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A jelentés összeállítása során figyelembe vettük a mérlegfordulónapon (2020.06.30) 
meglévő és a mérlegfordulónap óta eltelt időszak alatt bekövetkezett események hatásait 
is. 

I. BEVEZETÉS 

I.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 
A Delta Technologies Nyrt. (korábbi nevén: EST Média Nyrt.) (a továbbiakban: „Társaság” 
vagy „Kibocsátó”) 1996. január 4-én alakult, 1999. február 1-jén a Budapesti 
Értékpapírtőzsdén jegyzett társasággá vált. 
A vállalkozás székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

I.2. ALAPTŐKE 
A Társaság alaptőkéje 383.000.000 db, egyenként 0,78,- Ft névértékű névre szóló, 
dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvényből áll. Ebből a Kibocsátó 101.815.648 db 
HU0000151956 ISIN azonosítójú törzsrészvénye a BÉT szabályozott piacára már bevezetésre 
került, míg 281.184.352 db HU00000170170 ISIN azonosítójú, az „A” sorozatú 
törzsrészvénnyel azonos sorozatba tartozó részvény esetében a szabályozott piacra történő 
bevezetéshez szükséges felügyeleti engedélyezési eljárás folyamatban van. 

i) Korlátozások 
Az EST Média Nyrt. csődegyezsége keretében kibocsátott 156.184.352 darab törzsrészvény 
döntő többségét lock-up korlátozás terheli, ami alapján az érintett tőkeemelők 
(i) a keletkeztetést és tőzsdei bevezetést követő hat hónapon belül egyáltalán nem adhatnak 
el sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügyletben az átvételre kerülő részvényeikből; 
(ii) a keletkeztetést és tőzsdei bevezetést követő hat hónap és kettő év közötti időszak alatt 
maximum a részvényeik 50 százalékát adhatják el; 
(iii) a részvényeik fennmaradó 50 százalékát pedig csak a keletkeztetéstől és tőzsdei 
bevezetéstől számított két év elteltével értékesíthetik. 

I.3. FŐ TEVÉKENYSÉG 
6420 '08  Vagyonkezelés (holding) 
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I.4. FŐ RÉSZVÉNYESEK 

Részvényes neve és lakcím 

Szavazati jog és egyben tulajdoni hányad 
Közvetlen befolyás 

mértéke Közvetett befolyás mértéke 

(db) (%) (db) (%) 
Deltagroup Holding Zrt. 125.000.000 32,64% - - 
Berki Ferenc*  
(közvetlen és közvetett a BFIngatlan Kft.-n és a 
BFVagyonkezelő Kft.-n keresztül) 

41.600.000 10,86% 28.313.530 7,39% 

Neumann Péter  
(közvetlenül és közvetetten a GlobTerm Kft és a 
Friends of Alberich Kft-n keresztül) 

3.500.000 0,91% 20.148.610 5,26% 

* Továbbá opcióval rendelkezik a Deltagroup Holding Zrt. részvényeinek 40%-ára is. Az opció lehívása esetén Berki Ferenc 
közvetett befolyása a Kibocsátóban 78.313.530 db-ra (20,45%-ra) nő. Ezzel egyidejűleg az opció lehívása esetén a 
Deltagroup Holding Zrt közvetlen befolyása 75.000.000 db-ra (19,58%-ra) csökken. 

I.5. VEZETŐ TESTÜLETEK: 

i) Igazgatóság tagjai: 
Bártfai Zsolt (2019.12.11-től), Bodzási Gergely (2020.07.29-től), Csontos Zoltán (2019.12.11-
től), Németh Attila (2020.07.29-től), Pércsi Levente Gábor (2019.12.11-től), Szűcs Norbert 
(2020.07.29-től). 
Hartmann István a 2019.12.11-2020.07.29 közötti időszakban, Hetényi László a 2019.10.01-
2020.05.07 közötti időszakban, Kovács Péter a 2025.08.02-2020.02.07 közötti időszakban, 
Papp István a 2019.05.28-2020.06.30 közötti időszakban, Szlankó János a 2019.10.01-
2020.06.30 közötti időszakban volt a Társaság igazgatóságának tagja. 

ii) Az igazgatóság elnöke: 
Csontos Zoltán 

iii) Felügyelő Bizottság tagjai: 
Berki Ferenc (2020.07.29-től), Füzi Viktor Lajos (2020.07.29-től), Kövesdi Péter (2020.07.29-
től), Dr. Suha György Zsolt (2020.07.29-től). Ugyanezen személyek egyúttal az 
Auditbizottság tagjai is. 
 
Bognár Attila a 2010.08.02-2020.07.09 közötti időszakban, Klementisz-Csikós Gábor a 
2011.01.06-2020.07.09 közötti időszakban, dr. Kósik Tamás a 2010.08.02-2020.07.09 közötti 
időszakban volt a Felügyelő Bizottság tagja. Ugyanezen személyek egyúttal az 
Auditbizottság tagjai is voltak. 
 

I.6. VÁLLALATI ESEMÉNYEK A 2020. ÉVBEN (AZ ÉVES BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEI 
ÉS KILÁTÁSAI): 
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1. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése:  

Neuman Péter 2020.01.20. napján 100.000 db EST MEDIA Nyrt. törzsrészvénnyel 
(HU0000151956), továbbá 750.000 db EST MEDIA Nyrt. törzsrészvénnyel 
(HU0000170170) rendelkezett. Ezen felül a 100 százalékos tulajdonában álló 
GlobTerm Kft-n keresztül 500.000 db EST MEDIA Nyrt. törzsrészvénnyel 
(HU0000170170) rendelkezett, illetőleg a GlobTerm Kft 100 százalékos tulajdonában 
álló Friends of Alberich Kft.-n keresztül 20.148.610 db EST MEDIA Nyrt. 
törzsrészvénnyel rendelkezett (HU0000170170) rendelkezett. Ezt követően 2020.01.21 
napján a GlobTerm Kf. 20.500.000 db EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt 
(HU0000170170) szerzett meg. Erre tekintettel Neuman Péter 2020.01.21. napjának 
végére összesen – részben saját maga, részben a GlobTerm Kft-n és a Friends of 
Alberich Kft-n keresztül – 41.998.610 db, a Kibocsátó által kibocsátott részvénnyel 
rendelkezett, ami a szavazati jogok 16,28 %-nak felel meg. 

2. A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban: 
„TEBÉSZ”) keresetet terjesztett elő a Kibocsátó ellen a 2019. október 1-i rendkívüli 
közgyűlésen hozott társasági határozatok felülvizsgálata iránt. A Fővárosi 
Törvényszék a Kibocsátó által 2020. február 6-án átvett végzésével elutasította a 
TEBÉSZ kérelmét, amely a közgyűlési határozatok végrehajtásának felfüggesztésére 
irányult. Ezáltal a 2019. október 1-i közgyűlésen hozott határozatok változatlanul 
végrehajthatók. A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak. A Törvényszék 
határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a közgyűlési határozatokkal 
kapcsolatban a TEBÉSZ kockázata csak az egyetlen részvénye erejéig áll fenn, más 
részvényes jogát pedig nem érvényesítheti és nem is óvhatja meg. A Törvényszék 
szerint a feleknél a felfüggesztéssel okozott hátrányok és előnyök nem mérhetők 
össze, hiszen a TEBÉSZ egyetlen részvényben megnyilvánuló tulajdonának védelme 
áll szemben a Kibocsátó jelentős értékkel bíró érdekeivel. A TEBÉSZ érvelésével 
ellentétben a Törvényszék álláspontja szerint az a körülmény, hogy a közgyűlési 
határozatok és az ügyletek miatt a Kibocsátó működése, szervezete és tulajdoni 
viszonyai megváltoznak, a felfüggesztés indoka önmagában nem lehet. Mivel ezáltal 
a végrehajtás felfüggesztése nem indokolt, Törvényszék a felfüggesztésre irányuló 
kérelmet elutasította. 

3. A Társaság elkészítette egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát és 
2020.02.10-én közzétette azt Befektetői számára. 

4. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: „BÉT”) Vezérigazgatója 2020. 
január 28. napján, a 21/2020. számú határozatában (továbbiakban: „Határozat”) 
figyelmeztetés szankcióban részesítette a Kibocsátót a BÉT Általános 
Üzletszabályzata (továbbiakban: „Szabályzat”) 28.4.1.1 pontja alapján. A Határozat 
indokolása értelmében a Kibocsátó 2019. május 22. napján határozott alaptőkéjének 
201.240.000,- Forintra történő felemeléséről – 156.184.352 darab, a Kibocsátó „A” 
sorozatú törzsrészvényeivel (továbbiakban: „Törzsrészvény”) minden azonos jogokat 
biztosító új részvények forgalomba hozatalával – amelyet a Fővárosi Törvényszék 
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Cégbírósága Cg.01-10-043483/304 számú végzésével 2019. augusztus 1-i hatállyal 
jegyzett be a cégnyilvántartásba. A terméklistán már szereplő értékpapírral 
megegyező jogosultságú Törzsrészvények tőzsdei bevezetésére vonatkozó 
Szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve 16.1.2. a) 
pontja értelmében 90 (kilencven) napos határidő áll rendelkezésre a Kibocsátónak a 
részvények tőzsdére való bevezetésére, amely eredménytelenül telt el. A Kibocsátó 
tájékoztatta a Befektetőit, hogy a Törzsrészvények BÉT-re való bevezetéséhez 
készített tájékoztató már benyújtásra került a Magyar Nemzeti Bankhoz, és a 
Kibocsátó mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb eleget tegyen 
a BÉT Szabályzatában foglaltaknak a Törzsrészvények BÉT-re való bevezetésével. A 
Kibocsátó tájékoztatást adott arról, hogy a Kibocsátó 2019. május 22. napján 
elhatározott alaptőke-emelése során kibocsátott részvények BÉT által működtetett 
szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató jóváhagyása 
tárgyában indult eljárás – a Kibocsátó tájékoztatási kötelezettségének való 
megfelelés ellenőrzésére 2019. október 15. napján hivatalból indított célvizsgálatot 
lezáró döntés meghozataláig – az MNB által 2019. december 20. napján 
felfüggesztésre került. 

5. A Fővárosi Törvényszék 2020.02.06-i Cg.01-10-043483/336. számú 
végzésében jóváhagyta a Társaság 2019.10.01-i Közgyűlésen elfogadott 
tőkeemelését, miszerint a Kibocsátó jegyzett tőkéje 298.740.000 Ft-ra került 
megemelésre. Kibocsátó tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az MNB 2019. október 
15. napjától hivatalból indított célvizsgálatot folytat a Kibocsátónál a Tpt. 55. §-ában 
rögzített rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzése 
érdekében, ideértve a Kibocsátónál folyamatban lévő alaptőke-emelésekhez 
kapcsolódó közzétételek jogszabályi megfelelőségének ellenőrzését is. 

6. Kovács Péter úr 2020.02.12-én lemondott a Kibocsátó Igazgatóságában 
betöltött tisztségéről. Az Igazgatóság a lemondást tudomásul vette, egyúttal ezúton 
is megköszöni Kovács Péter úrnak a Kibocsátó sikeres reorganizációja érdekében 
kifejtett erőfeszítéseit és hozzájárulását. 

7. A Társaság indikatív vételi ajánlatot tett a Communication Technologies Kft.  
(1116 Budapest, Fehérvári út 126-128., Cg. 01-09-711614, a továbbiakban Céltársaság) 
51 százalékos üzletrésze megvásárlására 2019. december 9-én.  A Kibocsátó és a 
Céltársaság tulajdonosai a 2020. február 12-én tartott tárgyalási fordulón közösen 
megállapodtak abban, hogy az akvizíciós tárgyalásokat megszüntetik, figyelemmel 
arra, hogy a felek között az ügylet több lényeges feltétele tekintetében nem jött létre 
egyetértés. 

8. A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Delta Systems Kft a 
következő gyártói elismerésekben részesült:  

• 2019. ÉV LEGNAGYOBB FORGALMÚ HPE (Hewlett Packard Enterprise) 
PARTNERE  
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• 2019. ÉV LEGNAGYOBB ARUBA FORGALMÚ HPE (Hewlett Packard Enterprise) 
PARTNERE 

9. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése: 

A tranzakciót megelőzően Neuman Péter közvetlen tulajdonában 850.000 darab EST 
MEDIA törzsrészvény (750.000 darab HU0000170170 ISIN kódú EST MEDIA Nyrt. 
törzsrészvény, és 100.000 darab HU0000151956 ISIN kódú EST MEDIA Nyrt. „A” 
sorozatú törzsrészvény) volt, közvetett tulajdonában pedig - részben a GlobTerm 
Kft-n, részben a Friends of Alberich Kft-n keresztül – 41.148.610 db, a Kibocsátó által 
kibocsátott részvény volt. 2020.02.18. napján Neuman Péter a kizárólagos 
tulajdonában lévő Globterm Kft-től megszerzett 20.500.000 darab EST MEDIA Nyrt. 
törzsrészvényt (HU0000170170). Erre tekintettel a szavazati jogok megoszlása az 
alábbiak szerint változott: Neuman Péter 2020.02.18. napjának végére közvetlenül 
21.350.000 darab részvénnyel, közvetetten pedig 20.648.610 darab, a Kibocsátó által 
kibocsátott részvénnyel rendelkezett, amely összesen – változatlanul - a szavazati 
jogok 16,28%-át testesíti meg. 

10. Hetényi László úr 2020. február 24. napjával lemondott a Társaság 
Igazgatóságában betöltött tisztségéről. Az Igazgatóság a lemondást tudomásul 
vette, egyúttal megköszönte Hetényi László úrnak eddigi tevékenységét és további 
sikereket kívánt szakmai pályafutásához. 

11. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése: 

Berki Ferenc ellenőrzése alatt álló BFINGATLAN Kft. 12.000.000 darab EST MEDIA 
Nyrt. törzsrészvényt (HU0000170170) szerzett meg. Erre tekintettel Berki Ferenc 
2020.02.27. napjának végére a BFINGATLAN Kft-n keresztül 24.000.000 darab, a 
Kibocsátó által kibocsátott részvénnyel rendelkezett, ami a szavazati jogok 9,3%-át 
testesíti meg. Berki Ferenc összehangoltan jár el a következő személyekkel: dr. Barna 
Zsolt és Antal Kadosa Adorján. Az összehangoltan eljáró személyek együttesen 
75.600.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkeznek, szavazati joguk 
együttes mértéke 29,3%. 

12. A Részvénytársaságban történt befolyásszerzés:  

Dr. Barna Zsolt úr (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.), dr. Antal Kadosa Adorján 
úr (2013 Pomáz, Panoráma köz 1.) és Berki Ferenc úr (2051 Biatorbágy, Forrás utca 
8909.) bejelentették, hogy az EST MEDIA Nyrt. tekintetében a Tpt. 5. § (1) bekezdés 
100. pontja szerint összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek. 2020. február 
27. napján a Berki Ferenc úr ellenőrzése alatt álló BFINGATLAN Kft. 12.000.000 darab 
törzsrészvényt szerzett az EST MEDIA Nyrt.-ben. Erre tekintettel Berki Ferenc úr 2020. 
február 27. napjának végére a BFINGATLAN Kft-n keresztül 24.000.000 darab EST 
MEDIA Nyrt. részvénnyel rendelkezett, ami a szavazati jogok 9,3 százalékát testesíti 
meg (átlépett küszöbérték: 5 százalék). Dr. Barna Zsolt, dr. Antal Kadosa Adorján és 
Berki Ferenc urak ezzel együttesen (a dr. Barna Zsolt és dr. Antal Kadosa Adorján 
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urak által korábban megszerzett 51.600.000 darab részvénnyel együtt) 75.600.000 
darab törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az EST MEDIA Nyrt.-ben együttesen 29,3 
százalék mértékű befolyással rendelkeznek (átlépett küszöbérték: 25 százalék). A 
befolyás mértékének meghatározására a jelen bejelentés napjáig ténylegesen 
kibocsátott részvények darabszáma (258.000.000 db) alapján került sor. A 2019.12.11-
i hatállyal bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott 125.000.000 db részvény 
megkeletkeztetésére a jelen közzététel napjáig még nem került sor. Erre 
figyelemmel, Az új részvények előállításakor az összehangoltan eljáró személyek 
együttes befolyása – amennyiben az általuk tulajdonolt részvények számában ezen 
időpontig változás nem következik be – 20% alá csökken. A Kibocsátó tájékoztatásul 
közli továbbá, hogy a BÉT hivatalos oldalán (bet.hu) az 5 %-ot meghaladó tulajdoni 
hányaddal rendelkező részvénytulajdonosok listája nem a fentiekben meghatározott 
számítási mód alapján került meghatározásra. Az eltérés oka, hogy a BÉT hivatalos 
oldalán csak a BÉT-re bevezetett részvénymennyiségre vonatkozó információk 
szerepeltethetők. 

13. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020. február 26. napján kelt és a 
Társaság eljáró jogi képviselője által 2020. március 2. napján átvett Cg. 01-10-
043483/340 számú végzésével elrendelte a Társaság tekintetében az alábbi 
változások cégjegyzékbe történő bejegyzését: A cégbíróság az alábbi változás 
cégjegyzékbe történő bejegyzését 2019. október 9-i hatállyal rendelte el:  

• A Társaság vezető tisztségviselői közül törlésre került dr. Perger Gábor igazgatósági 
tag. A cégbíróság az alábbi változások cégjegyzékbe történő bejegyzését 2019. 
december 11-i hatállyal rendelte el:  

• A Társaság elnevezése Delta Technologies Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságra, cég rövidített elnevezése Delta Technologies Nyrt.-re módosult.  

• A Társaság idegen nyelvű elnevezése, illetve idegen nyelvű rövidített elnevezése 
Delta Technologies Public Limited Company-re, illetve Delta Technologies Plc.-re 
módosult. 

• A Társaság székhelye a 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. címre módosult. 

• A Társaság vezető tisztségviselői közül törlésre került Papp István, Hetényi László 
és Szlankó János igazgatósági tag.  

• A Társaság vezető tisztségviselőiként bejegyzésre került Szlankó János, Papp István, 
Hetényi László, Hartmann István, Pércsi Levente, Bártfai Zsolt és Csontos Zoltán 
igazgatósági tag. Papp István, Hetényi László és Szlankó János igazgatósági tagok 
törlésére és ismételt bejegyzésére cégjegyzési jogosultságuk változása miatt került 
sor (a korábbi együttes cégjegyzési jogosultságuk meghatározott személyekkel való 
együttes cégjegyzési jogosultságra változott).  
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A cégbíróság az alábbi változás cégjegyzékbe történő bejegyzését 2020. február 7-
i hatállyal rendelte el:  

• A Társaság vezető tisztségviselői közül törlésre került Kovács Péter igazgatósági 
tag. Valamennyi fenti változás tekintetében 2020. február 26. a törlés, illetve a 
bejegyzés kelte.  

14. A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a Delta Systems Kft 
cégadataiban történt változásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020. 
március 2. napján kelt és a Társaság eljáró jogi képviselője által 2020. március 3. 
napján átvett Cg. 01-09-882938/112 számú végzésével elrendelte a Delta Systems 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; cg. 01-09-
882938), mint a Társaság leányvállalata tekintetében az alábbi változás cégjegyzékbe 
történő bejegyzését, 2020. február 6-i hatállyal:  

• a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, 
Róbert Károly krt. 70-74.; cg. 01-10-048473) egyedüli tulajdonos (alapító) adatai 
törlésre kerültek,  

• a Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint egyedüli 
tulajdonos (alapító) adatai bejegyzésre kerültek. 

15. A Társaság 2020.03.10-én felvette a kapcsolatot a KELER Zrt.-vel annak 
érdekében, hogy megkeletkeztesse a 2020. február 10. napján kézbesített végzéssel 
bejegyzett tőkeemelésből származó 125.000.000 darab részvényt. A részvények 
megkeletkeztetésére előreláthatólag 2020. március 27-én kerül sor.  

16. 2020.03.10-én sor került a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi 
Szervezete (TEBÉSZ) által a Kibocsátó ellen indított eljárás első perfelvételi 
tárgyalására. A tárgyalás során a Kibocsátó jogi képviselői minden felmerült kérdésre 
válaszoltak, a felperesi állításokat cáfolták.  

17. A Társaság  ügyében az MNB H-PJ-III-B-15/2020. számú határozatot hozott, 
melyben elmarasztalja a Társaságot.   

A Magyar Nemzeti Bank 2020. március 17. napján kiadmányozott H-PJ-III-B-15/2020. 
számú határozatában a következő rendelkezéseket tette: „A Delta Technologies 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábbi név: EST MEDIA Vagyonkezelő 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly 
körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483) (Kibocsátó) feletti folyamatos 
felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi 
határozatot hozza.  

I. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.1.4. pontjában foglalt jogsértést 
megvalósító magatartás – konkrétan a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre 
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vonatkozó előírások megsértése – miatt figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben 
mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítse a 
rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét.  

II. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.1.4. pontjában foglalt jogsértést 
megvalósító magatartás – konkrétan a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozó előírások megsértése – miatt 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint 
összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót.  

III. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.2.1., 3.2.2.1. és 3.2.2.2 pontjaiban és a 
3.4.1., 3.4.2.1. és 3.4.2.2 pontjaiban foglalt jogsértést megvalósító magatartások – 
konkrétan a bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó előírások 
megsértése – miatt figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor 
teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegyen eleget a 
bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó kötelezettségeinek.  

IV. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy jelen határozat véglegessé válását követő 
3 munkanapon belül küldje meg az MNB részére a 2019. május 22. napján 
elhatározott alaptőke-emeléssel és a 2019. július 30. napján közzétett alaptőke-
emeléssel összefüggésben azonosított bennfentes információ vonatkozásában 
elkészített, a vonatkozó jogszabályokkal és az MNB jelen határozatban tett 
megállapításaival összhangban álló bennfentesek jegyzékét.  

V. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.2.1., 3.2.2.1. és 3.2.2.2 pontjaiban és a 
3.4.1., 3.4.2.1. és 3.4.2.2 pontjaiban foglalt jogsértést megvalósító magatartások – 
konkrétan a bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó előírások 
megsértése – miatt a Kibocsátót 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió forint felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi.  

VI. Az MNB megtiltja a Kibocsátó számára, hogy a jelen határozat indokolásának 
3.3.2. pontjában foglalt jogsértést megvalósító magatartást – konkrétan a piaci 
visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ 
közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – ismételten megsértse.  

VII. Az MNB a jelen határozat indokolásának 3.3.2. pontjában foglalt jogsértést 
megvalósító magatartás – konkrétan a bennfentes információ közzétételére 
vonatkozó előírások megsértése – miatt 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint 
összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. A döntés alapjául 
szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. (…)”  

18. A Társaság  ügyében az MNB H-PJ-III-B-16/2020. számú határozatot hozott, 
melyben elmarasztalja a Társaságot.   

A Magyar Nemzeti Bank 2020. március 17. napján kiadmányozott H-PJ-III-B-16/2020. 
számú határozatában a következő rendelkezéseket tette: „A Delta Technologies 
Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal [(korábbi név: EST MEDIA Vagyonkezelő 
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Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly 
körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483)] (Kibocsátó) szemben folytatott 
célvizsgálat keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság 
tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi határozatot 
hozza.  

I. Az MNB a jelen határozat indokolásának 4.1. pontjában foglalt jogsértést 
megvalósító magatartás – konkrétan a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozó előírások megsértése – miatt figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben 
mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítse a 
rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét. 

II. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége 
keretében haladéktalanul intézkedjen a jelen határozat 4.1. pontjában vizsgált 
információk közzétételéről.  

III. Az MNB a jelen határozat indokolásának 4.1. pontjában foglalt jogsértést 
megvalósító magatartás – konkrétan a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozó előírások megsértése – miatt 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű 
felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót.  

IV. Az MNB megtiltja a Kibocsátó számára, hogy a jelen határozat indokolásának 
4.2.1. és 4.2.2. pontjában foglalt jogsértést megvalósító magatartást – konkrétan a 
piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a piaci manipuláció 
tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését – megismételje.  

V. Az MNB a jelen határozat indokolásának 4.2.1. és 4.2.2. pontjában foglalt 
jogsértést megvalósító magatartás – konkrétan a piaci visszaélésekről szóló európai 
uniós rendeletben foglalt, a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések megsértése – miatt 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint összegű 
piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót. A döntés alapjául szolgáló 
tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank fenti határozataiban foglalt megállapításokat és 
az ezek alapján hozott intézkedéseket, valamint a bírság megalapozottságát vitatja, 
ezért mérlegeli a rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségeket.  

A Társaság 2020.03.19-én tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank H-PJ-III-B-16/2020. számú határozata II. pontjában foglaltakkal nem ért egyet, 
és azt megalapozatlannak tartja.  

A Kibocsátó 2019.07.30. napján üzletrész adásvételi szerződést írt alá a Deltagroup 
Holding Zrt-vel (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., Cg. 01-10-048473), a 
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., Cg. 01-09-882938) 
megvásárlásáról. A vonatkozó szerződés akként rendelkezett, hogy a Deltagroup 
Holding Zrt. a GINOP-1.2.1-15.2015.00791 számú („A Delta Systems Kft. termelési 
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kapacitásainak bővítése” megnevezésű) támogatási szerződésben meghatározott 
tárgyi eszközöket, az ezekhez kapcsolódó tevékenység mérlegtételeit ki kívánja 
vonni a Delta Systems Kft-ből. A kivonásra sor kerülhet adásvétel, apport, az 
Deltagroup Holding Zrt-ből való cégjogi kiválás, vagy egyéb jogcímen is. A Kibocsátó 
a szerződés aláírásával hozzájárult az ezzel kapcsolatos költségek Delta Systems Kft-
ra való terheléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez, függetlenül ezen 
eszközök értékétől, illetve a vonatkozó szerződés szerinti ellenértéktől. A szerződés 
értelmében, amennyiben ezen kivonásra nem kerül sor a zárási időpontig, úgy a 
Deltagroup Holding Zrt. és a Delta Systems Kft. a kivonás megtörténtét követő egy 
(1) hónapon belül elszámolnak egymással a kivonással érintett tevékenység 
eredményével, amely a Deltagroup Holding Zrt-t illeti. Felek rögzítették, hogy ezen 
elszámolás nem érinti a Szerződés szerinti vételárat. A Kibocsátó a Magyar Nemzeti 
Bank általi kötelezésen felül rögzíti továbbá, hogy a fenti rendelkezést a szerződő 
felek 2019.12.04-én hatályon kívül helyezték, így azt a végső szerződés nem 
tartalmazta. A módosított szerződés szerint a Delta Systems Kft. tranzakció zárására 
sor került. 

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank 2020. március 17. napján kiadmányozott H-PJ-
III-B-16/2020. számú határozatában foglalt megállapításokat és az ezek alapján 
hozott intézkedéseket, valamint a bírság megalapozottságát vitatja, ezért a 
rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségével élve 2020.04.20-i közleménye szerint 
pert indított a Fővárosi Törvényszék előtt az MNB határozatának megsemmisítése 
érdekében. A Kibocsátó továbbá kérte, hogy a bíróság a határozatban foglaltak 
végrehajtásának teljes halasztó hatályát rendelje el, felfüggesztve a bírság 
befizetésére vonatkozó kötelezést. 

A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a kérelmet, amely ellen a Társaság a 
Kúriához fellebbezett. A Kúria 2020.06.09-ig nem hozott döntést a fellebbezés 
kérdésében, a Magyar Nemzeti Bank azonban 2020. június 8. napján elrendelte a 
bírságösszeg végrehajtását. A fentiekre tekintettel a Társaság 2020.06.09-én 
jogkövető magatartását bizonyítva megfizette a határozatban foglalt bírságösszeget, 
ugyanakkor a  a Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-16/2020. számú határozatában 
foglaltakkal változatlanul nem ért egyet, azt a Fővárosi Törvényszék előtt 
folyamatban lévő perben továbbra is vitatja. A bírságösszeg megfizetése érdekében 
a Társaság 100%-os leányvállalata, a Delta Systems Kft. 105.300.000,- Ft összegű 
kölcsönt bocsátott a Delta Technologies Nyrt. rendelkezésére kölcsönügylet alapján. 

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2020. június 9. napján befizette a Magyar Nemzeti 
Bank 2020. március 17. napján kiadmányozott határozatában foglalt bírságot és az 
összeg az MNB számlájára jóváírásra került, az MNB 2020.06.11-én megszüntette a 
végrehajtási eljárást. 

19. A Delta Technologies Nyrt. igazgatósága – mint a Kibocsátó 100%-os 
tulajdonában lévő E.M. PRIME HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Cg. 01-09-335119; székhely: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.; az 
„E.M. PRIME”) egyedüli tagjának képviselője – 2020. március 24-i hatállyal visszahívta 
tisztségéből a Társaság ügyvezetőjét, Kovács Pétert és a Társaság ügyvezetőjének 
megválasztotta Pércsi Leventét önálló cégjegyzési joggal és határozatlan 
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időtartamra, azzal, hogy a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A Delta 
Technologies Nyrt. igazgatósága az E.M. PRIME székhelyét 2020. március 24-i 
hatállyal áthelyezte a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre. A Delta 
Technologies Nyrt. igazgatósága az E.M. PRIME alapító okiratát a fentieknek 
megfelelően módosította, és elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát. 

20. 2020.03.24-én a Társaság MRP szervezetet alapított. Mivel a Kibocsátó 
alapvető célja, hogy előmozdítsa a gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását, és 
mivel a fenti célok elérésében kiemelkedő szerepe van a 100%-os tulajdonában álló 
Delta Systems Kft-nek és munkavállalóinak, továbbá mivel a Kibocsátó alapvető 
érdeke ennélfogva a munkavállalói lojalitásának és tulajdonosi szemléletének 
erősítése, ezért 2020. március 24-én a Delta Technologies Nyrt. igazgatósága 
Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megalapításáról, valamint a 
kapcsolódó Javadalmazási Politikák elfogadásáról határozott. Az MRP szervezet 
neve: Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 
(rövidített elnevezés: Delta Technologies MRP Szervezet). A Delta Technologies MRP 
Szervezetét (MRP Szervezet) a Kibocsátó, mint Alapító pénzbeli vagyoni 
hozzájárulással hozza létre oly módon, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulással 
közvetlenül a Munkavállalók szereznek tagi részesedést az MRP Szervezetben. Az 
MRP Szervezet a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság részvényeinek – tőzsdén 
kívüli - megszerzésére használja fel, majd a Javadalmazási Politikák lejártakor az 
adott Javadalmazási Politika keretében megszerzett részvényeket pénzre váltja át, és 
az ebből származó összeget fizeti ki a Munkavállalók részére. Ez a Társaság 
gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kötött javadalmazási forma, mivel a 
Javadalmazási Politika keretében munkavállalói kifizetésre abban az esetben van 
mód, ha teljesülnek a Javadalmazási Politikában meghatározott – a Társaság 
gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kötött – javadalmazási feltételek. A 
javadalmazási feltételek esetleges meghiúsulása esetén a Munkavállalók 
javadalmazására nem kerül sor, a tagi részesedések átszállnak az alapítóra, a pénzre 
váltásból befolyó összeg pedig ebben az esetben Alapítót illeti meg. A Delta 
Technologies MRP Szervezetnek a Delta Systems Kft. 34 Munkavállalója lesz tagja (A 
Kibocsátó igazgatóságának tagjai, valamint a Kibocsátó és leányvállalatainak vezető 
tisztségviselői nem leszenek tagjai az MRP Szervezetnek). A jóváhagyott 4 db 
Javadalmazási Politika elindításához az Alapító vagyoni hozzájárulást teljesít, aminek 
összege 422.627.906 forint. 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi 
Programról (MRP törvény) előírásai alapján a jóváhagyott Javadalmazási Politikák 
keretében – a javadalmazási feltételek teljesítése esetén –a következő időpontokban 
kerülhet sor kifizetésre: 2022. július, 2023. január, 2023 július, 2024. január. 

A Fővárosi Törvényszék a 2020. május 12. napján kelt 77.Pk.60.207/2020/2 számú 
végzésével 01-05-0000156 számon nyilvántartásba vette a Delta Technologies MRP 
Szervezetet. A végzés 2020. május 28-án vált jogerőssé. 

21. A Társaság befektetői kapcsolattartói feladatait 2020. március 27. napjától 
Kövesdi Péter látja el. Elérhetőségei: E-mail: kovesdip@delta.hu Telefon: +36-1-437-
5200 Fax: +36-1-437-5299. A Kapcsolattartó személyének változásáról a Társaság 
2020.03.27-én tájékoztatta a Befektetőket. 
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22. A  2019. december 11-i hatállyal bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott 
125.000.000 db részvényének megkeletkeztetésére 2020. március 27. napján sor 
került. A megkeletkeztetett részvények tőzsdei bevezetésére még nem került sor. Az 
újonnan megkeletkeztetett részvények a Deltagroup Holding Zrt. (székhely: 1134 
Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-048473) tulajdonába 
kerültek, mint a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-
74.; cégjegyzékszám: 01-09-882938) Kibocsátó általi akvirálásának fennmaradó 
ellenértéke. A tranzakció következtében a Deltagroup Holding Zrt. a Kibocsátóban 
megtestesített szavazati jogok 32,64 százalékával rendelkezik, amellyel átlépte a Tpt. 
61. §-ában meghatározott 30% küszöbértéket. A Társaság felhívta részvényesei 
figyelmét, hogy a fenti részvények megkeletkeztetését követően a Kibocsátó 
törzsrészvényeinek száma 258.000.000 db-ról 383.000.000 db-ra változott, amely 
következtében a részvényesek által birtokolt részvények által megtestesítette 
szavazati jogok aránya megváltozik, amely egyes részvényesek esetében a Tpt. 61. § 
szerinti bejelentési kötelezettséget keletkeztet, amelyet a Kibocsátó és a Magyar 
Nemzeti Bank felé kell teljesítenie. 

23. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló 
személyekre vonatkozó adatokat tett közzé a Társaság 20020.03.27-én, mely szerint 
az alábbi ügyletek köttettek: 

1. ügylet: HU0000170170: értékpapír-kölcsön (Kölcsönbe adás)  

2. ügylet: HU0000151956: értékpapír-kölcsön (Kölcsönbe adás)  

3. ügylet: HU0000170170: adásvétel (eladás)  

4. ügylet: HU0000170170: jegyzésben való részvétel  

Az ügyletek nem kapcsolódnak részvényopciós programhoz. 

 

24. Szavazati jogok arányának változása: 

2020. március 27. napján Neuman Péter közvetlenül 100.000 darab HU0000151956 
ISIN kódú törzsrészvénnyel és 21.250.000 darab HU0000170170 ISIN kódú 
törzsrészvénnyel, közvetetten pedig 20.648.610 darab, HU0000170170 ISIN kódú 
törzsrészvénnyel rendelkezik. A Kibocsátó által a 2019. december 11-i hatállyal 
bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott 125.000.000 darab részvény 
megkeletkeztetésére 2020. március 27. napján sor került. Erre tekintettel Neuman 
Péter befolyása a Kibocsátóban 2020. március 27. napjának végére – bár a 
közvetlenül és közvetve tulajdonolt részvényeinek mennyisége nem változott – 
16,28%-ról 10,96%-ra csökkent. 
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25. Szavazati jogok arányának változása: 

2020. március 27. napján a Kibocsátó által közzétettek szerint a 2019. december 11-i 
hatállyal bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott 125.000.000 db részvényének 
megkeletkeztetésére sor került, ennek eredményeképpen a Kibocsátó részvényei 
által képviselt szavazati jogok aránya megváltozott. A dr. Barna Zsolt úr által birtokolt 
25.800.000 darab DELTA TECHNOLOGIES törzsrészvény a szavazati jogok 6,74%-át 
testesíti meg, amellyel befolyása 10% alá csökkent. A dr. Antal Kadosa Adorján úr 
által birtokolt 25.800.000 darab DELTA TECHNOLOGIES törzsrészvény a szavazati 
jogok 6,74%-át testesíti meg, amellyel befolyása 10% alá csökkent. A BFIngatlan Kft. 
által birtokolt 24.000.000 darab DELTA TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvény a 
szavazati jogok 6,27%-át testesíti meg. (A korábban közzétett 5% fölött maradt.) Dr. 
Barna Zsolt, dr. Antal Kadosa Adorján és Berki Ferenc (A BFIngatlan Kft-n keresztül 
közvetetten) – mint a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangoltan 
eljárónak minősülő személyek – együttesen 75.600.000 darab DELTA 
TECHNOLOGIES törzsrészvényt birtokolnak, amely a Kibocsátóban együttesen 
19,74% mértékű befolyást testesít meg. 

A Társaság tájékoztatta Befektetőit a Delta Technologies Nyrt egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabályáról, melyben átvezetésre kerültek a korábbi időszak 
cégbejegyzési változásai, melyekről a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága végzést 
bocsátott ki, továbbá egyéb, a Társaság működését érintő szabályok.   

26. A Covid19 járvány kirobbanását követően életbe lépett a  társaságnál a 
Pandémiás terv, majd röviddel ezután, a Delta Csoport operatív törzset hozott létre. 
Az Operatív törzs célja a megelőzés, az egyes személyek és a munkavállalói állomány 
egészségének védelme, továbbá a cég fenntartható működésének biztosítása a 
járvánnyal érintett nehéz időszakban. Első intézkedéscsomagját 2020.03.12-én 
vezette be. A Törzs folyamatosan értékeli a helyzetet - figyelembe véve a 
kormányzati intézkedéseket -  döntéseket hoz, intézkedéseket rendel el a munkáltató 
nevében, mely rendelkezések a Társaság minden munkavállalójára és vezető 
tisztségviselőjére, a társasághoz érkező vendégek részére is  kötelező érvényűek.  

27. A Társaság könyvvizsgálója, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT 
Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthori 
utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09- 681313, adószám: 11883816-2-41) 
bejelentette, hogy a Társaság cégjegyzékben szereplő könyvvizsgálója, dr. Sugárné 
Kéri Anna személyében felelős könyvvizsgáló 2019. szeptember 25. napján elhunyt. 
A könyvvizsgáló cég az elhunyt személyében felelős könyvvizsgáló helyére Dr. 
Eperjesi Ferenc kamarai tag könyvvizsgálót (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, 
lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161) javasolta. 
Tekintettel arra, hogy a járványügyi helyzet miatt elrendelt kormányzati intézkedések 
nem tették lehetővé közgyűlés megtartását, ugyanakkor a 2019. éves beszámoló 
könyvvizsgálatát el kell végezni, a Kibocsátó igazgatósága – a személyében felelős 
könyvvizsgáló személyének hatályosítását célzó cégbírósági változásbejegyzési 
kérelem lefolytatása érdekében – a 2020. április 8. napján tartott szavazáson a 
következő határozatot hozta: A Delta Technologies Nyrt. Igazgatóságának 2020. 
április 7. napján kezdeményezett írásbeli szavazásán meghozott 1/2020. (04. 08.) IG 
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számú határozata: A Delta Technologies Nyrt. igazgatósága tudomásul veszi a 
Társaság könyvvizsgáló cége, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, 
Könyvvezető és Adószakértő Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 
1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41) bejelentését, miszerint 
a Társaság cégjegyzékben szereplő könyvvizsgálója, dr. Sugárné Kéri Anna 
személyében felelős könyvvizsgáló 2019. szeptember 25. napján elhunyt. Egyúttal 
bejelentette, hogy a Társaság személyében felelős könyvvizsgálójának kijelölte Dr. 
Eperjesi Ferencet (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady 
Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161) azzal, hogy a megbízatásának lejárata 
megegyezik a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és 
Adószakértő Kft. megbízásának lejáratával, azaz 2020. április 30. napjával. Az új 
személyében felelős könyvvizsgáló megbízatása kiterjed a Társaság 2019-es üzleti 
éve éves beszámolójának könyvvizsgálatára is. A Delta Technologies Nyrt. 
igazgatósága tudomásul veszi Dr. Eperjesi Ferenc (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, 
lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161) kijelölését 
azzal, hogy a megbízatásának lejárata megegyezik a MOORE STEPHENS K-E-S 
AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. megbízásának lejáratával, 
azaz 2020. április 30. napjával. Az új személyében felelős könyvvizsgáló megbízatása 
kiterjed a Társaság 2019-es üzleti éve éves beszámolójának könyvvizsgálatára is. 

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. április 19. napján kelt, a Társaság jogi 
képviselője által 2020. április 20-án átvett Cg.01-10-043483/347. számú végzésével 
elrendelte a cégjegyzékbe bejegyzésre került 2020. április 8-i hatállyal, hogy a 
Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgáló 2020.04.30-ig 
terjedő időtartamra Dr. Eperjesi Ferenc. 

28. A Delta Technologies Nyrt. (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, 
Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) 2020. március 31. napján 
összehívta az éves rendes közgyűlését 2020. április 30. napján 10.00 órára (a 
továbbiakban: „Közgyűlés”). A koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán kialakult 
helyzet miatt, figyelembe véve különösen a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. §-
ában foglalt tilalmakat, valamint a rendelkezésre álló nyilvános információkat, a 
közgyűlést a részvényesek, munkavállalók, tisztségviselők, partnerek és ügyfelek 
egészségét és biztonságát előtérbe helyezve, a közgyűlést a kitűzött időpontban 
nem volt lehetőség megtartani.  

Ehhez kapcsolódóan a Társaság 2020.04.09-én tájékoztatta a nyilvánosságot a  
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére 
vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletre (a 
továbbiakban: „Rendelet”) tekintettel. A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a 
Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a közgyűlési 
meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának 
elfogadását és az alapszabály módosítását, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott kérdéseket is. A Rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a Társaság 
Igazgatósága 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóság 
az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet. A fentiekre 
tekintettel a Társaság értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2020. év 
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rendes közgyűlése nem kerül megtartásra. Ugyanakkor a Társaság az éves közgyűlés 
meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a honlapján 
közzéteszi azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 
3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 
nappal kell közzétenni. Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy 
a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és állandó könyvvizsgálójának megbízatása 
– a Rendelet 9. §-ának (9) bekezdése alapján – a veszélyhelyzet lejártát követő soron 
következő közgyűlés napjáig fennmarad, és a felügyelőbizottsági tagok és az állandó 
könyvvizsgáló eddig az időpontig kötelesek a feladatukat ellátni. Az Igazgatóság 
ugyancsak tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság a közgyűlési 
hatáskörben meghozott meghozott határozatait a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi. 
Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés utólagos 
összehívásával kapcsolatban a Rendelet 9. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott 
jogokkal rendelkeznek. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket 
illeti meg, akik a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel 
összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság 
részvénykönyvében szerepelnek. Végül az Igazgatóság arról is tájékoztatja a Tisztelt 
Részvényeseket, hogy a közgyűlés meghívóját, továbbá a Ptk. 3:272. § (3) b) pontja 
szerinti iratokat a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a honlapján teszi közzé. A 
Társaság a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei 
minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult 
helyzetben is a részvényesei érdekeit szem előtt tartja. 

29. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. április 13. napján kelt Cg.01-09-
882938/117. számú végzésével elrendelte a Delta Systems Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; cg. 01-09-882938) - mint a 
Társaság leányvállalata - tekintetében a létesítő okirat kelte változásának 
cégjegyzékbe történő bejegyzését 2020. március 24.-i hatállyal, a létesítő okirat 
következő változásaira tekintettel:  

• a Társaság a Delta Systems Kft. egyedüli tulajdonosaként (alapító) a létesítő 
okiratban feltüntetésre került  

• Pércsi Levente a Delta Systems Kft. vezető tisztségviselője a társaság 
ügyvezetését 2020. március 31. napjáig munkaviszonyban, 2020. április 1. napától 
megbízási jogviszonyban látja el. 

30. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. április 15. napján kelt, a Társaság 
jogi képviselője által 2020. április 17-én átvett Cg.01-09-335119/16. számú végzésével 
elrendelte az E.M. PRIME HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.; adószáma: 26613231-2-41) - mint a 
Társaság leányvállalata - tekintetében az alábbi változások cégjegyzékbe történő 
bejegyzését:  

• új létesítő okirat  

• a székhely változása (új székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.)  
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• a korábbi vezető tisztségviselő visszahívását követően Pércsi Levente Gábor 
önálló képviseletre jogosult ügyvezetővé történő megválasztása  

• a könyvvizsgáló választása 2020. 05. 31-ig terjedő időtartamra  

• a cég elektronikus elérhetőségének változása (tozsde@delta.hu) 

31. A Társaság igazgatósága – a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) 
bekezdései alapján – írásbeli határozathozatal útján közgyűlési hatáskörben eljárva 
a következő határozatokat hozta a Társaság 2019. évi beszámolójával kapcsolatban 

• 1/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság elfogadja a 2019. évi üzleti jelentést.  

• 2/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja a Felügyelőbizottság 
véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatóság adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.  

• 3/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja az Audit Bizottság 
véleményét a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatóság adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.  

• 4/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja a könyvvizsgálói 
jelentésben foglaltakat.  

• 5/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): A könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve az Igazgatóság elfogadja a 
Társaság 2019. évi különálló IFRS beszámolóját az előterjesztés mellékletének 
megfelelően 2.383.928 ezer Ft mérlegfőösszeggel, -124.166 ezer Ft saját tőkével, -
280.281 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, míg a 2019. évi konszolidált IFRS szerinti 
beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 2.384.030 ezer Ft 
mérlegfőösszeggel, -124.991 ezer Ft saját tőkével, -281.106 ezer Ft teljes átfogó 
eredménnyel.  

• 6/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): A könyvvizsgáló, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentését 
figyelembe véve az Igazgatóság akként dönt, hogy a 2019. évi működés után a 
Társaság nem fizet osztalékot, és az adózott eredményt az eredménytartalékba 
helyezi.  
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• 7/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság jóváhagyja és elfogadja a Társaság 2019-es 
beszámolójának részét képező Felelős Társaságirányítási Jelentést.  

• 8/2020. (04. 30.) számú IG határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság – az igazgatóság, a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság 
és az Audit Bizottság jelentésére tekintettel – a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy 
a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2019. üzleti évben az ügyvezetési 
tevékenységük során a Társság érdekeinek figyelembevételével jártak el. Az 
Igazgatóság a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2019. üzleti év során 
bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a felmentvényt megadja. A 
felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a 
felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak 
voltak. 

32. A társaság 2020.04.30-án nyilvánosságra hozta 2019. évi Egyedi éves 
jelentését, 2019. évi Konszolidált éves jelentését és 2019. évi Felelős társaságirányítási 
jelentését. 

33. A Társaság igazgatósága – a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) 
bekezdései alapján – írásbeli határozathozatal útján közgyűlési hatáskörben eljárva 
meghozta a következő határozatokat a Társaság közgyűlésének hatáskörében:  

• 1/2020. (05. 07.) IG számú határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az Alapszabály preambuluma a vonatkozó közgyűlési (igazgatósági) határozatok 
adataival módosul.  

2. Az Alapszabály X.14. pontjából törlésre kerülnek Hetényi László lemondott 
igazgatósági tag adatai.  

3. Az Alapszabály XII.1. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul, és 
kiegészül az alábbi új 4. bekezdéssel: „a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT 
Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 
Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09- 681313, MKVK nyilvántartási szám: 
001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Dr. Eperjesi Ferenc 
kamarai tag könyvvizsgáló (anyja születési neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, 
Ady Endre út 20., MKVK tagsági szám: 003161) látja el. Közgyűlési felhatalmazás 
alapján az Igazgatóság jogosult arra, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló 
változása esetén döntsön az új személyében felelős könyvvizsgáló elfogadásáról, az 
alapszabály kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról.”  

4. Az Alapszabály XIV.1-2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:  
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„1. A Társaság első üzleti éve a Társaság alapításának napjától ugyanazon év 
december 31-ig tartott.  

2. A Társaság további üzleti évei 2019. december 31-ig megegyeztek a naptári évvel. 
Az ezt követő üzleti év 2020. január 1. napjától 2020. június 30. napjáig tart, majd azt 
követően a Társaság minden üzleti éve a naptári év július 1. napjától a következő 
naptári év június 30. napjáig tart.”  

5. Az Alapszabály XIX.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„1. A Társaság hirdetményeit – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszeri 
alkalommal, a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti 
Értéktőzsde honlapján, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, jogszabály által 
meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.”  

6. Az Alapszabály XIX. pontja kiegészül az alábbi új 2. ponttal és a további pontok 
számozása megfelelően módosul:  

„2. A Társaság honlapjának címe: www.deltatechnologies.hu  

A Társaság e-mail címe: tozsde@delta.hu  

A Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönthet a Társaság elektronikus 
elérhetőségének (honlap cím és e-mail cím) megváltoztatásáról, az alapszabály 
kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról.”  

7. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy  

7.1. a személyében felelős könyvvizsgáló változása esetén döntsön az új 
személyében felelős könyvvizsgáló elfogadásáról, az alapszabály kapcsolódó 
módosításáról és a kapcsolódó cégeljárás lefolytatásáról;  

7.2. döntsön a Társaság elektronikus elérhetőségének (honlap cím és e-mail cím) 
megváltoztatásáról, az alapszabály kapcsolódó módosításáról és a kapcsolódó 
cégeljárás lefolytatásáról.  

8. Az igazgatóság elfogadja el a Társaság fentiek szerint módosított és egységes 
Cégjegyzékszám: 01-10-043483 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 3/3 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. Tel.: +36 1 437 5200 I Fax: +36 1 437 5299 
www.estmedia.hu szerkezetbe foglalt alapszabályát. 

• 2/2020. (05. 07.) IG számú határozat (közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozat): Az Igazgatóság véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyja a 
Társaság Javadalmazási Politikáját. 
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34. A Társaság igazgatósága saját hatáskörben írásbeli határozathozatal útján 
meghozta a következő határozatokat:  

• 3/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41) alapítója, tudomásul veszi 
és elfogadja a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.  

• 4/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41; a továbbiakban: „E.M. 
Prime”) alapítója, a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve elfogadja E.M. Prime 
2019. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 
3.882 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.173 ezer Ft saját tőkével és -827 ezer Ft adózott 
eredménnyel (veszteséggel).  

