
okmány

Lakcím

Vezetékes telefon

kiállító hatóság neve, betűjele
okmány betűjele, száma
megye

ir.szám

helység

közterület neve

út, utca, tér

házszám

körzet:

kapcs. szám:

körzet:

emelet

ajtó

hrsz.

kapcs. szám:

Mobil telefon

e-mail cím

1

2

3

A Vállalkozás közvetlen, természetes személy tulajdonosainak (tagjainak) adatait részesedésük szerinti csökkenő sorrendben kérjük megadni. Több tulajdonos
esetén a további (legfeljebb négy) személy adatait Pótlapon szükséges megadni.
A részesedés mértékének meghatározásakor a tulajdonos által teljesített vagyoni hozzájárulásának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjéhez viszonyított aránya
illetve a tulajdonos szavazatszámának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő összes szavazatszámhoz mért aránya közül a nagyobbat
kérjük megadni.
A részesedés mértékének meghatározásakor a tulajdonos által teljesített vagyoni hozzájárulásának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjéhez viszonyított aránya
illetve a tulajdonos szavazatszámának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő összes szavazatszámhoz mért aránya közül a nagyobbat
kérjük megadni.
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v45

Jelen dokumentum az Egyszerűsített Igénylési Lap elválaszthatatlan részét képezi és csak ezen
dokumentum kiegészítő mellékleteként nyújtható be, meglévő Széchenyi Kártya felülvizsgálata,
meghosszabbítása, vagy keretmódosítása esetén.
Alulírott, __________________________ (név) a ___________________________________________
vállalkozás operatív irányítójaként nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak teljes mértékben
megfelelnek, melyet aláírásommal igazolok:

Kelt: …………………………………….(Település)…………….(év)……………….(hónap)……….(nap)

Vállalkozás
cégszerű aláírása

Regisztráló Irodai Ügyintéző
aláírása
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