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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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) 
bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. pontjának r) alpontja alapján a 
 
 

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítása” 
 
 
tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2021. (III. 12.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT 
 
A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a HUDEX 
Energiatőzsde Zrt-re vonatkozó, 3/2020. (II. 21.) számú részvényesi határozattal elfogadott 
Javadalmazási Szabályzat 24. § (3) bekezdését a jelen határozat meghozatalának napját 
követő naptól az alábbiak szerint módosítja. 
 
(3) A 24. § (2)-(3) bekezdés szerinti díjazáson kívül az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint 
Felügyelőbizottság elnöke és tagjai – az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült 
költségeik megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosultak. A Társaság – igény 
esetén – biztosítja a testületi feladatok ellátáshoz az igazgatósági tagok, valamint a 
felügyelőbizottsági tagok részére a Társaság által meghatározott paraméterekkel rendelkező, 
a Társaság tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt, illetve lízingelt mobiltelefon, laptop, 
valamint egyéb infokommunikációs eszköz (pl. tablet) használatának lehetőségét, amely 
eszközök a tagsági jogviszony megszűnésekor könyv szerinti értéken értékesíthetőek az 
igazgatósági tag, valamint felügyelőbizottsági tag számára, az Egyedüli Részvényes további 
egyedi jóváhagyása nélkül. 
 
A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri a HUDEX 
Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a jelen határozat kiadásától számított 30 napon 
belül intézkedjen a módosított Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbe 
helyezése érdekében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésének megfelelően. 
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A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri a HUDEX 
Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozatnak a Határozatok 
Könyvébe történő bevezetéséről. 
 
 
Budapest, 2021. március 12. 

 
 

________________________________________________________ 
HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képviseli: DR. VAJTA MÁTYÁS               ISTVÁNFFY GYÖRGY 
    vezérigazgató piacfejlesztési vezető 
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