
Goronti cto
'.,\

Hitelgaran cía Z

Szervezeti és Működési Szabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2022'10.17

Készítette:

Beosztás:

dr. Hainfahrt Eszter

jogi, beszerzési és
igyvezeÍő ígazgatő

2022.10.05.

Jóváhagyta:

operációs Beosztás:

Igazgatőság

Dátum: Dátum: 2022.10.t3.



S z ery ez et i és M{ikö dés i Sz ab ályz at

Tartalomjegyzék

I. Általános rendelkezések..

I.1. A részvénytrírsaságjogállása

il
I.2. A szabályozás célja

A Garantiqa működése és tevékenységi köre

il.1. A szervezeti egységek Garantiqán belüli tagoződása

lI.2. A Garantiqa képviselete..'.......'...

ilI. A Garantiqa testületei, vezető tisztségviselői, igyvezető igazgatói, a társaság működésének
ellenőrzése

4

4

4

4

4

5

Közgyilés..

Igazgatőság

Felügyelőbizottság...'...

III.4' A Garantiqa Ugyvezetői

III.4. 1 . Y ezéigazgató ..'..........

III. 4 .2 . Ü zleti v ezffi , gazgató -h el yette s . . . . . .

ilI. 5. Ugyvezető igazgatők

III. 5.1. Jogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő......

III' 5.2. Gazdasági ügyvezető igazgatő......

I I I. 5' 3 . Informatikai fej l esztési és üzemeltetési ügyvezető igazgatő

III.6. Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés......'..

IV. A Garantiqa szervezeti felépítése.....

IV.1. A Garantiqa szervezeti egységei

Iv '2. A szervezeti egységek feladatköre

Iv .2. A) A vezéigazgató közvetlen irányítása alatt működő egységek.....

IV'2. B) Azijzl.etivezéigazgató-helyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek.'.....'.14

Iv.2.C) A Jogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő irányítása alatt működő szervezeti
egységek .......... 16

IV.2.D) A Gazdasági ügyvezető igazgatő irányítása alatt működő szervezeti egységek .............' I7

Iv'2.E) Az Informatikai fejlesztési és üzemeltetési ügyvezető igazgató irrínltása alatt múködő
szewezeti egységek .. 18

V. Bizottságok.

n.1.
III.2.

III.3.

V.1. GaranciaBizottság

v.2. Minősítő Bizottság

V.3. Beváltási Bizottság...........'

v.4.

v.5.

v.6.

v.7.

...20

...2r

Eszköz-Forrás Bizottság ....................'..

Működési Kockázatkezelési Bizottság..

Informatikai Irányító Bizottság..

Érteketo Bizottság..

22

23

24

25

25

25V.8. Lakásbizottság..'

2/26



Szervezeti és Működési Szabályzat

V.9. Bírálóbizottság...

VI. Zárő rendelkezések

VII. Mellékletek

25

26

26

3/26



Szervezeti és Műkodési Szabólyzat

I. Altalános rendelkezések

I.1. Arészvénytársaságjogállása

A Garantiqa HitelgaranciaZártköruen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqavagy
T árs as ág) r észv énytárs as ági form áb an műkö dő gazdas ágí társ as ág.

A Garantiqa a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának törvényességi felügyelete alatt működik. A
Garantiqa tevékenységének szakmai felügyeletét az MNB látja el.

A Garantiqaszewezeti rendjét, aszewezeti egységek megnevezését a mellékletként csatolt szervezeti
ábtal'artalmazza.

I.2. A szabályozás célja

A Garantiqa Szetvezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat vagy SZMSZ) a
hitelintézetekről és a pénzigyi vállalkozásokról szóló 2013' évi CCXXXVI. törvény (a
továbbiakban: Hpt.), továbbá a Polgári Törvénykönyvről sző|o2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) alapján _ a Garantiqa Alapszabályában foglaltakra tekintettel -tartalmazza és meghatározza

a Garantiqa szerv ezeti tagoződását,
a működés alapvető szabályait,
a feladatok Garantiqán belüli megosztását) a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét,
valamint
a Szabá|yzatba jogszabály szerint tartozó más rendelkezéseket.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot éves gyakorisággal felülvizsgálni szükséges.

II. A Garantiqa működése és tevékenységi köre

A Garantiqa a hatályos jogszabályokban, aZ Alapszabályban és az Üzletszabá|yzatokban
meghatározott feltételek esetén, hitelekhez, bankgaranciál<hoz, faktoring és pénzigyi lizing
ügyletekhez, az eurőpai uniós pályázatok kedvezményezettjei szátmÍna nffitandó támogatások,
illetve jogszabályban meghatározottak szerinti kötelezettségek visszaftzetéséhez készftzetó
kezességet vállal.

A készfizető kezességvállalás részletes feltételeit és eljárási szabályait az ŰzletszabáIyzatok, a
készfizető kezességvállalásért ftzehendő díjak mértékét a Hirdetmény l.artalmazza.

A Garantiqa kötelezettségvállalásának meghatározott részéétt - az éves költségvetési törvényben és
az enólkötött megállapodásokban meghatározott körben - a központi költségvetés, az MFB Zrt. vagy
más szervezet viszontgaranciát vállalhat. A költségvetési viszontgarancia érvényesítésére,
folyósítására vonatkozó technikai feltételekről, a késedelmes fizetés jogkövetkezményeirőI, az
ellenőrzési jog gyakorlásaról és az adatszolgáltatásról_ a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a
Garantiqa a Magyar Államkincstánal külön szerződést köt.

il.l. A szervezeti egységek Garantiqán belüli tagozódása

A Garantiqa szeÍvezeti egységei a jelen Szabá|yzat IV. fejezetében megfiatározottak szerint
tagozódnak.

Az egyes szervezeti egységek munkáját vezetők iranyítják (a részletes szabályokat lásd a Szabályzat
ilI-N. fejezeteiben).
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Szervezeti és MűkÓdési Szabályzat

A szervezeti egységek
telj es belső szerv ezeti tagoződásának,
tevékenységének, folyamatain ak, szervezeti kapcsolatainak és
a szervezeti egységen belüli helyettesítések rendjének részletes leírását

kül ön S zab ály o zás i do kumentumok furtaImazz ák.

ÍI.2. A Garantiqa képviselete

A döntési, illetve képviseleti joggal bíró személyek távollétük idejére kötelesek a helyettesítésükről
gondoskodni. A cég|egyzéssel összefiiggő további szabályokat az Alapszabály és külön Szabályozási
dokumentu m tartalmazza.

III. A Garantiqa testületeio vezetÍi tisztségviselői, ügyvezető igazgatói, a társaság
működésének ellenő rzése

III.1. Közgyűlés

A Közgyílés a Garantiqa legfbbb szerye' amely atészvényesek összességéből áll.

A részvényesek a jogaikat a Közgytilésen személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolják.

A Közgytílés kizárólagos hatáskörébe Ártoznak a Ptk., továbbá az Alapszabály 9.3 pontj a a|apján
kizárólagos közgyrílési hatáskörként szabáIy ozott kérdések.

A Közgytílést _ ha a Ptk' másképp nem rendelkezik _ azIgazgatóság hívja össze.

A Közgytílés működésére vonatkoző részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza. Az ott nern
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadők.

III.2. Igazgatőság

A Garantiqalgazgatőságánakhatáskörét és működésót a hatályos jogszabályok, így különösen a Hpt.
és a Ptk', az A|apszabály és azIgazgatőság Ügyrendjetarta|mazza.

AzIgazgatóság a Garantiqa igyvezető szerve.

III.3. Felügyelőbizottság

A Garantiqa általános ellenőrző szerve a Felügyelőbizottság.

A Felügyelőbizottság hatáskörét és működését a hatályos jogszabályok, így különösen a Hpt. és a
Ptk., az Alapszabály, valamint a Felügyelőbizottság Ügyrendje határozzameg.

III.4. A Garantiqa Ügyvezetői

A Garantiqa _ a Hpt. szerinti _Ügyvezetői avezérigazgatő és aziz|etívezéigazgató-helyettes.

Az Ü gyv ezetők képvi selik harmadik személyekkel szemben a Garantiqát.

III.4. 1. Y ezérigazgatő

A vezéigazgatő irányítja a Garantiqa tevékenységét, a hatályos jogszabályok, a Garantiqa
Közgytiléseéslgazgatőságaálta|hozotthatátozatokalap ján.

Avezéngazgatő a jelen Szabályzatban meghatározottszervezeti keretek között kialakítja a Garantiqa
munkaszervezetét.

A vezéigazgatő meghatározza és kozzéteszi aZ egyes készftzető kezességvállalási konstrukciók
egyedi izleti feltételeit' és kiadja a kezességvállalási díjakat tartalmaző Hirdetményt.

s/26



Szervezeti és Működési Szabólyzat

A vez#'gazgatő gyakorolja aZ üzleti vezffigazgató-helyettes kivételével a Garantiqa
alkalmazottai felett a munkáltatói jogok teljes körét.

A belső ellenőrzés feladatait ellátó munkavállaló(k) munkaviszonyának létesítésével, munká|tatő
részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések a Felügyelőbizottság előzetes egyetértésével
hozhatóak meg.

Avezéigazgató jogkörét aziz|eti vezffigazgató-helyettesre részben átruházhatja.

lII.4.2. Üzleti v ezérigazgató-helyettes

Az uzleti vezéngazgató-helyettes a tábizott, és a munkaköri leírásában részletesen kifejtett
feladatkörök tekintetében a szakterületének felelős irányítój a.

Az idzleti vezéngazgató-helyettes a vezéri gazgatő távollétében' vagy akadáIyoztatása esetén a
munkaköri leírása szerint helyettesíti avezéigazgatőt, ellátja annak feladatait.

