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A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-11/2018. számú határozata a G7 Capital Pénzügyi Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Vincellér utca 40.) valamint a Kálecz 
Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. 
emelet 2.) társaságokkal szemben bejelentés hiányában végzett tevékenységtől történő eltiltás, 
piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról 
 
 
A G7 Capital Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 17-09-010563; 
székhely: 7100 Szekszárd, Vincellér utca 40.) (G7 Capital Kft.), valamint a Kálecz Consulting 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-951941; székhely: 1054 Budapest, 
Honvéd utca 8. 1. emelet 2.) (Kálecz Consulting Kft.) (együttesen: Ügyfelek) tevékenységének 
vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 
Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) – a G7 Capital Kft. 
és a Kálecz Consulting Kft. vonatkozásában – az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t  
 
 
hozza. 
 
I. 
1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a G7 Capital Kft. bejelentés hiányában pénzügyi 
szolgáltatási – így különösen „pénzügyi szolgáltatás közvetítése” és ezen belül függő ügynöki – 
tevékenységet végezzen. 
 
1.2. A bejelentés hiányában végzett függő ügynöki pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatása 
miatt az MNB a G7 Capital Kft.-t 2.500.000,- Ft azaz kettőmillió-ötszázezer forint piacfelügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi. 
 
II.  
2.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a Kálecz Consulting Kft. bejelentés hiányában pénzügyi 
szolgáltatási – így különösen „pénzügyi szolgáltatás közvetítése”, és ezen belül függő ügynöki – 
tevékenységet végezzen. 
 
2.2. A bejelentés hiányában végzett függő ügynöki pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatása 
miatt az MNB a Kálecz Consulting Kft.-t 7.500.000,- Ft azaz hétmillió-ötszázezer forint piacfelügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi. 
 
A piacfelügyeleti eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
 
(…) 
 
Az MNB felhívja a G7 Capital Kft. és a Kálecz Consulting Kft. figyelmét arra, hogy amennyiben az 
eltiltással érintett tevékenységet – a jelen határozat kézhezvételét követően, a határozatban 
foglaltak ellenére – végzik, az MNB egy újabb piacfelügyeleti eljárás keretében a jogszabályban 
biztosított intézkedéseket alkalmazhatja, így ismételten piacfelügyeleti bírságot szabhat ki. 
 
(…) 
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Budapest, 2018. augusztus 30.  
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 
 
 Szeniczey Gergő 
 az MNB ügyvezető igazgatója távollétében  
 
 Dr. Laki Gábor s.k., 
 az MNB igazgatója, kiadmányozó 
 


