
 

A HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszáma: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; a 
továbbiakban: „HUDEX Energiatőzsde Zrt.”, „HUDEX”, vagy „Társaság”) Igazgatósága a 
Társaság Szabályozott Piaci Szabályzatának I.1.4.12., és I.1.4.11. pontja alapján a 
 
„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Terméklista és Specifikációja tárgyában meghozandó 
döntés Vezérigazgató hatásköréből Igazgatósági hatáskörbe vonása”   
 
tárgyában az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2022. (VIII. 28.) számú igazgatósági határozat 
 
A HUDEX Energiatőzsde Zrt. Igazgatósága jelen határozattal a Társaság Vezérigazgatója 
hatásköréből a saját hatáskörébe vonja a „HUDEX Energiatőzsde Zrt. Terméklista és 
Specifikációja módosítása” tárgyában a Piaci Szabályzat I.1.4.11., I.2.58., valamint III.2.1.5. 
pontja alapján meghozandó döntést.   
 
Ennek megfelelően a jelen Határozat keltétől kezdődő hatállyal – kizárólag a tárgyi, egyszeri 
eseti határozatban foglalt döntés meghozatalára kiterjedően – a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 
Igazgatósága jogosult a HUDEX piacaira vonatkozóan a „HUDEX Energiatőzsde Zrt. 
Terméklista és Specifikációja módosítása” tárgyában szóló döntés meghozatalára.  
 
A HUDEX Energiatőzsde Zrt. Igazgatósága elhatározza, hogy a fenti hatáskört a tárgyi eseti 
határozatban foglalt egyedi döntés meghozatalát követően külön újabb igazgatósági határozat 
meghozatala nélkül visszautalja a HUDEX Vezérigazgatójának a hatáskörébe.  
 
A Piaci Szabályzat I.1.4.12. pontja szerint „a HUDEX Igazgatósága jogosult bármely, a 
Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdést külön Igazgatósági határozattal saját hatáskörébe 
vonni. Ebben az esetben az adott kérdés mindaddig az Igazgatóság hatáskörében marad, 
amíg az Igazgatóság vissza nem utalja az elvont hatáskört a Vezérigazgatónak”.  
 
A Piaci Szabályzat I.1.4.11. pontja szerint a Társaság Vezérigazgatója, így a hatáskör átvételét 
követően a HUDEX Igazgatósága „jogosult a HUDEX Szabályokban meghatározott kereteken 
belül a tőzsdei kereskedést biztosító döntéseket és intézkedéseket meghozni”.  
 
A HUDEX Vezérigazgatója által a „HUDEX Energiatőzsde Zrt. Terméklista és Specifikációja – 
Villamosenergia szegmens módosítása” tárgyában a 29/2022 (VIII.25.) számú vezérigazgatói 
határozatával meghozott döntés – a gyorsan változó piaci viszonyokra tekintettel – soron kívül 
módosításra szorul mind a hatályba lépése mind annak értékei tekintetében, olyan módon, 
hogy azok a piaci ár-környezetre reflektáló tőzsdei működés soron kívüli biztosítása érdekében 
a HUDEX Piaci Szabályzatában meghatározottak szerinti határidő előtt késedelem nélkül 
hatályba lépjenek, így a HUDEX Igazgatósága arról döntött, hogy a Piaci Szabályzat 
elfogadásához szükséges hatásköri szinten adja ki a módosításhoz szükséges határozatot.    
 
Budapest, 2022. augusztus 28. 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
 Gál István Péter Kovács Szilárd Istvánffy György  
 az Igazgatóság az Igazgatóság az Igazgatóság 
 Elnöke Tagja Tagja 


		2022-08-28T19:08:33+0200
	Gál István Péter


		2022-08-28T19:00:41+0200
	Istvánffy György


		2022-08-28T17:08:20+0200
	Kovács Szilárd