Az iz|eti vezéigazgató-helyettes a Garantiqa biztonsági tevékenységéhez kapcsolódó feladatok
ellátásának irányitásáért, valamint a működés biztonságáért felelős szemóly (továbbiakban:
Biztonsági Felelős). Az :ijzleti vezéigazgató-helyettes Biztonsági Felelősként iránytja a Garantiqa
mechanikai-ftzikai, elektronikai, élőerős védelmi rendszereinek működését, biztonsági szempontból
értékeli és véleményezi a Garantiqa biztottságát érintő beruházási, fejlesztési terveket, valamint
gondoskodik a megfelelő biztonság; szabályok kialakításáról. Az ijrz]reti vezéngazgató-helyettes
Biztonsági Felelősként évente összefoglaló' értékelő jelentést készit azIgazgatőság részére, amelynek
tartalmielemeitazlgazgatőságszabáIyzatbanrögziti'

Az iózleti vezéigazgató-helyettes feladatai különösen

a) avezéigazgatói döntések előkészítéséről és végrehajtásaról való gondoskodás,
b) a jelen SzabáIyzatban meghatározott területek szakmai irányítása, döntések meghozatala

a munkaköri leírásnak megfelelően,
c) feladatköre szerint, illetve felhata|mazása keretei között a Garantiqa képviselete más

szervek előtt,
d) az izletmenet-folytonossági tervek elkészítésének, karbantartásának, valamint az ezze|

kapcsol ato s fel adatok ir ányitása'

ilI. 5. Ügyvezető igazgatók

ilI. 5.1. Jogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő

Ajogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő arábizott és a munkaköri leírásában részletesen
kifejtett feladatkörök tekintetében a szakterületének felelős ir átyitőja.

A jogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgató a Garantiqa kiszervezett tevékenységgel
összefiiggő kockázatok kezeléséért és kontrollj áért,valamint a kiszervezések nyilvántartásáért felelős
vezetője (továbbiakban: Kiszervezésért felelős vezetó). A jogi, beszerzési és operációs ügyvezető
igazgatő Kiszervezésért felelős vezetőként rendszeresen, legalább évente beszámol aZ

Igazgatőságnak a Garantiqa kiszervezési tevékenységéről és annak kockázatairól.

Ajogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő feladatai különösen
a) avezéigazgatói döntések előkészítéséről és végrehajtásáról való gondoskodás,
b) a jelen Szabályzatban meghatározott területek szakmai iránytása, döntések

meghozatala a munkaköri leírásának megfelelően.

6/26



Szerv ezeti és Míiködés i Szab ályzat

III. 5.2. Gazdasági iigyvezető igazgatót

A gazdasági ügyvezető igazgatő arábízottés a munkaköri leírásában részletesen kifejtett feladatkörök
tekintetében a szakterületének felelős k ányitőja.

A gazdasági ügyvezető igazgatő feladatai különösen
a) avezéigazgatói döntések előkészítéséről és végrehajtásáról való gondoskodás,
b) a jelen SzabáIyzatban meghatározott területek szakmai iránftása, döntések

meghozatala a munkaköri leírásának megfelelően.

III. 5.3. I nfo rm atikai fej lesztési és üz emeltetés i iigyv ezető igazgatő

Az informatikai fejlesztési és üzemeltetési ügyvezető igazgatő a rábizott és a munkaköri leírásában
részletesen kifejtett feladatkörök tekintetében a szakterületének felelős iránytroja'

Az informatikai fejlesztési és üzemeltetési ügyvezető ígazgatő feladatai különösen

a) avezéigazgatói döntések előkészítéséről és végrehajtásáról való gondoskodás,
b) a jelen Szabályzatban meghatározott területek szakmai irányitása. döntések megfozata|a

a munkaköri leírásának megfelelően.

III.6. Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés

III.6.1. A Garantiqa olyan belső kontroll rendszert működtet, mely mindenkor összhangban Van a
Garantiqa által vállalt kockázatokkal és biztosítja

a) a Garantiqa jogszabályoknak megfelelő működésének elősegítését,
b) a Garantiqa SzabáIyozási dokumentumaiban foglalt előírások betartásának ellenőrzését,
c) a jogszabályoktól és a Szabályozási dokumentumokban foglaltaktól való eltérések

feltárásátt,jelentését, továbbá javaslattételét a feltárt hiányosságok kijavítására,
d) a Garantiqa és ügyfelei eszközeinek és a tulajdonosok érdekeinek védelmét.

A Garantiqa belső kontroll rendszere a vezetoi ellenőrzésből, a folyamatba épített ellenőrzésből,
fiiggetlen kockázati kontroll funkcióból, megfelelőség biztosítási funkcióból, és a belső
ellenőrzésből, továbbá a belső vezetói információs rendszerből áll.

A Garantiqa belső kontroll rendszerére és a belső védelmi vonalainak rendszerére vonatkozó további
rendelkez és ek et kül ön S zab ály o zás i dokumentum tartalmazza'

III.6.2. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés feladata a Szabályozási dokumentumoknak megfelelő működés, valamint a
pénzljgyi szolgáltatási tevékenységnek a törvényesség, a biztonság, aZ áttekinthetőség
szempontjából történő vtzsgálata, továbbá mindaz, amelyet jogszabály feladatkörébe utal' A belső
ellenőrzés a Felügyelőbizottság szakmai irányitása alatt működik.

A belső ellenőrzés felelősségi körébe tartoz1k a külső felügyeleti (MNB) vizsgálatok koordinálása,
illetve az ellenőtzések során - a határozatokban, az ellenőrzést \ezárő jelentésekben, vezetől
levelekben stb.- feltárt hiányosságok és a kapcsolódó intézkedési tervek határidőben történő
telj esítésének nyomon követése'

A belső ellenőrzéssel szemben támasztott szakmai követelményeket, a rendelkezésére bocsátandó
informatikai ós egyéb technikai feltételeket' valamint az ellenórzés lefolytatásának eljárási szabályait
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Szervezeti és Működési Szabályzat

aZ lgazgatőság belso ellenőrzési szabá|yzatban rögzíti azza\, hogy legalább évente felülvizsgálja
annak tartalmát.

A belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat csak a
Felügyelőbizottság, annak elnöke, illetőleg a Felügyelőbizottság egyetértésével vagy utólagos
tájékoztatásávalaYez#'gazgatőhatározhatmeg.

A belső ellenőrzés jelentését megküldi a Felügyelőbizottságnak és azIgazgatóságnak. Gondoskodik
arról, hogy szükség eseténjelentése a Felügyelet rendelkezésére álljon.

A belső ellenőrzés feladatait ellátó munkavállaló(k) a Javada|mazási Politika értelmében a Garantiqa
kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személynek (ún. kiemelt személynek) minősül(nek).

Iv. A Garantiqa szervezeti felépítése

IV.l. A Garantiqa szervezeti egységei

Iv. 1. A) A vezérigazgató ktizvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek és személyek

Y ezéigazgatói Titkárság és Törzskar,
Adatvédelmi Tisztviselő,
Informatikai Biztonsági Felelős,
Compliance Officer,
Humánpolitikai Részleg,
Ko ckázatkezel ési Igazgatő ság,
Monitoring és Kockázati Kontroll lgazgatőság,
Marketing és Kommunikációs Igazgatőság

Iv. 1.B) Aziiz|etivezérigazgató-helyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

Ugyfélkapcsolati és Termékfejlesztési lgazgatőság,
Uzl etfej 1 es ztési Igaz gatő ság,
B eváltási és B ehajtás i lgazgatő ság.

Iv.l.C) A Jogi' beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő irányítása alatt működő szervezeti
egységek

Jogi és Beszerzési lgazgatőság,
Szerződés és Dokumentumkezelő lgazgatőság.

Iv.l.D) A Gazdasági ügyvezető igazgatő irányítása alatt működő szervezeti egységek

Stratégiai és Kontrolling lgazgatőság,
P énzügyi és Számvit e|i Igazgatőság'

Iv.l.E) Az Informatikai fejlesztési és üzemeltetési ügyvezető igazgatő irányítása alatt működő
szervezeti egységek és személy

Informatikai F ej lesztés i Igaz gatőság,
Informatikai Uzemeltetési Igazgatóság,
Senior Minőségirányítási Menedzser.
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Szervezeti és Műkódési Szabályzat

IV.2. A szeÍvezeti egységek feladatköre

Iv.2. A) A Yezérigarzgatőközvetlen irányítása alatt működő egységek
IV.2.A. 1. Y ezérigazgatói Titkárság és Törzskar

Felelős: avezéigazgatői, azuzletivezérigazgató-helyettesi titkárság mtíködéséért, valamint az
ir o daház üzemelteté s éért.

Feladata:
a) szervezi avezéigazgatő, azijzletivezéngazgató-helyettes bel- és külföldi programjait, e|látja

a hivatali tevékenységükkel összefiiggő adminisztrációs feladatokat,
b) megszervezi azlgazgatoság, a Felügyelőbizottság és a Közgyűlés üléseit,
c) a jőváhagyott Szabályozási dokumentumok eredeti, aláirtpéldányátmegőrzi,
d) biztosítja a munkatársak megfelelő irodai elhelyezését, ellátja az izeme|tetéssel kapcsolatos

feladatokat, intézkedik a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében,
e) gondoskodik a Garantiqa tulajdonában lévő személygépkocsik üzemeltetéséről,

fenntartásár ő|, szervízeléséről,
0 ellátja a létesítmény-gazdálkodási, munka- és tűzvédelmi feladatokat, gondoskodik az

irányadó előírások betartásáról,
g) kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel,
h) gondoskodik a j óváhagyott SzabáIyozási dokumentum ok közzétételéről.

Iv .2. A.2. Adatvédelmi Tisztviselő

Felelős: a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek
jogai érvényesülésének elősegítéséért, továbbá a Garantiqa ez kányű kötelezettségeinek
teljesítéséért.

