
A Magyar Nemzeti Bank N-JÉ-III-66/2017. számú végzése a Random Capital Broker Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal szembeni felszólítás ideiglenes intézkedés alkalmazásáról 

 

A Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 

2.) (Társaság) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 

Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 

 

v é g z é s t 

 

hozza. 

 

Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelen végzés 

kézhezvételének napjától folyamatosan a szervezetén belül az információhoz való hozzáférést csak a 

munkakörük alapján arra jogosultak számára tegye lehetővé, megakadályozva ezzel a belső, üzletvitel 

során keletkező információval való visszaélésnek, illetve annak kapcsán az ügyfelek pénzügyi eszközeinek 

és pénzeszközeinek vagy az ezekkel kapcsolatos jogaik sérelmének a lehetőségét. 

 

A végzés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. A végzés jogszabálysértésre 

hivatkozással az ellenőrzési eljárást lezáró határozat elleni bírósági felülvizsgálat keretében támadható 

meg.  

 

I n d o k o l á s 

(…) 

 

*** 

A jelen végzés a fent hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul. A jelen 

végzés kiadmányozására az MNB-nek az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés l) pontjában 

meghatározott feladatkörében, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak alapján átruházott 

kiadmányozási jogkörben került sor. 

 

A jelen végzés az MNB tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján csak a határozat, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Mindezek, 

továbbá az MNB tv. 55. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja, 100. § (2) 

bekezdése és 109. § (1) bekezdés a) pontja alapján a végzés az eljárást lezáró döntés ellen indított bírósági 

felülvizsgálatban támadható meg. A jelen végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) 

bekezdésében foglaltak alapján a közléssel válik jogerőssé. 

 

Budapest, 2017. december 18. 

 

Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 

 

 

Dr. Windisch László s.k. 

az MNB alelnöke, kiadmányozó 