• 5/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41; a továbbiakban: „E.M. 
Prime”) alapítója, a könyvvizsgáló jelentését is figyelembe véve akként dönt, hogy a 
2019. évi működés után az E.M. Prime nem fizet osztalékot, hanem az adózott 
eredményt az eredménytartalékba helyezi.  

• 6/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41; a továbbiakban: „E.M. 
Prime”) alapítója, az E.M. Prime könyvvizsgálójának jelentésére is tekintettel, a Ptk. 
3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság ügyvezetői a 2019. üzleti évben az 
ügyvezetési tevékenységük során az E.M. Prime érdekeinek figyelembevételével 
jártak el. A Delta Technologies Nyrt. az E.M. Prime minden ügyvezetőjének, aki a 
2019. üzleti év során bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a 
felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság 
jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk 
valótlanok vagy hiányosak voltak.  

• 7/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41, a továbbiakban: „E.M. 
Prime”) alapítója, az E.M. Prime üzleti évét akként módosítja 2020. július 1-től az üzleti 
év a naptári év július 1. napján kezdődik és a következő naptári év június 30-án 
végződik. Ennek megfelelően a 2020. üzleti év 2020. január 1-től 2020. június 30-ig 
tart.  

• 8/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41; a továbbiakban: „E.M. 
Prime”) alapítója, az E.M. Prime könyvvizsgálójának megválasztja a MOORE 



 
 
 
   
   
 

   
 

Cégjegyzékszám: 01-10-043483 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
20/58 

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. 
Tel.: +36 1 437 5200 I Fax: +36 1 437 5299 
www.deltatechnologies.hu 

STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t [székhely: 
1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 
11883816-2-41; személyében felelős könyvvizsgáló Ernst Gábor kamarai tag 
könyvvizsgáló (anyja születési neve: Szegő Jolán, lakcím: 8220 Balatonalmádi, 
Fadrusz utca 14., MKVK tagsági szám: 007364)] a 2020. június 1-től 2022. november 
30-ig terjedő időtartamra.  

• 9/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt., mint az E.M. 
PRIME HOLDING Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 
cégjegyzékszám: 01-09-335119, adószám: 26613231-2-41; a továbbiakban: „E.M. 
Prime”) alapítója, az E.M. Prime alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

o Az alapító okirat 4. pontja kiegészül a következő 4.2. ponttal és jelenlegi 
szövege a 4.1. pontra módosul:  

„4.2. A Társaság első üzleti éve a Társaság alapításának napjától ugyanazon év 
december 31-ig tartott. A Társaság további üzleti évei 2019. december 31-ig 
megegyeztek a naptári évvel. Az ezt követő üzleti év 2020. január 1. napjától 2020. 
június 30. napjáig tart, majd azt követően a Társaság minden üzleti éve a naptári év 
július 1. napjától a következő naptári év június 30. napjáig tart.”  

o Az alapító okirat 15. pontjában a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT 
Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. megbízatása időtartamának adatai 
az alábbiak szerint módosulnak:  

„A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 1.  

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”  

o A Delta Technologies Nyrt. elfogadja az E.M. Prime módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, ami a jelen határozat melléklete.  

• 10/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt. mint alapító 
akként határoz, hogy a Delta Systems Kft. (székhely: Cégjegyzékszám: 01-10-043483 
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 3/3 1134 Budapest, Róbert Károly 
krt. 70-74. Tel.: +36 1 437 5200 I Fax: +36 1 437 5299 www.estmedia.hu 1134 
Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-09-882938, adószám: 
13978774-2-41, a továbbiakban: „Delta Systems”) bízza meg a MOORE STEPHENS 
K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (székhely: 1054 
Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 
11883816-2-41) a Delta Systems 2019. évi beszámolójának IFRS szerinti auditálásával.  

A Delta Technologies Nyrt. mint alapító felhatalmazza és utasítja a Delta Systems 
ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.  
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• 11/2020. (05. 07.) IG számú határozat: A Delta Technologies Nyrt. – tekintettel 
arra, hogy a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/43. számú végzésével jóváhagyott 
csődegyezség következtében a Társaságnak nincs további kötelezettsége a 
kötvénytulajdonosokkal szemben – úgy határoz, hogy a Társaság által a csődeljárás 
kezdetét megelőzően HU0000354964 ISIN kód alatt kibocsátott EM 2024 elnevezésű 
dematerializált kötvénysorozatot (névérték: 10,- Ft, darabszám: 329.650.676 db, 
össznévérték: 3.296.506.760,- Ft, lejárat: 2024. augusztus 14.) teljes egészében törli. 
A jelen határozat értelmében a Társaság kéri a KELER-t, hogy a dematerializált 
értékpapírsorozat teljes mennyiségét a központi értékpapírszámlákról törölje, 
valamint a törlés lebonyolítását követően a dematerializált kötvénysorozatról kiállított 
korábbi okiratot érvénytelenítse. 

35. A Társaság 2020.05.07-én nyilvánossá tette frissített javadalmazási politikáját, 
melyben már az MRP szervezet is szerepel.  

36. A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 100%-os 
tulajdonában lévő Delta Systems Kft. megújította a 2019. július 30-án kötött 
együttműködési megállapodását a UPC Magyarország Kft. jogutódjával a Vodafone 
Magyarország Zrt.- vel, amely biztosítja a közös fejlesztésű tantermi és virtuális 
oktatást egyaránt lehetővé tevő okostanterem megoldást. A szállítási és üzemeltetési 
keretszerződés legalább 5.000 db okostantermi licenc és 5.000 db MDM rendszerbe 
vont eszköz telepítéséig és üzemeltetéséig hatályos. 

37. A Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága az 1/2020. (06. 15.) IG számú 
határozatával jóváhagyta a Társaság Stratégiai tervét és annak tartalmát 
megosztotta a befektetőkkel.  

38. 2020.06.19-én Papp István úr és Szlankó János úr 2020. június 30-i hatállyal 
lemondott a Társaság Igazgatóságában betöltött minden tisztségéről. Az 
Igazgatóság a lemondásokat tudomásul vette. 

39. A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban: 
„TEBÉSZ”) keresetet terjesztett elő a Kibocsátó ellen, a Kibocsátó igazgatóságának 
2020. április 30. és május 7. napján közgyűlési hatáskörben meghozott társasági 
határozatainak hatályon kívül helyezése iránt.  

40. 2020. június 30. napján a Társaság és leányvállalatai (a Delta Systems Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az E.M. PRIME HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság) 400.000.000,- forint keret összegű folyószámla hitelszerződést 
kötöttek az OTP Bank Nyrt.-vel. A rendelkezésre tartási időszak és a kölcsön 
futamideje 2021. május 15. napjáig tart. A hitelkeret összege meghaladja a 2019.12.31. 
napján irányadó saját tőke 25%-t. A fenti hitelkeret rendelkezésre bocsátásával a 
Társaság rendezte a leányvállalatai felé fennálló kölcsöntartozását. 

41. 2020. július 2-án kelt nyilatkozatában Hartmann István úr 2020. július 29-i 
hatállyal lemondott a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságáról. Az 
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Igazgatóság a lemondást tudomásul vette, egyúttal ezúton is megköszöni a 
Hartmann István úrnak eddigi munkáját és további sikereket kíván szakmai 
pályafutásához. 

42. 2020.07.09-én Dr. Kosik Tamás úr, Bognár Attila úr, és Klementisz-Csikós 
Gábor úr 2020. július 29-i hatállyal lemondott a Társaság Felügyelőbizottságában és 
Audit Bizottságában betöltött tagságáról. Az Igazgatóság a lemondásokat 
tudomásul vette, egyúttal ezúton is megköszöni a Felügyelőbizottság és Audit 
Bizottság tagjainak eddigi munkájukat, kifejezetten a COVID időszakban nyújtott 
konstruktív és proaktív hozzáállásukért, és további sikereket kíván szakmai 
pályafutásukhoz. 

43. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése:  

dr. Antal Kadosa Adorján 2020.07.16. napján 25.800.000 darab DELTA 
TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvénnyel (HU0000170170) rendelkezik. Dr. Antal 
Kadosa Adorján úr bejelentette, hogy a dr. Barna Zsolttal és Berki Ferenccel kötött, a 
Tp.5.§ (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangolt eljárásra vonatkozó 
megállapodása megszűnt. Ezzel a közvetlen és közvetett szavazati jogai az 5 %-os 
küszöb alá csökkent.  

44. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése:  

Berki Ferenc 2020.07.16. napján közvetlenül 2.501.000 darab DELTA TECHNOLOGIES 
Nyrt. törzsrészvénnyel (HU0000151956), továbbá 7.900.000 darab DELTA 
TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvénnyel (HU0000170170) rendelkezik.   Továbbá Berki 
Ferenc közvetetten rendelkezik a BFIngatlan Kft és a BFVagyonkezelő Zrt 
tulajdonában lévő 219.500 darab DELTA TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvénnyel 
(HU0000151956), és 28.093.030 darab DELTA TECHNOLOGIES Nyrt. 
törzsrészvénnyel (HU0000170170), továbbá 25.000.000 darab DELTA 
TECHNOLOGIES Nyrt törzsrészvény opcióval.  Berki Ferenc úr bejelentette, hogy  a 
dr. Antal Kadosa Adorjánnal, a Tp.5.§ (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangolt 
eljárásra vonatkozó megállapodása megszűnt. Berki Ferencnek továbbra is fennáll a 
Tp.5.§ (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangolt eljárásra vonatkozó 
együttműködése Dr. Barna Zsolttal.  

Dr. Barna Zsolttal együttesen – figyelemmel a közvetlen és közvetett befolyásra – a 
Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jogának 
aránya 72.414.530 darabra változott, amely a szavazati jogok 18,91 %-át testesíti meg. 
Amennyiben dr. Barna Zsolt és Berki Ferenc is gyakorolja a DELTA TECHNOLOGIES  
törzsrészvényekre vonatkozó opciós jogot, úgy, - amennyiben Berki Ferenc által 
közvetlenül birtokolt törzsrészvények darabszáma nem változik -  együttesen, a 
Kibocsátóban birtokolt, szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jog aránya 
a 122.414.530 darabra növekedne, amely a szavazati jogok 31,96 %-át testesítené 
meg. =Elérésre kerülő küszöbérték: 20, 25, 30 %).  
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45. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése:  

Dr Barna Zsolt 2020.07.16. napján közvetlenül 2.501.000 darab DELTA 
TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvénnyel (HU0000151956), továbbá 7.900.000 darab 
DELTA TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvénnyel (HU0000170170) rendelkezik.   
továbbá 25.000.000 darab DELTA TECHNOLOGIES Nyrt törzsrészvény opcióval.  Dr. 
Barna Zsolt úr bejelentette, hogy a dr. Antal Kadosa Adorjánnal, a Tp.5.§ (1) bekezdés 
100. pontja szerint összehangolt eljárásra vonatkozó megállapodása megszűnt. Dr. 
Barna Zsoltnak továbbra is fennáll a Tp.5.§ (1) bekezdés 100. pontja szerint 
összehangolt eljárásra vonatkozó együttműködése Berki Ferenccel.  

Berki Ferenccel együttesen – figyelemmel a közvetlen és közvetett befolyásra – a 
Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jogának 
aránya 72.414.530 darabra változott, amely a szavazati jogok 18,91 %-át testesíti meg. 
Amennyiben dr. Barna Zsolt és Berki Ferenc is gyakorolja a DELTA TECHNOLOGIES  
törzsrészvényekre vonatkozó opciós jogot, úgy, - amennyiben dr. Barna Zsolt által 
közvetlenül birtokolt törzsrészvények darabszáma nem változik -  együttesen, a 
Kibocsátóban birtokolt, szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jog aránya 
a 122.414.530 darabra növekedne, amely a szavazati jogok 31,96 %-át testesítené 
meg. =Elérésre kerülő küszöbérték: 20, 25, 30 %).  

46. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzése:  

A Delta Group Holding birtokában 125.000.000 darab HU0000170170 ISIN kódú 
törzsrészvény van. Az MNM Invest Zrt –a Delta Group Holding Zrt többségi 
tulajdonosa – eladási opciókat alapított, összesen a Delta Group Holding 40 %-ára, 
így az opciók lehívása – közvetett módon és összesen – 125.000.000 darab 
(HU0000170170) törzsrészvény 40 %-a (azaz 50.000.000 db) felett biztosít szavazati 
jogot a jogosultak részére. Az MNM-ben Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt 35%-35% 
befolyással rendelkezik. Az opciós jog lehívása esetén Csotos Zoltán és Bártfai Zsolt 
közvetett befolyásuk a kibocsátóban 6,85%-6,85 %-ra csökken, amellyel átlépték a 
10 %-os küszöbértéket. Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt a kibocsátó igazgatósági 
tagjai.  

47. A Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a Delta Systems Kft., 
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. „Megjelenítő eszközök beszerzése 
– röviden: MESZ” tárgyú közbeszerzési eljárás első részajánlati körében (Projektorok) 
2020. július 23. napján keretmegállapodást írt alá (keretmegállapodás azonosítója: 
DKM01MESZ20). A Delta Systems Kft. más gazdasági szereplőkkel alkotott 
konzorciumban, konzorciumvezetőként vett részt az eljárásban. A 
keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az intézményi 
igények alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a négy 
bejutott konzorcium között, vagy - az értékhatártól függően - közvetlen 
megrendelés útján valósulnak meg. A keretmegállapodás maximális mennyisége: 6 
féle alaptermék, részegységekkel és tartozékokkal egyetemben mindösszesen 34 
750 darabos mennyiség. 
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48. A Társaság Igazgatósága 2020. július 27. napján meghozott 1/2020. (07. 27.) 
IG számú határozatával a Kibocsátó döntött leányvállalata, az E.M. PRIME HOLDING 
Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-09-
335119, adószám: 26613231-2-41; a továbbiakban: „E.M. Prime”) nevének és 
tevékenységi körének megváltoztatásáról. Így az E.M. Prime új neve Delta Software 
Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (Delta Software Technologies Kft.) lesz, 
főtevékenysége 6201'08 Számítógépes programozás. 

49. A Társaság 2020.07.29-i Igazgatósági ülésén az igazgatóság az alapszabály 
módosított X.2. pontja alapján megválasztotta az igazgatóság elnökének Csontos 
Zoltánt. 

50. A Társaság 2020.07.29-án megtartott rendkívüli közgyűlésen az alábbi 
határozatokat hozta:  

• 1/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés megválasztja a 
Közgyűlés levezető elnökének dr. Horváth Gábort, a közgyűlés jegyzőkönyv-
vezetőjének dr. Ujfalusi Bettinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Globterm Kft. 
részvényes meghatalmazott képviselőjét, dr. Lajtos Lászlót, valamint 
szavazatszámlálónak dr. Lipták Gergely Simont.  

• 2/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat: A Delta Technologies Nyrt. 
közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:  

Az alapszabály VIII.8. pontjának első és második bekezdése a következők szerint 
módosul: „A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a 
Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 
harmincnegyven százalékát képviselő Részvényes jelen van. A közgyűlés 
határozatképtelensége miatt a megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a 
Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 
tízharminc százalékát képviselő Részvényes jelen van.”  

• 3/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint 
módosítja:  

o Az alapszabály IX.2. pontjának második mondatában a felsorolásban az o) 
pont helyesbítésre kerül az n) pontra.  

o Az alapszabály IX.2. pontjának harmadik mondatában a IX.1. f) pont 
helyesbítésre kerül a IX.1. h) pontra.  
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o Az alapszabály X.2. pontjának második mondata a következők szerint 
módosul: „Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét a Közgyűlés az Igazgatóság 
választja az Igazgatóság a saját tagjai közül.”  

o Az alapszabály X.6. pontjának első mondatából törlésre kerül a „– köztük az 
elnök vagy az alelnök –” szövegrész.  

o Az alapszabály X.8. pontja a következők szerint módosul: „Az Igazgatóság 
üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért a jelen levő tagok 
egyszerű többségével megválasztott igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése 
keretében a levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a 
napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a 
jegyzőkönyvvezetésről.”  

o Az alapszabály X.11. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása 
ennek megfelelően módosul.  

o Az alapszabály X.14. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása 
ennek megfelelően módosul.  

o Az alapszabály XI.2. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása 
ennek megfelelően módosul.  

o Az alapszabály XVIII. pontjából törlésre kerül Hartmann István igazgatósági 
tag neve a lemondására tekintettel.”  

• 4/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat A Delta Technologies Nyrt. 
közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a 
mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége 
határozatlan időre szóló betöltése mellett:  

Bodzási Gergely (anyja neve: Borzák Éva, született: Salgótarján, 1980.03.01., lakcím: 
1149 Budapest, Kövér Lajos utca. 6. fszt. 1., adóazonosító jel: 8413322308) Az 
igazgatóság megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – 
fenti 2/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja 
irányadó.  

• 5/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a 
következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:  

Németh Attila (anyja neve: Juhász Ilona, született: Budapest,1962.02.04, lakcím: 2040 
Budaörs, Fodros utca 60/b., adóazonosító jel: 8347322317) Az igazgatóság 
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megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti 2/2020. 
(VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.  

