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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁJÉKOZTATÁSA EGYES KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEI VONATKOZÁSÁBAN 

 
 
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi 
István tér 7-8., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban „Társaság” vagy „Kibocsátó”) ezúton 
tájékoztatja t. Befektetőit a következőkről. 
 
A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) H-PJ-III-B-4/2022. számú határozata rendelkező részének II. 
pontja alapján a Társaságnak egyes korábbi tájékoztatásai vonatkozásában közzétételi 
kötelezettsége áll fenn. Az MNB ezen felül 2022. február 15. napján kelt tájékoztatása útján1 
figyelemfelhívással is élt a Társaság irányába, amely szerint a Kibocsátó részvényei tőzsdei 
kereskedésének visszaállításához egyes, az MNB célvizsgálata keretében feltárt körülményekből 
eredő, de a Társaság álláspontja szerint az MNB célvizsgálatot lezáró határozatában kifejezetten 
nem hivatkozott közzétételi kötelezettségeknek is eleget kell tennie a Társaságnak. Ennek 
keretében Társaság a korábbi közzétételeket pontosító adatokat, vagy az adott közzétételeket 
érintően új információkat az alábbiakban teszi közzé.  
(A pontosító és/vagy új információkat tartalmazó szövegrészek dőlten szedve olvashatók.) 
 

 
 
2018. május 30. napján tájékoztatta a Társaság a t. Befektetőket arról, hogy együttműködési 
szerződést írt alá a kolumbiai Védelmi Minisztérium tulajdonában lévő Corporación De Alta 
Tecnología Para La Defensa (CODALTEC) társasággal közös innovációs fejlesztési 
tevékenységek vonatkozásában2. Ennek első lépéseként – a 2018-as megállapodás aláírásával 
egyidejűleg – az OTT-ONE Nyrt. megkezdte a pilot projektek üzembe helyezését.  
 
A Társaság tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a felek közti szerződés a mai napig hatályos, 
azonban konkrét megrendelést egyelőre nem eredményezett, így a szerződésből eddig árbevétele 
sem keletkezett a Társaságnak. Az együttműködés keretében a Társaság jogosultságot szerzett a 
CODALTEC által kifejlesztett „GECKO” fegyverszimulátor-rendszer kereskedelmére is, azonban 
a Társaságnak a mai napig ezen rendszer értékesítéséből sem keletkezett árbevétele. 
 

 
 
A 2018. június 27-i rendkívüli tájékoztatásában informálta a Társaság a t. Befektetőket arról, hogy 
értékesítési ügynöki- és viszonteladói szerződést kötött egy Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek) 
bejegyzett partnerével.3  
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A Társaság ezúton pontosítja közzétételét, miszerint a partner cég székhelye nem Dubaiban, hanem 
az onnan 69 km-re fekvő Umm Al Quwain településen (ami szintén az Egyesült Arab Emírségek 
része) található. 
 

 
 
A Társaság 2018. október 18. napján tájékoztatta a t. Befektetőket arról, hogy viszonteladói 
szerződést kötött az Asura Vision Ltd. társasággal, az Asura Technologies brand tulajdonosával, 
mely alapján a Társaság jogosultságot szerzett mesterséges intelligencián alapuló 
objektumfelismerő rendszer értékesítésére vonatkozóan.4 
 
A Társaság tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a szerződéskötést követően az Asura brand jogai 
feletti tulajdoni viszonyok tekintetében az Asura Vision Ltd. és az Asura Technologies Zrt. között 
jogutódlás következett be, ez azonban alapvetően nem érintette a Társaság jogosultságát az 
objektumfelismerő rendszer értékesítése vonatkozásában. Az Asura Technologies Zrt. utóbb 
kezdeményezte a Kibocsátóval fennálló szerződésének módosítását, azonban a felek a 
szerződésmódosítás kérdésben a mai napig nem jutottak egyetértésre, emiatt a Társaság jelenleg 
nem látja esélyét annak, hogy ebből az ügyletből tervezhető bevétele származna. 
 

