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Áttaunosrendelkezések

1.1 A szabályozás célja
A szabályzat célja, hogy a hitelintéZetekről

és a pénzigyi vállalkozásokról szolő 2013. évi
CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) a|apján a hitelintézet az á|tala végzett pénzügyi,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel és az alkalmazott izleti modell jellegével,
nagyságrendjével, összetettségével és kockázataival arányos, valamint megfelelő módon és
mértékbenbelső szabályzatábanmeghatározott

javadalmazási politikával rendelkezzen.

A Hpt. alapját

a javadalmazási politika elveit a Felügyelőbizottság fogadja el, hajtja végre és
vizsgáljafelrijl, azlgazgatőság felel annak ellenőrzéséért,és a javadalmazási politika végrehajtását
legalább évente a hitelintézet belső ellenőrzése is ellenőrzi.

A Garantiqa

hitel intézetekkel e gyenértékűpénzügyi v álla|ko zás.

A

fentiek szerint kapott felhatalmazás alapján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt' (továbbiakban:
Garantiqa) Felügyelőbizottsága a Garantiqa Javadalmazási Politikáját (a továbbiakban: Politika)
az MNB által megfogalmazott elvárásoknak és az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH)
ajánlásának figyelembe vételévelfelülvizsgálta és ennek eredményeképpen módosítja, továbbá
részletesen szabáIyozza a 604l20l4lEu Rendeletben meghatarozott kritériumok szerinti
azonosítás folyamatát a jelen Politikában foglaltak szerint'

l.2

A Javadalmazási Politika hatálya

Figyelemmel aCRD 92. cikkére, és aHpt. 117. $ (4) bekezdésére, aPolitikahatá|yakiterjed-a
III' fejezetben foglaltak kivételével- a Garantiqa valamennyi vezető állású személyére és
munkavállalőjára.

A Garantiqa a 604|20I4/EU Rendelet alapján határozza meg
gyakorló személyek körét (Kiemelt Személyek).

a kockánati proÍiljára lényeges hatást

Kiemelt személvek.

munkavállalók:
I. kategória: vezető állású személyek
II. kategória:kockázatkezelésért felelős vezető(k)' kockázati kontrollt funkciót ellátó vezető,
jogszabályoknak történő megfelelésért folelős munkavállaló (Compliance officer) és a
belső kontroll funkciót ellátó munkavállaló (Belső Ellenőr)
III. kategória: azon munkavállalók, akiknek tevékenysége lényeges hatást gyakorol a
Garantiqa kockázati profi lj ára
Nem azonosított munkavállalók :
IV. kategória: azI-III. kategóriába nem sorolt munkavállalók

Az

egyes kategóriák részletes (a munkavállalók azonosítását) kifejtéséta Humánpolitikai
Kézikönyv l1. számú melléklete tarta|mazza'

1.3

Kapcsolódó jogszabályok és belső szabályozási dokumentumok

Kapcsolódó jo gszabályok:
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról sző|ő 2013. évi CCXXXVII. törvény (a

továbbiakban: Hpt.),
a köztulajdonban áIlrő gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.),
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a hitelintéZetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről

és a 648l2012lEU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575I2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR),
a hitelintézetek tevékenységéhezvalő hozzáferésről és a hitelintézetek és befektetési
vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002187lEK irányelv módosításáról, a
2006l48lEK és a2006l49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 20|3.június 26-i
20l3l36lBU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: CRD IV),
a 2013l36lEU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel
valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók
kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabá|yozási
technikai standardok tekintetében történő kiegészítésérőlszóló 2014. március 4-i
604l20l4IEU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
a 20|3l36lEU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok' a
vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedésekés
hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról
szó|ő 2019. május 20-i 20|9l878/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
a javadalmazási elvekre vonatkoző szabáIyok kapcsán az EBH 2015. december 2t-én
iránymutatást adott ki, amelynek magyar nyelvű fordítása 2016' június 27-én került
közzététe|re,
a Magyar Nemzeti Bank 3120|7. (II. 9.) számí ajánlása a javadalmazási politika
alkalmazásáról (a továbbiakban: MNB ajánlás),
a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói
javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 166012015 ' (IX.15.) Kormány határozat (a
továbbiakban : Korm. határ ozat).
Kapcsolódó Szabályozási dokumentumok
J av ada|mazási szab á|y zat,
Humánpolitikai Kézikönyv,
Szervezeti és Működési SzabáIyzat
Bel ső Ellenőrzési Szabály zat

1.4

Értelmező rendelkezések

Jelen Po litika alkalma zásában:

Alapjavada|mazás: a Hpt. értelmébena javadalmazás azon része, amelyet a Garantiqa és a
munkavállalók közötti szetzódésben meghatározottaknak megfelelően a Garantiqa rendszeresen
munkabérként kifizet, és amely megfelelően tükrözi a tisztség betöltéséhez sztikséges szakmai
tapasztalatokat és felelősséget, ideértve minden olyan juttatást, amelyet más munkavállaló is
megkap.