• 6/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a 
következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:  

Szűcs Norbert (anyja neve: Borbély Éva, született: Tatabánya, 1969.06.06, lakcím: 1139 
Budapest, Üteg utca 17/B. 3. em. 1a., adóazonosító jel: 8374112867) Az igazgatóság 
megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti 2/2020. 
(VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.  

• 7/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja 
a következő személyt ötéves időtartamra: 

Berki Ferencet (anyja neve: Fekete Emma, lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 
008909)  

• 8/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja 
a következő személyt ötéves időtartamra:  

Dr. Füzi Viktort (anyja neve: Füzi Zsuzsanna, 1056 Budapest, Váci utca 42.)  

• 9/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja 
a következő személyt ötéves időtartamra:  

Dr. Suha Györgyöt (anyja neve: Fodor-Nagy Erzsébet, lakcím: 1118 Budapest, 
Nagyszalonta utca 15).  

• 10/2020. (VII. 29.) számú Közgyűlési Határozata  
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A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja 
a következő személyt ötéves időtartamra:  

Kövesdi Pétert (anyja neve: Bablena Györgyi; lakcíme: 3100 Salgótarján, Arany János 
út 23. 4. em. 5. a.)  

• 11/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja 
ismét a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és 
Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09- 681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. 
em. 1/a.) a Társaság 2020. január 1-től 2020. június 30-ig terjedő üzleti évének, 
továbbá a 2020. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő üzleti évének könyvvizsgálatára, 
azaz 2021. október 30-ig, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló 
változatlanul Dr. Eperjesi Ferenc (anyja neve: Kiss Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, 
Ady Endre utca 20.) kamarai tag könyvvizsgáló, aki megbízatásának lejárata 
megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2021. október 30. 
napjával.  

A könyvvizsgáló díjazása:  

2020.01.01-2020.06.30 üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátása: 5.500.000 Ft + 
ÁFA 2020.01.01-2020.06.30 üzleti évi konszolidált pénzügyi kimutatások 
könyvvizsgálata 500.000 Ft + ÁFA  

Összesen: 6.000.000 Ft + ÁFA  

2020.07.01-2021.06.30. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátása: 9.500.000 Ft + 
ÁFA 2020.07.01-2021.06.30. üzleti évi konszolidált pénzügyi kimutatások 
könyvvizsgálata: 780.000 Ft + ÁFA  

Összesen: 10.280.000 Ft + ÁFA  

A díj nem tartalmazza az esetlegesen szükséges hatósági konzultációk, 
meghallgatások díját, és nem tartalmazza a járulékos költségeket (pl.: utazási ktg., 
helyszíni vizsgálat, szállás költség). A könyvvizsgálói díj kiszámlázására havi egyenlő 
részletekben kerül sor.  

• 12/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a 
következő személyt ötéves időtartamra:  
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Berki Ferenc (anyja neve: Fekete Emma, lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909)  

• 13/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a 
következő személyt ötéves időtartamra:  

Dr. Füzi Viktor (anyja neve: Füzi Zsuzsanna, 1056 Budapest, Váci utca 42.)  

• 14/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a 
következő személyt ötéves időtartamra:  

Dr. Suha György (anyja neve: Fodor-Nagy Erzsébet, lakcím: 1118 Budapest, 
Nagyszalonta utca 15.).  

• 15/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati 
javaslatot, amely értelmében a mai nappal az audit bizottság tagjává megválasztja a 
következő személyt ötéves időtartamra:  

Kövesdi Péter (anyja neve: Bablena Györgyi; lakcíme: 3100 Salgótarján, Arany János 
út 23. 4. em. 5. a.).  

• 16/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat  

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a Társaság alapszabályát a 4-10/2020. (VII. 
29.) közgyűlési határozatoknak, továbbá a 12-15/2020. (VII. 29.) közgyűlési 
határozatoknak megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság fenti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. 

51. Szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog elidegenítése:  

Neuman Péter 2020.07.29. napján 17.750.000 db HU0000170170 ISIN kódú EST 
MEDIA Nyrt. törzsrészvényt ruházott át tőzsdén kívüli ügyletben.  Ennek 
következtében  2020.07.29 napjának végére közvetlenül 3.500.000 darab 
HU0000170170 ISIN kódú törzsrészvénnyel, közvetetten -  a GlobTerm Kft 
tulajdonában lévő Friends of Alberich Kft-n keresztül - . 20.148.610 db HU0000170170 
ISIN kódú törzsrészvénnyel rendelkezik. Erre tekintettel Neuman Péter befolyása a 
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Társaságban 2020.07.29. napjának végére – a 10 %-os küszöböt átlépv – 6,17 %-ra 
csökkent. 

52. A Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalatát a Delta Systems Kft-t a 
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által kiírt „Kliens oldali IT eszközök beszerzése 
(SZGR)” tárgyú közbeszerzési eljárás első részajánlati körében ("Homogén" kliens 
oldali IT eszközök beszerzése), valamint második részajánlati körében ("Általános" 
kliens oldali IT eszközök beszerzése) nyertesként hirdették ki. A Delta Systems Kft. 
más gazdasági szereplőkkel alkotott konzorciumban, konzorciumvezetőként vett 
részt az eljárásokban. A keretmegállapodás nem biztosít automatikus 
megrendeléseket, az intézményi igények alapján az egyes konkrét beszerzések újra 
versenyeztetésre kerülnek a bejutott konzorciumok között, vagy - az értékhatártól 
függően - közvetlen megrendelés útján valósulnak meg. A keretmegállapodás 
maximális mennyiségei: az 1. közbeszerzési részben 16 féle, mindösszesen 240.000 
darabos alaptermék és önállóan rendelhető tartozék, a 2. közbeszerzési részben 37 
féle, összesen 200.000 darabos alaptermék és önállóan rendelhető tartozék. 

53. Pércsi Levente úr 2020. szeptember 9-i hatállyal lemondott a Kibocsátó 100%-
os tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert 
Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-09- 882938, adószám: 13978774-2-41; a 
továbbiakban „Delta Systems Kft.”) ügyvezetői pozíciójáról. A Kibocsátó közzéteszi 
továbbá, hogy az Igazgatóság 2020. szeptember 9. napján meghozott 1/2020. (09. 
09.) IG számú határozatával a Kibocsátó döntött a Delta Systems Kft. új 
ügyvezetőjének megválasztásáról. Ezen döntés alapján a Delta Systems Kft. 
ügyvezetői pozícióját 2020. szeptember 9. napjától Vidra László úr tölti be. A 
Kibocsátó Igazgatósága megköszönte Pércsi Levente úr ügyvezetőként végzett 
munkáját, egyúttal sok sikert kíván Vidra László úrnak. A Delta Systems Kft. a 
jogszabályban meghatározott határidőn belül kezdeményezi a fenti változások 
cégbírósági bejegyzését. 

54. 2020.09.09-én Berki Ferenc 33.700.000 db Delta Technologies törzsrészvényt, 
valamint közvetett módon, 25.000.000 részvényre vonatkozó opciót szerzett és ezzel 
egyidőben dr. Barna Zsolt 33.700.000 db Delta törzsrészvényt, valamint közvetett 
módon, 25.000.000 db részvényre vonatkozó opciót értékesített. Berki Ferenc és dr. 
Barna Zsolt a korábbi bejelentésük szerint a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerint 
összehangoltan eljáró személyeknek minősültek, de a mostani bejelentésük alapján 
ez az összehangoltság megszűnt. A tranzakciót követően Berki Ferenc 
felügyelőbizottsági tag részvényállománya (közvetlenül, valamint közvetetten a 
BFINGATLAN Kft-n, valamint a BF Vagyonkezelő Zrt-n keresztül) 69.913.530,- db, 
amely a szavazati jogok 18,25%-át testesíti meg, az opció figyelembevétele nélkül. 
dr. Barna Zsolt közvetlen és közvetett részvényállománya 0-ra csökkent. Az opciós 
jog megszerzésével - a korábban tulajdonába került opciós joggal együtt – Berki 
Ferenc összesen 50.000.000 darab Delta Technologies Nyrt törzsrészvényre 
vonatkozó opciós joggal rendelkezik (teljes egészében közvetetten, a Deltagroup 
Holding Zrt-n keresztül). Az opciós jogok gyakorlása esetén – amennyiben a Berki 
Ferenc által birtokolt törzsrészvények száma nem változik - a Kibocsátóban 
közvetlenül, valamint közvetetten birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és 
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szavazati jog aránya Berki Ferenc esetében 119.913.530 darabra emelkedne, a 
szavazati jogok 31,31%-át testesítené meg. 

55. 2020. szeptember 14 napján a Kibocsátó és leányvállalatai (a Delta Systems 
Korlátolt Felelősségű Társaság és a Delta Software Technologies Korlátolt 
Felelősségű Társaság) 250.000.000,- forint keret összegű garancia 
hitelkeretszerződést kötöttek az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelkeret célja: egyedi 
garanciák nyújtása. A rendelkezésre tartási időszak 2021. május 15. napjáig tart. A 
Hitelkeret terhére egyedi garanciák igénybevételére 2021. május 15. napjáig – a 
rendelkezésre tartási időszak lejáratáig – van lehetőség. A Hitelkeret terhére 
legfeljebb 5 év futamidejű egyedi garanciák bocsáthatók ki. A Hitelkeret terhére 
nyújtott egyedi garanciák hatályának utolsó napja nem lehet későbbi, mint 2026. 
május 15. napja. A hitelkeret összege meghaladja a 2019.12.31. napján irányadó saját 
tőke 25%-t. 

56. 2020. szeptember 30. napján a Kibocsátó közzétette a 2020. október 30. 
napjára összehívott éves rendes közgyűlés meghívóját. A meghívó a következő 
napirendi pontokat tartalmazza: 

 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. január 1-június 30. 
közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről 

2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. január 1-június 30. közötti 
időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 

3. Az Audit Bizottság jelentése a 2020. január 1-június 30. közötti 
időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról 

4. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. január 1-június 30. közötti időszakra 
vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság 
adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról 

5. A 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó éves 
beszámoló elfogadása 

6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék 
megállapítása 

7. A 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős 
Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
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8. Az Igazgatóság 2020. január 1-június 30. közötti időszakban végzett 
tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról 

9. Javadalmazási politika elfogadása 

10. Igazgatósági tag választása 

11. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása 

12. Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére 

13. A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása 

14. Egyebek 

57. 2020. október 1. napján a Kibocsátó közzétette a 100%-os tulajdonában álló 
leányvállalatának a Delta Systems Kft-nek a cégértékelését. A cégértékelésre 
Kibocsátó 2020.06.30. napjára készülő beszámolójához volt szükség. A cégértékelés 
alapján – az óvatosság elvét szem előtt tartva – a Kibocsátó a Delta Systems Kft-ben 
meglévő üzletrészét a cégértékelő által megadott sáv alsó értékére, 7,3 Mrd forintra 
értékelte át. 
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II. ÜZLETI KÖRNYEZET 

A 2020-as év meghatározó környezeti tényezője (külső és belső egyaránt) a koronavírus 
járvány. A járvány 149 országot érintett eddig, melynek során a világgazdaságban 
meghatározó szerepet betöltő államok és a kis országok egyaránt kénytelenek voltak a 
gazdaságukat hosszabb-rövidebb időre leállítani. A járvány hatására létrejött gazdasági 
válság általános és globális. Minden országot és minden gazdasági területet érint.  Elindult 
a vírus második hulláma is, ennek rövid távú hatásai a jelen információs szinten nem 
tervezhetők. Az előrejelzések szerint a recesszió viszonylag rövid lesz és ezt követően egy 
átalakult piacon gyors növekedés következik be. A válság fel fogja gyorsítani a negyedik 
ipari forradalom folyamatait, a fellendülésben fontos szerep vár az IT szektorra.   
A hazai és nemzetközi piac a koronavírus járvány miatt kiszámíthatatlanul és gyorsan 
változik. A különböző kormányzati intézkedések jelentős befolyással vannak a vállalkozások 
működésére, piac lehetőségeik szűkülésére vagy tágulására. Folyamatos monitorozás, 
várható hatások vizsgálata és értékelés szükséges az üzleti döntések meghozatala előtt.  
A COVID19 vírus okozta válság átalakította és még alakítja a mindennapi életet, a fogyasztói 
szokásokat éppúgy, mint a gazdaság működését. Eddig jól prosperáló piaci ügyletek tűnnek 
el, és korábban nem létező igények jelentkeznek, amelyek kihasználásával, ha a Társaság 
gyorsan tud reagálni, pótolni lehet a kieső ügyletekből adódó veszteségeket, vagy azok egy 
részét.  
A rendkívül gyors változások piaci átrendeződéseket is generálnak a gazdasági platformon. 
Egy gazdálkodó egység talpon maradását, vagy éppen a növekedését jelentősen 
meghatározza a benne lévő pénzügyi és hatékonysági tartalék, a stabil és kiforrott piaci 
stratégia, a szervezettség és a szervezeti rugalmasság, ahogyan a változásokra reagálni tud. 
A gyors és hatékony váltás, a gyors alkalmazkodás újabb piaci pozíciók szerzését is lehetővé 
teszi.  
A jelenleg is zajló világjárvány a gazdaság minden szegletében érezhető, az informatikában 
is.  
Az informatikai piacon is érzékelhető a visszaesés, illetve az igények átalakulása, új igények 
megfogalmazása. A kényszer szülte új igények egy része kulturális változást is generál a 
vállalkozásokban, tartós igényként jelennek meg, beépülnek a hétköznapokba és hosszú 
távon piaci üzletszerzési lehetőséget kínálnak. (pl. vállalatok digitalizációja, on-line 
szolgáltatások térhódítása, távmunka/home office megoldások és azok supportja)  
A legnagyobb bevételkiesés az eszközök eladásából származik. Volt ugyan egy időszakos 
emelkedés, a távmunka/otthoni munkavégzés egy kis kiugrást eredményezett az 
eszközvásárlásból származó bevételekben, ahogy a gazdaság felkészült arra, hogy folytassa 
a munkát a COVID-19 alatt is, de ezzel együtt is az eszközökre való költés valószínűleg nem 
áll egyhamar vissza a 2019-es szintre.  
Ugyanakkor vannak olyan szolgáltatások, amikre megugrott a kereslet a vírusra tekintettel 
elrendelt kormányzati és hatósági intézkedések miatt, ilyenek például az infrastruktúrákat, 
például szervereket bérbe adó cégek, akikre most nagy szüksége van azoknak a 
vállalatoknak, akik átállnak a távmunkára. Emellett érthető okokból a felhőalapú 
videokonferenciákat szolgáltató cégek bevétele is komolyan emelkedik, hiszen a 
mindennapi és a vállalati életben is elképesztően megugrott a kereslet irántuk. 
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Ugyanez a helyzet a vállalati digitalizációt célzó szolgáltatások és termékek piacán, hiszen a 
távmunka egyik következménye, a fizikai dokumentumok áramlása helyett a digitalizáció 
bővítése.  
Az informatika szerencsésebb helyzetben van a gazdaság más szereplőihez képest. Több 
elemzés is kiemeli, hogy a gazdaság más területeit ért károkkal összevetve az informatikai 
területen jelentkező hatás sokkal kisebb, mint más szektorokban, jó eséllyel a vészhelyzet 
utáni felépülés is gyorsabban zajlik majd. 

II.1. A TÁRSASÁG INTÉZKEDÉSEI 
A koronavírus járvány a hazai gazdasági környezetet erősen érinti. Ez egy mérhető, de a 
Társaság üzleti környezetében kezelhető kockázat. Folyamatosan értékeljük a helyzetet és 
stratégiánkat ennek megfelelően módosítjuk. Felgyorsítottuk a termék és szolgáltatás 
portfóliónk átalakítását.  
Társaságunk működésében nem okozott fennakadást a járvány. Az eddig is alkalmazott 
távmunka, video konferencia és digitális management módszereket azonnali hatállyal 
általánossá tettük.  
Munkatársaink megfelelő eszközellátottsággal, távolról elérve a Delta csoport 
infrastruktúráját, használva a videokonferencia adta lehetőségeket, változatlan minőségben 
végzik a napi feladataikat. Azokat a munkatársakat, akiknek az irodai jelenléte 
elengedhetetlen, illetőleg az ügyfelek felé szükséges szolgáltatásokat biztosítják, megfelelő 
biztonsági intézkedésekkel és  szabályokkal védjük.  
A növekvő kereslet kielégítése érdekében kínálatunkat a vállalati digitalizálás elemeivel 
bővítettük és a digitális oktatásban is jelentős szerepet vállaltunk a Vodafone-nal közös 
Digitális tanterem projekt keretében. 
 

