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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-35/2018. számú határozata a Random Capital Broker Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával 
történő lezárásáról 
 
A Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 
2.) (Társaság) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 
Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza: 
 
I.  Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a szervezetén belül az információhoz való 
hozzáférést csak a munkakörük alapján arra jogosultak számára tegye lehetővé – biztosítva a 
szervezeti egységek hatáskörének az informatikai jogosultságok szintjén is megjelenő elkülönítését −, 
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. 

 
II. 1.  Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, majd ezt követően folyamatosan működtessen 
a piaci visszaélések szűrésére alkalmas olyan − a gyanús megbízások és ügyletek felderítésére 
teljeskörűen alkalmas − eljárást, rendszert, amely maradéktalanul megfelel a piaci visszaélések 
szűrésére vonatkozó uniós jogi normáknak, biztosítsa az ügyletkötések előzetes és utólagos 
monitoringját, valamint a szűrési eredmények kiértékelésének és a bejelentési kötelezettségnek egy 
adott kontroll funkciót ellátó személy feladatkörébe utalását. 

 
II.2.   Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül alakítson ki, majd ezt követően folyamatosan 
biztosítson a munkavállalók, megbízottak, illetve közeli hozzátartozóik által végzett ügyletkötési 
tevékenység nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó egyértelmű és teljes körű – a feladatköröket 
és a monitoring módszereket is meghatározó − szabályozást, valamint biztosítsa a folyamat 
jogszabályoknak és a Társaság belső szabályzatainak megfelelő elvégzéséhez szükséges humán 
erőforrás feltételeket.  

 
II.3.  Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során mindenkor a vonatkozó 

jogszabályban előírt módon gondoskodjon arról, hogy szerződéskötési gyakorlata a hatályos 
jogszabályokkal összhangban kerüljön kialakításra. 
 

III.  Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően  
1. mindenkor gondoskodjon arról, hogy a javadalmazási politikára vonatkozó belső szabályzatai 

összhangban legyenek a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel; 
2. biztosítsa, hogy a belső ellenőr által végzett vizsgálatok mindenkor teljeskörűen kiterjedjenek a 

jogszabály által a vizsgálat kötelező részének tekintendő előírásoknak való megfelelés tényleges, 
bizonylati alapú ellenőrzésére, továbbá biztosítsa a belső ellenőri tevékenység dokumentáltságát 
és utólagos ellenőrizhetőségét. 

 
IV.1. Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a nagybefektetői ügyfélkategóriával kapcsolatos 
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kockázatkezelési gyakorlatát és a vonatkozó belső szabályzatai tartalmát hozza egymással 
összhangba. 

 
IV.2. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során mindenkor a vonatkozó 

jogszabályban előírt módon biztosítsa, hogy a fedezetek értékei ellenőrizhetőek és 
nyomonkövethetők legyenek. 

 
V.   Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa azt, 
hogy a Társaság sztornózási gyakorlatába a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő kontroll 
mechanizmusok beépítésre kerüljenek, ezzel összefüggésben biztosítsa a kapcsolódó feladat- és 
hatáskörök egyértelmű elkülönítését, a folyamatba épített ellenőrzést, valamint a sztornózási esetek 
dokumentáltságát – különös tekintettel a sztornózás indokoltságára – és utólagos ellenőrizhetőségét.. 

  
VI.  Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, 
hogy a befektetési hitelezési és befektetési kölcsönzési tevékenységét mindenkor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő módon végezze. 

 
VII.   Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy  
1. a Társaság szerződéskötési gyakorlata a hatályos jogszabályokkal összhangban kerüljön 

kialakításra, különös tekintettel az ügyféleszközök védelmére; 
2. a Társaság pénzforgalmi számlái fölött kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

személyek a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon rendelkezhessenek; 
3. a Társaság a nyilvántartási rendszerében a helyszámláit a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően alakítsa ki. 
 