 
 

Szintén az Asura Vision Ltd. társasággal kapcsolatosan tájékoztatta a t. Befektetőket a Társaság 
2018. november 7. napján, miszerint az OTT-ONE Nyrt. egész világra szóló viszonteladói 
jogosultságot szerzett az Asura mesterséges intelligencián alapuló objektumfelismerő 
rendszerének értékesítése vonatkozásában.5 Ennek során a Társaság – amerikai partnere 
közreműködésével – stratégiai megállapodásokat kötött az amerikai T2-Systems Inc. és Umojo 
vállalatokkal. 
 
A szerződések alapján a Társasághoz megrendelés a jelen közzététel napjáig nem érkezett, így 
ebből árbevétele sem származott. 
 

 
 
2018. december 19-én tájékoztatást tett közzé a Társaság arra vonatkozóan, hogy megkezdte a 
saját szerverkapacitásának beszerzését (800 darab kiszolgáló szerver vonatkozásában) és egy 
szerverközpont kialakítását.6 Az OTT-ONE Nyrt. a közzétételében leírta, hogy a beruházást a 
streaming üzletág bővülése teszi indokolttá, hiszen ezt követően nem csak bérelt, hanem saját 
tulajdonú szerverekkel is ki tudja szolgálni a Társaság az ügyfeleit. A közzététel szerint a 
beruházás várhatóan 2019. II. negyedévében zárul le, melynek költségei 1,1 milliárd forint 
összegre rúgnak. 
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2019. március 28. napján a Társaság ugyanezen beruházáshoz kapcsolódóan tájékoztatta a t. 
Befektetőket, hogy 800 darab szerver leszállításra került, a 3.090.000 euró összegű vételár 
kiegyenlítése megtörtént.7 Ezen tájékoztatás végén szerepelt az az információ, miszerint az 
összesen 850 darab szerverből álló beruházás várhatóan 2019. II. negyedévében zárul le, melynek 
összértéke 1,1 milliárd forint. 
 
A Társaság ezen közzétételének utolsó mondatában elírás történt, hiszen a 2018. december 19-i 
tájékoztatással és ezen közzététel korábbi részében foglaltakkal összhangban nem 850, hanem 800 
darab szerver képezte a beruházás tárgyát. 
 
2019. november 19-én közzétette a Társaság, hogy 2019. december 1. napjától üzemelnek a fenti 
bejelentésekben szereplő szerverek tekintettel arra, hogy az ehhez kapcsolódó előkészítő 
munkálatok lezárultak.8 
 
Ugyanezen napon tájékoztatta a Társaság a t. Befektetőket, hogy a korábbiakban bemutatott 
szerverkapacitás lekötése vonatkozásában szolgáltatási szerződést írt alá egy egyesült államokbeli 
megrendelővel, 10 hónapos időtartamra.9 
 
2020. július 1-jén jelentette be az OTT-ONE Nyrt., hogy ezen szerverkapacitás további bővítéséről 
döntött mintegy kétmillió euró értékben, tekintettel az időközben kialakult vírushelyzet miatti 
igénynövekedésre.10 A beruházás várható befejezésére a Társaság 2020 novemberét jelölte meg. 
 
A Társaság a fenti közzétételek során a „szerverkapacitás bővítés” kifejezést használta. Ez a 
gyakorlatban akként valósult meg, hogy a Kibocsátó új szervereket vásárolt, korábbi szervereit 
pedig értékesítette az új szerverek beszállítója felé, aki ezen régebbi szerverek értékét beszámította 
a díjába. 
 
A 2019. november 19-én közzétett szolgáltatási szerződés is teljesedésbe ment, azonban ennek 
vonatkozásában szükséges megjegyezni, hogy a partner nem a lekötött 10 hónapos időtartam alatt, 
hanem annál rövidebb idő alatt használta ki az előre leszerződött kapacitását. Mindez azonban 
nem befolyásolta a szolgáltatás Társaság részére teljesítendő ellenértékének összegét, mivel a 
partner a szerződés szerinti díjat fizette meg a Társaságnak. 
 