Feladata:
a) elkészíti az Adatvédelmí Szabályzatot és összehangolja más belső Szabályozási

dokumentumokkal,
b) segítséget nyű1taz adatokbiztonságához szükségesszervezési intézkedésekmeghozatalában,

elj árási szabályok kialakításában,
c) adatvédelmi szempontból a Szabályozási dokumentumokat kiadásuk előtt minden esetben

véleményezi,
d) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi

előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok
érvényesülését,

e) elősegíti az Éintettet megillető jogok gyakorlását, ennek keretében fogadja és kivizsgálja az
adatvédelmet érintő bej el entéseket, és szüks ég esetén intézkedések et kezdemény ez,

D ellenőrzi az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedéseket' valamint nyilvántartást vezet
az Eintett tájékoztatása célj ából,

g) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást,
h) oktatást tart az adatvédelmi ismeretekről az adatkezelési műveletekben közreműködő

fo gl alko ztat ottak számár a,

i) szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat
lefolytatását,

j) az adatfeldolgozőnál vagylés másik adatkezelőrlél végzett külső adatvédelmi tárgytt
ellenőrzéseket koordinálja és vezeti, azok eredményét értékeli' valamint jelentést készit a
Yezéigazgatő részéte,

k) együttmúködikaz adatkezelés jogszeniségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult
szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatósággal az elozetes konzultáció és a Hatósáry á|tal lefolytatott
elj árások elősegítése érdekében,

l) tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatóságot az Adatvédelmi
Tisztviselő nevéről, postai és elektronikus levélcíméről, ezen adatok vá|tozásáról' valamint
ezen adatokat nyilvánosságra hozza,

m) minden év első negyedévéb en az e|óző évi tevékenységéről jelentést készít Y ezéigazgatónak.

Iv.2.A.3. Informatikai Biztonsági Felelős

Felelős: a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban meghatározott és abevált gyakorlatnak
megfelelő, teljes köní, follonos és a kockáaatokal ariínyos informatikai biztonság
megteremtéséért'

Feladata:

a) megállapítj a az informatikai biztonsági kockázatokat és azok besorolását, valamint felhívja a
figyelmet a nem felvállalható kockázatokra,

b) rendszeresen véleményezi a biztonsági alapdokumentumokat (stratégia, politika, szabályzat,
katasztrőfaterv), illetve felülvizsgálja és tesztelí azok gyakorlati érvényesülését,

c) segítséget ny($t az informatikai rendszer külső- és belső sebezhetőségeinek feltárásában
sebezhetőségi tesztek lefolytatásával, javaslattétellel a sebezhetőségek kockázatarányos
megszüntetésére,

d) közreműködik az informatikai rendszerfejlesztőkkel az informatikai rendszerek védelmére
megvalósítandó alacsonyabb szintű, eljárás- vagy eszközltechnológiaspecifikus biztonsági
intézkedések kidolgozás ában, a dokumentumok elkészítésében,

e) együttműködik az Informatikai Üzemeltetési Igazgatóság munkatársaival az informatikai
biztonság fokozása, a biztonsági incidensek elhárítása érdekében, egyúttal informatikai
biztonsági szempontból rendszeresen felülvizsgálj a az üzemeltetési eljárásokat és
módszereket'

f) véleményezi a rendszer szintíj és hálőzati eszköz hozzáférési jogosultságol<ra, eszköz l
objektum hozzáférésekre vonatkoző ijzleti területi, a|kalmazotti, fejlesztői, adminisztrátori,
belső ós külső informatikai biztonsági ellenőri kéréseket és technikai megoldásokat,

g) felülvizsgálja a központosított informatikai- és információbiztonsági naplőzási rendszert
(kritikus események, riasztások, kritikussági és figyelmeztetési szintek, kontroll-
követelmények meghat ár ozása),

h) feladata a biztonsági célú rendszernaplók riasztási eseményeinek fogadása és kivizsgá|ása,

i) informatikai biztonsági ellenőrzéseket hajt végre' előterjeszti az informatikai fejlesztési és
üzemeltetési ügyvezető igazgatőnak és a belső ellenőrzés részére az éves informatikai audit
tervet,

j) ellenőrzi aZ informatikai rendszerfejlesztések, beszerzések és az ezekre vonatkozó
szolgáltatási és más egyéb (pl. szál'litási) szerződések rendszer és háIőzat-biztonsági
szempontból való megfelelőségét,

k) közreműködik az áitala észlelt, vagy szakértő áItaI jelentett biztonsági eseményekről,
visszaélésekről készített jelentések elkészítésében,

l) a belső ellenőrzés koordinációja mellett nyomon követi az ellenórzések során tett javaslatok
teljesülését,

m) információbiztonsági oktatásokat szervez és tart.
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IV.2.A.4. Compliance Officer

Felelős: a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős személy (a továbbiakban: Compliance
officer) a Garantiqa megfelelőség biztosítási funkciót ellátó azon alkalmazottja, aki az
egyéb belső kontroll funkcióktól, valamint a felügyelt, ellenőrzött tevékenységektől
fiiggetlenül látja el feladatait; a Compliance officer aZ Igazgatőságnak és a
Felügyelőbizottságnak l.artozik beszámolási kötelezettséggel. A Compliance officer a
Iavadalmazási Politika énelmében a Garantiqa kockázati profiljára lényeges hatást
gyakorló személynek (ún. kiemelt személynek) minősül.

Feladata:
a) megfuatározza a Garantiqa által alkalmazandő compliance fiogszabályoknak történő

megfelelőségi) szabályok, ezen belül a megfelelőség szempontjából releváns információk
körét (Compliance adatb ázis),

b) elemzi a compliance szabályokban bekövetkező változások lehetséges hatásait,
c) kídolgozza a megfelelőségi kockázat azonositására, becslésére, elemzésére szolgáló

módszereket, eljárásokat,
d) javaslatot tesz az illetékes döntéshozó részére amagahrtási és etikai szabá|yol<ta,
e) compli ance vizs gál atok at, ellenőtzéseket v é gez a G ar antiqában,
0 vizsgáIja és folyamatosan figyeli a compliance szabályoknak való megfelelést minden, a

compliance kockázatok szempontjából releváns területen,
g) kezeli, nyilvántartj a az et1kai eljárás során keletkezett iratokat,
h) a Garantiqa vezetése, illetve szervezetí egységei általi megkeresések esetén a hatáskörébe

utalt ügyekben állást foglal, tanácsot ad,
i) a megfelelőség biztosítása érdekében oktatást kezdeményez, és az oktatást lebonyolítja az

alkalmazottak köréb en,
j) nyilvántartást vezet a megfelelőség szempontjából releváns információkról, illetve adott

ismérvek szerint csoportosítj a, listáz;za a rendelkezésre álló adatbÍ-zis adatait, ellenőrzi a
nyilvántartásokat,

k) a megfelelőség biztosítást érintő kérdésekben kapcsolatot tart a külső hatóságokkal,
szervezetekkel, teljesíti a külső hatóságok, szervezetek felé a megfelelőség biztosítással
összefiiggő jelentési kötelezettséget, megadja részükre a szükséges felvilágosítást, külső
vizsgálatok esetén egytittműködik a vizsgáIatot lefolytató hatóságokkal, szervezetekkel,

l) vizsgáúja az esetleges összeférhetetlenségeket, érdek-összeütközéseket, nyilvántartást vezet
az ö sszeferhetetl enséggel kapcsol ato s bej el entés ekről,

m) teljesíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá|yozásáről
szóló törvényben és Szabályozási dokumentumban meghatározott feladatokat,

n) közreműködik - az Adatvédelmi Tisztviselővel együttműködve - a rendszeres és rendkívüli
tájékoztatási kötelezettség keretébetközzéteendő információk megjelentetésében.

Iv.2.A.5. Humánpolitikai Részleg

Felelős: a Garantiqa működésével kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátásáé:rt.

Feladata:
a) elkészíti a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos éves tervet, alétszámra, a szemé|yijellegű

költségekre, a képzési, a kiküldetési, a toborzási,valamint a diákmunka költségeire vonatkozó
tervet, és gondoskodik az elfogadott tervben szereplő költségkeretek betartásáról,

b) ellátja a munkaeró-biztosítással kapcsolatos feladatokat (toborzás, kiválasztás, beléptetés,
valamint munkaviszony megszűntetése),

c) előkészíti a munkaviszonnyal, illetve a Társaság humánpolitikai tevékenységével összefiiggő
megállapodásokat, szerződéseket,
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d) működteti az integrált humán ügyviteli rendszert,
e) kezeli a személyügyi nyilvántartást,
f) ellátja a bérszámfejtési és a kapcsolódó adó- és a társadalombiztosítási feladatokat,
g) megállapitja az alkalmazottak éves szabadságát, és nyomon követi a jelenléteket, illetve

távolléteket,
h) karbantartja az egységes munkaköri rendszert és a munkaköri leírásokat,
i) összeállítja az alkalmazottak kompenzációs csomagját, kialakítja a béren kívüli juttatások

rendszerét,
j) kialakítja és működteti a teljesítményértékelési rendszert,kezeli a teljesítményértékeléseket,
k) megszerv ezi a fo glalkozás-egészségügyi ellátást,
l) kialakítja és működteti a képzési rendszert, előkészíti és kezeli a tanulmányi szerződéseket.

Iv.2.A.6. KockázatkezelésÍ lgazgatőság

Felelős: a kezességvállalási és szerződésmódosítási kérelmek biráIatáeri, a kezességvállalási
döntés előkészítéséért, az állomany váItozásának nyomon követéséért, és az állomány
javitása érdekében szükséges lépések megtételéért, va1y kezdeményezéséért. A
Kockázatkezelési lgazgatőság vezetője a Javadalmazási Politika értelmében a Garantiqa
kockáaati profiljára lényeges hatást gyakorló személynek (ún. kiemelt személynek)
minősül, és az operativ kockázatkezelési feladatok ellátásáért felel.

