
   

 

 

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT 

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-044470; székhelye: 1031 Budapest, Anikó 

utca 4., a továbbiakban: MAVIR ZRt. vagy Egyedüli Részvényes) mint a HUDEX Magyar 

Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10- 

049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26–28.; a továbbiakban: HUDEX Zrt. vagy 

Társaság) egyedüli részvényese, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. 

§ (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. t) pontja, valamint az informatikai és 

biztonsági vezérigazgató-helyettes döntése alapján 

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. által megkötött, az IT infrastruktúra megtervezéséről, 

kialakításáról és üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés módosításának 

jóváhagyása tekintetében részvényesi határozat kiadása” 

 

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2022. (XI. 16.) sz. Részvényesi Határozat 

 

A MAVIR ZRt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte az IT 

infrastruktúra megtervezéséről, kialakításáról és üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés 

módosítása tárgyában benyújtott előterjesztést.  

 

A MAVIR ZRt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyja a Társaság 

számára az Inter-Computer-Informatika Zrt.-vel az IT infrastruktúra megtervezéséről, 

kialakításáról és üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés módosításának a Társaság 

részéről történő megkötését az alábbi főbb feltételekkel, azzal a kitétellel, hogy a 

Társaságnak a szerződésmódosítás aláírásakor rendelkeznie kell az  e-közigazgatási és 

informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter felfüggesztés alól történő 

mentesítésről szóló egyedi döntésével, valamint meg kell felelnie a 301/2018. (XII.27.) Korm. 

rendeletben meghatározott feltételeknek: 

 

a) Vállalkozói díj fix áras elemei: 

i.  2023. január 1. napjától kezdődően: mindösszesen 7 543 617 Ft + ÁFA / hó díjra 

emelkedik; 

ii.  2023. augusztus 1. napjától kezdődően: mindösszesen 8 883 300 Ft + ÁFA / hó 

díjra emelkedik. 

b) Virtuális szerver üzemeltetési díja 2023. augusztus 01. napjától: 

iii.  Critical és Core szerverek esetén 112 600 Ft + ÁFA / hó, Normal és Test szerverek 

esetén 67 600 Ft + ÁFA / hó; 

iv.  Core (30%) szerverek esetén 33 780 Ft + ÁFA / hó; 

v.  Test (30%) szerverek esetén 20 280 Ft + ÁFA / hó díjra emelkedik. 

c)  Egyedi Megrendelés esetén a Szakértői szolgáltatások díja 2023. augusztus 01. 

napjától:  

i.  Projektmenedzser esetén 20 000 Ft / óra; 

ii.  Szenior rendszermérnök, műszaki architekt (L3): 24 000 Ft / óra; 



   

 

 

iii.  Junior rendszermérnök (L2): 18 000 Ft / óra; 

iv.  Szerviz technikus (L1): 15 000 Ft / óra díjra emelkedik. 

d)  Vállalkozói díj fix áras elemeit, Virtuális szerver üzemeltetési díját, valamint a Szakértői 

szolgáltatások díját az Inter-Computer-Informatika Zrt. jogosult naptári évenként 

legfeljebb egy alkalommal, július hónapban megemelni legfeljebb az inflációs ráta 

mértékével, azzal, hogy első alkalommal 2024. év július hónapjában történhet 

emelés. 

e)  Egyedi megrendelések éves keretösszege 38 000 000 Ft + ÁFA összegre csökken a 

2023. naptári évvel kezdődően. 

 

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen 

határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

 

Budapest, 2022. november 16. 

 

 

 

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

dr. Braskó Mária 

jogi igazgató 

 

dr. Stumpf Gergely Viktor 

jogi szakmai koordinátor 
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