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1.  Általános rendelkezések  
 
1.1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat célja  
 
A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: a Társaság)Szervezeti 
és Működési Szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Hpt.), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) alapján –az Alapszabályban foglaltakra tekintettel – 
tartalmazza és meghatározza a Társaság szervezeti tagozódását, működésének 
alapvető szabályait, a feladatok Társaságon belüli megosztását, a szervezeti 
egységek feladat- és hatáskörét, valamint jogszabály szerint a szabályzatba 
tartozó egyéb rendelkezéseket.  
 
A szabályzatot szükség szerint, de legalább éves gyakorisággal felül kell vizsgálni. 
 
1.2.  A szabályzat hatálya  
 

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységére, illetve a 
Társasággal munkaviszonyban álló minden munkavállalóra, illetve minden más 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkavállalóra. 
 
A szabályzatot minden olyan feladatra és tevékenységre alkalmazni kell, amely a 
Társaság egészének vagy valamely szervezeti egységének tevékenységi körével – 
közvetlenül vagy közvetve – összefügg.  
 
1.3.  A Társaság azonosító adatai és tevékenységi köre 
 
A Társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és 
kötelezettségeket vállalhat, szerződéseket köthet, pert indíthat és perben állhat.  
 
A Társaság önálló adó, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal 
rendelkezik. 
 
A Társaság cégneve:  START Garancia Pénzügyi Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
A Társaság cégneve angolul:  START Guarantee Financial Services Private 

Company Limited by Shares  
Rövidített cégnév magyarul:  START Garancia Zrt. 
Rövidített cégnév angolul:  START Guarantee Pte Ltd. 
A Társaság székhelye:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 
 
A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 08, valamint a Hpt. szerint: 
 
A Társaság főtevékenysége: 
 
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
(amely megfelel a Hpt. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti „kezesség és garancia 
vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása” tevékenységnek) 
 
A Társaság egyéb tevékenysége: 
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6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 
(amely megfelel a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti „pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése /pénzügyi közvetítés/” tevékenységnek) 
 
1.4.  A Társaság Részvényese 
 
A Társaság egyedüli Részvényese a Magyar Állam (a továbbiakban: a 
Részvényes), amelynek nevében a tulajdonosi jogok gyakorlója a 
Pénzügyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.; 
törzskönyvi nyilvántartási száma: 303390). 
 
1.5.  Alaptőke, részvények 
 
1.5.1. A Társaság alaptőkéje: 1.050.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió 

forint, amely 1.050.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 

1.5.2. Az alaptőke 2.100 db, azaz kettőezer-egyszáz darab, egyenként 500.000,- 
Ft, azaz ötszázezer forint névértékű törzsrészvényre oszlik, melyből 100 
darab, azaz egyszáz darab kibocsátási értéke 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 
forint, és 2.000 db, azaz kettőezer darab kibocsátási értéke 50.000.000,- 
Ft, azaz ötvenmillió forint. A részvények azonos részvényesi jogokat 
biztosítanak. A Részvényes jogainak gyakorlására, a részvényesi minőség 
igazolására a részvény, vagy a letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában 
a Társaság székhelyén vezetett részvénykönyvben való bejegyzést követően 
jogosult. 

1.5.3. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény a Részvényes 
tulajdonában áll. 

1.5.4. A Társaság által kibocsátott 100 db, azaz egyszáz darab, egyenként 
500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint névértékű, és egyenként 500.000,-Ft, 
azaz ötszázezer forint kibocsátási értékű törzsrészvény teljes kibocsátási 
értéke az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásának napjáig a 
Társaság részére befizetésre került. A Társaság által kibocsátott 2.000 db, 
azaz kettőezer darab, egyenként 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint 
névértékű, és egyenként 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint 
kibocsátási értékű törzsrészvény teljes kibocsátási értékét a Részvényes a 
2021. szeptember 26. napján kelt 2/2021.09.26. sz. határozatban foglaltak 
szerint bocsátotta a Társaság rendelkezésére. 

1.5.5. A részvények előállításának módja:  

A részvények dematerializált úton kerültek előállításra. A dematerializált 
részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton 
előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, 
hogy (a) a Részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb 
adatait az értékpapír-számlavezető által a Részvényes javára vezetett 
értékpapírszámla tartalmazza, (b) nincs sorszáma; és (c) nem tartalmazza 
a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását. 