Feladata:
a) kidol goz za a kezességváll al ási kérelemi formanyomtatványokat,
b) javaslatottesz a Garantiqa éves kezességvállalási politikájára,
c) elvégzi a készftzető kezességvállalási kérelmek birálatát, javaslatot tesz a készfizető

kezességvállalásra vagy a kérelem elutasítására,
d) megszervezi a Garancia Bizottság üléseit, e körben elkészíti az ülés meghívóját, és eljuttatja

a tagoknak, meghívottaknak,
e) jegyzőkönyvet készit a Garancia Bizottság üléseiről,
f) feldolgozza a Partnerek által benyújtott, a kölcsönszerződések módosításához kapcsolódó

hozzájáru|ás iránti, illetve a készftzető kezességvállalási szerződések módosítása iránti
kérelmét, beszerzi az ffintett Igazgatőságok véleményét, szükség esetén kockázatelemzést
végez és mindezek alapján döntési javaslatot készit,

g) az egyedi bírálattal vállalt kezességvállalási ügyletek kapcsán a tudomására jutott és a
monitoring, illetve a garanciaállomány minősítése szempontjából releváns információkat
közli a Monitoring és Kockázati Kontroll Igazgatősággal,

h) kockázatkezelőivéleményt készítaztJgyfélkapcsolati és Termékfejlesztési IgazgatőságáItal
előkészített együttműködési megállapodások feltételrendszerének kia|akitásához,

i) kidolgozza a Earaficiabírálat módszertanát, akockázatelemzés szempontrendszerét, elkészíti
a Kockázatvállalási és tőkeszámítási SzabáIyzat, valamint az egyéb, kockázatkezeléshez
kapcsolódó szabály zatok tew ezetét,

j) nyomonköveti a garanciaportfolió összetételét, a kockázati riportok és elemzések alapján
intézkedési terveket fo galmaz meg,

k) kidolgozza a Nyilvánosságra Hozatalí Szabályzat tervezetét, gondoskodik az abból eredő
feladatainak elvégzéséről,

l) a Kockázatkezelésilgazgatőságvezetője a Kockázatvállalási és Tőkeszámítási Szabályzatban
meghatározott esetekben önálló döntéshozatali jogkönel rendelkez1k; ajánlattétel valamint
elutasító döntési javaslat esetén az Üzletfejlesztési Igazgatőság vezetőjével, - aZ ő
távollétében az úzleti vezéngazgató-helyettessel közösen dönt.
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Iv.2.A.7. Monitoring és Kockázati Kontroll lgazgatóság

Felelős: a kockázatkezelési módszertanok fejlesztéséért, implementálásáért és visszaméréséért'
portfoliószintű és egyéb ad-hoc elemzések elkészítéséért, kockázati riportok
összeállításáért; kockázatkezelési szempontból releváns adatok gyujtéséért,
feldolgozásáért, adatminőség folyamatos biztosításáér[ a Garantiqa monitoring
rendszerének kialakításáért és működtetéséért, a kiemelt kockázat,l ügyfelek nyomon
követéséért, a hitelintézeti intenzív kezelésben levti ügyletek kezeléséért a beváltási
kérelem Garanttqához való beküldéséig, a készfizető kezességvállalások (fiiggő
kötelezettségek) minősítéséért és a céltartalék meghatározásáért.
A Monitoring és Kockázatl Kontroll lgazgatóság vezetóje a Javadalmazási Politika
értelmében a Garantiqa kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személynek (ún.
kiemelt személynek) minősül, és feladata elsődlegesen a kockánati kontroll funkcióból
eredő feladatok ellátása.

Feladata:
a) aktívan támogatja a koc,kázati stratégia kialakítását, végrehajtását, visszamérését és

értékelését,
b) feltárja és elemzi a Társaság folyamatainak, valamint jelentős kt'ilső és belső változásaitak

kockÍ.zatai|résztvesz akockázati szempontokat jelentős mértékben érintő vezetói döntések
megltozata|ában,

c) kockázati kontroll tevékenységéről a Felügyelőbizottság tészéte évente legalább egyszer
ö s szefo gl aló értékel és t készit,

d) kialakítja és fejleszti a monitoring rendszer, ügyletminősítés és céltartalék képzés
módszertanát,

e) a kezességvállalásokra vonatkozóan időszakos és egyedi monitoring vizsgálatokatvégez'
f) figyelemmel kíséri a beváltási kockánat szempontjából kiemelt ügyleteket, közreműködik a

vál s ágk ez el és fo l yam at áb an, j el entés eket készit a ko ckázat v áltozásair ől,
g) folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a Partnerekkel, a garantált ügyfelekről a

rel eváns ad atokat, inform áci ókat b ekéri, feldolgo zza, a tap asztalatokat értékeli,
h) a beváltásokmegelőzése érdekében kezdeményezi intézkedések meghozatalát, javaslatot tesz

a kialakult v áIsághelyzet kezelésére,
i) elvégzi a speciális eljárás a|á hrtoző szerződésmódosítási, valamint fedezetmódosítási

kérelmek birálatát,
j) ellátja a kezességvállalások minősítésével és a céltartalék-képzéssel kapcsolatos feladatokat,

javaslatot tesz akészfizetó kezesség állomány (fiiggő jövőbeli kötelezettségeQ minősítésére,
a céltartalék képzésre,

k) előkészíti a Minősítő Bizottság összehívását; elkészíti a fiiggő kötelezettségekre képzendő
negyedévenkénti céltartalék megltatározásáról szóló előterjesztést, valamint végrehajtja a
Bizottság döntéseit'

D kidolgozza, implementálja és rendszeresen visszaméri az adósminősítési módszertanokat,
javaslatot tesz az esetlegesen felmerülő problémákra,

m) szakmailag irányítja és ellenőrzi akockázatkezelési adatpiac fejlesztését, üzemelteti az ezzel
kapcsolatos szoftvert,

n) kidolgozza és üzemelteti az adatminőség folyamatos ellenőrzéséhez szükséges eljárásokat,
o) előállítja és fejleszti a szabályzatokban, utasításokban foglalt kockázatkezelési riportokat,
p) kídolgozza, folyamatosan karbantafi1a és fejleszti a Garantiqa hitelezési és működési

ko ckázathoz kap csolódó tőkeszámítási módsz ertanát.

Iv.2.A.8. Marketing és Kommunikációs lgazgatóság

Felelős: a Garantiqa a marketing és kommunikációs tevékenységének kidolgozásáért és
végrehajtásáért.
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Feladata:
a) megtervezi a Garantiqa éves marketing és kommunikációs aktivitását, és annak csoport-szintű

összehangolását,
b) intézkedik a Garantiqa marketing és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó nettó

1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó beszerzések érdekében' valamint közreműködik a
Garantiqa éves kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési eljárásának
lebonyolításában, felelős a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal való együttműködésén,
kapcsolattartásért, valamint költséggazdaként koordinálja aZ egyéb marketing célú
beszerzéseket,

c) a HR területtel szoros együttműködésben koordinálja és támogatj a a Garantiqa belső
kommunikációs tevékenységét, illetve a Garantiqa szervezetfejlesztési aktivitását,

d) javaslatot tesz a Garantiqa szponzorációs tevékenyégének kialakításár% aZ egyes támogatások
tartalmára,

e) a HR és azuzleti területekkel szorosan együttműködik a társaságrendezvényeinek (külső és
belső) megvalósításában.

Iv.2. B) Aziizletivezérigazgató_helyettes Írányítása alatt működő szervezeti egységek

Iv.2.B.1. Ügyfétkapcsolati és Termékfejlesztési lgazgatóság

Felelős: a kezességvállalási kérelmek feldolgozásáért, az új kezességvállalási konstrukciók és
üzleti termékek kidolgozásáért, a meglévő termékek korszenisítéséért, a Garantiqa
értékesítési stratégiáj ának kialakítá sáért, az ügyfélkapcsolatok fej lesztéséért.

Feladata:
a) e|végzi a készftzető kezességvállalási kérelmek tartalmi és formai ellenőrzését, dönt a

befogadásról, egytittműködési megállapodások keretében benyújtott kérelmek esetén a
készfizető kezességvállalásról,

b) elvégzi az adósminősítést,
c) ellátja az igyfélszolgálati feladatokat,
d) részt vesz azÜzletszabáIyzatokkidolgozásában és javaslatot tesz azok szövegezésére,
e) kapcsolatot tart a Garantiqa partnereivel' és jelzi a Partnerek felől érkező igényeket,

0 a Partnereket folyamatosat tájékoztat1a a Garantiqa ijzleti működésével kapcsolatos
feltételekről,

g) részt vesz a Partnerek belső szervezésű oktatási rendezvényein, ügyféltalálkozóin, előadások
tartásával támogatja a Garantiqa itzleti folyamatainak és termékfeltételeinek megismerését,
kiemelten a megállapodásos ügyletkörben,

h) az éftékesítés támogatására bemutatkoző anyagokat, prezentáciőkat készít,
D kidolgozza aZ új készfizető kezességvállalási konstrukciókat és javaslatot tesz új

kezességvállalási termékek bevezetésére, szükség esetén javaslatot tesz a feltételek
korsz eni s ítésére il l etv e aktualizáIásár a,

j) ellátja az I) gyfélkapu működtetésével kapcsolatos feladatokat,
k) nyilvántartja és aktualizáIja a termékparamétereket a HIR rendszer ,,Termékek és

Termékcsoport limitek'' karbantartó felületón,
1) elkészíti akészfizető kezességvállalás díjairól szóló Hirdetmény tervezetét,
m) lebonyo|ítja a panaszkezelést telefonon és írásban, kivizsgálja a panasz-bejelentéseket,

valamint megoldja az ezzel összefiiggő problémákat,
n) kezeli az uniós támogatásokhoz kapcsolódó egyedi ügyleteket (kapcsolattartás azügyfelekkel,

prolongációk előkészítése, ügyfél_azonosítás, kezességvállalás megszüntetésével kapcsolatos
ügyintézés),

o) koordinálja a Start Garancia Zrt. portfolió kezeléséhez kapcsolódó szervezeti folyamatokat,
p) biztosítja, hogy a Garantiqa honlapja aktuális információkat tartalmazzon'
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Iv .2.B.2. Üzletfej les ztési lgazgató sá g

Felelős: a kezességvállalási termékek Partnerek felé történő értékesítéséért, a Partnerek kis- és
középvállalkozás értékesítés irányítási részlegeivel-, és hálőzatával való
kapcsolattartásért, továbbá a partnerkapcsolatok fejlesztéséért, kiemelt fontossággal az
egyedi birálatű ügylettípusokat illetően.

