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Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, 
Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság 2021. 
január 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó javadalmazási 
jelentésének tervezetét az alábbiak szerint fogadta el. 
 
1. A Társaság javadalmazási politikája 

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezetében 
foglaltakra figyelemmel 2020. április 20. napján fogadta el a Társaság 2021. üzleti évtől 
kezdődően alkalmazandó javadalmazási politikáját (a továbbiakban: Javadalmazási Politika). 
A jelen javadalmazási jelentés célja annak bemutatása, hogy a Társaság által a 2021. január 1. 
napjától 2021. június 30. napjáig terjedő üzleti évben alkalmazott javadalmazási gyakorlat 
mennyiben felelt meg az említett időszakra már kötelezően alkalmazandó Javadalmazási 
Politika előírásainak. 
 
2. A Társaság igazgatóinak javadalmazása a 2021. január 1. napjától 2021. június 30. 

napjáig terjedő üzleti évben 

Név Tisztség 
Megbízatás 

kezdete 
Megbízatás 

vége 

Javadalmazás 
összege a 2020. 

üzleti évben 

Bustyaházai László igazgatósági tag 2016.02.15. határozatlan 
javadalmazásban 

nem részesült 

Horváth Péter igazgatósági tag 2016.02.15. határozatlan 
javadalmazásban 

nem részesült 

Uzsoki András igazgatósági tag 2016.02.15. határozatlan 
javadalmazásban 

nem részesült 

Varga Ákos igazgatósági tag 2016.02.15. határozatlan 
javadalmazásban 

nem részesült 

Varga Gábor igazgatósági tag 2016.02.15. határozatlan 
javadalmazásban 

nem részesült 

Varga Imre igazgatósági tag 2016.02.15. határozatlan 
javadalmazásban 

nem részesült 

Fazekas Attila 
felügyelőbizottsági 

tag 
2016.12.15. határozatlan 

havi bruttó 
250.000,- Ft 

Dr. Szőnyi Marcell 
felügyelőbizottsági 

tag 
2016.12.15. határozatlan 

havi bruttó 
250.000,- Ft 

Tóth József 
felügyelőbizottsági 

tag 
2016.12.15. határozatlan 

havi bruttó 
250.000,- Ft 

A Társaság igazgatói közül a felügyelőbizottsági tagok kizárólag előre rögzített díjazásban 
részesültek, javadalmazásuk változó összetevőket nem tartalmazott. A Társaság igazgatói 
részvényopcióra nem voltak jogosultak. A Társaság igazgatóinak a 2021. január 1. napjától 
2021. június 30. napjáig terjedő üzleti évi javadalmazása teljes mértékben összhangban állt a 
2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó Javadalmazási Politika előírásaival. 
 
Pilisvörösvár, 2021. október 8. 
 
 UBM Holding Nyrt. 
 igazgatósága 
 képv. 


