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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 (cégjegyzékszáma: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai
utca 26.-28.; (a továbbiakban: „Társaság”) Egyedüli Részvényese a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:109. § (4) bekezdése és az Alapszabály
9.2. f) alpontja alapján a
„vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetése”
tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

5/2021. (IV. 15.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT
Az Egyedüli Részvényes, mint munkáltatói jogkör gyakorló Vass Attila Tibornak (születési
hely, idő: Budapest, 1967.04.09., anyja neve: Nánási Terézia, állandó lakcím: 1239 Budapest,
Káposztaföld u. 35.; adóazonosító jel: 8366223221), a HUDEX Zrt. vezérigazgatójának – mint
a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bekezdés
szerinti vezető állású munkavállalónak – a munkaviszonyát az Mt. 65.§ (1) bekezdése alapján
a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező nyilatkozatban (továbbiakban:
Felmondás) foglalt feltételek szerint felmondás útján egyoldalúan megszünteti az Mt. 69.§
szerinti felmondási idővel (közlést követő 35 nap) 2021. május 20. napjára, az Mt. 210.§ (1)
bekezdése alapján indokolás nélkül. A munkavállaló 2021. április 30-tól mentesül a
munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató a Felmondásban a Munkaszerződés 9.2.
pontja alapján a Munkaszerződés 6. és 7. pontja szerinti versenytilalmi kötelezettség
alkalmazásától eláll, így a Munkaszerződés szerinti versenytilalmi és az ahhoz kapcsolódó
ellentételezési kötelezettség nem áll fenn.
Az Egyedüli Részvényes a Felmondás közlése mellett egyúttal a HUDEX Zrt. vezérigazgatója
munkaviszonyának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés
szerinti közös megegyezéssel, 2021. június 5. napjával történő megszüntetése érdekében
munkáltatói oldalról jóváhagyja, a munkaviszonynak közös megegyezéssel történő
megszüntetésre vonatkozó ajánlatot a jelen határozat mellékletét képező Egyedüli
Részvényes képviseletében aláírt „Megállapodás a munkaviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről” dokumentumban (továbbiakban: Megállapodás) foglalt feltételek
szerint. Az ajánlat elfogadása esetén a Megállapodásban foglaltak szerint a közölt Felmondás
a felek közös megegyezése alapján hatálytalannak minősül.
A HUPX Zrt. mint a HUDEX Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri a Társaságot, hogy intézkedjen
a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.
Budapest, 2021. elektronikus aláírás bélyegzője szerint
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