 

1.6.  A Társaság részvénykönyve 
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1.6.1. A Társaság Igazgatósága a Részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény 
tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a 
Részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott  

a) nevét (cégét); 

b) természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, 
állampolgárságát; 

c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság esetén a székhelyét; 

d) részvénysorozatonként a Részvényes részvényeinek, ideiglenes 
részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét); 

e) a részvény értékpapír-kódját, sorozatát és névértékét; 

f) a részvény fajtáját; 

g) a részvényvásárlás részvénykönyvbe történő bejegyzésének 
időtartamát; 

h) a felülbélyegzés időpontját; 

i) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját; 

j) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és 
időpontját; 

k)  valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában 
meghatározott adatokat. 

1.6.2. A részvénykönyvet úgy kell vezetni, hogy abból visszamenőlegesen is 
megállapítható legyen mindennemű változtatás, módosítás, törlés vagy 
javítás, az adatot bejegyező személye, valamint a bejegyzés jogalapja és 
időpontja. 

1.6.3. A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor 
gyakorolhatja, ha a Részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A 
részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a Részvényesnek a 
részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. 

1.6.4. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt 
Részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a Részvényes a 
részvényét jogszabálynak, vagy az alapszabálynak a részvény átruházására 
vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. 

1.6.5. A Részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó 
részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot 
igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül ingyenesen 
köteles teljesíteni. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet. 

 

2.  A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdések, az 
egyedüli Részvényes határozatai 

 

2.1. A legfőbb szerv hatáskörét a Részvényes, mint egyedüli tag gyakorolja. A 
legfőbb szerv (közgyűlés) hatáskörébe tartozó kérdésekben a Részvényes 
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írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel (Igazgatósággal) való 
közléssel válik hatályossá. 

2.2. A Részvényes az ügyvezetésnek (az Igazgatóságnak), a Hpt. előírásainak 
sérelme nélkül, utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles 
végrehajtani. 

2.3. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, 

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, 

c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az 
elhatározása, 

d) az első Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, valamint könyvvizsgáló, 
továbbá a Felügyelő Bizottság munkavállalók által megválasztható 
tagja/tagjai kivételével az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 
tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, 
valamint díjazásuk megállapítása, valamint az állandó 
könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának 
meghatározása, 

e) döntés az Igazgatóság elnökének és a Felügyelő Bizottság elnökének 
közvetlen megválasztásáról, valamint, amennyiben az Igazgatóság 
elnöke a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy az Igazgatóság elnöke 
munkaviszonyának létesítéséről, megszűntetéséről, módosításáról, 
díjazásának megállapításáról, éves prémium-feltételeinek kiírásáról 
és a prémiumának megállapításáról, 

f) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli 
törvény) szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott 
eredmény felhasználásáról, 

g) döntés osztalékelőleg fizetéséről, 

h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, 
dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő 
átalakításáról, 

i) döntés az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok 
megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok 
átalakításáról, 

döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény 
kibocsátásáról, 

j) döntés a Társaság saját részvényének megszerzéséről, 

k) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, 

l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, 

m) döntés a Társaság (középtávú) üzleti stratégiájának, valamint a 
Társaság üzleti tervének elfogadásáról, 

n) a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása, 

o) döntés minden olyan egyéb kérdésben, melyet a jogszabályok, 
valamint az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amely 
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kérdéseket az Igazgatóság – saját elhatározásából –, vagy a Felügyelő 
Bizottság a Részvényes elé terjeszt.  

2.4. Az Alapszabály előírja, hogy a Részvényes köteles évente napirendjére 
tűzni az Igazgatóság tagjai előző üzleti évben végzett munkájának 
értékelését, és köteles határozatot hozni az Igazgatóság tagjai részére 
megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a 
Részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban 
munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezték. A Társaság az Igazgatósággal szemben akkor léphet fel az 
ügyvezetési kötelezettség megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha 
felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok 
valótlanok, vagy hiányosak voltak. 

 

3.  Igazgatóság 
 
3.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, amely jogait és feladatait 

testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3 (három) természetes személy 
tagból áll. 

