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kiadmányozott V-BKK-III-71/2022. számú 
végzés kijavítása tárgyában 
 

V-BKK-III-7/2023. számú végzés 

 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az OTT-ONE Nyrt. 

(székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszáma: 01 10 046724, adószáma: 22792309-2-
41, a továbbiakban: Kötelezett) ügyében hivatalból indított végrehajtási eljárásban az alábbi 
 

v é g z é s t  

hozza.  
 
Az MNB a 2022. október 25. napján kiadmányozott V-BKK-III-71/2022. számú végzésének rendelkező része 

első bekezdését az alábbiak szerint javítja ki. 

 

„Az MNB engedélyezi, hogy a Kérelmező a Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-4/2022. számú határozatával (a 
továbbiakban: Határozat) kiszabott 111.000.000,- Ft összegű felügyeleti bírság és 2022. szeptember 15. napjáig 
számítva 8.571.328,- Ft összegű késedelmi pótlék összeget 36 havi részletben fizesse meg az alábbiak szerint.” 
 

Az MNB a 2022. október 25. napján kiadmányozott V-BKK-III-71/2022. számú végzésének (a továbbiakban: 

Végzés) indokolása része első bekezdését az alábbiak szerint javítja ki. 

 

1. Az MNB H-PJ-III-B-4/2022. számú határozatával a Kérelmezőt 111.000.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte. 
 

A Végzés egyéb rendelkezései változatlanul fennállnak. 

 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással a végzés ellen 
keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.  
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell az MNB 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-
keresese).  
A végzés jogszabályszerűsége tárgyában a Fővárosi Törvényszék egyszerűsített perben dönt. A kereset 
benyújtásának a végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya. 
 

I n d o k o l á s  

 
1. Az MNB Végzésében részletfizetést engedélyezett a Kötelezett felügyeleti bírság tartozásának és késedelmi 
pótlék tartozásának megfizetésére. A Végzés rendelkező része és az indokolása elírás miatt tévesen tartalmazta 
a Kötelezett által megfizetendő tőkeösszeget, mely jelen végzéssel kijavításra került.  
 
2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) – (3) 
bekezdései szerint, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság 
a döntést kijavítja. A kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. A döntés kijavítással érintett 
része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 
 
3. A fentiek alapján az MNB a jelen végzés rendelkező része szerint döntött. 
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Jelen végzés az MNB törvény 13. § (1) bekezdésén és a (11) bekezdésén, 45. §-án, 49/C. § (1), (2), és (5) 
bekezdésén, az Ákr. 80. §-ának (1) bekezdésén, valamint a már hivatkozott jogszabályhelyeken alapul. 
 
A végzés meghozatalára az MNB nevében, az MNB törvény 4. § (9) bekezdésében biztosított hatáskörben, az 
MNB törvény 13. § (1) bekezdés és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes 
hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, 
kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 2. § (17) bekezdés b) pontja alapján 
került sor. A végzés aláírására az MNB rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor. 
 
A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB törvény 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az Ákr. 81. § (1) 
bekezdésén, 112. §-án, a 113. § (1) bekezdés a) pontján, a 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény 17. §-án, a 27. § (1) bekezdésén, a 29. § (1) bekezdésén, a 39. §-án, és az 50. §-án, a 77. 
§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2) bekezdésén és 
a 604-608. §-án alapul. 
 
A végzés az MNB törvény 49/C. § (7) bekezdése és az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napjával végleges.  
 
Budapest, 2023. február 08. 

 
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró     

 
dr. Máté Géza 

igazgató 
Jogi igazgatóság 

 
Elektronikusan aláírt irat 

 
 