III. STRATÉGIA ÉS CÉLOK 

III.1. JÖVŐKÉP 
Küldetésünk a befektetői bizalom és érték folyamatos növelése, a legkorszerűbb 
technológiák elsajátítása és a jelen generációk igényeit teljes mértékben kiszolgáló innovatív 
digitális jövő építse. Célunk, hogy a Delta Technologies Nyrt. a leányvállalatán keresztül 
megtartva a hazai IT szektorban betöltött pozícióját a termékportfólió dinamikus 
szélesítésével a közép-európai régió jelentős rendszerintegrátorává váljon. 
A negyedik ipari forradalom igényeit is teljeskörűen kielégítő modern vállalatot akarunk 
felépíteni. 
E küldetés és jövőkép megvalósítása érdekében a Delta Technologies Nyrt. hozzáértő 
partnerré és agilis vállalattá alakul. 
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III.2. SWOT ANALÍZIS, A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB KOCKÁZATAI 

 

III.3. STRATÉGIAI CÉLOK 
A digitalizáció hatására az IT piac Magyarországon és a régióban is várhatóan jelentősen 
bővülni fog a következő három évben. A kérdés tehát nem az, hogy fejlesszünk-e vagy sem, 
hanem az, hogy mely lehetőségekkel éljünk a sok közül. 
Olyan irányokat választottunk, ahol  

 van piaci jelenlétünk és szakmai múltunk, 
 a piaci jelenlét és szakmai múlt akvizícióval megszerezhető, 
 reális üzleti lehetőségekkel rendelkezünk,  
 az új fejlesztések ráépülnek a meglévő referenciáinkra, tudásunkra.  

A fentiek alapján a következő 3 év stratégiai céljai a következők: 
 Erős, pénzügyileg stabil céget építünk, amely idehaza és külföldön is versenyképes 

rövid- és hosszú távon egyaránt,  
 A Delta Technologies Nyrt jelentős meglévő piaci pozícióit akvizíciók útján tovább 

erősítjük, szervezetünket a piaci igényeknek megfelelően alakítjuk át, 
 Az akvizíciókat külső finanszírozással kívánjuk véghezvinni, optimális forrásstruktúra 

biztosítása mellett, 
 Továbbra is a globális IT cégek hazai stratégiai partnereként működünk a hardver-, 

és szoftverértékesítés és -support területén, valamint új technológiákkal és 
termékekkel frissítjük a portfóliónkat és az új piaci módszereket követve értékesítünk 
és szolgáltatunk, 

 Az államigazgatásban a 3 legnagyobb IT szállító között legyünk,  
 A hazai 5G hálózatok kiemelt szolgáltatóinak rendszerintegrátor partnere legyünk,  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Több évtizedes piaci jelenlét és reputáció, széleskörű referenciák Regionális piacon alacsony mértékű jelenlét
Széleskörű és hosszútávú globális ICT beszállítói kapcsolatok, magas 

szintű gyártói elismertség
Szektoriális és ügyfélkoncentráció magas szintű

Tapasztalt, IT szektoron belül ismert és hiteles menedzsment Tranzakcionális és szolgáltatási bevételek aránya javítandó

Országos lefedettségű szolgáltatások Egyes területeken hiányos portfólió 
 A szervezet magas szintű integráló képessége, befogadó, adaptív 

szervezeti kultúra
Szervezeti struktúra és működési folyamatok módosításra szorulnak 

Tőzsdei jelenlét, stabil pénzügyi háttér Azonos szintű szaktudás biztosítása minden szakterületen

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Jelentős szerep elérése a gazdaság és társadalom digitalizálásában
Folyamatosan alakuló, és gyorsan változó piaci és technológiai 

környezetre történő válaszidő növekedése

Digitalizációs K+F tevékenység Következő EU-s finanszírozási ciklus keretszámainak bizonytalansága

Regionális piacokra történő terjeszkedés
Új munkavállalói generáció igényeinek, elvárásainak történő 

maradéktalan megfelelés
Megjelenő új technológiák által generált piaci lehetőségek

kihasználása

Tovább fokozódó piaci koncentráció

Koronavírus járvány okozta gazdasági válság elhúzódása visszavetheti 
a piaci növekedést
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 Új referenciákkal rendelkezzünk az Ipar 4.0, a folyamatvezérlés, a gyengeáramú 
alkalmazások és a közlekedés informatika területén. 

 Meglévő alkalmazásainkat továbbfejlesztve, a hazai piacon vezető, az ipar 4.0. és a 
Fintech területén működő kiválasztott cégekkel együttműködve belépünk ezekre a 
piacokra és teljes szolgáltatásválasztékunkkal és gazdasági erőnkkel megnöveljük 
ezen területek teljesítményét, 

 Nemzetközi piacon is értékesíthető szoftver alkalmazást, megoldást hozzunk létre.   
 Megvalósítjuk a regionális működés alapjait. Kilépünk a regionális piacra, partneri 

vagy akvizíciós úton szerezve meg a kritikus piaci súlyt, ami a további fejlődéshez 
szükséges, 

 Növelni kívánjuk az alkalmazottak  Társaság iránti hosszútávú elkötelezettségét. 

III.4. A DELTA TECHNOLOGIES NYRT. KONSZOLIDÁLT ÁRBEVÉTELI CÉLJAI 
A Kibocsátó az alábbi konszolidált árbevételi célokat tűzte ki: 

 3 éven belül az Nyrt. a jelenlegi leányvállalatain keresztül a meglévő portfoliójával 
érje el a 23 Mrd forintos árbevételi szintet,  

 3 éven belül az akvizíciók hatására történő a konszolidált árbevétel növekedése 
haladja meg a 13 Mrd forintot. 

A fenti célokat a termék és szolgáltatás szerkezet átalakításával, cégek felvásárlásával és 
integrálásával, a kereskedelmi munka javításával akarjuk elérni. A külföldi terjeszkedést 
akvizícióval kívánjuk felgyorsítani.  

IV. VÁLLALATI ESEMÉNYEK A 2020. ÉVBEN  

 
A Társaság üzleti tevékenységének alakulásában az utóbbi években bekövetkezett 
legfontosabb esemény a Tranzakció, amelynek keretében Delta Systems Kft. 100% 
százalékban a Társaság tulajdonába került. 
 
A 2020.01.01-2020.06.30-i időszakában jelentős fókuszt kapott a Delta Systems tranzakció 
zárása és a folyamatban lévő peres, felügyeleti és egyéb eljárások lezárása 
 

IV.1. DELTA SYSTEMS TRANZAKCIÓ 
A Tranzakció keretében a Delta Systems Kft. 100 százalékban a Kibocsátó tulajdonába került, 
a Delta Csoport holdingcége, a Deltagroup Holding Zrt. pedig a Kibocsátó főrészvényesévé 
vált. 
A Delta Systems Kft. vételára 28,6 milliárd forint volt, amelyből 2,35 milliárd forint pénzben 
– illetve annak megfelelő értékű értékpapírban – került teljesítésre. A pénzbeli kötelezettség 
teljesítése érdekében a Kibocsátó részvényesi kölcsönszerződést kötött a GlobTerm Kft.-vel, 
amelyben a GlobTerm Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2,35 milliárd forint összegű 
finanszírozást határidőben a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja.  
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A fennmaradó 26,25 milliárd forint vételárat a Kibocsátó akként teljesítette, hogy az arra 
vonatkozó követelését a Deltagroup Holding Zrt. nem pénzbeli hozzájárulásként a 
Kibocsátó rendelkezésére bocsátotta. Az apport ellenértékeként, tőkeemelés keretében 125 
millió darab, egyenként 210 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény került 
kibocsátásra a Deltagroup Holding Zrt. részére. 
A Kibocsátó Közgyűlésének határozatában foglalt felhatalmazása alapján a Kibocsátó 
Igazgatósága döntött a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával 
történő felemeléséről 125.000.000 darab, egyenként 0.78,- Ft névértékű, és 210,- Ft 
kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény kibocsátásával, annak érdekében, hogy a 
Delta Systems Kft. 100 %-os üzletrészének megvásárlása ellenértékeként fennálló 
28.600.000.000,- Ft vételár-követelésből a 2.350.000.000,- Ft pénzbeli teljesítést követően 
fennmaradt 26.250.000.000,- Ft vételárat a Kibocsátó ezen részvények tulajdonba adásával 
teljesítse a Deltagroup Holding Zrt. részére. A Kibocsátó alaptőkéje 201.240.000,- Ft 
összegről 298.740.000,- Ft összegre került felemelésre.  
 

IV.2. KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ENGEDÉLYEZÉSE 
A z Est Média csődegyezség keretében megkeletkeztetett részvényekkel kapcsolatban a 
részvények tőzsdei bevezetéséhez szükséges tájékoztató jóváhagyása érdekében a 
Kibocsátó 2019. december 18. napján kezdeményezte a vonatkozó eljárást a Magyar 
Nemzeti Banknál (MNB).  
2019. december 20. napján az MNB – a tranzakcióval összefüggésben indított piacfelügyeleti 
vizsgálatra tekintettel – felfüggesztette a tranzakcióval kapcsolatban a részvények tőzsdei 
bevezetéséhez szükséges tájékoztató jóváhagyása iránti eljárást. 
Az eljárás folytatására – részben az időközben zárásra került Delta Systems Kft. tranzakció 
miatt, a Kibocsátó által kért szünetelési eljárás következtében  – 2020. június 16. napján került 
sor. 
A felügyeleti engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. 
 

IV.3. FELÜGYELETI, PERES ÉS EGYÉB JOGI ELJÁRÁSOK, VÉGREHAJTÁSOK 

i) GINOP-1-2-1-15-2015-00791 pályázat 
A GINOP-1-2-1-15-2015-00791 azonosítószámú, „A Delta Systems Kft. termelési 
kapacitásainak bővítése” című projekttel kapcsolatosan a Pénzügyminisztérium 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság szabálytalansági 
eljárást folytatott le. Ezen projekt vonatkozásában 439.342.000,- Ft támogatás folyósítására 
került sor a Delta Systems Kft. részére. Az eljárás szabálytalanság megállapításával és 
59.100.000,- Ft támogatás visszakövetelésével zárult. Ezen visszakövetelt összeget a Delta 
Systems Kft. 2019. decemberben maradéktalanul visszafizette. 
A fentiek mellett, a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Kiemelt Ügyek Vizsgálati 
Osztálya előtt 63015/1119/2019. bü. számon költségvetési csalás gyanújával büntetőeljárás 
van folyamatban, melynek során a 2019.11.06-i határozatban foglaltak alapján a 
nyomozóhatóság vélelmezte a Delta Systems Kft.-nél a projekt esetében az addig folyósított 
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támogatási összeg szabálytalan felhasználását 439.342.000,- Ft értékben és biztosítási 
intézkedésként egyúttal követelések zárlatát rendelte el. A Delta Systems Kft., mint eljárás 
alá vont jogi személy, haladéktalanul intézkedett a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága 
által a költségvetésnek okozott kárként vélelmezett 439.342.000.- forint összegű vagyoni 
hátrány teljes összegének önkéntes visszafizetéséről. Mindezek után a NAV a bűnügyi 
zárlatok feloldásáról intézkedett. A teljes támogatási összeg visszafizetésétől függetlenül a 
büntetőeljárás során Delta Systems Kft.-vel szemben intézkedések alkalmazására  és 
pénzbírság kiszabására is kerülhet sor, mely kockázatra a Delta Systems Kft. megfelelő 
összegű céltartalékot képzett. 

ii) Felügyeleti eljárások 
A Delta Systems tranzakcióval összefüggésben az MNB 2019. október 15. napjától hivatalból 
indított célvizsgálatot folytatott a Kibocsátónál a Tpt. 55. §-ában rögzített rendkívüli 
tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzése érdekében, ideértve a 
Kibocsátónál folyamatban lévő alaptőke-emelésekhez kapcsolódó közzétételek jogszabályi 
megfelelőségének ellenőrzését is.   
A Magyar Nemzeti Bank 2020. március 17. napján kiadmányozott H-PJ-III-B-15/2020. számú 
határozatában a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások megsértése 
miatt 800.000, - Ft, a bennfentes jegyzékének összeállítására vonatkozó előírások 
megsértése miatt 16.000.000,-Ft továbbá a bennfentes információk közzétételére vonatkozó 
előírások megsértése miatt 3.000.000,- Ft, mindösszesen 19.800.000,-Ft felügyeleti bírság 
megfizetésére kötelezte a Kibocsátót. 
Továbbá, a Magyar Nemzeti Bank ugyancsak 2020. március 17. napján kiadmányozott H-
PJ-III-B-16/2020. számú határozatában a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 
előírások megsértése miatt 5.000.000,-Ft felügyeleti bírság, továbbá a piaci manipuláció 
tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 100.000.000,- Ft összegű 
piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Kibocsátót 
A Kibocsátó 2020. április 20-án pert indított a Fővárosi Törvényszék előtt az MNB 2020. 
március 17. napján kiadmányozott H-PJ-III-B-16/2020. számú határozatának 
megsemmisítése érdekében. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 

iii) Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) eljárások 
A TEBÉSZ 2019. szeptember 11. napján kelt kérelmével törvényességi felügyeleti eljárást, 
2019. október 25. napján és 2020. május 28. napján kelt keresetleveleivel pedig pereket 
indított a Társaság ellen. 
A Felek 2020. október 1. napján egyezséget kötöttek, mely alapján még az adott napon a 
TEBÉSZ az eljáró bírósághoz intézett beadványában visszavonta összes általa indított 
eljárást.  
 

iv) Végrehajtások 
Az Nyrt. cégkivonata alapján a 2020. június 30-i hatályos állapot szerint a Társasággal 
szemben 7 darab végrehajtási eljárás volt folyamatban, amiből a mai napig 2 darab törlésre 
került. 
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A Társaság folyamatosan eljárt és eljár annak érdekében, hogy a még a Tranzakciót 
megelőzően keletkezett végrehajtási eljárások hátterét feltárja és eljárjon azok rendezése, 
cégjegyzékből való törlése érdekében. Ennek alapján a mai napon 5 darab végrehajtási 
eljárás szerepel még a cégkivonatban, melyekről az alábbiak állapíthatók meg: 
1. Dr. Petrányi Dóra végrehajtást kérő (cégkivonat 33/3. bejegyzés) 
 A végrehajtást kérő nem fizette meg az előleget, így nem indult meg a végrehajtás. A 
Társaság kérte a végrehajtót, hogy intézkedjenek a cégkivonatból való törlés iránt. A 
végrehajtó nyilatkozott, hogy saját hatáskörben kezdeményezi a cégkivonatból a 
végrehajtás törlését. Itt tehát a valójában nincs folyamatban lévő végrehajtási eljárás és nincs 
fizetési kötelezettség. 
2. Csigirinszkij Gleb végrehajtást kérő(33/4. bejegyzés):  
A végrehajtó által küldött kimutatás alapján a teljes a tartozás végrehajtási költségekkel 
együtt 2.349.164 Ft. 
Folyamatban van a végrehajtást kérő megkeresése. Amennyiben a végrehajtást kérő 
nyilatkozatot tesz, ami szerint a követelése már nem áll fen, úgy a végrehajtási költségek 
megfizetésével meg lehetne szüntetni a végrehajtást és töröltetni lehetne ezt a 
cégkivonatból. Itt a végrehajtási költség mindössze 170.227 Ft. 
Amennyiben a végrehajtást kérő nem adja ki a nyilatkozatot – úgy az időközben 
egyezséggel lezárult csődeljárásra tekintettel is – peres úton . vagy a követelések 
megfizetésével lehet a végrehajtást megszüntetni. 
3-4. FERCOM Kommunikációs Kft. (cégkivonat 33/6 és 33/7. bejegyzések) 
A cégkivonat alapján két végrehajtási eljárás van folyamatban, de a végrehajtó azt a 
tájékoztatást adta, hogy ez valójában csak egy, mert azokat a 33/6. szám alatt hivatkozott 
végrehajtási ügyszámon egyesítették, így a 33/7. bejegyzés alatti végrehajtás már nincs 
folyamatban. A követelés végrehajtási költségekkel együtt mindösszesen 6.770.045 Ft. 
2020. szeptember 18-án azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a végrehajtást kérő kész kiadni a 
nyilatkozatot a követelés megszűnéséről. Amennyiben a végrehajtást kérő ezt lenyilatkozza, 
úgy a végrehajtási költségek megfizetésével megszüntetésre kerülhet a végrehajtás és a 
cégkivonatból törlésre kerül mindkét érintett bejegyzés. Itt a végrehajtási költség mindössze 
1.386.943  Ft, ennek megfizetése szükséges. 
5. Kvant Tanácsadó Zrt. (cégkivonat 33/8. bejegyzés) 
Ezen eljárásban a hitelező már nyilatkozott, hogy nincs követelése. Így a végrehajtási költség 
megfizetése esetén megszüntethető a végrehajtás és törölhető a cégjegyzékből. A 
végrehajtási költség 1.695.430 Ft. 
Összegezve a végrehajtási eseteket: 
A feltüntetett 5 darab végrehajtási eljárásból jó eséllyel a közeljövőben 4 darab lezárul 
3.082.373 Ft. végrehajtási költség megfizetése esetén. 
A 2. szám alatt feltüntettet, a cégkivonatban33/4. bejegyzés alatt lévő végrehajtás kapcsán 
további egyeztetés szükséges a végrehajtást kérővel, illetve a végrehajtóval.  
 