Az Igazgatóság elnökét a Részvényes közvetlenül választja meg. Az 
Igazgatóság elnöke e tisztségét – a Részvényes döntése alapján – 
megbízási, illetve munkaviszony alapján is elláthatja. Amennyiben az 
Igazgatóság elnöke e tisztségét munkaviszony alapján látja el, a 
munkaviszony létesítése, megszüntetése és díjazásának megállapítása, 
éves prémium-feltételeinek kiírása és a prémium megállapítása a 
Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egyéb munkáltatói 
kérdésekben az Igazgatóság két tagja jár el. 

3.2. Az Igazgatóság tagjait a Részvényes választja meg, döntése szerint 
határozott vagy határozatlan időtartamra. 

3.3. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárata után újraválaszthatók. 

3.4. Az Igazgatóság szükség szerint, de üzleti évenként legalább 4 (négy) 
alkalommal rendes ülést tart, az Igazgatóság elnöke által meghatározott 
időpontban, helyen és napirenddel. 

3.5. Rendkívüli igazgatósági ülést hívhat össze az elnök, vagy bármely másik 
igazgatósági tag írásbeli meghívás útján, amelyet 5 (öt) munkanappal a 
kitűzött ülés ideje előtt kell minden igazgatósági taghoz eljuttatni ajánlott 
levélben, vagy visszaigazolt elektronikus levél útján. A meghívásnak 
tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, valamint a javasolt napirendet. 

3.6. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság 
mindhárom tagja jelen van.  

3.7. Az Igazgatóság döntéseit a jelen lévő tagok többségének igenlő 
szavazatával hozza. 

3.8. Az Igazgatóság köteles különösen:  

a) a Társaság tevékenységének átfogó, stratégiai irányítására az 
Igazgatóság által meghozott szabályzatok útján, az operatív 
munkaszervezet segítségével [az operatív munkaszervezetre 
vonatkozó eljárás rend meghatározása - vezérigazgatói utasítások 
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útján - a Hpt. 155. § (4) bekezdése szerinti vezérigazgatói címet viselő 
munkavállaló (a továbbiakban: ügyvezető) hatáskörébe tartozik], 

b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az elkészítésére, 
és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatainak a Részvényes 
döntését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően a Részvényes 
tudomására hozására, a Felügyelő Bizottság jelentésének legfontosabb 
adataival együtt 

c) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az 
előterjesztésére, 

d) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 
évente egyszer a Részvényes és 3 (három) havonta a Felügyelő 
Bizottság részére jelentést készíteni,  

e) a Részvényes által elfogadott - könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó 
- éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására 
vonatkozó határozatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
Felügyelet) részére annak elfogadásától számított 15 (tizenöt) 
munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig 
megküldeni, 

f) minden, a törvényekben és a legfőbb szervi határozatokban foglalt 
előírások betartására, feladatok elvégzésére,  

g) amennyiben az Igazgatóság létszáma 3 (három) fő alá csökken, 8 
(nyolc) napon belül a Részvényes döntését kezdeményezni új 
igazgatósági tag kinevezése érdekében,  

h) 8 (nyolc) napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett 
a Részvényes döntését kezdeményezni, ha tudomására jutott, hogy  

ha) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-
ára csökkent, vagy  

hb) a Társaság saját tőkéje a törvényben meghatározott minimális 
összeg alá csökkent, 

hc) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit 
megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi,  

hd) az Igazgatóság létszáma 3 (három) fő alá csökkent, vagy  

he) a Felügyelő Bizottság létszáma 3 (három) fő alá csökkent, és nincs, 
aki az ülését összehívja. 

3.9. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell: 

a) az igazgatósági ülés helyét és idejét, 

b) a jelen lévő igazgatósági tagok nevét, 

c) az elhangzott indítványokat, 

d) a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. 

3.9.1. Az Igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a 
jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és 2 (kettő) jelen lévő 
további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági 
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tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének, az ülést követő 15 (tizenöt) 
napon belül - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e - meg kell 
küldeni.  

3.9.2. Az Igazgatóság az Igazgatóság elnökének vagy bármely tagjának 
kezdeményezésére jogosult írásban, ülés nélkül is határozatot hozni. 
Ebben az esetben a határozattervezetet írásba kell foglalni és minden 
Igazgatósági tag részére meg kell küldeni (ajánlott levélben vagy e-mail 
üzenetben). Az írásban, ülés nélkül történő határozathozatal részletes 
szabályait az igazgatósági ügyrendben kell meghatározni. 

