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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁJÉKOZTATÓJA FELÜGYELETI HATÁROZATRÓL 

 
 

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István 

tér 7-8., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton teszi közzé a Magyar Nemzeti 

Bank („MNB”) 2022. november 4-én – a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorlása 

keretében – meghozott, H-JÉ-III-B-54/2022. számú határozatának rendelkező részét. 

 

I. Az MNB ismételten figyelmezteti a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való 

megfelelés érdekében – mindenkor teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres 

tájékoztatási kötelezettségének. 

 

II. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy teljeskörűen feleljen meg a 2022. augusztus 5. napján 

kiadmányozott H-JÉ-III-41/2022. számú határozat rendelkező része I. pontjában foglaltaknak, 

amellyel összefüggésben legkésőbb jelen határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül 

gondoskodjon a 2019. pénzügyi évről készített éves jelentésének (Éves jelentés I.), a 2020. 

pénzügyi évről készített éves jelentésének (Éves jelentés II.), valamint a 2021. pénzügyi évről 

készített éves jelentésének (Éves jelentés III.) jogszabályszerű tartalommal történő közzététele 

feltételeinek megteremtéséről. 

 

III. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2022. első félévéről 

készített féléves jelentésének (Féléves jelentés) közzétételéről. 

 

IV. Az MNB a III. pontban hivatkozott, a rendszeres tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó 

Féléves jelentés közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése miatt – a jelen határozat 

indokolásában kifejtettek alapján – 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint összegű felügyeleti 

bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. 

 

Az MNB felhívta a Kibocsátó figyelmét, hogy a H-JÉ-III-41/2022. számú határozat rendelkező 

részének II. pontjában előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését jelen 

határozat nem érinti, annak a Kibocsátó változatlanul köteles eleget tenni. 
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Az MNB felhívta továbbá a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati 

kötelezésnek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek 

jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további 

felügyeleti bírság kiszabását, illetve a tőzsdei termék terméklistáról történő törlését is. 

 

 

Budapest, 2022. november 7. 
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