IV.4. AKVIZÍCIÓ 
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2019. december 9-én a Kibocsátó a Communication Technologies Kft. (1116 Budapest, 
Fehérvári út 126-128., Cg. 01-09-711614,) 51 százalékos üzletrészének megvásárlására nem 
kötelező érvényű, indikatív vételi ajánlatot tett. 
A Kibocsátó és a céltársaság tulajdonosai a 2020. február 12-én tartott tárgyalási fordulón 
közösen megállapodtak abban, hogy az akvizíciós tárgyalásokat megszüntetik, figyelemmel 
arra, hogy a felek között az ügylet több lényeges feltétele tekintetében nem jött létre 
egyetértés. 

IV.5. MRP 
2020.03.24-én a Társaság MRP szervezetet alapított. Mivel a Kibocsátó alapvető célja, hogy 
előmozdítsa a gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását, és mivel a fenti célok 
elérésében kiemelkedő szerepe van a 100%-os tulajdonában álló Delta Systems Kft-nek és 
munkavállalóinak, továbbá mivel a Kibocsátó alapvető érdeke ennélfogva a munkavállalói 
lojalitásának és tulajdonosi szemléletének erősítése, ezért 2020. március 24-én a Delta 
Technologies Nyrt. igazgatósága Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) 
megalapításáról, valamint a kapcsolódó Javadalmazási Politikák elfogadásáról határozott.  
Az MRP szervezet neve: Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program 
Szervezet (rövidített elnevezés: Delta Technologies MRP Szervezet). A Delta Technologies 
MRP Szervezetét (MRP Szervezet) a Kibocsátó, mint Alapító pénzbeli vagyoni 
hozzájárulással hozta létre oly módon, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulással közvetlenül 
a munkavállalók szereznek tagi részesedést az MRP Szervezetben. Az MRP Szervezet a 
pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság részvényeinek megszerzésére használja fel, majd 
a Javadalmazási Politikák lejártakor az adott Javadalmazási Politika keretében megszerzett 
részvényeket pénzre váltja át, és az ebből származó összeget fizeti ki a Munkavállalók 
részére.  
Ez a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kötött javadalmazási forma, 
mivel a Javadalmazási Politika keretében munkavállalói kifizetésre abban az esetben van 
mód, ha teljesülnek a Javadalmazási Politikában meghatározott – a Társaság gazdasági 
teljesítményének jövőbeli javulásához kötött – javadalmazási feltételek. A javadalmazási 
feltételek esetleges meghiúsulása esetén a Munkavállalók javadalmazására nem kerül sor.  
A Delta Technologies MRP Szervezetnek a Delta Systems Kft. 34 Munkavállalója lett tagja. A 
jóváhagyott 4 db Javadalmazási Politika elindításához az Alapító vagyoni hozzájárulást 
teljesített mérlegfordulónapot követően, aminek összege 422.627.906 forint. A jóváhagyott 
Javadalmazási Politikák keretében – a javadalmazási feltételek teljesítése esetén –a 
következő időpontokban kerülhet sor kifizetésre: 2022. július, 2023. január, 2023 július, 2024. 
január. 
A Fővárosi Törvényszék a 2020. május 12. napján kelt 77.Pk.60.207/2020/2 számú 
végzésével 01-05-0000156 számon nyilvántartásba vette a Delta Technologies MRP 
Szervezetet. A végzés 2020. május 28- án vát jogerőssé. 

IV.6. FINANSZÍROZÁS 
A Delta Systems Kft. a Tranzakció előtt a Deltagroup Holding Zrt. csoportszintű 
finanszírozási kereteit használta az üzletmenetében fellépő finanszírozási szükséglet 
biztosításához. 
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A Tranzakció zárását követően Delta Technologies Nyrt. is megkezdte csoportszintű 
finanszírozási kereteinek felépítését. 
2020. június 30. napján a Társaság és leányvállalatai (a Delta Systems Kft. és az E.M. PRIME 
HOLDING Kft.) 400.000.000,- forint keret összegű folyószámla hitelszerződést kötöttek az 
OTP Bank Nyrt.-vel. A rendelkezésre tartási időszak és a kölcsön futamideje 2021. május 15. 
napjáig tart.  
2020. szeptember 14 napján a Kibocsátó és leányvállalatai (a Delta Systems Kft. és a Delta 
Software Technologies Kft.) 250.000.000,- forint keret összegű garancia hitelkeretszerződést 
kötöttek az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelkeret célja: egyedi garanciák nyújtása. A 
rendelkezésre tartási időszak 2021. május 15. napjáig tart. A Hitelkeret terhére egyedi 
garanciák igénybevételére 2021. május 15. napjáig – a rendelkezésre tartási időszak lejáratáig 
– van lehetőség. A Hitelkeret terhére legfeljebb 5 év futamidejű egyedi garanciák 
bocsáthatók ki.  

V. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS KILÁTÁSOK 

A Társaság eredményeit döntően befolyásolta a Delta Systems Kft. tranzakció zárása. A 
Társaság a befolyásszerzés időpontját követően már érdemi üzleti tevékenységet végző 
tagvállalattal rendelkezik. 
A konszolidált beszámolóban Delta Systems Kft. befolyásszerzés időpontját követő 
eredményei kerülnek bemutatásra. 
A Társaság eredményeit erősen befolyásolta az a tény, hogy gyakorlatilag a befolyásszerzés 
időpontja és a mérlegfordulónap közötti időszak egybeesik a COVID19 járványügyi 
veszélyhelyzet időszakával. Ennek következtébe a Társaság 2.761 eFt bevétel mellett, 
működési szinten is minimális vesztességgel (7.464 eFt) zárta az üzleti évet. 
Tekintettel arra, hogy a Társaság a közelmúltban érdemi üzleti tevékenységet nem végzett, 
illetve, hogy Delta Systems Kft. esetében kizárólag törtévi eredmények kerülnek 
bemutatásra, így a teljesítmény mennyiségi és minőségi méréséhez szükséges alapfeltételek 
még nem állnak fenn, ezért ezen jelentésben eltekintünk a teljesítmény mérésére szolgáló 
mutatók elemzésétől. 
A teljesítménymérési mutatók (KPI-ok) elemzése helyett fontos kiemelni a Társaság most 
lezárt üzleti évének eredményeit és a saját tőkéjét érdemben befolyásoló Delta Systems 
tranzakció hatásait. 

V.1. A TRANZAKCIÓVAL SZÁMVITELEI KEZELÉSE: 
A Tranzakció fordított akvizíciónak minősül, azaz a jog szerinti felvásárlót – az értékpapírokat 
kibocsátó gazdálkodó egységet – számviteli szempontból felvásároltként (Kibocsátó), míg a 
jog szerinti felvásároltat számviteli szempontból felvásárlóként azonosítjuk (Delta Systems 
Kft.). [IFRS 3.B19] 
Mivel a Kibocsátó nem minősül üzleti tevékenységnek, így a tranzakcióra nem az IFRS 3 – 
Üzleti kombinációk standard, hanem az IFRS 2 – Részvényalapú kifizetések standard 
útmutatásai kerültek alkalmazásra. Így a Delta Systems Kft. tulajdonosa (a Deltagroup 
Holding Zrt.) a tartalmát tekintve saját tulajdoni részesedésért cserébe vásárolta meg a 
Kibocsátó eszközeit és kötelezettségeit, vagyis a Kibocsátót tulajdonképpen eszközök és 
kötelezettségek összegének tekintjük. 
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Ennek értelmében a Delta Systems Kft. által vélelmezetten kibocsátottnak tekintett új 
tulajdoni részesedések valós értéke és a Kibocsátó azonosítható nettó eszközeinek valós 
értéke közötti különbözet a felmerülés pillanatában tőzsdei jegyzés költségeként kerül 
elszámolásra. [IFRIC Update 03-13; IFRS 2 13.A] 
A Kibocsátó konszolidált beszámolójában a Delta Systems Kft. egyedi adataiból indultunk ki, 
módosítva a fent leírt tranzakcióval, ahol a Delta Systems Kft., mint számvitel szerinti 
felvásároló megvásárolta a Kibocsátót, mint eszközök és kötelezettségek összességét 
tulajdoni részesedésért cserébe. [IFRS 3.B21] 
Konszolidációs megközelítésben a fent leírt vélelmezetten kibocsátottnak tekintett új 
tulajdoni részesedés a Delta Systems Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása 
ellenértékeként fennálló 28.600.000.000,- Ft vételár-követelésből a 2.350.000.000,- Ft 
pénzbeli teljesítést követően fennmaradt 26.250.000.000,- Ft vételárrész ellentételezésének 
számviteli megközelítése, ami nem befolyásolja a Társaság saját tőkéjét, mert egy 
vélelmezett tőkeemelést és egy vélelmezett tárgyidőszaki költséget állít egymással szembe. 
A Társaság saját tőkéjét a pénzben megfizetett vételárrész (2.350.000.000- Ft) és a jog 
szerinti felvásárló / számvitel szerinti felvásárolt ellenőrzésszerzés időpontjában fennálló 
nettó eszközértékének különbözete (-224 millió forint) adja, ami alapján a tranzakció 
következtében a saját tőke 2.574 millió forinttal csökkent, amit a Társaság – a fenti 
vélelmezetten kibocsátottnak tekintett új tulajdonosi részesedéseken túlmenően – tőzsdei 
jegyzés költségeként az eredmény terhére számolt el. 
A fenti számviteli megközelítés eredményezi, hogy az ellenérték és az ellenérték fejében 
megszerzett nettó eszközérték különbözete nem goodwill-ként kerül aktiválásra, és a 
hasznos élettartam alatt értékcsökkentésre, hanem a tranzakció azonnali költségeként kerül 
elszámolásra.  

V.2. EREDMÉNYHATÁS 
A tőzsdei jegyzés költségeként a Társaság 61.597.066 eFt-ot számolt el, ami alapján a 
Társaság adózott eredménye 61.664.041 eFt veszteség lett 

V.3. SAJÁT TŐKE 
A saját tőke terhére – a fentiek szerint – elszámolt 2.574 mFt összeg figyelembevételével a 
saját tőke -1.706.547 eFt-ra változott. 

VI. A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI MUTATÓI, ILLETVE JELZŐI 

1. Immateriális javak 
 
adatok eFt-ban   Immateriális javak 

    
Bruttó érték    
 2018. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése    
Növekedés és átsorolás    
Csökkenés és átsorolás    
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 2019. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése   304.726 
Növekedés és átsorolás    
Csökkenés és átsorolás    

    
 2020. június 30-án   304.726 

    
Halmozott értékcsökkenés    
 2018. december 31-én    - 
Konszolidációs kör bővülése    
Éves leírás    
Csökkenés    

    
 2019. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése   201.269 
Éves leírás   6.961 
Csökkenés    
    
 2020. június 30-án   208.230 

    
Nettó könyv szerinti érték    
 2018. december 31-én   - 
 2019. december 31-én   - 
 2020. június 30-án   96.496 
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2. Gépek és berendezések 
 
adatok eFt-ban   Gépek és 

berendezések 
    

Bruttó érték    
    
 2018. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése    
Növekedés és átsorolás    
Csökkenés és átsorolás    
    
 2019. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése   1.356.442 
Növekedés és átsorolás   1.218 
Csökkenés és átsorolás    

    
 2020. június 30-án   1.357.660 

    
Halmozott értékcsökkenés    
    
 2018. december 31-én    - 
Konszolidációs kör bővülése    
Éves leírás    
Csökkenés    

    
 2019. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése   313.898 
Éves leírás   37.044 
Csökkenés    
    
 2020. június 30-án   350.942 

    
Nettó könyv szerinti érték    
 2018. december 31-én   - 
 2019. december 31-én   - 
 2020. június 30-án   1.006.718 
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3. Használati jog eszköz 
 
adatok eFt-ban   Összesen 

    
Bruttó érték    
 2018. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése    
Növekedés és átsorolás    
Csökkenés és átsorolás    
    
 2019. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése   24.876 
Növekedés és átsorolás    
Csökkenés és átsorolás    

    
2020. június 30-án   24.876 

    
Halmozott értékcsökkenés    
 2018. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése    
Éves leírás    
Csökkenés    

    
 2019. december 31-én   - 
Konszolidációs kör bővülése   8.261 
Éves leírás   150 
Csökkenés    
    
 2020. június 30-án   8.411 

    
Nettó könyv szerinti érték    
 2018. december 31-én   - 
 2019. december 31-én   - 
 2020. június 30-án   16.465 
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4. Halasztott adó követelések 
 
A halasztott adó számítása során a Csoport az adózás szempontjából figyelembe vehető 
értéket hasonlítja össze a könyv szerinti értékkel eszközönként és kötelezettségenként. Ha a 
különbözet átmeneti különbség, azaz belátható időn belül az eltérés kiegyenlítődik, akkor 
előjelének megfelelően halasztott adó kötelezettséget vagy eszközt vesz fel. Az eszköz 
felvételekor a megtérülést külön vizsgálja a Csoport. 
 
A halasztott adót a Csoport 9% adókulccsal számolja, mivel az adott eszközök és 
kötelezettségek tényleges adókká olyan időszakokban válnak, amikor az adókulcs várhatóan 
változatlan marad. Az eszközöket a menedzsment által elkészített adóstratégia támasztja 
alá, amely bizonyítja, hogy az eszköz megtérül. 
 
A következő levonható és adóköteles adókülönbözetet okozó eltérések azonosítására került 
sor: 
 
  2020. június 30.  2019. december 31.  
      
Vevőkövetelések értékvesztése  6.384  -  
Gépek, berendezések  (14.730)  -  
Céltartalék  47.176  -  
      
Halasztott adókövetelés összesen  38.830  -  
 
 

     

 
5. Egyéb befektetett eszközök 
 
 

 2020. június 30.  2019. december 31.  
    
    
Lízingbe adott eszközökből 
származó éven túli követelés 26.167 

 
- 

    
Összesen 26.167  - 

 
A Delta Systems Kft. a tevékenységes során az ügyfelek számára kihelyez, bérbead 
hosszútávra berendezéseket, amelyek megfelelnek a Lízing standard szerinti pénzügyi lízing 
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megjelenítési szabályainak. 
 
 Lízingdíjak értéke 

 minimális diszkontált 
   

Egy éven belül esedékes 36.790 29.316 
Két és öt éven belül esedékes 37.028 26.167 
Öt éven túl esedékes részletek - - 
 73.818 55.483 
Finanszírozási költség  (18.335) 

 
6. Készletek 
 

 2020. június 30.  2019. december 31.  
    
    
Vásárolt áruk 172.955   
Közvetített szolgáltatások 26.120  - 
    
Összesen 199.075  - 

 
7. Vevőkövetelések 
 

 2020. június 30.  2019. december 31.  
    
    
Vevőkövetelések 1.496.563  - 
Vevőkövetelések értékvesztése (70.932)  - 
    
Összesen 1.425.631  - 

 
Az értékvesztés egyenlege a következőképpen változott: 
 

Záró értékvesztés 2018. december 31.  - 
   
Értékvesztés feloldása  - 
Értékvesztés képzése  - 
Záró értékvesztés 2019. december 31.  - 
Konszolidációs kör változása  69.604 
Értékvesztés feloldása  - 
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Értékvesztés képzése  1.328 
Záró értékvesztés 2020. június 30.  70.932 

 
 
8. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Pénztárak  506  -  - 
Bankszámla 42.982  3.004  7.263 
      
Összesen 43.488  3.004  7.263 

 
9. Egyéb rövid lejáratú követelések és időbeli elhatárolások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Delta Holding Zrt. felé fizetett üzletrész 
előleg - 

 
2.350.000 

 
- 

Cash pool miatti követelés 202.234  -  - 
Adott biztosíték, kaució 9.300  -  - 
Adóhatósággal szemben fennálló 
követelés 425.861 

 
29.516 

 
26.886 

Adott előlegek 27.505     
Egyéb követelések 42.877  271  - 
Aktív időbeli elhatárolások   422  422 
Rövid lejáratú lízingkövetelések 29.316  -  - 
Maloba Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
váltó 70.000 

 
70.000 

 
70.000 

Váltó Értékvesztés (70.000)  (70.000)  - 
      
Összesen 737.093  2.380.209  97.308 

 
2018. május 25-én a Csoport engedményezési szerződést kötött a Maloba Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-vel, mint engedményessel. A felek rögzítették, hogy a Csoportnak a VEST 
INVEST Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft-vel szemben az Interinn Energy Holding Nyrt. 
222.500 db részvényére szóló 44.500 eFt könyv szerinti értéken nyilvántartott követelése áll 
fenn. A Csoport átruházta az engedményesre a fenti követelést az ahhoz kapcsolódó 
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járulékokkal, mellékkötelezettségekkel együttesen, a vételár 70.000 eFt volt.  
 