Azonnali kifizetés: közvetlenül a teljesítménymérésiidőszak után teljesített, nem halasztott
kifizetés.

Azonosított munkaválla|ő: az a munkavállaló, akinek a szakmai tevékenységea 604l20I4lEU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott kritériumokkal - és adott esetben az
intézményáltal meghatározott kritériumokkal - összhangban jelentős hatást gyakorol a Garantiqa
kockázati profiljára.
Belső kontroll funkció: azokat az úz|eti és vállalati funkcióktól fiiggetlen szervezeti egységeket
jelenti, amelyek feladata a működés, valamint az e működésből eredő kockázatok ellenőrzése és
nyomon követése, aZ a|kalmazandő jogszabályoknak, szabályoknak és előírásoknak való
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megfelelés biztosítása, valamint a vezető funkció részérenyújtott tanácsadás a szakterületükhöz
tartoző kérdésekben.

A belső kontroll funkciók jellemzően akockázatkezelési, a jogszabályoknak
és a belső ellenőrzési funkciót foglalják magukban.

történő megfelelési

Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezeto testület: a Garantiqa Felügyelőbizottsága.

Halasztási időszak: a teljesítményjavadalmazás megállapítása és juttatása közötti azon idószak,
amely alatt a munkavállaló nem rendelkezik arészéte eredetileg megállapított javadalmazás felett.
Irányítási jogkönel rendelkező vezető testület: a Garantiqa Igazgatősága;

Javadalmazás: a Garantiqa á|ta| a munkavállalók részéreminden, a munkaviszony alapján
közvetlenül vagy közvetve, pénzbeli, természetbeni, vagyoni jog vagy egyéb formában nyújtott
juttatás'
Munkavállalók: a Garantiqa-nál dolgozó összes munkavállaló

Teljesítményjavadalmazás: a javada|mazás azon tésze, amelyet a Garantiqa az
a|apjavadalmazáson foltil biztosíthat a munkavállalóknak, ha az a munkaszerződésben
meghatátozottakat meghaladó teljesítményt nyújt vagy abban nem rögzített feladatokat lát el.

Y ezető

;

a Javadal m azási S zab ály zatb an me ghatár o zott szemé lyek köre.

l

Yezető állású személy: az Összeferhetetlensé gi Szabá|yzatban meghatározott személyek köre.2
Y ezető tisztsé gviselő : igazgatősági tag.

1.5 Javadalmazási Politika általános elvei
A Javadalmazási Politika a Garantiqa üzleti

és kockázatvállalási stratégiájával, cé|kítuzéseivel,
vá||a|ati kultúrájával, értékeivel és hosszú távú érdekeivel is összhangban áll, valamint az
érdekkonfl iktus elkerülését célzó intézkedéseket tarÍalmaz.
A Politika elvei biztosítják, hogy a javadalmazási szabá|yozás összhangban áll a hatékony és
eredményes kockázatkezeléssel, elősegíti annak a|ka|mazását, és nem ösztönözhet a Garantiqa
ko ckázatv ál l al ás i l imitj e it me ghal adó ko ckázatok v á||alásár a.

A

Javadalmazási Politika a nemek szempontjából semleges, azaz a Garantiqa a nők és ferfiak
számára azonos munkáért vagy azonos értékiimunkáért azonos bérezéstbiztosít.

A Garantiqa az MNB ajánlás és a Hpt. 117.$ (1) bekezdése alapján alkalmazzaaz arányosság elvét.
Az arányosság alkalmazásának indoka az,hogy a Hpt. 119. $ (5) bekezdésében foglaltak alapján a
Garantiqa kis intézménynekminősül, a hitelintézetekkel egyenértékupénzngyi vállalkozás.
Tevékenysége nem bonyolult, és egy termékre jól behatárolható, nem alkalmaz az MNB által
lA JavadalmazásíSzabályzat szerint vezetőnek minősül az Mt.208.$ (l) bekezdése szerinti munkavállaló, vagyis a munkáltató
vezetője, valamint a közvetlen irrírryítása a|atÍ Íi|ó és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló
(v ezér igazgató és a vezé ri
2

g

azgató-h ely ettes).

Az Összeférhetetlenségi Szabályzatszerint vezető állású személynek minősüI:

a)
b)
c)

azIgazgatóságelnöke

és tagiai,
elnöke és tag|ai, valamint
a Garantiqa ügyvezetői.

a Felügyelőbizottság

5
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jóváhagyott fejlett módszert tőkekövetelménye számításáta' Szervezeti kultúrája jól áttekinthető,
így könnyen érthető és kezelhető, egyszenibb a nagybankoknál alkalmazott, bonyolult szervezeti
fejlettségi szinthez képest, ugyanakkor ösztonző megoldás a|ka|mazása mindenképpen szükséges a
javadalmazási kérdésekben'Az atányosságra vonatkozó részletes szabályokat az 1'8' pont
tartalmazza.

A Garantiqa
nyilváno

l.6

a

hitelintézetekkel egyenénékű prudenciális szabályozásnak megfelelően teszi közzé a

ssá gr a

hozata|i j elentését.