3.9.3. Az Igazgatóság az ülését video-konferencia vagy telefon-konferencia útján 
(a továbbiakban együtt: Konferencia-ülés) vagy más hasonló távközlési 
eszköz segítségével is megtarthatja, feltéve, hogy valamennyi részvevő 
egyidejűleg láthatja és hallhatja egymást. A Konferencia-ülés részletes 
szabályait az igazgatósági ügyrendben kell meghatározni. 

3.10. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és jóváhagyásra a 
Részvényes elé terjesztése, 

b) az éves üzleti terv (és módosításainak) előterjesztése az azt elfogadó 
Részvényes elé, 

c) szükség esetén a közbenső mérleg, és annak alapján az osztalék 
előleg fizetésére vonatkozó javaslat elkészítése, és annak alapján az 
osztalék fizetésére vonatkozó javaslat elkészítése, és annak a 
Felügyelő Bizottság egyetértésével jóváhagyásra a Részvényes elé 
terjesztése, 

d) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és 
munkaszervezetének kialakítása, 

e) kizárólagos döntés minden kezességvállalásról, illetve minden 
olyan szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról (ideértve az 
ügyfélminősítést és limit jóváhagyást is) – kivéve a Társaság likvid 
eszközeinek átmeneti hasznosítását -, amelynél az egyenkénti ügylet 
értéke meghaladja az üzemeltetéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásnál a 10 millió, a Társaság főtevékenysége és 
egyéb TEÁOR szerinti tevékenysége vonatkozásában pedig az 
egyedi, 100 millió forintot meghaladó ügyértéket, 

f) az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, 
tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben 
előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, 

g) gondoskodni a Felügyelet és egyéb felügyeleti szervek felé előírt 
jelentések teljesítéséről, 

h) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a 
Részvényes, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal, 
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i) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság 
munkavállalóinak – ide nem értve az ügyvezetőt – képviseleti joggal 
történő felruházása; 

j) döntés a Társaság Hpt. szerinti ügyvezetőinek kinevezéséről, 
valamint a Társaság Hpt. szerinti ügyvezetői munkaviszonyának 
létesítéséről, megszüntetéséről és díjazásának megállapításáról, 
éves prémium-feltételeinek kiírásáról és a prémiumának 
megállapításáról, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása a 
Társaság Hpt. szerinti ügyvezetői felett. 

3.11. Az Igazgatóság elnökének feladatköre: 

a) összehívja az Igazgatóság ülését; a meghívóhoz mellékeli a 
napirenden szereplő témák írásos anyagát és a határozati 
javaslatokat, 

b) vezeti az Igazgatóság ülését, összefoglalja a vitát, elrendeli a 
szavazást, megállapítja a szavazás eredményét, 

c) jogszabály alapján vagy az Igazgatóság döntése szerint összehívja a 
Társaság éves rendes, vagy rendkívüli közgyűlését (kezdeményezi a 
Részvényes döntéshozatalát), 

d) az Igazgatóság ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat 
előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése, 

e) a Társaság középtávú stratégiájának kidolgozása, és a módosításra 
vonatkozó javaslat előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése, 

f) a Társaság éves üzleti tervének kidolgozására és módosítására 
vonatkozó javaslat előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése az 
ügyvezető bevonásával, 

g)  a Társaság stratégiai ügyfélkapcsolatainak koordinálása, 

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a 
Részvényes, vagy az Igazgatóság ügyrendje az Igazgatóság 
elnökének feladatkörébe utal. 

3.12. Egyebekben az Igazgatóság ügyrendjét saját maga állapítja meg és 
jóváhagyásra a Részvényes elé terjeszti. 

3.13. A Társaság (Hpt. szerinti ügyvezetőnek nem minősülő) munkavállalóival 
szemben a munkáltatói jogokat – a belső ellenőrzési szervezet vezetői és 
munkavállalói foglalkoztatásának létesítésével, megszüntetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala, valamint díjazásuk megállapítása 
során a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértésével – teljeskörűen a 
Társaság Hpt. szerinti, a vezérigazgatói cím viselésére jogosult ügyvezetője 
gyakorolja. 

