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H-JÉ-III-77/2022. számú határozat 
 
Az OTT-One Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 
7-8.; cégjegyzékszáma: 01-10-046724) (Kibocsátó) által 2022. december 19. napján a Magyar 
Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephelye: 1122 Budapest, Krisztina 
krt. 6.) (MNB) benyújtott, az MNB H-JÉ-III-B-54/2022. számú határozatában (Határozat) foglalt 
teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére (iktatószám: 64038-26/2022; Kérelem) 
induló hatósági eljárásban az MNB az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
Az MNB a Kérelemnek részben helyt ad, és a Határozat rendelkező része II. pontjában foglalt 
kötelezés teljesítési határidejét 2023. február 6. napjáig meghosszabbítja. 
 
A jelen határozat a Határozat rendelkező részének egyéb rendelkezését és teljesítési határidejét 
nem érinti, az hatályában változatlanul fennáll. 
 
Az MNB ismételten felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a határozati kötelezésnek 
nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban 
biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve felügyeleti bírság kiszabását, 
illetve a tőzsdei termék terméklistáról történő törlését is.    

 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a 
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a 
Fővárosi Törvényszék előtt. 
 
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: 
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-
keresese. A perben a jogi képviselet kötelező. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, 
akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása 
sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, 
illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet. 
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a 
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye. 



 
I n d o k o l á s 

 
I.  Előzmények 
 

• H-JÉ-III-41/2022. számú határozat (Korábbi Határozat) 
 
A Kibocsátó 2021. november 26. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásában tájékoztatta a 
befektetőket arról, hogy a Kibocsátó közgyűlése megválasztotta Kajtár László könyvvizsgálót a 
Kibocsátó 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatára. A 
megválasztott könyvvizsgáló eleget téve a megbízatásának, elvégezte a hivatkozott beszámolók 
könyvvizsgálatával kapcsolatos teendőket, ezt követően került sor 2022. február 23. napján a 2020. 
pénzügyi évről készített éves jelentés, 2022. április 28. napján pedig a 2021. pénzügyi évről készített 
éves jelentés közzétételére.  
 
A Kibocsátó 2022. április 12. napján rendkívüli tájékoztatást tett közzé, amely szerint a 
Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya (Közfelügyelet) a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV. törvény 173/B. § (1) bekezdése alapján 2022. január 19-20. napján minőségellenőrzést 
folytatott le – a 2019. pénzügyi évről készített éves jelentés részét képező könyvvizsgálati jelentést 
elkészítő – Gyapjas István könyvvizsgálónál. A minőségellenőrzési eljárás eredményeként a 
Közfelügyelet Gyapjas István könyvvizsgálót a Kibocsátó 2019. évi éves beszámolója tekintetében 
2020. április 14. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezte, melynek 
Gyapjas István 2022. április 12. napján tett eleget.  
 
A Kibocsátó 2022. június 16. napján közzétett tájékoztatása szerint a Közfelügyelet Kajtár Lászlónál is 
minőségellenőrzési eljárást folytatott le, és a 2022. június 10. napján kelt határozatával egyrészt 
kötelezte a könyvvizsgálót a Kibocsátó IFRS-ek szerint összeállított 2020. évi éves beszámolója 
kapcsán 2022. január 25. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonására, másrészt 
megvonta IFRS és kibocsátói minősítését, harmadrészt pénzbírsággal is sújtotta. Kajtár László a 2020. 
évi éves beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentését 2022. június 15. napján visszavonta. 
Kajtár László a visszavonásról szóló nyilatkozatában – hivatkozva a közfelügyeleti határozatra – 
egyúttal a 2021. pénzügyi évről készített éves jelentés részét képező 2021. évi éves beszámolóhoz 
kapcsolódó, 2022. április 19. napján kiadott könyvvizsgálói jelentését is visszavonta 2022. június 15. 
napján. 
 
A fentiek eredményeként az MNB a Korábbi Határozatban megállapította, hogy a Kibocsátó nem 
rendelkezett a Korábbi Határozat kiadmányozásának időpontjában – azaz 2022. augusztus 5. napján – 
2019., 2020. és 2021. évi auditált éves beszámolókkal, így a 2019. évi, a 2020. évi és a 2021. évi éves 
jelentések (a továbbiakban együtt: Éves jelentések) nem felelnek meg a jogszabályban foglaltaknak. 
 
A Korábbi Határozatban az MNB figyelmeztette a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés érdekében – mindenkor teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres 
tájékoztatási kötelezettségének, egyúttal felszólította, hogy haladéktalanul intézkedjen az Éves 
jelentések jogszabályszerű tartalommal történő hiánytalan közzétételéről. A Korábbi Határozat 
rendelkező részének II. pontjában az MNB továbbá rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezte a 
Kibocsátót, hogy az Éves jelentések közzététele érdekében megtett, illetve megtenni szándékozott 
intézkedésekről a Korábbi Határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve az Éves 
jelentések jogszabályszerű tartalommal történő hiánytalan közzétételéig minden hónap utolsó 
napjáig adjon számot az MNB részére. 

