
   

 

 

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 

„HUPX Zrt., a HUDEX Energiatőzsde Zrt. és az SBP Systems Kft. közötti szerződésátruházás 

jóváhagyása tekintetében részvényesi határozat kiadása” 

 

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2022. (XII. 02.) sz. Részvényesi Határozat 

 

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

Energiatőzsde Zrt., a HUPX Zrt. és az SBP Systems Kft. közötti szerződésátruházás 

jóváhagyásának tárgyában benyújtott előterjesztést. 

 

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

és az SBP Systems Kft. között létrejött, kereskedői ajánlattételi felület és back office rendszer 

kialakításáról és üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés átruházását a HUDEX 

Energiatőzsde Zrt. részére az alábbi főbb feltételekkel, azzal a kitétellel, hogy a 

Társaságnak a szerződés 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)  A HUPX Zrt.-t, mint szerződésből kilépő felet megillető jogok és őt terhelő 

kötelezettségek összessége a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-re, mint szerződésbe belépő 

félre szállnak át a folyamatos (üzemeltetési és kapcsolódó) szolgáltatások 

tekintetében; 

b)  Az SPB Systems Kft. jogait és kötelezettségeit az átruházás nem érinti, azok változatlan 

tartalommal fennmaradnak; 

c)  A HUPX Zrt. és az SBP Systems Kft. a Szerződéssel kapcsolatban egymással elszámolnak, 

hogy a Szerződésből eredően további követelésük egymással szemben ne álljon fenn; 

d)  Az SBP Systems Kft. által a HUPX Zrt. részére kifejlesztett kereskedési rendszerre 

vonatkozó vagyoni értékű jogok összességének korlátozásmentes, ellenérték fejében 

történő átruházására is sor kerül akként, hogy a HUPX Zrt., a Társaság és a HUDEX 

Energiatőzsde Zrt. között fennálló szolgáltatási szerződés keretében továbbra is 

jogosult marad annak használatára; 

e)  A szellemi termék átruházásának egyszeri ellenértékeként a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 

a fejlesztésnek az elszámolt értékcsökkenést is tartalmazó könyv szerinti értékét fizeti 

meg a HUPX Zrt. számára. 



   

 

 

 

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

határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

 

Budapest, 2022. december 02. 

 

 

 

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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