 

4.  Felügyelő Bizottság 
 
4.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a 

Társaság ügyvezetését. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az 
adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelő 
Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.  
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4.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. 

4.3. A Felügyelő Bizottság tagjait a Részvényes választja meg. 

4.4. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói képviseletet ellátó 
személyek kivételével – a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. 

4.5. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre: 

a) megvizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó indítványt, és erről jelentést 
készít, 

b) amennyiben megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége 
jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, vagy ellentétes 
a legfőbb szerv határozataival vagy egyébként sérti a Társaság 
érdekeit, kezdeményezi a Részvényes döntését a szükséges 
határozatok meghozatala érdekében, 

c) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja 
és szakértővel megvizsgáltathatja. Az Igazgatóság tagjai, és a vezető 
állású munkavállalók a felvilágosítást 15 (tizenöt) napon belül írásban 
kötelesek megadni a Felügyelő Bizottság részére, 

d) gondoskodni arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az 
eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, (Hpt. 152. § 
(3) bekezdés a) pontja) 

e) javaslattétel a Részvényes számára a megválasztandó könyvvizsgáló 
személyére és díjazására, (Hpt. 152. § (3) bekezdés b) pontja),  

f) a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, (Hpt. 
152. § (3) bekezdés c) pontja), 

g) a belső ellenőrzési szervezet irányítása, amelynek keretében a 
Felügyelő Bizottság 

ga) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési 
tervét, 

gb) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített 
jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, 

gc) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés 
munkáját, 

gd) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának 
változtatására; (Hpt. 152. § (3) bekezdés d) pontja), 

ge) a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján 
ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki (Hpt. 152. § (3) bekezdés e) 
pontja). 

4.6. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési 
szervezet vezetői és munkavállalói foglalkoztatásának létesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint 
díjazásuk megállapításához. (Hpt. 152. § (5) bekezdés) 
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4.7. A Felügyelő Bizottság elnöke az üléseket írásban, a napirend 
megjelölésével hívja össze azzal, hogy a meghívót a Felügyelő Bizottság 
minden tagjához ajánlott levélben, vagy visszaigazolt elektronikus levél 
útján köteles az ülés előtt legalább 5 (öt) munkanappal eljuttatni. A 
meghívóhoz mellékelni kell a napirenden szereplő kérdésekre vonatkozó 
írásos anyagot. A Felügyelő Bizottság összehívását az ok és a cél 
megjelölésével egy tag is jogosult az elnöktől kérni, s ha az elnök ennek a 
törvényben megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a tag maga is 
jogosult az ülés összehívására. Egyebekben a Felügyelő Bizottság 
ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Részvényes hagyja jóvá. 

4.8. A Felügyelő Bizottság elnöke - a Felügyelő Bizottság ülését követő 10 (tíz) 
napon belül – köteles a Felügyelet részére megküldeni azokat a 
jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a 
Felügyelő Bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, 
amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy 
az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 

4.9. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. 
Határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. 

4.10 A Felügyelőbizottság elnökének – akadályoztatása esetén a 
Felügyelőbizottság által kijelölt tagjának – a feladatát képezi különösen: 

 

a) a bizottsági ülést követő tíz napon belül a Magyar Nemzeti Bank részére 
megküldeni azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg 
jelentéseket, amelyek a Felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi 
pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak 
súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos 
szabálytalanság, 

b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a 
munka irányítása, 

c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselete az Alapító és harmadik 
személyek irányába, 

d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az 
ülések levezetése, 

e) az írásbeli szavazás lebonyolítása, 

f) az iratok megőrzésének biztosítása, továbbá 

g) mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelőbizottság jogszabályi 
előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges. 

4.1. Egyebekben a Felügyelő Bizottság feladatai gyakorlására vonatkozóan a 
Ptk., és a Hpt. rendelkezései az irányadók. 

4.12. A Felügyelő Bizottság a Felügyelő Bizottság elnökének vagy bármely 
tagjának kezdeményezésére jogosult írásban, ülés tartása nélkül is 
határozatot hozni. Ebben az esetben a határozattervezetet írásba kell 
foglalni és a Felügyelő Bizottság minden tagja részére meg kell küldeni 
(ajánlott levélben vagy e-mail üzenetben). Az írásban, ülés tartása nélkül 
történő határozathozatal részletes szabályait a Felügyelő Bizottság 
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ügyrendjében kell meghatározni. 

