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EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT 
 
 
A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-045666) mint a HUDEX 
Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 
Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-049303) (a továbbiakban: „Társaság” 
is) Egyedüli Részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. pont v) alpontja alapján a 
 
„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatója mint vezető tisztségviselő számára 2020. 
évi teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó teljesítménybér meghatározása” 
 
tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2020. (III. 25.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT 
 
 
A HUPX Zrt. mint Egyedüli Részvényes megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 
Vezérigazgatója számára 2020. évi teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó 
teljesítménybér meghatározása tárgyában benyújtott előterjesztést. 
 
A HUPX Zrt. mint Egyedüli Részvényes a HUDEX Energiatőzsde Zrt. vezérigazgatója, Vass 
Attila Tibor 2020. évi teljesítményösztönző feladatait a melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
A vezérigazgatói teljesítményösztönző mértéke a kitűzési időszakra számított alapbér 20%-a, 
amelynek kifizetése a melléklet szerinti teljesítménykövetelményekhez kötött, figyelemmel a 
Társaság vezető állású munkavállalóinak (Mt. 208. §) és tisztségviselőinek javadalmazási 
rendszeréről szóló, az Egyedüli Részvényes 3/2020. (II. 21.) számú határozatával elfogadott 
Javadalmazási Szabályzata (a továbbiakban: „Javadalmazási Szabályzat”) 11.-12.§-aiban 
foglalt rendelkezésekre. 
 
A prémiummal kapcsolatos, jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a HUDEX 
Energiatőzsde Zrt.-nek az Egyedüli Részvényes 3/2020. (II. 21.) számú határozatával 
elfogadott Javadalmazási Szabályzata az irányadó. 
 
Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen 
határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 
 
 
Budapest, 2020. március 25. 
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HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
képviseli:  TÓTH PÉTER      ISTVÁNFFY GYÖRGY 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatója mint vezető 
tisztségviselő számára 2020. évi teljesítménykövetelmény 

2. számú melléklet: Igazgatóság 10/2020. (II. 17.) számú határozata 
3. számú melléklet: Felügyelőbizottság 1/2020. (II. 20.) számú határozat 

 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum ISTVÁNFFY GYÖRGY ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.03.25. 22.18.18


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: gyorgy.istvanffy@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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