Engedményes a vételárat 70.000 eFt-ról szóló 2019. június 30-i lejáratú váltó kibocsátásával 
teljesítette. Mivel a váltó kiegyenlítése a fordulónapig, illetve a jóváhagyás napjáig nem 
történt meg, a teljes összeg értékvesztésként került elszámolásra. 
 
10. Jegyzett tőke és tőketartalék 
 
A Társaság jegyzett tőkéje 298.740 eFt. A társaság alaptőkéje 383.000.000 db, egyenként 
0,78 Ft névértékű ”A” sorozatú névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat 
megtestesítő törzsrészvényből áll.  

 

 ezer Ft  darab 
    
2018. január 1-jén 40.508  51.933.125 
    
Tőkeemelés  
(2018. május 28-i határozat) 11.809 

 
15.139.769 

Kötelezettségek tőkésítése  
(2018. július 12-i határozat) 27.099 

 
34.742.754 

    
2018. december 31-én 79.416  101.815.648 

 
Kötelezettségek tőkésítése  
(2019. május 22-i határozat) 121.824 

 
156.184.352 

    
2019. december 31-én 201.240  258.000.000 

 
Tőkeemelés 97.500  125.000.000 
    
2020. június 30-án 298.740  383.000.000 

 
Tekintettel arra, hogy az – 1.1. pont szerinti – 2019. október 15-n indult MNB célvizsgálat 
tárgyát képező tőkeemelések során kerültek kibocsátásra, a 2019. évi 156.184.352 db-os 
részvénykibocsátás keretében kibocsátott törzsrészvények szabályozott piacra történő 
bevezetéséhez készített Tájékoztató jóváhagyása iránti kérelem Engedélyezési eljárását a 
Magyar Nemzeti Bank – az MNB Célvizsgálatot lezáró döntés meghozataláig terjedő 
időtartamra – felfüggesztette. 
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Az – 1.1. pontban leírtak szerinti – Delta Systems tranzakció keretében tőkeemeléssel 
teljesítendő vételárrész teljesítéséhez szükséges 125 millió darab „A” sorozatú törzsrészvény 
26.250.000 eFt értéken történő kibocsátására 2019. december 31-ét követően került sor. 
 
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Deltagroup Holding Zrt. 2.350.000  2.350.000  - 
Elhatárolt kamat -  4.056  - 
Számlázott kamatfizetési kötelezettség 35.021  -  - 
      
Összesen 2.385.021  2.354.056  - 

 
Az – 1.1. pont szerinti – GlobTerm kölcsön alapján a Társaságnak 2.350.000 eFt 
kötelezettsége keletkezett. 
 
A kapott kölcsön lejáratának napja 2024. december 31., évi fix 3,0%-os kamat fizetése 
mellett. A kamat egy összegben, a fennálló tőketartozás visszafizetésekor vagy a lejárat 
napján esedékes. 
 
Mérleg fordulónap előtt a Kölcsönszerződés alapján Társasággal szemben fennálló 
követelését GlobTerm Kft. Deltagroup Holding Zrt-re engedményezte. 
 
12. Hosszú lejáratú céltartalékok 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Működési kockázatokra céltartalék 
képzés 200.387 

 
- 

 
- 

Céltartalék bírságokra 253.833  -  - 
Garanciális céltartalék 53.915  -  - 
Céltartalék bankgaranciára 16.044  -  - 
      
Összesen 524.179  -  - 
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13. Lízingkötelezettségek 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 91.846  -  - 
      
Összesen 91.846  -  - 

 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségek lízingből származó kötelezettségeket tartalmaznak. 
 
 Lízingdíjak értéke 

 minimális diszkontált 
   

Egy éven belül esedékes 5.800 5.281 
Két és öt éven belül esedékes 90.156 86.565 
Öt éven túl esedékes részletek - - 
 95.956 91.846 
Finanszírozási költség  (4.110) 

 

adatok HUF-ban 2020.06.30.-
án végződő 
üzleti évre 

2019.12.31.-
én végződő 
üzleti évre 

   
Lízingelt eszközök nettó értéke 131.872 - 

 
14. Szállítói kötelezettségek 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Szállítói kötelezettségek 1.501.283  15.945  868 
      
Összesen 1.501.283  15.945  868 
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15. Rövid lejáratú céltartalékok 
 

 2020. június 30.  2019. december 31.  
    
MNB bírság -  124.800 
    
Összesen -  124.800 

 
Az – 1.1. pontban ismertetett – MNB célvizsgálat alapján meghozott, 29. pontban ismertetett, 
H-PJ-III-B-16/2020.  határozat, valamint a szintén 29. pontban ismertetett, H-PJ-III-B-
15/2020. számú MNB határozat alapján a Magyar Nemzeti Bank mindösszesen 124.800eFt 
felügyeleti és piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot. 
 
Tekintettel arra, hogy MNB vizsgálatok által kifogásolt események a Társaság mérleg 
fordulónapja előtt történtek, valamint arra, hogy az MNB határozatok a mérlegkészítés 
dátuma előtt ismertté váltak, a Társaság a 2019. december 31-es fordulónappal készített 
beszámolójában a mérlegfordulónapot követően kiszabott bírság teljes összegére 
céltartalékot képzett. 
 
A Társaság ezen döntés megsemmisítése érdekében pert indított és azonnali jogvédelem 
keretében kérte, hogy a bíróság a Magyar Nemzeti Bank határozatában foglaltak 
végrehajtásának teljes halasztó hatályát rendelje el, felfüggesztve a határozatban kiszabott 
bírság megfizetésére vonatkozó kötelezést. A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította 
a kérelmet, amely ellen a Társaság a Kúriához fellebbezett. A Magyar Nemzeti Bank azonban 
2020. június 8. napján elrendelte a bírságösszeg végrehajtását. A fentiekre tekintettel a 
Társaság megfizette a határozatban foglalt bírságösszeget, ugyanakkor a Magyar Nemzeti 
Bank H-PJ-III-B-16/2020. számú határozatában foglaltakkal nem ért egyet, azt a Fővárosi 
Törvényszék előtt folyamatban lévő perben változatlanul vitatja. A bírság megfizetésével 
egyidejűleg a céltartalék feloldásra került. 
 
16. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Park Teniszklub Zrt. 11.979  11.963  2.124 
Negatív bankegyenleg -  6  - 
Delta Systems Kft. – Cash pool  202 234  -  - 
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Összesen 214.213  11.969  2.124 
 
A 2018. szeptember 4-én kötött kölcsönszerződés szerint a Park Teniszklub Zrt. 20.000 eFt 
lehívható kölcsönkeretet biztosított a Csoport számára 2018. november 30-ig. A 
kölcsönszerződés szerint a kölcsön visszafizetésének határideje 2019. december 31. A 
lehívott kölcsönösszeg után 2% kamat fizetési kötelezettség áll fenn, melyet a naptári 
negyedévet követő 15 napon belül kell megfizetni. A meg nem fizetett kamat a fizetési 
határidőt követően tőkésítésre kerül. A szerződést 219. május 22-én módosították, a kölcsön 
visszafizetésének határideje 2019. december 31. A szerződés értelmében a rendelkezésre 
álló kölcsön keret 120.000 eFt volt.  
 
17. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Munkavállalókkal szembeni 
kötelezettségek 13.985 

 
- 

 
514 

Állami támogatások elhatárolása 380.256  -  - 
Adókötelezettségek 156  -  - 
Vevőktől kapott előlegek 7.693  -  - 
Passzív időbeli elhatárolások 58.546  2.251  - 
Árbevétel elhatárolás 40.999  -  - 
Egyéb kötelezettségek 25.260  -  - 
      
Összesen 526.895  2.251  514 

 
A passzív időbeli elhatárolások könyvvizsgálati és számviteli szolgáltatások költségeinek 
elhatárolását és banki költséget tartalmazza. 
 
18. Tényleges társasági adó kötelezettségek 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

december 31. 
 2019.  

június 30.  
      
Jövedelemadó követelések 787  817  14 
Jövedelemadó kötelezettségek 48.579  -  - 
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19. Értékesítés nettó árbevétel 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Áruértékesítés árbevétele 1.385.701     
Szerviz szolgáltatás bevétele 416.354     
Szoftver fejlesztés bevétele 80.003     
Egyéb árbevétel 868.557     
      
Összesen 2.750.615  -  - 

 

20. Egyéb működési bevétel 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Lízingelt eszközökből származó bevétel 10.549  -  - 
      
Összesen 10.549  -  - 

 
21. Közvetlen ráfordítások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Eladott áruk beszerzési értéke 1.089.713  -  - 
Alvállalkozói díjak 415.768  -  - 
Közvetített szolgáltatás 379.337  -  - 
Egyéb szolgáltatások 505.037  -  - 
      
Összesen 2.389.855  -  - 
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22. Általános és igazgatási ráfordítások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Számviteli, könyvvizsgálati 
szolgáltatások 88.503 

 3.675  
19.495 

Bérleti díjak 21.196  -  - 
Ügyvédi díj -  12.860  19.200 
Értékcsökkenés 44.155  -  - 
Tőzsdei díjak -  272  1.572 
Bankköltségek 6.624  318  697 
Kommunikációs tevékenység -  6.000  12.000 
Egyéb 67.481  10.302  7.680 
      
Összesen 227.959  33.427  60.644 

 
23. Személyi jellegű ráfordítások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Bérköltség 86.990  293  390 
Egyéb személyi jellegű juttatások 943  -  - 
Járulékok 18.578  61  80 
      
Összesen 106.511  354  470 
      
Átlagos dolgozói létszám 43  1  1 

 
24. Egyéb működési bevétel 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Egyéb bevétel 191  11  225 
Elengedett kötelezettség 7.022  -  - 
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Összesen 7.213  11  225 
 
25. Egyéb ráfordítások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
MNB bírság -  -  124.800 
Váltó értékvesztése -  -  70.000 
Értékvesztések 44.043     
Korábban tévesen kivezetett 
kötelezettségek - 

  
21.151 

 
21.151 

Késedelmi pótlékok, kamatok 2.338  -  - 
Egyéb ráfordítások 5.135  56  68 
      
Összesen 51.516  21.207  216.019 

 
26. Pénzügyi bevételek 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Árfolyamnyereség 4.379  -  - 
      
Összesen 4.379  -  - 

 
27. Pénzügyi ráfordítások 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Kölcsön kamat (Delta Group Holding) 31.854  59  4.056 
Kölcsön kamat (Park Teniszklub) -  -  140 
Lízingek kamata 1.198  -  - 
Árfolyamveszteség 9.826  -  - 
      
Összesen 42.878  59  4.196 
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28. Jövedelemadók 
 
A Csoport 2020. június 30-án 862.955 eFt továbbvihető veszteségelhatárolással rendelkezik. 
 
A jövedelemadókhoz kapcsolódó ráfordítások a következőekből tevődnek össze: 
 
 

 
2020.  

június 30. 
 2019.  

június 30. 
 2019. 

december 31.  
      
Társasági adó 13  -  2 
Iparűzési adó, innovációs járulék 20.999     
Halasztott adó -  -  - 
      
Összesen 21.012  -  2 

 

VII. NYILATKOZATOK 

 
A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk 
nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár 
megtérítéséért a Kibocsátó felel. 
A jelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez 
fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges 
változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve az időközben 
bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a Társaság külön tájékoztatásokat 
tett közzé. A beszámoló fordulónapja és lenti dátuma közötti időszak olyan lényeges és 
jelentős eseményeit, melyek hatással lehetnek a beszámolóra, a beszámoló vonatkozó 
részeiben részletesen bemutatjuk. 
Kijelentjük, hogy a 2020. január 1-június 30. időszakra vonatkozó üzleti jelentés és 
beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan 
tényt, amely a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük 
továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint 
elkészített, ezen jelentésben közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet 
adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint 
nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen üzleti jelentés megbízható képet 
ad a Kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat 
és bizonytalansági tényezőket. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen 
jelentésben foglaltak nem adnak teljes és biztos képet a Társaság tevékenységéről és a 
jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a 
tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. 
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A jelen jelentésben foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre 
vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez 
hasonló kifejezéseket, valamint a feltételes és jövő idejű igealakokat, a jövőre vonatkozó 
kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és 
előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket 
meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, 
bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság 
tényleges eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó 
kijelentésben foglalt, várható eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek 
között a következők lehetnek: a COVID vírushelyzet alakulása, általános gazdasági és üzleti 
feltételek; a Társaság tartozásainak törlesztésére való képesség; a kulcs munkavállalók 
elvesztése; a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet 
változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, 
terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon 
időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak; a Társaság nem 
vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy 
jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa. 
A Társaság jegyzett tőkéje 298.740.000 forint, amely 383.000.000 darab, egyenként 0,78 
forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből tevődik össze. Az „A” sorozatú 
törzsrészvények aránya a jegyzett tőkén belül 100 százalék, az azokhoz kapcsolódó 
mindenben azonos jogokat és kötelezettségeket a Társaság Alapszabálya tartalmazza. 
Ennek megfelelően a Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság 
összes részvényéhez tehát mindösszesen 383.000.000 szavazat tartozik. 
Az „A” sorozatú törzsrészvények átruházására vonatkozó korlátozásokat fent ismertettük. 
Az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosainak 2020. június 30-i állapot szerinti 
bemutatását, ideértve az 5 százalék feletti tulajdonosokat is, az éves beszámoló kiegészítő 
melléklete tartalmazza. 
Az „A” sorozatú törzsrészvényeken felül különleges irányítási jogokat megtestesítő 
részvények nem kerültek kibocsátásra; a Társaságnál létrehozott MRP Szervezetre 
vonatkozó információt korábban ismertettük. 
A Társaságnak nincs tudomása a részvényesek közötti bármely megállapodásról, amely a 
kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását 
eredményezheti. 
A Társaság vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez és elmozdításához a közgyűlés egyzerű 
többséggel meghozott határozata, míg az Alapszabály módosításához a közgyűlés 
háromnegyedes (minősített) többséggel meghozott határozata szükséges. 
A Társaság vezető tisztségviselőinek hatáskörét a Társaság Alapszabályának X-XII. fejezetei 
tartalmazzák. Az Igazgatóság ezen felül a 11/2017. (04. 18.) sz. közgyűlési határozat szerint 
2017. április 18-tól számított öt évig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, 
amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a 
megelőző év december 31-i alaptőke száz százalékát plusz 1.840.000.000,- Ft összeget. Az 
Igazgatóság az Alapszabály VI. fejezet 8. pontja szerinti, saját részvény vásárlására 
vonatkozó közgyűlési felhatalmazással rendelkezik jelenleg a 9/2019. (05. 28.) sz. közgyűlési 
határozat értelmében, amely jogával az Igazgatóság 2020. november 28-ig élhet. 
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Nincs a Társaság részvételével kötött olyan megállapodás, amely egy nyilvános vételi 
ajánlatot követően a Társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lépne hatályba, 
módosulna vagy szűnne meg. 
Nincs a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között létrejött olyan 
megállapodás, amely kártalanítást írna elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő 
lemondana vagy a munkavállaló felmondana, vagy ha a vezető tisztségviselő vagy a 
munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetnék, vagy a jogviszony nyilvános vételi 
ajánlat miatt szűnne meg. 
A 2020. január 1-június 30. időszakra vonatkozó, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett 
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített Felelős Társaságirányítási Jelentés a 
jelen üzleti jelentés mellékletét képezi. 
A jelen jelentésben szereplő, illetőleg megjelenített, védjegyoltalom alatt álló szöveges vagy 
képi megjelölések minden esetben a védjegyjogosult tulajdonát képezik. Azok bárminemű 
felhasználása kizárólag a vonatkozó védjegyjogosult engedélyével történhet. 
A Társaság 2020. január 1-június 30. időszakra vonatkozó éves beszámolója teljes 
terjedelmében megtekinthető 2020. október 30-tól a Társaság székhelyén (1134 Budapest, 
Róbert Károly körút 70-74.), továbbá a honlapján (www.deltatechnologies.hu), a BÉT 
honlapján a www.bet.hu cím alatt, valamint a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon. 
 
 
Budapest, 2020. október 7. 
 
 
 

Delta Technologies Nyrt. 



Nyilatkozat 
- éves beszámoló, valamint vezetőségi jelentés vonatkozásában - 

 
Alulírott Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, 
Róbert Károly körút 70-74., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-043483 
cégjegyzékszámon, adószám: 11404374-2-41, képviseli: Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt igazgatósági 
tagok, továbbiakban: „Társaság”), mint szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója a 
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes 
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) 1. sz melléklet 2.4.1. illetve 
2.4.2 rendelkezései tekintettel a következő 
 
 

n y i l a t k o z a t o k a t  
 

tesszük: 
 
A Társaság úgy nyilatkozik, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a Társaság legjobb tudása 
szerint elkészített éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, 
kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi 
jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb 
kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.  

Budapest, 2020. október 7. 

 

 
______________________________________________________________________ 
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