A Javadalmazási Politika kialakításának

A Politika általános irányelveit

a

A Garantiqalgazgatősága felelős
a

és felülvizsgálatának

Felügyelőbizottság fogadja el és vizsgálja felül.
a Politika Irányelveinek végrehajtásáért.

Belső Ellenőr legalább évente ellenőrzi.

l.7

folyamata

A Politika

végrehajtását

Javadalmazási Politika elveinek és a javadalmazási szabá|yozások viszonya

1.7.| Az

I. kategóriába tartoző személyek

A Javadalmazási Politika elveinek keretében történő Javada|mazási Szabályzatkia|akítása során
Hpt.-t, továbbá _ figyelemmel a Garantiqa speciális tulajdonosi és gazdasági helyzetére _

a
a

Takarékos tv. rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A

Politika elvei keretében kialakított Javadalmazási SzabáIyzatot az Igazgatóság előterjesztése
Közgyűlés fogadja el.

a|apján a

Az

ellenőrzési, kockázatkezelési feladatokat végző, illetve belső kontroll feladatkört ellátó
munkavállalók javadalmazásáÍ a Garantiqa Felügyelőbizottsága is felügyeli.

Az előzőekben foglaltakra tekintettel az I. kategóriábatartozó személyek körén belül
a Yezeto tisztségviselőkre és a Felügyeleti jogkönel rendelkező vezető testület
javadalmazásatekintetébenaJavadalmazásiSzabályzatban,
a vezeÍók javada|mazása tekintetében a Politikában,
tov ábbá a Humánpolitikai Kézikönyvben
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

a

tagsai

Javadalmazási Szabá|yzatban,

l.7.2

A II. kategóriába tartoző személyek
A II. kategőriába tartoző személyek javadalmazása tekintetében a Politika I., II. fejezetében,
valamint aIII.3.L2. pontban, továbbá a Humánpolitikai Kézikönyvben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.

l.7.3

A III. kategóriábatartoző személyek
A III. kategóriába taftoző személyek javada|mazása tekintetében a Politika I., II. fejezetében,
továbbá a III. 3.1.3. pontban, valamint a Humánpolitikai Kézikönyvben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.

1.7,4 A Iv. kategóriábatartoző személyek
A IV. kategóriába tartoző személyek javadalmazása tekintetében a Politika I., II.

fejezetében,

továbbá a III. 3.1.4. pontban, valamint a Humánpolitikai Kézikönyvben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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1.8

Arányos alkalmazás

Garantiqa a javada|mazási szabályozásának tarta|mát _ önértékelésekeretében _ méretével,
belső szervezetével, tevékenységejellegével, körével, nagyságrendjével, összetettségével és jogi
formájából eredő sajátosságaival arányosan határozza meg. Az önértékelést évente a
Felügyelőbizottsághagyja jővá, és azt az I. számu melléklet tarta|mazza.

A

A

Garantiqa esetében, a

Hpt. 119. $ (5)

bekezdésében foglaltakra tekintettel, a
teljesítményjavadalmazás összetétele, kifizetése és a halasztási időszak, valamint a nem kötelező
nyugdíjjuttatások vonatkozásában a Hpt._ben meghatározott előírások nem alkalmazandóak.

1.8.1 Az arányosság megállapítása során figyelembe vett szempontok
Az MNB ajánlás értelmébenaz atányosság megállapítása során az MNB ajánlásban
szempontokat veszi figyelembe, amelyek körét
számű me lléklet tarta|mazza.

-

az ónértékelésszempontrendszereként

szereplő
- az I.

t.8.2 Az

arányossági elv alkalmazásának köre
a) a kiemelt személyek körének meghatározása,
b) a kiemelt személyek körére vonatkozóan a javadalmazásnak a munkaviszony
megszűnéséreés a nyugdíj politikára vonatkozó szabályok alkalmazása,
c) a javadalmazási politikához kapcsolódó nyilvánosságtahozatali követelmények teljesítése
vonatkozásában.

a

Garantiqa egyedi alapon számított, előző négy év végi
mérlegfőösszegének átlaga nem haladja meg az ezerotszázmilliárd forintot és nincs olyan vezető
tisztségviselője vagy munkavállalója, akinek a teljesítményjavadalmazása meghaladja a
tizenhétmilliő-ötszázezet forintot' és a teljesítményjavada|mazás a teljes éves javada|mazás
legfeljebb egyharmadát, aZ intézménya javadalmazási szabályozők kialakításával és
működtetésével kapcsolatos kötelezettségének a fenti arányos szabályzők alkalmazásával,
Tekintettel arta, hogy

valamint

azl.

és II. kategóriábatartoző kiemelt személyek javada|mazása teljesítményjavadalmazási
elemeinek a III. 3.1 .1 . és III. 3 '1 ' 2. pont szerinti,

a II. kategőriába tartoző kiemelt személyek javadalmazása

teljesítményjavada|mazási

elemeinek a Humánpolitikai Kézikönyv szerinti
teljesítménymutatók és előírások alapján történő meghatározásával,
megfizetésével tesz eleget.

