
KÖZLEMÉNY 

 

A Nordtelekom Nyrt. a mai napon bírságot kapott a Magyar Nemzeti Banktól mint felügyeleti szervtől. 

A büntetés indoka, hogy a Nordtelekom Nyrt. a törvényt tévesen értelmezte, melynek következtében 

a 2015. és 2014. évi közgyűlés és könyvvizsgáló által jóváhagyott éves beszámolókban a Nordtelekom 

Nyrt. 100%-os tulajdonát képező Reenger Zrt. adatai nem kerültek konszolidálásra.  

A Nordtelekom Nyrt. 2014-2015-ben egy projekt kapcsán tárgyalásokat folytatott egy kockázati 

befektetési alappal, amely direkt erre a célra a közös elhatározással létrehozott Reenger Zrt.-be - a 

Nordtelekom Nyrt. leányvállalatába - tőkét fektetett volna be. 2014-ben a Reenger Zrt. létrehozására 

kimondottan a befektető kérésére került sor. Erről a kötelező közleményt a BÉT honlapján 

megjelentettük és a többi előírt módon is nyilvánosságra hoztuk. Később ez a projekt a végső döntési 

fázisban sajnos meghiúsult, a Reenger Zrt. a tervezett tevékenységét nem kezdte meg, így a Reenger 

Zrt.-nek árbevétele nem képződött.  

Társaságunk a Számviteli Törvény 119. § (2) bekezdése alapján, amely szerint: 

“119. § (2) A leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba 

bevonni, ha a beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és 

egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Amennyiben több 

leányvállalat megfelel ennek az előfeltételnek, akkor együttesen kell elbírálni, hogy az 

összevont (konszolidált) éves beszámolóból való kihagyásuk sem torzítja az 

anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló megbízható és valós 

összképet.” 

tévesen vonta le a következtetést és volt évek óta abban a hiszemben, hogy a fenti jogszabály alapján 

a konszolidációba nem kell bevonni a Reenger Zrt.-t.  

Társaságunk és a független könyvvizsgálók is úgy értelmezték a jogszabályt, hogy elegendő, ha a 

Reenger Zrt. főbb számai a Nordtelekom Nyrt. határidőre benyújtott nyilvános éves beszámolóiban 

kerültek szerepeltetésre. Tehát a Nordtelekom Nyrt. beszámolóiban a Reenger Zrt. összes lényegi 

adata a nyilvánosság számára időben megismerhetővé vált. Továbbá a Reenger Zrt. május 27.-én 

szabályosan leadta az egyedi beszámolóját és a nyilvánosság ez úton is hozzáférhetett az adatokhoz. 

Most az MNB jogértelmezését megismerve és azt tiszteletbe tartva, haladéktalanul intézkedünk arról, 

hogy az egyedi beszámolókon túl, a konszolidált mérlegekkel is rendelkezzünk, amely a Reenger Zrt. 

adatait is tartalmazza.  
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