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A Magyar Nemzeti Bank N-PJ-III-267/2015. számú végzése az Interactive Ltd. (korábbi
nevén: Interactive Brokerage Ltd, illetve Global Markets Ltd.) (székhely: 1000 Szófia, Hristo
Belchev utca 2. 6. emelet 23. ajtó, Bolgár Köztársaság; a társaság magyarországi irodája:
1117 Budapest, Sopron út 20.) részére jogsértő magatartás folytatásának megtiltásáról
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által az
Interactive Ltd. {ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ Еднолично дружество с ограничена
отговорност [székhely: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район
р-н Средец, ул. "Христо Белчев" No 2, ет. 6, офис 23, (1000 Szófia, Hristo Belchev utca 2. 6.
emelet 23. ajtó) Bolgár Köztársaság; a társaság magyarországi irodája: 1117 Budapest,
Sopron út 20.]} (Ügyfél)1 tevékenységének vizsgálatára indított piacfelügyeleti eljárás során
az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az alábbi
végzést
hozom.
Az MNB a döntés meghozataláig terjedő időtartamra azonnali hatállyal megtiltja, hogy az
Ügyfél engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy
bejelentéshez kötött tevékenységet – így különösen a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. §-ában írt valamely befektetési szolgáltatási
tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást – végezzen.
Jelen végzést felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet, ellene
önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, ennek hiányában az eljárást
megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Indokolás
(…)
***
A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 72. § (2) bekezdésén alapul.
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Az Ügyfél MNB által ismert korábbi cégnevei:
Interactive Brokerage Ltd. (ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРИДЖ Еднолично дружество с ограничена
отговорност)
Global Markets Ltd. (ГЛОБАЛ МАРКЕТС Дружество с ограничена отговорност)
Az Ügyfél MNB által ismert korábbi székhelyei:
област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, ж.к.
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ No 38, Bolgár Köztársaság
област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. Мотописка,
България No 53, вх. А, ет. 5, ап. 10, Bolgár Köztársaság
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A végzést az MNB az MNB tv. 39. § (1) bekezdés l) pontjában és a 74. § (1) bekezdés b)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva – a jogszabályhely (2) bekezdésében írtaknak
megfelelően soron kívül − hozta meg.
A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. §
(1) bekezdés d) pont da) alpontján, 96. §-án és a 98. § (2) bekezdésén alapul.
A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel
jogerős.
Budapest, 2015. október 07.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke
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