és pénzben történő

1.9 Fedezeti ügylet tilalma
A Garantiqa vezetője, illetve

munkavállalója nem ktithet olyan fedezeti ügyletet, amely a
javadalmazására vonatkoző szerződésben foglalt kockázatvállalás hatásait kiküszöbölné.

2

Részletesrendelkezések

2.l' Az azonosítási folyamat
2.l.l' A beazonosítás gyakorisága
kiemelt személyek beazonosítását éves gyakorisággal - a Garantiqa l. 8. pontban foglaltak
szerinti önértékelésérefigyelemmel - a Humánpolitikai Részlegnek kell elvégezni. (Az azonosítási
dokumentációt a Humánpolitikai Kézikönyv 11. számú melléklete tartalmazza.)

A
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2.l,2 A beazonosító

dokumentációnak tartalmaznia kell
az önértékelés alapját képező indokolást, az önértékelés alkalmazási körét (milyen módon került
sor aZ alka|mazottak azono sít ásár a),

a Garantiqa iz|eti stratégiájálból és tevékenységébőleredő kockázatok értékelésérehasznált
megközelítést,

a

beazonosítási folyamatba bevont felülvizsgálatban, aktualizá|ásban részt vevő vezetők,
szervezeti egységek megnevezését, felelősségi körét, továbbá az azonosított tisáségviselők és
munkavállalók nevét, összesített számát (beleértve az első alkalommal azonosított
munkavállalők számát, nevét, az adott munkakörökkel kapcsolatos felelősségi köröket és
tevékenységeket,és az egyes üzleti területekheztórlénő sorolását is),
azoknak a munkavállalóknak a nevét, akik az értékelésszerint a 604|20I4/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet 4. cikkével összhangban nem gyakorol lényeges hatást a Garantiqa
kockázati profiljara,
az azono sítás eredmén y ét, tov ább á
egy összehasonlítást az e|óző évi önértékelés eredményével.

Az

azonosítás fő kritériuma nem a funkció elnevezése, hanem a funkcióhoz kapcsolódó feladat és
felelősség. A munkavállaló, amennyiben legalább harom hónapig kiemelt személynek minősül, az a
dokumentációban szerepeltetendő.

Kiemelt személy három hónapot meghaladó helyettesítéseesetén vizsgálni kell, hogy a helyettesítő
személy rendelkezik-e mindazzal a felhatalmazással, amellyel a kiemelt személy rendelkezett'
Amennyiben igen, és a helyettesítést legalább három hónapig e||átta, kiemelt személlyékell
nyilvánítani.

A

Garantiqának az I. szám'Ú mellékletben, valamint a Humánpolitikai Kézikönyv Il. számit
mellékletébenszereplő azonosítási dokumentációt (beleértve annak mellékleteit) 5 évig kell
megőriznie, lehetővé téve a Felügyelet számára a felülvizsgálat elvégzését.

2.1.3 Az azonosítási folyamat irányítása

Az

azonosítási folyamat keretein belül jelen Politika elfogadásával,

a

Felügyeleti jogkönel

rendelkező vezető testület:
a) a Javadalmazási Politika részekéntjóváhagyja az azonosítási folyamatra vonatkozó
politikát;
b) részt vesz a beazonosítási folyamat kialakításában;
c) biztosítja, hogy a munkavállalók azonosítására irányuló értékelésta Hpt.-vel, a
604l20I4lEU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel, valamint az MNB
aj ánlásban foglaltakkal összhangb an v égezzéke|;
d) folyamatosan felügyeli az azonosítási folyamatot;
e) jóváhagyja a Politika alóli lényeges kivételeket vagy az elfogadott Politikában
végrehajtott módosításokat, illetve alaposan mérlegeli és figyelemmel kísériezek
hatásait;
0 jővehagyja vagy felügyeli a munkavállalók bármilyen mentesítéséta 604l20I4lEU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdésévelösszhangban,
amennyiben az intézményúgy ítélimeg, hogy a munkavállalók nem felelnek meg a
604l20I4lEU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott
mennyiségi kritériumoknak, mivel ténylegesen nem gyakorolnak lényeges hatást az
irÍézményko ckázati pro fi lj ára ;
g) időszakosan felülvizsgálja a jóváhagyott Politikát és szükség esetén módosítja azt.

8/
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A ftiggetlen kockázatkezelési _ beleértve a kockázati kontroll funkciót is _ és ftiggetlen
jogszabályoknak történő megfelelési funkciót, az ijzlreti támogatő funkciókat (ogi, humánerőforrásfunkciókat) folyamatosan be kell vonni az azonosítási folyamatba.
Az

azonosítási folyamatot és annak eredményétéves feltilvizsgálat keretében a Belső Ellenőr
ellenőrzi, amely ellenőrzés eredményéről - jelentésének megküldésével _ a Felügyelőbizottságot és
azkányítási jogkönel rendelkező vezető testületet (Igazgatőságot) tájékoztatja.