Feladata:
a) többszintű kapcsolatot tart a Partnerekkel, melynek keretében személyesen és folyamatosan

látogatja a Partnerek kis- és középvállalkozás értékesítési részlegeit, a központi egységeket,
és a vidéki bálőzatokat is beleértve, megismerve és igazodva a Partnerek regionális
értékesítési szert ezeteihez,

b) tájékoztatja a Partnerek üzleti vezetőit és munkatársait a Garantiqa üzleti múködésének
fel tétel eirő I, azok v álto zásair ől,

c) új ügyfeleket kutat fel, egyedi ügyek esetében kapcsolatot tart az ügyféllel,
d) a kapcsolattartás keretében felméri a Partnerek igényeit a Garantiqa termékeinek és

működésének vonatkozásában, erről rendszeres visszajelzést ad a Garantiqa vezetése tészére,
e) azijzleti kapcsolattartás keretében összegffiti a hitelgarancia piacon végbement változásokat,

más garanciaszervezetek piaci gyakorlatát, ezektől eseti és rendszeres tájékoztatást ad a
Garantiqa U gyv ezetése számát a,

f) rendszeresen tart prezentáciőkat, és oktatásokat a partnerbankok regionális kis- és
középvállalkozás értékesítési munkatársainak kis- és nagyobb létszámú előadások keretében,

g) igény szerint részt vesz a Partnerek kis- és középváIIalkozás üzleti rendezvényein'
prezentációkkal és személyes megbeszéléseken népszenisíti a Garantiqa készfizető
kezességvállalási termékeit,

h) egyedi bíráIati ügyek tekintetében előzetesen tanácsadással segíti a Partnerek kis- és
középvállalkozás értékesítési munkatársait a Garantiqa kezességének gyakoribb és könnyebb
igénybevétele érdekében,

i) tanácsadási munkája keretében a Partnerek igényei szerint egyes egyedi esetekben - a
Garantiqa Szabá|yozási dokumentumainak figyelembe vételével - előzetes véleményt ad
számukra a kezességváll alás való színűsé gér ől,

j) értékesítési munkájával igyekszik meggyőzni a Partnerek kis- és középvállalkozás üzleti
munkatársait a Garantiqa kezességvállalási termékeinek minél gyakoribb és minél nagyobb
volumenű igénybevételére,

k) a piaci igényeket felmérve, javaslatot tesz az UgyféIkapcsolati és Termékfejlesztési
Igazgatőság felé a kezességvállalás feltételeinek megváltoztatására, új, a piaci igényeknek
jobban megfelelő termékek bevezetésére,

l) azUzletfejlesztési Igazgatőságvezetóje aKockánatvállalási és TőkeszámításiSzabályzatban
megltatározott esetekben a Kockázatkezelési lgazgatőság v ezetőjév el közösen dönt'

Iv.2.B.3. Beváltási és Behajtási Igazgatóság

Felelős: a beváltási kérelmek szabályos és szakszerú feldolgozásáért, a döntési javaslatok
előkészítéséért, az ügyfelekkel szembeni követelések hatékony érvényesítéséért.

Feladata:
a) ellátja a beváltási kérelmek befogadását, ellenőrzését, kérelmek elbírálásával kapcsolatos

koordinációs feladatokat, döntési j avaslatot készit,
b) kezeli a felfiiggesztési és felülvizsgálati kérelmeket,
c) megszervezí aBeváItási Bizottság üléseit, elkészíti aBizottsági ülés meghívóját, eljuttatja a

tagoknak, meghívottaknak,
d) jegyzőkönyvet készit a Beváltási Bizottságüléseiről,
e) kialakítja és folyamatosan utánköveti a beváltási és a behajtási rendszer módszertanát,
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D az informatikai rendszerben tovább fejleszteti a terület ijzleti tevékenységét támogató
rendszereket,

g) a beváltás és a behajtás alatti ügyletekre, állományra időszakos és egyedi kimutatásokat kószít
mind belső, mind a hitelintézetek részére történő felhasználásra,

h) nyilvántartja és rendszeresen értékeli abeváltás alatti ügyleteket, fedezeteket,
i) ellátja a követelések behajtásával kapcsolatos tevékenységet, kapcsolatot tart a behajtással

megbízott hitelintézettekkel, ill' más a követelés behajtására megbízott szervezettel,
j) ellátja az ügyfelekkel szembeni követelések minősítésével és az értékvesztés képzéssel

kapcsolatos feladatokat, javaslatot tesz az ügyfelekkel szembeni követelések negyedéves
minő sítésér e, az érlékvesztés képzésre.

Iv.2.C) A Jogi' beszerzési és operácíós ügyvezető igazgatő irányítása alatt műktidő szervezeti
egységek

IV.2.C.1. Jogi és Beszerzési lgazgatőság

Felelős: a társasági jogi követelmények érvényesítéséért, a jogszabályoknak megfelelő szervezeti,
működési, eljarási rend kialakitásáffi., a Garantiqa magas színvonalú jogi képviseletének
elláItásáért, és koordinálásáért, a Garantiqa beszerzési eljárásainak előkészítóséért,
támo gatásáért, l ebonyolítás áért, valamint azok nyilvánt artásáért.

Feladata:
a) ellátja a bíróságok és más hatóságok előtt a Garantiqa jogi képviseletét, kezeli a Perkaput,
b) elkészíti, vagy véleményezi a Garantiqa tevékenységévelkapcsolatos szerződések tervezetét,
c) elv égzi a készftzetó kezess égvállalási kérelmek jo gí bir áIatát,
d) elkészíti akészftzető kezességválld'ásiszerződések, azigérvények, szándéknyilatkozatok, és

szerződésmódosítások mintáit, valamint az egyedikészfizető kezességvállalási szerződések,
ígérvények, szándéknyil atkozatok, szerződésmódo sítások tew ezetét,

e) véleményezi aPartnerek beváltás iránti kérelmeit, részt vesz a követelések behajtásairánt
indított jogi eljárásokban,

f) jogi véleményt készít az Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési lgazgatőságáltal előkészített
együttmúködési megállapodások feltételrendszerének kialakításahoz, javaslatot tesz a
termékekhez kapcsolódó jogi konstrukcióra,

g) előkészíti a Közgy(ilés, az Igazgatőság és a Felügyelőbízottság üléseit, kiküldi az ezze|
összefiiggő dokumentációkat, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről, továbbá a
Közgyiiléssel kapcsolatos cégbírósági bejelentésekről,

h) elkészíti azÚz\etszabáIyzatok tervezetét, figyelemmel kíséri azL]zletszabáIyzatok és a belső
szabályozások összhan gát, vezeti a Garantiqa részvénykönyvét'

i) figyelemmel kíséri a kezességvállalással kapcsolatos európai uniós, illetve hazai jogszabályok
változását,javaslatot tesz aSzabá|yozási dokumentumok szükséges módosítására,

j ) elkés zíti a G ar antiqa S zew ezeti é s Műkö dé si S zab ály zatának tew ezetét,
k) a Szabályozási dokumentumokban meghaIározott feladatok lát el az MNB-vel történő

kapcsolattartás során, és az ennek körében a kiszewezett tevékenységekhez kapcsolódó
b ej elentésekről rendszeresen beszámol a Kiszerv ezésért felelő s vezetőnek,

l) szakmai segítséget nyi$t az érintett szervezetí egységek részére, a nettó 1.000.000,-Ft összeget
meg nem haladó beszerzések során,

m) az egyes szewezeti egységek kezdeményezésére a nettó 1.000.000,-Ft összeget meghaladó
értékű beszerzés esetén lefolytatja a Garantiqa Szabályozási dokumentumaiban
megltatározottak szerinti beszerzési eljárást,

n) a közbeszerzési értékhatárt elérő összegű beszerzések esetén az éintett szervezeti egység
közreműködésével lebonyolítja a közbeszerzési eljárást a Garantiqa Szabályozási
dokumentumaib an me gh atár o zottak szerint,
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o) a költséggazdák által az adott üzleti évre tervezettbeszetzési igények alapján összeállitja az
éves beszerzési tervet és közbeszerzési tervet' valamint gondoskodik a közbeszerzési terv
határidőben törtónő közzétételéről,

p) a Szabályozási dokumentumokban meghatÍrozottak szerint a beszerzéseh'hez kapcsolódó
adatszo|gáItatási, valalmint közzététe|i kötelezettséget teljesíti, vagy közreműködik azok
teljesítésében,

q) nyilvántaft1a a beszerzésí eljárások eredményét, valamint a beszerzési eljátások alapján
létrej ött szerződéseket és azok telj esítését.

IY .2.C.2. Szerző d és_ és D okumentumkezel ő lgazgatőság

Felelős: a kezességvállalásokkal kapcsolatos szerződéskezelési és számlázással összefiiggő
feladatok szabályos és szakszeni ellátásáért. A Garantiqa elektronikus és papíralapú
dokumentumkezelési feladatainak szabályos és szakszerií ellátásáért'

Feladata:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

s)

h)

i)

i)

ellenőrzi és kiegészítiakészftzető kezességvállalási szerződések elkészítéséhez szükséges
ügylet adatokat,
értesíti a Partnereket akészftzető kezességvállalási kérelem a|apján hozott döntésről,
a szeruodésminták felhasználásával elkésziti akészftzető kezességvállalási szerződéseket,
a készftzető kezes ségváll alási szerződések módo sításait,
a partnertörzsben átvezeti a Partnerek általjelentett, ügyfeleket érintő változásokat,
gondoskodlk a szerződések és a szerződésmódosítások aláírásárő|, megküldéséről, és
fi gyelemmel kíséri ezek vissza érkezését
elkészíti a készfizető kezességyállaláJhoz kapcsolódó garanci a díj, ügyviteli díj és
rendelkezésre állási dij számlákat, valamint ezek stornó és módosítő szttmláit,
figyelemmel kíséri ezek fizetési határidejének betartását, készíti a fizetési felszólításokat
és intézkedik a díjvisszautalások indításáról,
elvégzi az év végi állományegyeztetést a Partnerekkel, ennek alapján ellenőrzi és kiküldi
azInfortnatikai Fejlesztésilgazgatőságá|tal készített éves díjszámlákat,
elvégzi a papíralapú küldemények digitalizáIását, érkeztetését és iktatását,
kezeli a központi és puffer irattátat, intézi a központi irattárból az jratok kihelyezését külső
irattárba, ha szükséges innen aziratokbekérését, valamint aziratok selejtezését,
kezeli a Cégkaput,
el|átja a bejövő és a kimenő postázási feladatokat, továbbítja az MNB elektronikus
rendszeréb e érkezíl bejövő küldeményeket.

k)
l)

IV.2.D) A Gazdasági ügyvezető igazgatő irányítása alatt működő szervezeti egységek

Iv.2.D.1. Stratégiai és Kontrolling lgazgattóság

Felelős: a Garantiqa közép- és hosszú távú stratégiájának,középtávű és éves üzletpolitikájának és
üzleti tervének kidolgozásáért és karbantartásáért.

