
 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-689/2019. számú határozata a Gondtalan Élet Program Kft. részére az MNB tőke-
piaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásba vétele tárgyában 
 
A Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás 
utca 55-61.) (Meghatalmazott), mint meghatalmazott által előterjesztett kérelmére a Magyar Nemzeti Bank (székhe-
lye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) előtt indult és a fenti ikta-
tószámon folyamatban lévő további közvetítői nyilvántartásba vételre irányuló eljárásban az MNB a következő 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 
 
Nyilvántartásba veszi a Gondtalan Élet Program Kft.-t (székhely: 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István utca 13.; 
cégjegyzékszám: 03-09-128952; adószám: 25363373-1-03; képviselő: Torbán-Viglási Adrienn ügyvezető) (További 
Közvetítő), mint további közvetítőt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 159. § (2) bekezdése, a 114. § (3) 
bekezdése, valamint a 115. § (4) bekezdése alapján, a függő ügynökökről és a további közvetítőkről vezetett nyilván-
tartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatások közvetítőjeként: 
- megbízás felvétele és továbbítása; 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül; 
- pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; 
- letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír ese-

tében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve – a 909/2014/EU rendelet mellékletének A sza-
kasz 2. pontja szerinti – felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetése. 

 
A További Közvetítő a Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 
1052 Budapest, Váci utca 19-21.), mint függő ügynökkel kötött megbízási szerződés alapján a Magyar Államkincstár 
(székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.), mint megbízó részére közvetíti a fenti szolgáltatásokat. 
 
Az MNB eljárása során a További Közvetítő által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem 
merült fel. 
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