3

Az alapjavadalmazás

és a

teljesítményjavadalmazás

A

Garantiqa elkülöníti az alapjavadalmazást és a teljesítményjavadalmazást, és a Javada|mazási
Szabályzatban határozza meg a teljes javadalmazáson belül az alapjavadalmazás és a
teljesítményjavada|mazás arányát azzal a korlátozással, hogy a teljesítményjavadalmazás egyetlen
vezetó vagy munkavá||alő esetében sem haladhatja meg az alapjavadalmazás I00 száza|ékát.

Az

alapjavadalmazás és a teljesítményjavada|mazás aránya kiegyensúlyozott. Ezen belul az
alapjavadalmazás olyan mértékű,hogy rugalmas javadalmazási politika érvényesüljön, és
lehetőség legyen arra, hogy adott esetben a teljes javadalmazás kizfuő|ag alapjavadalmazásból
álljon.

3.1

Teljesítményjavadalmazás

3.1.1 Az I. kategőriáhatartoző személyekre vonatkozó szabályok
A Garantiqa- a teljesítményjavada|mazás mértékéta Javadalmazási Szabá|yzatban, valamint jelen
Politikában rögzített teljesítménymutatók alapján ál\apíthatja meg. Figyelembe véve a
Iavada|mazási Szabályzat II. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, teljesítménykövetelményként
legalább hat tételt kell meghatározni. A
A teljesítményjavadalmazás megállapításakor a Garantiqa legalább három év
teljesítménymutatóit veszi figyelembe, azza|, hogy - figyelemmel az MNB ajánlás 20l. pontjában
foglaltakra _ a teljesítménymérésiidőszaknak legalább egy évnek kell lennie.

A

javadalmazási szabályozásban a teljesítményjavadalmazás mértékénekmegállapításához a
teljesítménymutató adott évi értékénekhelyessége a fuggetlen könyvvizsgáló jelentése alapjan
állapítható meg.

A

teljesítménymutatókat űgy kell meghatározni, hogy a teljesítményjavadalmazás legnagyobb

mértéke a Garantiqa teljes átfogó jövedelmének növekedése esetén is csak abban az esetben érhető
el, ha a prudens működést jellemző mutatók értékeinem romlottak olyan mértékben, amely a
prudens működé st v eszély ezteti.

Abban az esetben, ha a tárgyévi ;jzleti terv az év során módosul, a teljesítményjavadalmazást a
vá|tozás előtti és vá|tozás utáni időszak szerinti bontásban kell értékelni.

A

teljesítményjavadalmazás kizárőlag halasztott módon és kizárőlag pénzbeni juttatásként
fizethető. A halasztás mértékea teljesítménymérésiidőszak (naptári év) |ezárultát követően
minimum négy hónap.

3.1.2 A II. kategóriába tartoző személyekre vonatkozó küliinös szabályok
A II. kategóriába tartoző személyek javada|mazása túlnyomórészt fix javadalmazás annak
érdekében,hogy tu|<rozze a felelősségi körük jellegét, a teljesítményjavadalmazásuk

meghatározására szolgáló módszerek nem veszélyeztethetik ezen személyek objektivitását és
fiiggetlenségét.
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A

II. kategóriába tartoző személyek javada|mazása fiigget|en az általuk felügyelt szervezeti

egységek teljesítményétő|,az afe|adatkörükhöz

kapcsolódó célkitűzésekelérésénalapul.

A

II. kategőriába tartoző személyek teljesítményjavada|mazásában az egyedi szakmai feladatok
körében legfeljebb 5 (öt) különböző feladatot lehet meghatározni.
Abban az esetben, ha a tárgyévi üzleti terv az év során módosul, az úzl'eti tervhez kötött egyedi
szakmai prémiumfeladatokat a váItozás előtti és vá|tozás utáni időszak szerinti bontásban kell
értékelni.

A II'

kategóriába tartoző személyek teljesítményjavadalmazásának és a teljesítményértékelésének
(kompetenciak) súlyoz ása az alábbiak szerint történik.

Azijzletiterv
Besorolás

kockázatkezelésért
felelős vezető,
kockázati kontroll
funkciót ellátó
vezető,
Belső Ellenőr,
Compliance Officer

3.1.3 A III.

teljesítéséhez
kapcsolódó
prémiumfeladatok
súlyozása (%)

Egyedi szakmai
prémiumfeladat
súlyozása (%)

20

35

Telj

sítményértékelé
s
sil|yozása (oÁ)

e

45

kategróriába tartoző személyekre vonatkozó különös

szabályok
A III. kategóriába tartoző személyek teljesítményjavadalmazásában az egyedí szakmai feladatok
körében legfeljebb 5 (öt) különböző feladatot lehet meghatározni.
Abban az esetben' ha a tárgyévi üzleti terv az év során módosul, az ijzleti tervhez kötött egyedi
szakmai prémiumfeladatokat a vá|tozás előtti és vá|tozás utáni időszak szerinti bontásban kell
értékelni.