VIII.  Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a 

jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy 
az ügyfélszámlákat kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályban előírt, rendeltetésszerű módon 
lehessen használni. 

 
IX.  Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló 

adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 
30 napon belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget, ennek keretében  
1. az MNB-hez benyújtásra kerülő adatszolgáltatási táblákat a jövőben minden esetben a 

jogszabályokban előírt tartalommal töltse ki;  
2. gondoskodjon arról, hogy számviteli, nyilvántartási és informatikai rendszere mindenkor 

maradéktalanul alkalmas legyen a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésére. 
 

X.  Az MNB a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló 
tevékenysége során  

 1.  figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
elleni belső szabályzatát a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 
jogszabályok szerinti előírások figyelembevételével készítse el és léptesse hatályba; 

 2.  kötelezi a Társaságot, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkoztatás gyakorlata során haladéktalanul, 
de legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül, a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint, teljeskörűen biztosítsa az ügyfeleknek a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok 
kitölthetőségének gyakorlatát, továbbá vizsgálja felül az összes nem természetes személy 
ügyfelének ügyféldossziéját és szükség esetén nyilatkoztassa újra ügyfeleit; 
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 3.  figyelmezteti a Társaságot, hogy a szankciós szűrés gyakorlata során a jövőben mindenkor, 
maradéktalanul feleljen meg a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, és mind a meglévő, mind az új ügyfelei és azok tényleges tulajdonosai 
tekintetében teljeskörűen hajtsa végre a szűrési feladatokat; 

 4.  kötelezi a Társaságot, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 30 
napon belül feleljen meg a gyakorlata a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása elleni jogszabályok igazolt fizetési számlára vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá 
kötelezi a Társaságot az ügyfelei tranzakcióinak haladéktalan korlátozására az ügyfélszámla és az 
igazolt fizetési számla közötti egyszerű átutalásokra mindaddig, amíg személyesen meg nem 
jelennek, vagy a hitelesített okmánymásolatukat be nem küldik a teljeskörű ügyfélátvilágítás 
elvégzése céljából;   

 5.  figyelmezteti a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen 
eleget és az adatszolgáltatási táblákat a jövőben minden esetben a jogszabályokban előírt 
tartalommal töltse ki; 

 6.  figyelmezteti a Társaságot, hogy a kijelölt személy és helyettesei minden esetben a törvényi 
határidőn belül kerüljenek bejelentésre a pénzügyi információs egységként működő hatóság felé, 
továbbá gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és 
Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodától (NAV KI PTEI) érkezett visszaigazolások mindenkor 
dokumentáltan rendelkezésére álljanak. 

 
XI. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy 

1. a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen 
határozat rendelkező részének II.3., III., IV.2., X.1., X.3., X.5, és X.6. pontjaiban foglaltak 
teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság 
által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést; 

2. a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen 
határozat rendelkező részének I., II.1., IV.1., V., VIII., IX. és X.4. pontjaiban foglaltak teljesítésének 
ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által 
jóváhagyott – belső ellenőri jelentést; 

3. a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen 
határozat rendelkező részének II.2., VI. és VII. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről 
készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső 
ellenőri jelentést; 

4. a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen 
határozat rendelkező részének X.2. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az 
igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést. 

 
XII.  Az MNB a Társaságot a határozat indokolásának I., II.1., II.2., V., VI., VII.3., VIII. és IX. pontjaiban 

megállapított jogszabálysértések miatt összesen 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi. 

 
XIII. Az MNB a Társaságot a határozat indokolásának X. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 

összesen 4.500.000,- Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére 
kötelezi. 

 
A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján 
közzétenni. 
 
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is. 
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Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 

 
(…) 
 
Budapest, 2018. július 13. 
 

Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 
 
 

Szeniczey Gergő  
  ügyvezető igazgató 
 helyett 

Freisleben Vilmos s.k., 
           igazgató, kiadmányozó 
 
 

http://mnbintranet/telefonkonyv/3161