Feladata:
a) elemzi a makrogazdaság; folyamatokat, a pénzigyi intézmények, valamint más

garanciaszervezetek termékeit és stratégiáj át, a nemzetközi tendenciákat' és javaslatot tesz a
Garantiqa által teendő lépésekre,

b) irányitja a stratégiaalkotást, a helyzetelemzést és annak értékelését, a jövőkép
megfogalmazását, a tervezési eszköz- és monitoringrendszer megfogalmazását,

c) koordinálja a Garantiqa teruezési folyamatát, szintetizáIja a Észterveket és javaslatot tesz a
Garantiqa közép- és hosszú távú stratégiájára, üzletpolitikájára és éves üzleti tervére,

d) javaslatot tesz avezetóí információs rendszer fejlesztésére,
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e) rendszeres és eseti jelentéseket készít azUgyvezetés igényei alapján,
0 figyelemmel kíséri az éves üzleti tervben előírt költség- és beruházási keretek betartását, a

költséggazdákkal egyeztetve szükség szerint javaslatokat tesz a keretek módosítására, a
tartalékok átcsoportos ítására.

Iv.2D.2. Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

Felelős: a Garantiqa szabályszenÍ pénzügyi és számviteli tevékenységéért, a hiánytalan, valósághű
és időben történő adatszolgáltatásért az MNB, más hatóságok, a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv ezet részér e.

Feladata:
a) javaslatot tesz a Garantiqa IFRS-ek szerinti Számviteli politikájára,
b) részt vesz a Garantiqa éves üzleti tervének kialakításában,
c) elkészíti a Garantiqa éves, valamint negyedéves Pénzügyi kimutatásait,
d) ellátja a Garantiqa pénzügyi és számviteli tevékenységét,
e) ellátja az MNB', más hatóságok, a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet ós egyéb

szervezetek felé irányuló adatszolgá|tatást, atárgyi eszközök nyil,vántartását és selejtezését,
tovább á kezeli a házip énztátrt,

0 kiszámída a sztenderd módszer szerinti hitelkockázati tőkekövetelményt, és az alapmutató
módszer szerinti működési kockázati tőkekövetelményt,

g) kiszámítja a szavatolő tőkét és tőkemegfelelést, valamint tőkeáttételt,
h) ellátj a az operuÍiv likviditás-menedzselést,
i) ellátja azE'szkoz-Forrás Bizottság titkari teendőit,
j) kezeli a Garantiqa vagyoni portfolióját, javaslatot tesz a kihelyezésekre és nyilvántartja a

befektetéseket,
k) ellénja a Humánpolitikai Részlegen történő adó- és járulékszámításon, bevalláson túl a

Társaságot terhelő egyéb adőzási feladatokat,

D nyilvántartj a a behajtási bevételeket, lebonyolitja a Magyar Államkincstánal, illetve más
viszontgarantőrökkel a behajtási bevételekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat,

m) kapcsolatotÁrt a könywizsgálóval, szervezi a könywizsgálói audit végrehajtását.

Iv.2.E) Az Informatikai fejlesztési és üzemeltetési ügyvezető igazgatő irányítátsa alatt működő
szervezeti egységek

Iv.2.E.1. InformatÍkai Fejlesztési lgazgatóság

Felelős: a Garantiqa iizleti stratégiájával összhangban lévő, az izleti célkitűzéseket hatékonyan
támogató informatikai alka|mazás-környezet kialakításáért, folyamatos fejlesztéséért az
üzleti igényeknek és a jogszabályi környezet előirásainak megfelelően.

Feladata:
a) a szakterületekkel egytittműködve megtetvezi, illetve folyamatosan fejleszti a Garantiqa

informatika i alkalmazás - környezetét,
b) eljárásokat és módszertani szabványokat alakít ki az alkalmazás-fejlesztés, tesztelés és

alkalmazá's-támogatásfolyamatairavonatkozóan,
c) ellátj a a szükséges folyamatterv ezési, rendszerszerv ezésí feladatokat,
d) elvégzi a programfejlesztési feladatokat, szükség esetén gondoskodik külső erőforrás

bevonásáról vagy harmadik fel általi támogatás biztosításáról,
e) gondoskodik a saját fejlesztésri vagy harmadik féltől származő a|kalmazások, fejlesztések

teljes köní teszteléséről' üzembe helyezéséről, bevezetéséről, beleértve a dokumentációk
eIő állitását és a v áIto záskez el ést,

0 közreműködik aZ informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó folyamatmódosítások
kialakításában,

18/26



S zerv ez et i és Míikö dés i Sz ab ólyz at

g) D az informatikai fejlesztési költségekkel és beruházásokkal kapcsolatosan ellátja a
Garantiqa hatályos Tervezési Kézikönyve szerint felelősségi körébe utalt költséggazdai
feladatokat,

h) intézkedik a felelősségi körébe hrtoző nettó 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó
beszerzések érdekében,

i) közreműködik a felelősségí körébetartoző beszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Garantiqa
Szabályozásidokumentumaibanmegltatározottakszerint,

j) nylvántartja az informatikai fejlesztési, illetve ahhoz kapcsolódó támogatási tárgyű
sz erző dés eket, kez eli a b eszá||itői kap cs o l atok at,

k) gondoskodik a beérkező szakterületi fejlesztési igények, illetve az informatikai
alkalmazásokkal kapcsolatos kérdések, problémák kezeléséről,

D koordinálja az Informatikai Irényítő Bizottság munkáját' ellátja a Bizottság hatályos
ügyrendje szerint felelősségi körébe utalt feladatokat,

m) részt vesz az üzletmenet-folytonossági tervek összeállításában,
n) gondoskodik a felhasználók és a partnerek informatikai alkalmazásokat érintő

táj éko ztatás áró l, okt atás áró l.

Iv.2,E.2. Informatikai Uzemeltetési lgazgatóság

Felelős a Garantiqa üzletmenetét hatékonyan támogató informatikai környezet és technológiai
infrastruktúra kialakításáért, működtetéséért, avállalt szolgáltatási szintek fenntartásáért'
az informatikai szolgáltatások folyamatos fejlesztéséért az iz|eti igényeknek és a
jo gszabá|yt környezet előírásainak megfelelően.

Feladata:
a) megtervezi az informatikai környezetet, kialakítja és működteti az informatikai környezet

elemeit (adathálőzat, hardver- és szoftvereszközök, ftzikai és logikai erőforrások, licencek,
szerverek, munkaállomások stb.),

b) kialakítja az informatikai nyilvántartás és konfiglráciőkezelés rendszerét, nyilvántartja az
informatikai környezet elemeit,

c) monitorozza és felügyelt az informatikai környezet elemeit, karbantartja és kezeli azokat,
biztosítja elvárt szint szerinti rendelkezésre állásukat, szükség esetén gondoskodik harmadik
fél általi támogatás biztosításáról,

d) bejelentő rendszert működtet a felhasználói igények, szolgáltatáskérések, problémák, és
incidensek fogadására és kezelésére, közvetlen felhasználói támogatást nyújt,

e) nyilvántartja és folyamatosan fejleszti az informatikai szolgáltatásokat,
0 kezeli azinformatikai környezet eléréséhez szükséges felhasználói jogosultságokat,
g) intézkedik a felelősségi körébe tartoző, nettó 1.000.000,-Ft összeget meg nem haladó

beszerzések érdekében,
h) közreműködik a felelősségi körébetarlozó beszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Garantiqa

Szabályozásidokumentumaibanmeghatározottakszerint
i) azinformatikai üzemeltetési költségekkel ésberuházásokkal kapcsolatosan ellátja a Garantiqa

hatályos Tervezési Kézikönyve szerint felelősségi körébe utalt költséggazdai feladatokat,
j) a Digitális Kormányzati Ügynökség Zértköruen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:

DKU) útmutatói alapján elkészíti az éves informatikai beszerzési tervet, valamint az
informatikai fejlesztési tervet' és gondoskodik a tervek határidőben történő megküldéséró| a
DKU részére,

k) nyilvántartj a az informatikai tárgyű szerződéseket,kezelí abeszállitői kapcsolatokat,
l) megltatározza a mentési politikát, elvégzi az adat- és rendszermentéseket, gondoskodik a

mentéseknek a Garantiqa hatályos Informatikai Üzemeltetési Szabályzata szerinti tárolásáról,
m) az Informatikai Biztonsági Felelős iranymutatása szerint gondoskod1k az informatikai

rendszer kockázatokkal arányos védelmének megteremtéséről,
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n) részt vesz az üzletmenet-folytonossági tervek összeállításában,
o) el|átja a katasztrőfa-elhárítási feladatokat, karbantartja, teszteli a Kataszttőfa Elhárítási

Tervet.

Iv.2.E.3. Senior Minőségirányítási Menedzser

Felelős: A Társaság működési folyamatainak minőségét biztosító szabáIyozott környezet
megteremtéséért, a folyamat optimalizáIási rendszer bevezetéséért, fejlesztéséért és működtetéséért.

Feladata:

a) elkészíti és rendszeres időközönként aktualizálja a tevékenységét szabá|yoző kézikönyvet, és
a vezéngazgatőnak jóváhagyásra előterjeszti a Garantiqa áital alkalmazandó
minőségpolitikát,

b) a belső folyamatok feltérképezése és javítása, a szükséges folyamatszabályozások
meghatár ozása, nyomon követése,

c) a folyamatokkal kapcsolatos külső és belső elvárások teljesülésének felmérése, kontroll
pontok meghatározása, a szükséges intézkedések megfogalmazása, az intézkedések
végrehajtásának követése,

d) a belső folyamatok megismerése érdekóben interjúk lefolyatása a folyamatgazdáh'kal és más
érintettekkel, az interjúk eredményeinek dokumentálása,

e) az egyes folyamatok vagy tevékenységek nem megfelelőségének feltárása, javaslatok
megfogalmazása, és a Garantiqa menedzsmentje elé való terjesztése,

0 együttműködés a szervezeti egységekkel az egyes folyamatváltozások kezelésével
kapcsolatban,

g) a Garantiqa digitalizációs törekvéseinek támogatása a belső folyamatok újragondolásával,
h) aZ üzletmenet-folytonosság tervezéssel és irányítással kapcsolatos operatív feladatok

koordinálása'
i) a Garantiqa menedzsmentje, illetve szeruezeti egységei általi megkeresések esetén a

hatáskörébe utalt ügyekben állásfoglalás, tanácsadás.