A

III. kategóriába tartoző személyek teljesítményjavada|mazásának és a teljesítményértékelésének
(kompetenciák) súlyozása, az egyes besorolási szinteken eltérően, az a|ábbiak szerint történik:

Azüzletitew
Besorolás

ügyvezető igazgatő,

isazsatők
igazgatőhelyettes,
csoportvezető,
vezető szakértők,
vezető
kockénatkeze|ó
vezető beváltási
munkatars
vezető behajtási
munkatars

teljesítéséhez
kapcsolódó
prémiumfeladatok
siiyozása (oÁ)

Egyedi szakmai
prémiumfeladat
súlyozása (%)

40

35

25

25

35

40

20

35

45

Telj

e

sítményértékelés

sÍúyozása (oÁ)
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vezeÍő
dokumentumkezelő
befogadási vezetó
senior pénzügyi
menedzser

3.l.4

A Iv. kategóriábatartoző személyekre vonatkozó különös

szabályok
A IV. kategóriába tartoző személyek teljesítményjavadalmazásában az egyedi szakmai feladatok
körében legfeljebb 5 (öt) különböző feladatot lehet meghatározni.
Abban az esetben, ha a tárgyévi üzleti tetv az év során módosul, az ;j.zlreti tervhez kötött egyedi
szakmai prémiumfeladatokat a változás előtti és változás utáni időszak szerinti bontásban kell
értékelni'

A IV.

kategóriába tartoző személyek teljesítményjavada\mazásrínak és a teljesítményértékelésének
(kompetenciák) súlyozása, az egyes besorolási szinteken eltérően, az a|ábbiak szerint történik:

Az üzleti terv
Besorolás

csoportvezető
fomunkatársak,
munkatársak (og,
IT,
kockázatkezelés,
kontrolling)
HR Generalisták,
titkárságvezető,
menedzserek,
elemzők,
termékfeilesztők
munkatársak,
asszisáensek

teljesítéséhez
kapcsolódó
prémiumfeladatok
sulyozása (%o)
25

Egyedi szakmai

35

40

20

35

45

10

35

55

prémiumfeladat
siilyozása (oÁ)

Telj esítményértéke1és
siilyozása (oÁ)

1.5 Általános irányelv a teljesítményktivetelményekmeghatáro zására
Az II-IV' kategóriába tartoző munkavállalók esetében törekedni kell arra, hogy a
3.

részükre
meghatározott, a teljesítménykövetelményben rogzített részfeladat igazodjon az adott munkavállaló
munkaköréhez, végzettségéhezés képzettségéhez,továbbá a munkáltató működési körébe tartoző
feltételekhez, így különösen a munkavé gzés, a munkaszervezés és a technológia feltételeihez is.

3.2

A teljesítmény értékelése,a teljesítményjavadalmazás kifizetése

kell értékelnia vezetí| - pénzigyi és nem pénzügyi
aZ érintett szervezeti egység és a Garantiqa teljesítményét.A

TeljesítményjavadalmazásnáI egyszere

kritériumokon alapuló

,

teljesítményértékelés
alapja a Garantiqa hosszú távú teljesítménye,ezért az értékeléstöbbéves
időtávra terjed ki, és a teljesítményjavadalmazás kifizetésére kötelezettséget vállalni csak

kivételesen, iú munkavállaló felvételekor egy

évre lehet. A

Garantiqa

a

teljesítményjavadalmazásként szétosztható összeg meghatározásánál figyelembe veszi az üzleti
ciklusokat, a jelenlegi és jövőbeni kockázatokat, atőke költségét és a szükséges likviditást.

r
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A

teljesítményjavadalmazásta kötelezettség nem vállalható, és nem képezheti Észéta jövőbeli
j av adalmazás i terveknek.

Teljesítményjavada|mazás

csak akkor flzethető, és a vezető csak akkor

jogosult

a

telj esítményjavadalma zásra, ha

pénzügyi helyzete fenntartható, és
b) a Garantiqa, az érintett szetvezeti egység és a vezető teljesítményeazt a Javadalmazási
Szab ály zatnak me gfel elően indoko lttá teszi.
a)

3.3

a Garantiqa

Teljesítményjavadalmazás csökkentóséneklehetősége

A

teljesítményjavadalmazás csökkentésére vonatkozó lehetőségek ktjrét a Javadalmazási
Szabályzattarta|mazza.

3.4

A teljesítményjavadalmazás kifizetésének korlátai

A

teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti azt, hogy a Garantiqa nem tudja a
szükséges mértékbenmegerősíteni a tőkéjét, és kifizetéskor a Garantiqa nem a|ka|mazhat olyan
módszereket, amelyek nem állnak összhangban a Javadalmazási Politika elveinek teljesülésével.

A

teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti a prudens működésre vonatkozó
jogszabályokban, és az 575l2013iEU rendeletben meghatátozott követelmények nem teljesítését.