A szerverparkkal kapcsolatban ezen túlmenően a Társaság az alábbiakra hívja fel a t. Befektetők 
figyelmét: 
 

                                                 
7 link 
8 link 
9 link 
10 link 
További, a szerverekkel kapcsolatos közzétételek: link, link, link  

https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2019/03/tajekoztatas_20190328.pdf
https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2019/11/Tajekoztatas_I_20191119.pdf
https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2019/11/Tajekoztatas_II_20191119.pdf
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A szerverek a Társaság részére 2021. október elején leszállításra kerültek, és azok tesztelése és 
műszaki ellenőrzése sikeresen lezajlott. Ezt követően a Társaság megkezdte a szerverpark üzleti 
hasznosítását, illetve azon kapacitások meghatározását, amelyek a meglévő és lehetséges jövőbeni 
megrendelések folyamatos kiszolgálásához szükségesek. A Társaság életében a beruházás 
befejezése előtt a t. Befektetők előtt is ismert negatív folyamatok indultak el, amelyek a Társaság 
üzleti lehetőségeinek beszűküléséhez vezettek. Mindezek a szerverpark kapacitásainak 
kihasználásából korábban kalkulált bevételek jelentős elmaradását vetítik előre. Ezen okok miatt, 
valamint annak érdekében, hogy a Társaság eleget tudjon tenni egyéb szerződéses 
kötelezettségeinek, a Társaság menedzsmentje úgy döntött, hogy a szerverpark teljes egészét nem 
állítja üzembe, hanem annak egy részét értékesíti. Az értékesítési folyamat megkezdődött, de a 
Társaság által értékesíteni tervezett teljes szervermennyiség eladása egyelőre még nem történt 
meg. 
 

 
 
Az OTT-ONE Nyrt. 2019. szeptember 24-én tájékoztatta a t. Befektetőket, hogy stratégiai 
konzorciumi megállapodást kötött az iSRV Zrt.-vel és a Black Cell Informatikai Szolgáltató Kft.-
vel IT security megoldások kidolgozása tárgyában.11  
 
A Társaságnak jelen közzététel napjáig ebből árbevétele nem származott. 
 

 
 
2019. szeptember 25-én tájékoztatta a Társaság a t. Befektetőit arról, hogy az iSRV Zrt.-vel és a 
STORK SYSTEMS Kft.-vel magyar dróntechnikai fejlesztés, gyártás és értékesítés tárgyában 
stratégiai megállapodást kötött.12 A közzététel tartalmazta továbbá, hogy a Társaság és az iSRV 
Zrt. – konzorciumként – speciális viszonteladói jogokat szerzett a Stork drón megoldásaira.  
 
A Társaságnak jelen közzététel napjáig ehhez kapcsolódóan árbevétele nem keletkezett az 
együttműködésből. 
 

 
 
A Társaság oktatási pilot projekt indítása vonatkozásában kötött szerződést a kolumbiai Semillas 
con Corazón alapítvánnyal, melyről 2019. október 7-én tett közzé tájékoztatást.13  
 
A szerződést a felek két évre kötötték, azonban a Társaság partnere nem tett eleget szerződéses 
kötelezettségeinek, így a kétéves határozott időtartam anélkül telt el, hogy az együttműködésből 
árbevétele származott volna a Társaságnak. 
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A 2020. március 13-i közzétételben tájékoztatta a Társaság a t. Befektetőket arról, hogy az OTT-
ONE Nyrt. 440.000 euró értékű szerződést kötött online oktatási platform megoldásának 
értékesítése vonatkozásában, melyet két héten belül szállít le a horvát partnere részére.14  
 
Ezen közzétételt a Társaság az egyértelműség kedvéért akként pontosítja, hogy nem a teljes online 
oktatási rendszerére vonatkozott az értékesítés, hanem az online oktatási rendszer egyik szükséges 
fő komponensét jelentő interaktív videókommunikációt megvalósító moduljának a licenszelését 
takarta a tranzakció. 
 

