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Nyilatkozat 

kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonására 
 

A visszavonás alapja: 

A Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya, mint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelős 

közfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: „Közfelügyeleti Hatóság”) 2021. évi minőségellenőrzési tervében kijelölt Gyapjas István 

(címe: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: 004857) könyvvizsgálónál (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. 

törvény (a továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (1) bekezdése alapján minőségellenőrzési eljárást folytatott le. 

A minőségellenőrzés során az OTT-ONE Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046724) IFRS-ek szerint összeállított 2019. évi éves 

beszámolójának könyvvizsgálati megbízása került kiválasztásra. 

A minőségellenőrzési eljárás 2022. április 06.-án kelt PM/685/10/2022. iktatószámú határozattal végződött, amelynek során az 

ellenőrzés „nem felelt meg” eredménnyel zárult. 

Az ellenőrök zárójelentésükben és a vizsgálat dokumentumaiban foglaltak figyelembevételével Gyapjas István ellenőrzött kamarai 

tag könyvvizsgálót az OTT-ONE Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046724) IFRS-ek szerint összeállított 2019. évi éves 

beszámolója kapcsán 2020. április 14. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonására kötelezte. 

A határozathozatalról a Közfelügyeleti Hatóság értesíti az OTT-ONE Nyrt. társaságot és a Magyar Nemzeti Bank Piacellenőrzési 

kiemelt Intézmények Felügyeleti Főosztályát is. 

 

A határozatban foglaltaknak eleget téve, a következők szerint   

 

n y i l a t k o z o m: 

 

 

Alulírott Gyapjas István (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54. An: Balogh Irén) , mint a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és 

Adószakértő  Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54. , Cégjegyzékszáma:, 09-09-006577) ügyvezetője és mint volt eljáró 

könyvvizsgálója  az OTT-ONE Nyrt. (Cégjegyzékszáma: 01-10-046724, Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) 

társaságnak,  az OTT-ONE Nyrt. 2019. évi egyedi pénzügyi kimutatásaira  2020. április 14. napján kibocsátott könyvvizsgálói 

jelentésemet visszavonom. 

 

Felhívom az OTT-ONE Nyrt társaság figyelmét, hogy gondoskodjon a független könyvvizsgálói jelentésem visszavonását tartalmazó 

könyvvizsgálói nyilatkozatom közzétételéről a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és 

közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendeletben foglaltak szerint, továbbá tájékoztatom, hogy a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/C. § szerint visszavonást követő 90 napon belül köteles az ismételt könyvvizsgálat 

elvégzéséről gondoskodni. 

 

 

Debrecen 2022. április 12.  
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum GYAPJAS
ISTVÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.04.12. 10.06.34


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: GYAPJAS ISTVÁN
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1967.05.25.
Anyja neve: BALOGH IRÉN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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