3.5

Teljesítményjavadalmazás amunkaviszony megszűnésekor

A

munkaviszony megsztinéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt időszakban elért teljesítményt
tükrcizik, az el nem ért eredményhezkifizetés nem kapcsolódhat.

3.5.1 Vezetőnek minősülő munkavállalók

esetén alkalmazandó különös

szabályok
A teljesítményjavadalmazásban részesülő vezető munkaviszonyának megszűnése' vagy olyan
tartalmú megváltozása esetén, melynek értelmében már nem terjed ki rá a jelen Javadalmazási
Politika' a munkaviszony megszűnését vagy mogváItozását követő rendes igazgatősági ülésen a
Yezétigazgató előterjesztése alapján az lgazgatóság d<lnt az érintett teljesítményjavadalmazási
feladatainak értékelésérő1'

A Yezéigazgató

a feladatok értékeléséta jogviszony megszűnésének napján rendelkezésre álló
kontrolling adatok alapján terjeszti elő.
AzIgazgatóság értékelésealapján azidóarányos teljesítményjavadalmazás, a pénzügyi kimutatás
Közgyűlés általi elfogadását követően születő igazgatősági dclntés alapján lrzethető ki.

Amennyiben a jelen Javadalmazási politika hatáIya aIá tartoző vezető munkaviszonya' vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya bármely okból szünetel, úgy részérea mát
megszolgált javadalmazást a Javada|mazási Politika általános rendelkezései alapján biztosítani
kell, azonban új teljesítményjavadalmazásra mindaddig nem szerez jogosultságot, ameddig
tényleges munkavégzési/feladatellátási kötelezettsége nem keletkezik. Err.ől az érintett személyt a
szünetelé st megelőzőe n tájékoztatni kel l.

3.5.2 Vezetőnek nem minősülő munkavállalók esetén alkalmazandó szabályok
A vezetőnek nem minősülő munkavállalók esetében a mindenkori, a munkavállalók
munkaviszonyának megszűnéséreirányadó belső szabályzatban meghatározottak azfuányadőak.
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Felülvizsgálat

A Javadalmazási Politikát

4,2

Zárő rendelkezések

a Feltigyelőbizottságlegal^ább

évente felülvizsgálja.

Nyilvánosságrahozata|

A Hpt. l22.

$-ában foglaltak szerint _ az I.8. pontban foglalt arányossági elv alkalmazásáva| - a
Garantiqa nyilvánosságra hozza a jogi, vállalatirányítási és szervezeti Struktúráját, valamint
J av adalmazás i P o l itikáj át.

A

Garantiqa nyilvánosságra hozatali kötelezettségét honlapj án vagy azon az internetes felületen
telj esíti' amelyen az év es pénzügyi kimutatásai t hozza nyi lváno sságra.

4.3

Hatálybalépés

Jelen Javadalmazási Politikát a Felügyelőbizottság I8l2021. számíhatározatávalhagytajővá.

A

Javadalmazási Politika a közzététel napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Felügyelőbizottság I4l2020' számuhatározatával jóváhagyott Javadalmazási Politika'

5
1.

Melléklet

számű melléklet: Önértékelésa Garantiqa Hitelgarancja Zrt. 2O2}-aslezárt üzleti évének
adatai a|apján
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sz m melléklet
onértékelésa Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2020-as lezdrt iizleti événekadatai alapján

A figyelembe vett kritériumok
A Garantiqa mérleqf osszeqe:
A Garantiqa foldra1zi jelenléte, valamint a

tevékenységeknagyságrendje minden

Az IFRS-ek szerinti

12. 31-es auditált

77.550.286 eFt.

A Garantiqa tevékenységéÍkizárolag Magyarország terijletén végzi.

egyes joghat ságra vonatkoz an:

M kodési forma:
rendelkezésre

A

kotelezettségál lomány:

At

áll

t

ke-

és

kekovetelmények méréséreszolgál

bels

modszerek (például lRB, AMA)
használatára vonatkoz enoedélv:
A Garantiqa csoport tagja-e, és ha igen' a

csoporttal kapcsolatban

arányossági értékelés:

végzett

A Ptk. hatá
alá
zártkoríjen mt1ikod
Az IFRS-ek szerinti 2020.12.3 1-es auditált saját
A Garantiqa nem alkalmaz az MNB által

t

kekovetelmény számítására.