 
 
A Társaság 2020. március 26-án közzétette, hogy a közelmúltban kialakított kínai üzleti 
kapcsolatait kiaknázva, partnerein keresztül 500 darab lélegeztetőgép gyártására és leszállítására 
kötött le gyártói kapacitást.15 Ehhez kapcsolódóan a Társaság tájékoztatta a t. Befektetőket, hogy 
a lélegeztetőgépeket Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának fogja értékesíteni. 
A közzététel tartalmazta továbbá, hogy a szerződés nettó értéke 4,7 milliárd forint, mely már az 
első negyedévben befolyik a Társasághoz.  
 
A Társaság ezen közzététel vonatkozásában kiemeli, hogy a kínai gyártóval az egyik partnerén 
keresztül került kapcsolatba. 
 

 
 
2020. március 27-én tájékoztatta a Társaság a t. Befektetőket, hogy a korábbiakban ismeretett 
üzleti kapcsolatain keresztül védőmaszkok gyártására és leszállítására kötött le kapacitást Kínában, 
melyhez kapcsolódóan 100.000 darab védőmaszkot érintően a Duna Aszfalt Kft.-vel kötött 
értékesítési szerződést 130.000.000 forint értékben.16  
 
A Társaság ezen közzététel is vonatkozásában kiemeli, hogy a kínai gyártóval az egyik partnerén 
keresztül került kapcsolatba. 
 

 
 
A Társaság 2020. április 14-én közzétette, hogy együttműködési megállapodást írt alá a Budapest 
Institute of Banking Zrt.-vel (BIB) a Társaság online oktatási platform rendszerének 
igénybevételére.17  
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A Társaság tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a Társaságnak ezen szerződésből fakadóan 
árbevétele ezidáig nem származott.  
 

 
 
A 2020. április 23-i rendkívüli tájékoztatás újabb Kínában lekötött gyártói kapacitásra vonatkozott, 
ezúttal lélegeztőgépek és hozzájuk tartozó kiegészítők (légzőkörök, monitor rendszerek, 
gyógyszeradagolók), továbbá védőmaszkok tárgyában, melyeket az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ vásárolt meg az OTT-ONE Nyrt.-től nettó 7,7 milliárd forint értékben.18  
 
A Társaság ezen közzététel vonatkozásában is kiemeli, hogy a kínai gyártóval az egyik partnerén 
keresztül került kapcsolatba. 
 

 
 
2020. október 7-én tájékoztatta a Társaság a t. Befektetőit arról, hogy 1.050.000 euró értékben 
értékesítette oktatási licencét külföldi megrendelője részére.19  
 
Ezen közzétételt a Társaság akként pontosítja, hogy ezen szerződés megkötése nem egy új 
partnerrel, hanem ugyanazzal az ügyfelével történt, aki korábban már vásárolt a Kibocsátótól az 
online oktatási rendszer egyik szükséges fő komponensét jelentő interaktív videókommunikációt 
megvalósító modul licencet a Kibocsátótól. 
 
A szóban forgó partner ezt követően döntött úgy, hogy további licenceket vásárol a Társaságtól. 
Az egyértelműség kedvéért a Társaság kiemeli, hogy a hivatkozott ügyletben az oktatási licenc 
értékesítése nem az online oktatási platform egészének eladását jelentette, hanem azt, hogy a 
Társaság ezen partner részére az oktatási platform használatához szükséges, az élő videós 
kommunikációt biztosító úgynevezett IVCS (Interactive Video Communication System) licenceket 
értékesített, összesen a közzétételben kommunikált értékben. 
 
Budapest, 2022. június 8. 
 
 

OTT-ONE Nyrt. 

                                                 
18 link 
19 link 

https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2020/04/Tajekoztatas20200423.pdf
https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2020/10/Ta%CC%81je%CC%81koztata%CC%81s-u%CC%88zlet-2020-10-07-.pdf