V. BÍzottságok

A Garantiqáná| a belső eljárási szabályoknak és a bizottsági ügyrendeknek megfelelően az alábbi
Bizottságok működnek:

Garancia Bizottság,
Beváltási Bizottság,
Minősítő Bizottság,
Eszköz-Forrás Bizottság
Működési Kockázatkezelési Bizottság,
Informatikai Irányító Bizottság,
Érteteto Bizottság,
Lakásbizottság,
Bírá1óbizottság

Meghatátozott feladatok ellátására munkacsoportok szervezhetők, vagy valamely egyedi feladat
megvalósítására projektek indíthatók.

v.1. GaranciaBizottság

A Garancia Bizottság dönt:
a) az egyedtkészftzető kezességvállalási kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról, a korábban

hozott döntések felülvizsgáIatárőI, kivéve a Kockázatvállalási és Tőkeszámitási Szabá|yzat
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szerint egyszenisített kockázatkezelés hatálya a|á 1artozo, kisösszegű vagy meglévő ügylet
kiváltását szolgáló egyedi kérelmeket, melyek aKockázatkezelési lgazgatőság vezetőjének
dö ntés i komp etenc i áj áb a tafio znak, tov ább á

b) az egyittműködési megállapodás keretében benyújtott azon kérelmekről, melyek a Garantiqa
Kockázatvállalási és Tőkeszámítási Szabályzatában foglalt ügyfelkoncentrációs limitet
meghaladó, de a nagykockázatra vonatkozó törvényi kereteken belüli kitettséget
eredményeznek, illetve

c) aZ új termékek feltételrendszerér(5l és a Partnerekkel kötendő egytittműködési
megállapodásokról.

A Kockázatkezelési Igazgatőság vezetője a Kockázatvállalási és Tőkeszámítási Szabályzatban
meghatfuozott esetekben a döntést a Garancia Bizottság jogkörébe utalhatja.

A Garancia Bizottság tagai:
avezéigazgató (a Garancia Bizottság elnöke),
az úzleti v ezéi gaz gató -hel yett es,
ajogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő,
a Ko ckázatkez el és i lgaz gatő ság v ezetó j e,

az Ű zletfejl e szté si Igaz gatő ság v ezető j e,

A Garancia Bizottság állandó meghívottja az Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési lgazgatőság
vezetője.

A Garancia Bizottság ülésére meg kell hívni a Kockázatkezelési lgazgatoságnak, illetve az
Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési Igazgatőságnak az előterjesztést készito elaádoiat, illetve ki
kell jelölni a jegyzőkonyvet készitő munkatársat' A Garancia Bizottság ülésére a Garantiqa más
munkatársa is meghívható.

A Garancia Bizottság tagjai, illetve a Kockázatkezelési Igazgatőság vezetője távolléte idejére
helyettest delegálhatnak. A Kockázatkezelési lgazgatoság vezetője meglatározott kezesi kérelmek
ügyében a döntési jogosultságot helyettesre delegálhatja. A helyettesítés és a delegáció szabáIyait a
Kockázatvállalási és Kockázatkezelési Kézikönyv tartalmazza.

A Garancia Bizottság ülését bármelyik bizottsági tag javaslata alapján a Kockázatkezelési
Igazgatőság vagy bármelyik Garancia Bizottsági tag hivja össze. A Garancia Bizottság ülése
határozatképes, ha azon a bizottsági tagok közül legalább három személy megjelent. Az ülést a
vezéigazgatő, távollétében aZ úzleti vezéigazgató-helyettes, mindkettőjük távollétében a
Kockázatkezelésilgazgatőságvezetíó jevezeti.

A Garancia bizottsági anyagok előkészítéséről, és a bizottsági tagokhoz elektronikus formában
történő eljuttatásáról a KockázatkezelésiIgazgatőságvezetője gondoskodik'

A Garancia Bizottság határozatait a jelenlévő bizottsági tagok egyszerű szótöbbségévelhozzameg,
szav azategyenlőség esetén a v ezffigazgatő v agy a Bizottsági ülést v ezető személy dönt.

A Garancia Bizottság üléseiről a Kockázatkezelési Igazgatőság kijelölt munkatársa jegyzőkönyvet
készit, amelyet aGarancia Bizottság ülését vezető személy hagy jővá.

A Garancia Bizottság döntéseit elektronikus úton is meghozhatja, melynek eljárás rendjét a
Kockázatvállalási és Kockázatkezelési Kézikönyv tartalmazza'

v.2. MinősítőBizottság

A Minősítő Bizottság - a Beváltási és Behajtási lgazgatőság, valamint a Monitoring és Kockázati
Kontro 1l I gazgatő ságj avasl ata al ap j án _ dönt :

a) a Garantiqa fiiggő, jövőbeli kötelezettségeinek (aktuális garunciaállomány) és az ügyfelekkel
szembeni követeléseknek a negyedéves minősítéséről, illetve

b) a cékartalék- és értékvesztés-képzésről.
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A Minősítő Bizottság tagjai:
avezéigazgató (a Minősítő Bizottság elnöke),
az uzleti v ezéigazgató -hel yette s,

ajogi' beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő,
a gazdasági ügyvezető igazgatő,

a Kockázatkezelési lgazgatőság v ezetoje,
a Beváltási és Behajtási I gazgatós ág v ezetője,
a Monitoring és Kockázati Kontroll Igazgatóságvezetője és
a P énzijgy és Számvit eli (gazgatőság vezetőj e.

A Minősítő Bizottság ülésére meg kell hivní az előterjesztések készítőit' A Bizottság ülésére a
Garantiqa más munkatársa is meghívható.

A Minősítő Bizottságot az éves állományegyeztetést követően haladéktalanul, egyébként pedig
negyedévente, a negyedévet követő naptári hónap 10. munkanapjáigkell összehívni.

A Minősítő Bizottság ülését a Monitoring és Kockázati Kontroll Igazgatóságvezetője hívja össze. A
Minősítő Bizottság ülése határozatképes' ha azon a vezéigazgatón vagy helyettesén kívül legalább
három bizottsági tag megjelent' Az ülést a vezéigazgató, távollétében az üzleti vezéigazgatő-
helyettes vezeti.

A Minősítő Bizottság határozatait a jelenlévő bizottsági tagok egyszer[i szótöbbségéve|hozzameg,
szav azategyenl ő s é g es etén a v ezéi gazgató dönt'

A Minősítő Bizottság üléseiről a Monitoring és Kockázati Kontroll Igazgatóság kijelölt munkatársa
jegyzőkönyvet készít, amelyet a Minősítő Bizottság ülését vezető személy hagy jóvá.

A Minősítő Bizottság ülés nélkül is hozhat határozatot, amennyiben az eIőterjesztésekről az összes
tagot tájéko ztatjÍk, és ha a tagok többsége a javaslatokat írásbarr/elektronikus úton jóvá hagyja.

v.3. BeváltásiBizottság

A Beváltási Bizottság - mind a Széchenyi Káftya, mind a normál ügyletekkel kapcsolatosan - dönt:
a) minden 100 MFt feletti kitettséggel rendelkező adós ügyletének kifizetéséről ill.

megtagadásáról (kitettségnél az e1y adósra vonatkozó, Garantiqáná| lévő, összes, még é1ő,

vagy beváltás- behajtás alatti, aláirt, kiküldött, felvitt státuszú ügylet garanciaösszegét kell
figyelembe venni)

b) ha a Beváltási és Behajtási lgazgatóság, vagy a Jogi és Beszerzési Igazgatóság a kérelem
elutasításar a teszj avaslatot, illetve

c) a beváltási kérelem teljesítéséről' vagy elutasításáról a döntési jogkörébe tartoző ügyletek
esetében.

A Beváltási Bizottság tagjai:
a v ezéigazgató (a Beváltási Bizottság elnöke),
az iz|eti v ez#' gaz gató -h el yett e s,

ajogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő,
a Kockázatkezelési Igazgatőság vezetője és

a Beváltási és Behajtási lgazgatós ág v ezetője.

A Beváltási Bizottság állandó meghívottjai:

az Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési lgazgatőság v ezetője,
az U z|etfejlesztési lgazgatőság vezetőj e és
a Monitoring és Kockázati Kontroll Igazgatóságvezetője.

A Beváltási Bizottság a Beváltási és Behajtási Igazgatóság vezetőjének (távollétében a vezető
beváltási munkavállaló) kezdeményezésére ül össze.
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A Beváltási Bizottság ülése határozatképes, ha azon a bizottsági tagok közül legalább három tag
megjelent. Az ülést avezéigazgató, távollétében azijzletivezéigazgató-helyettes vezeti.

A Beváltási Bizottság ülésére meg kell hívni a Beváltási és Behajtásilgazgatőságnak az előterjesztést
készítő elóadőját, és a Jogi és Beszerzési Igazgatőság azon munkavállalóját, aki az igylet jogi
birálatát végzi. Az ülésre Beváltási és Behajtási lgazgatőságvezetőjének döntése alapján Garantiqa
más munkav állalőja i s meghívható.

A beváltási bizottsági anyagok elkészítéséről, és a bízottsági tagokhoz történő eljuttatásáról a
Beváltási és BehajtásiIgazgatőságvezetoje által kijelölt munkatars gondoskodik.

A Beváltási Bizottság határozatait a jelenlévő bizottsági tagok egyszeru szótöbbségéve|hozzameg,
szavazategyenlőség esetén avezéngazgató, távollétében a Beváltási Bizottság ülését vezető személy
szavazata dönt.

A Beváltási Bizottság üléseiről a Beváltási és Behajtási Igazgatoság kijelölt munkatársa
jegyzőkönyvet készít' amelyet a Beváltási Bizottság ülését vezető személy hagy jővá.