A Garantiqa nem tagja osszevont

alap

p.z. engedélyezett tevékenységekés

A Garantiqa kizárolag készfizeto

Pc. ijzleti tevékenységekstruktriraja,
valamint az Üzleti tevékenységek

A Garantiqa tevékenységistruktriraját

típusa

kockázatai nak

id horizontjai, mérhet sége

és kiszámíthat sága:

-*
_

A Garantiqa

A

fi

nanszírozási struktriraja

Garantiqa bels szervezeti felépítése,
beleértve az azonosított munkavállal knak
kifizethet teljesítményjavadalmazás

szintjét:

t

ke: 55.560.994 eFt, kotelezettség állomány:21.989.292

eFt.

m don fejlett m dszert a hitelezési a m kodési Vagy a piaci kockázati
'
felrigyelet alá tartozo csoportnak.

tevékenységetvégez.

a hitelintézetekre vonatkoz jogszabályok, prudenciális feltételek,
az állami támogatásra vonatkozo eur pai uni s és hazai rendeletek (jogszabályok),

az éves koltségvetési torvényben meghatározott feltételek (pl. az alkalmazott kezességi típusokat, a maximális

kezességvállalási mértéketés futamid ket),
a Magyar Nemzeti Bank rendeletei és ajánlásai,
a Garantiqa Kozgyiilése által j váhagyott stratégia, rizletpolitika és éves í.jzleti terv (pl. belso kockázati limitek,
stressz teszt eredmények), valamint
a Garantiqa lgazgat sága által elfogadott tjzletszabályok, kockázatvállalásra vonatkoz bels utasítások

határozzák

A G arantiqa mu kod ésétsaját t kébol finansz trozza, illetve tevékenységéheza Magyar

lam, valamint egyéb garant rok

A Garantiqa szervezeti egysége lehet igazgatoság , részleg Vagy csoport.
Az egyes szervezeti egységek munkáját vezet k irányítják a részletes szabályokat azSZMSZtartalmazza
Melléke|ten a a2020.12.31-én hatályos szervezeti ábra.

.g
!F
SZMSZ szervezeti

ábra 2020-04-03.@1

A szervezeti egységek
_ teljes bels szervezeti tagoz dásának,
- tevékenységének,folyamatainak, szervezeti kapcsolatainak és
- a szervezeti eqységen belÜli helyettesítésekrendiének részletes |eírását

l.

szdm melléklet

onértékelésa Garantiqa Hitelgarancia
kÜlon Szabályozási

d o ku m e n tu m

Zrí 2020-as

ok tartalmazzák

lezárt iizleti événekadataí alapjtÍn

-

A Garantiqa minden vezeto és nem vezet állásrj munkavál lal jának éves teljesítményjavadalmazása nem haladhatja meg
az eves a

l

A Garantiqa Eredményre és egyéb átfog
jovedelemre vonatkoz kimutatásának

A Garantiqa 2018. 01. 01-t

p.z. Ügyfélkor és

A Garantiqa a bankokkal áll kozvetlen partneri kapcsolatban, a vállalkozások a bankok kozvetít szerepe

strukt raja:

a

termékek Vagy

szezŐdések osszetettsége:

l a számvitelr l sz
2000. évi C. fu. elcjírása i szerint az lFRS-ek hatálya alá tartozik, ezért az
Eredményre és egyéb átfog jovedelem re vonatkoz kimutatását is ez lFRS-ek szerinti stuktÚrában készítiel.

igényelhetik a kezességvállalást.

A kezességvállalást részletes, egyedi bírálat vagy egyszer sített bírálati eljárás keretében lehet igénybe venni.
1'l Egyszer sÍtett bírálatri tigyletek
kis osszegri, standardizált, nagy számosságri hiteleUbankgaranciák esetében, ahol a kockázatok tobbsége
el -viszonylag
re becstilhet , a Garantiqa készfizet kezességvállalásának igénybevételéreegyÜttm kodési megállapodás keretében
kerÜlhel sor, melyet a Garantiqa a hitelintézettel kozosen alakít ki. Ennek kereleh belr]l elemezéJre kenjl a partnerek
hitelezési és kockázatkezelési gyakorlata, majd kozosen kerÜl meghatározásra a hitelkérelem befogadási kritériumai.
Ezekt l a kritériumoktol a pénzintézetek nem térhetnek el, minden esetben kovetniÍ]k kell a megállap dásoan kialakított

A

feltételeket.

2.I Egyedi bírálatri gyletek
A hitelintézetek nem standardizált hitel/garancia gyleteihez, a lízing- és faktoring szez désekhez kapcsol

kezességvállalást egyedi kérelem benyrijtásával lehet igényelni.
Ebben az esetben a Garantiqa normál eljáÉs keretében, egyedi bírálat alapján vállal kezességet.
kezességvállalási szerz déskotésfeltételeit az Üzletszabályzatok tarlalmazzák.

3./

A

d

készfizet

bírálat és a

Portfoli garancia

Az ElF COSME LGF programban viszontgarantált Íigyletek esetében portfoli garancia megállapodás megkotése esetén a
hitelintézetnek lehet sége van a vonatkoz ijzletszabályzatban meghatározott keretfeltételeknek mágfelel Ügyletek
tekintetében kezességvállalási kérelem beadására. Az egyes ilgyletek tekintetében automatizált feldolgozás tortenit,
minden Ügyben a Garantiqa a scoring szabályai alapján min sítéstfuttat le, a portfoli garancia réndkívÜlgyors

kezességvállalást tesz lehet

vizsgálata nem torténik.

Budapest, 2021.04.26.

vé a

hitelintézet kizár lag adatszolgáltatásra k teles, dokumentumok ellen rzése es

trB

za
vezérigazgat

Dr.