 
• Határozat 



 
Az MNB a 2022. november 4. napján kiadmányozott Határozatban – a rendszeres tájékoztatási 
kötelezettségre figyelmeztetés mellett – ismételten felszólította a Kibocsátót, hogy a Korábbi 
Határozat rendelkező része I. pontjában előírt, az Éves jelentések jogszabályszerű tartalommal 
történő közzététele feltételeinek megteremtéséről a Határozat kézhezvételétől számított 45 napon 
belül gondoskodjon, valamint – 2.000.000 Ft felügyeleti bírság kiszabása mellett – haladéktalanul 
intézkedjen a 2022. első félévéről készített féléves jelentésének közzétételéről. Továbbá az MNB 
felhívta a Kibocsátó figyelmét, hogy a Korábbi Határozat rendelkező részének II. pontjában előírt 
rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Határozat nem érinti, annak a Kibocsátó 
változatlanul köteles eleget tenni. A Határozatban ismételten felhívta az MNB a Kibocsátó figyelmét, 
hogy amennyiben a 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.    
 
Az elektronikus tértivevény tanúsága szerint a Kibocsátó a Határozatot 2022. november 7. napján 
vette át, amely folytán a Határozat rendelkező részének II. pontjában előírt kötelezettség 
teljesítésére szabott határidő lejárata 2022. december 22. napja.  
 
II. A Kérelem 
 
A Kibocsátó a határidőben benyújtott Kérelemben a kötelezettsége teljesítésére meghatározott 
határidő meghosszabbításának indokaként előadta, hogy 2022. december 15. napján megtartott 
rendkívüli közgyűlésen megválasztott új menedzsment (igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok 
és auditbizottsági tagok) megkezdte a Kibocsátó irányításához kapcsolódó dokumentumok átadás-
átvételét. Az új menedzsment a legfontosabb feladatának tekinti a beszámolók elkészítésének 
végrehajtását. A Kérelemben foglaltak alapján annak érdekében, hogy a Kibocsátó a beszámolók 
elkészítését teljesíthesse, 90 nappal, vagyis 2023. március 22. napjáig kérte meghosszabbítani az Éves 
jelentések jogszabályszerű tartalommal történő közzététele feltételeinek megteremtésére vonatkozó 
határidőt. 
 
III.  A Kérelem elbírálása  
 
A MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az 
MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja a tőkepiacról szóló 2001. 
évi CXX. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét.  
 
Az MNB tv. 42. § a) pontja értelmében az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében engedélykérelmeket és más beadványokat bírál el. 
 
Az MNB tv. 46. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az MNB hatósági eljárásaira a törvényben nem 
szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) – 
az MNB tv 46. § (2) bekezdésben meghatározott – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Az MNB tv. 55. § (5) bekezdése alapján a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott 
kérelmében annak igazolásával kérheti az MNB-től a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás 
vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, 
hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést vagy az számára aránytalan 
nehézséget jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó, az (5) és a (6) bekezdésben foglalt 
szabályokat kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság 
kiadására irányuló kötelezettség esetén is. 
 



Az MNB az Éves jelentések jogszabályszerű tartalommal történő közzététele feltételeinek 
megteremtésére előírt teljesítési határidő 2023. március 22. napjáig történő meghosszabbítását a 
Kérelemben előadott indokokra figyelemmel nem találta teljeskörűen megalapozottnak. A 
mérlegelés során az MNB tekintettel volt egyrészt arra, hogy már a 2022. augusztus 5. napján 
kiadmányozott Korábbi Határozatban is egyértelműen jelezte a Kibocsátó felé a hiányosság 
orvoslásának szükségességét, a Határozat e tekintetben nem állapított meg számottevő új kötelezést 
a Kibocsátó számára, másrészt a 90 napos határidőmódosítás jóváhagyása, a közzététel feltételei 
megteremtésének későbbi időpontja miatt – a következő éves jelentés közzétételi határidejének 
közelségére figyelemmel – adott esetben veszélyeztetné a 2022. pénzügyi évről készített éves 
jelentés szabályszerű közzétételét is. 
 
A fentiek alapján az MNB a Kérelemben foglaltaknak részben helyt adott, és a Határozat II. pontjába 
foglalt kötelezettség teljesítésére fennálló határidőt 2023. február 6. napjáig hosszabbította meg. Az 
MNB az előbbiekben meghatározott módosított teljesítési határidőt – figyelemmel a Kérelemben 
felhozott körülményekre – elegendőnek tartja a Kibocsátó kötelezettségének teljesítésére.  
 

*** 
 
A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén 
alapul. 
 
A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés 
h) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, 
valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB 
rendelet (45/2019. MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására a 45/2019. MNB rendelet 6. §-ában 
foglaltak alapján került sor. 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az Ákr. 
112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § (1) 
bekezdésén, 13. § (3) bekezdés ad) pontján, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) 
bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § 
(1)-(2) bekezdésén, a polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) bekezdésén, a 
608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul. 
 
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak 
közlésével végleges. 
 
Budapest, 2022. december 27. 
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