A Beváltási Bizottság ülés nélkül is hozhat határozatot amennyiben az előterjesztésekről az összes
tagot tájékoztatják, és ha a tagok többsége a javaslatokat írásban/elektronikus úton jőváhagyja' Az
ülés nélkülihatározathozatalrészletes szabályait a Beváltási és Behajtási Kézikönyv tartalmazza.

v.4. Eszkiiz-ForrásBizottság

AzBszköz-Forrás Bizottság eszköz-forrás gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatai körében:
a) az Igazgatőság részére előterjeszti a L1kviditási Kockázatkezelési Szabályzatot és annak

esetleges módosítását,
b) megtáreyalja és jóváhagyj a az éves likviditási tervet,
c) biztosítja a havi bontású éves likviditási terv végrehajtásának gyakorlati megvalósítását, és a

megvaló sítás (személyi, tár gyi és műkö dési) feltétel eit,
d) legalább negyedévente felülvizsgálja a Társaság likviditási he|yzetét, és szükség esetén

felülvizsgálj a a limiteket,
e) meg|árgyalja és értékeli a likviditási és válságmutatók, valamint a Helyreállítási Terv

indikátorainak értékeit,

0 a BefektetésiSzabályzatban meghatározottfeladata szerint meg!átgyalja és egyetértése esetén
azIgazgatőság elé terjeszti a befektetési tevékenység korlátait meghatározó limiteket.

A Bizottság összehívását negyedévente a Pénzigyi és Számvite|i Igazgatóság kezdeményezi és
szervezi, időpontja a naptári negyedévet követő második hónap vége. A Bizottság üléseiről a
Pénzügyi és SzámviteliIgazgatőság kijelölt munkavállalőja jegyzőkönyvet készít.
A Bizottság tagjai

a v ezéigazgatő (az Eszköz-Forrás Bizottság elnöke),
az üzleti v ezén gaz gató -hel yett e s,

a gazdasági ügyvezető igazgatő, illetve
a likviditási és/vagy kockázatkezelési témakörrel közvetlenül
Igazgatőságok vezetői, nevezetesen:
o a Pénzügyi és Számviteli Igazgatőságvezetóje,
o a Kockázatkezelési lgazgatőság v ezetője,
o a Beváltási és Behajtási Igazgatőságvezetóje,
o a Monitoring és Kockázati Kontroll Igazgatőságvezetoje

A Bizottság ülósén meghívottként részt vesznek avezéigazgatő á|tal kijelölt munkavállalók.

A Bizottsághatározatképes, ha az állandő tagok 50Yo-a, de minimum 5 (öt) tag jelen van.

érintett
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Szervezeti és Működési Szabályzat

A Bizottság ülés nélkül is hozhat határozatot, amennyiben aZ előterjesztésekről az összes tagot
tájékoztatják és ha a tagok többsége a javaslatokatirásbanlelektronikus úton jóvá hagyja.

v.5. Műkiidési Kockázatkezelési Bizottság

A Működési Kockázatkezelési Bizottság dönt:
a) a szükséges intézkedési tervek meg!'nzata1áról, és nyomon követi a korábbi intézkedések

végrehajtását,
b) a Bizottság tagjai részéről születhet javaslat azol<ről a működési kockázatkezeló, íIletve az

érintett szakterületek á|tal tett előterjesztésekről, amelyek célja a működési
ko ckáz atke zeléshez kap c s o 1ó dó atl' a ko ckázatok kez el és e, c sökkent és e,

c) áttanulmányozza és megvitatja a működési kockázatkezelési munkatárs által készített
riportokat, előterjesztéseket,

Az Igazgatóság elé mát a Bizottság által elfogadott és esetlegesen intézkedési tervjavaslatokat is
Íartalmaző beszámolót kell beterj eszteni.

A fentiek értelmében a Bizottság fogadja el:
a) az intézkedési tervet a kockázatok/veszteségek okainak megszüntetésére (ha

szükséges/l ehetséges),
b) az elóző év intézkedéseinek státuszáról szóló jelentést,
c) a tőkeszükségletről szóló jelentést,
d) kockázati önértékelések eredményeinek értékelését tar1almazőjelentést,
e) az egyéb működési kockázatkezeléssel kapcsolatos ad-hoc jelentéseket.

A Bizottság szükség szerint, de legalább éverrte egyszer ülésezik. Az elnök lrívja össze, de bárrnely
tag kérheti írásban _ az okmegjelölésével _ az ülés összehívását.

A Bizottság tagsai:
a v ezéi gazgatő (a Műkö dési Kockázatkezelési Bizottság elnöke),
az iz|eti v ezéri gazgató -helyett es,

ajogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő,
a gazdaságs ügyvezető igazgato,
az informatikai fejlesztési és üzemeltetési ügyvezető igazgatő,
a Ko ckázatkez el é si Igazgatő ság v ezetőj e,

a Monitoring és Kockázati Kontroll lgazgatőság v ezetője,
a Beváltási és B ehajtás i Igazgatőság v ezeIője,
a Pénzügyi és Számvit e|i lgazgatőság vezetőj e,

az Informatikai Uzemeltetési Igazgatőság vezetője,és
Belső Ellenőr.

A Bizottság akkor határozatképes, ha aBizottság állandó tagjainak legalább 50oÁ-a, de minimum 5

(öt) tagia jelen van. Az ülést az elnök, illetve akadályoztatása esetén egy meghatalmazott, á|landő
bizottsági tagvezeti.

A Bizottság előterjesztések alapján dolgozik, amely előterjesztések elkészítéséért alapvetően a
Kockázatkezelési Igazgatőság működési kockázatok kezeléséért felelős munkatársa a felelős.
Előterjesztést azonban bármely szervezeti egység benffithat, ebben az esetben az előterjesztést az
adott szervezeti egységigazgatőjánakaláirásávalkell eljuttatni aKockázatkezelési Igazgatőságra.

A Bizottság minősített többséggel hoz határozatot (a jelenlévők legalább kétharmadának
egyetértésével). Az üléseken való részvételt, és a döntési jogkört a Bizottság tagja delegálhatja.

A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melynek Ártalmazniakell azülés helyszínét és időpontját,
a jelenlévő tagok felsorolását, illetve az előterjesztéseket és határozatokat. A jegyzőkönyv
elkészítéséért a Működési Kockázatkezelő munkatárs a felelős.
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Szervezeti és Műkódési Szabálvzat

A Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvet, elfogadás utiín, a Működési Kockázatkezelő elküldi az
U gyv ezetók számár a, illetve a jegyzőkönyv a j el entés mellékl etét képezi.

A Bizottság ülés nélkül is hozhat hatátozatot, amennyiben aZ előterjesztésekről az összes tagot
tájékoztatják' és ha a tagok minősített többsége a javaslatokatírásban/elektronikus úton hagyja jóvá.

v.6. Informatikai Irányító Bizottság

Az Informatikai Irányító Bizottság vizsgálja a Garantiqa informatikai fejlesztéseinek,
beruházásainak, informatikai érintettségű projektjeinek illeszkedését a stratégiai és üzleti célokhoz,
pioizálja, jőváhagyja az e1yes feladatokat, azok ütemezését és ahozzájuk rendelt erőforrásokat.

Az Informatikai Irrínyító Bizottság tagsai
a v ezéigazgatő (a Bizottság elnöke),
az ijzleti v ezéi gaz gató -hel yett es,
az ugyv ezető igazgatők,
a szakterületi vezetők.

Az Informatikai Irányitő Bizottság működésének részletes szabályait (ülések előkészítése, ülések
gyakorisága és összehívása, meghívottak, helyettesítés, határozatképesség, döntések
jegyzőkönyvezése stb.) az Informatikai Irányitő Bizottság Ügyrendjéről szóló külön vezéigazgatői
utasítás tarta|mazza'

v.7. Értékelő Bizottság

Az Értot eto Bizottság döntés-előkészító és javaslattevő feladatokat Iát el a Garantiqa
tisztségviselőinek jelölésével és alkalmasságának megállapításával kapcsolatos eljárásban.

Rz Értékelő Bizottság létszáma legalább három fő, tagjainak jelölésére, megválasztására, valamint
működésére vonatkozó szabályokat külön Szabá|yozási dokumentumtartalmazza.

v.8. LakásbÍzottság

A Lakásbizottság dönt a Garantiqa munkavállalói által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói
kölcsönökről.

A Lakásbizottság tagjai:
_ a Társaságvezéigazgatőja (a Lakásbizottság elnöke),

- aPénzugy és Számviteli Igazgatőságigazgatőja áItal aPénzigyi és Számvitelilgazgatőság
munkavállalói közül kij elölt munkavállaló,

_ a jogi, beszerzési és operációs ügyvezető igazgatő által a Jogi és Beszerzési lgazgatőság
munkavállalói közül kijelölt munkavállaló, aki ellátja aLakásbizottság titkári feladatait,

_ a Humánpolitikai Részleg vezetője által a Humánpolitikai Részleg munkavállalói közül
kij elölt munkavállaló.

A Lakásbizottság működésére vonatkoző tészletszabáIyokat külön Szabályozási dokumentum
tartalmazza.

v.9. Bírálóbizottság

A Bírálóbizottság feladata aközbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a beérkezett
ajánlatoknak az ajánlati felhívásban meghatározott elvek szerinti bírálata, birálati jegyzőkönyv
szerkesztése, döntési javaslat készítése.

A Bírálóbizottság létszáma legalább 3 fő. A Bírálőbizottságnak lehetőség szerint páratlan számil
tagból kell állnia.
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Szeryezeti és Míiködési Szabólyzat

A Bírálóbizottság működésére Vonatkozó részletszabályokat ktilön SzabáIyozási dokumentum
tartalmazza.

vI. Zárő rendelkezések

Jelen Szabályzatot a Garantiqa Igazgatősága53l2022. szétműhatározatával hagyta jóvá.

Jelen SzabáIyzat 2022.10.14. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3112022. igazgatősági
hatátrozattaljóváhagyott,2022.08.01-től hatályos Szervezeti és Működésí SzabáIyzathatá|yát veszti.

Felhatalmazást kap a Yezffigazgató, hogy e Szervezeti és Működési SzabáIyzat keretei között az
egyes szervezeti egységek részletes feladatkörét, valamint felügyeleti és iránltási rendjét
megltatározza.

VIL Mellékletek

1. sz. melléklet: A Garantiqa HitelgaratciaZrt. szervezeti ábrája
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A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. szervezeti felépítése
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