4.13. A Felügyelő Bizottság az ülését videokonferencia vagy telefonkonferencia 
útján (a továbbiakban együtt: Konferencia-ülés) vagy más hasonló 
távközlési eszköz segítségével is megtarthatja, feltéve, hogy valamennyi 
részvevő egyidejűleg láthatja és hallhatja egymást. A Konferencia-ülés 
részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendjében kell meghatározni. 

 

5.  A vezérigazgató (a továbbiakban: vezérigazgató vagy 
ügyvezető)  
 

Munkakör jellege  vezető beosztású munkavállaló 
Munkavégzés helye  a Társaság székhelye 
Munkáltatói jogok gyakorlója és közvetlen 
felettese 

Igazgatóság 

Közvetlenül irányított szervezet   operatív szervezet 
Helyettesítése távolléte esetén vezérigazgató-helyettesek 

 
5.1.  A vezérigazgató hatásköre 
 
5.1.1. A Társaság tevékenységének átfogó, stratégiai irányítása és ügyvezetése az 
Igazgatóság által meghozott szabályzatok útján, az operatív munkaszervezetre 
vonatkozó eljárásrend meghatározása, vezérigazgatói utasítások kiadása az 
ügyvezető hatáskörébe tartozik.  
 
5.1.2. Az ügyvezető jogosult a vezérigazgatói cím viselésére.  
 
5.1.3. A vezérigazgató feladatait önállóan a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, 
a Részvényes és az Igazgatóság határozatai alapján, a törvényekben foglalt 
felelősséggel látja el, a Részvényes és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. 
 
5.1.4. A vezérigazgató jogosult a Társaság ügyvezetésével kapcsolatos mindazon 
döntések meghozatalára, amelyek jogszabály, az Alapszabály vagy a Részvényes 
döntése alapján nem tartoznak a Részvényes vagy az Igazgatóság hatáskörébe.  
 
5.1.5. A vezérigazgató az operatív munkaszervezetre vonatkozó eljárásrendet - 
vezérigazgatói utasításokban  – határozza meg. 
 
5.2.  A vezérigazgató feladata 

 

5.2.1. A Társaságra vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, a működésre 
vonatkozó felügyeleti engedélyek, a Részvényes és az Igazgatóság határozatai 
alapján irányítja – tervezi, szervezi és ellenőrzi – a Társaság munkaszervezetét és 
tevékenységét. Ennek keretében: 
 

a) meghatározza a Társaság szervezetébe tartozó munkaköröket ellátók 
feladatait, 

b) megszervezi a munkafeladatok folyamatos ellátását, és biztosítja a 
szükséges munkafeltételeket, 

c) biztosítja a munkavállalók teljesítményének rendszeres ellenőrzését és 
értékelését, 
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d) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére negyedévente jelentést 
készít a Társaság működéséről, 

e) javaslatot tesz az éves és középtávú üzleti-pénzügyi tervre az Igazgatóság 
részére, 

f) szabályozza a Társaság belső működési folyamatait, azokat rendszeresen 
felülvizsgálja és szükség esetén módosítja, 

g) betartatja a Társaság működését szabályozó szabályzatokat, 
h) felelős a működési költségeknek a pénzügyi tervekben jóváhagyott 

költségkereteken belül tartásáért, 
i) jogosult a Társaság működésével kapcsolatos nyilatkozattételre, 
j) dönt a 100 millió Ft értéket nem meghaladó kezességvállalásról, a 

Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosításáról, és az 
üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásról ha az egyenkénti 
ügyleti érték nem haladja meg a 10 millió forintot, 

k) a Társaság nevében – a cégjegyzési jogra irányadó előírások 
figyelembevételével – megköti a szerződéseket az Igazgatóság és az éves 
tervek által meghatározott limitek és jogcímek keretei között, valamint a 
Részvényes és az Igazgatóság döntéseinek végrehajtása céljából, 

l) gondoskodik a közvélemény pontos és hiteles tájékoztatásáról, 
m) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság valamennyi alkalmazottja 

felett a vezérigazgató-helyettesek kivételével; a Felügyelő Bizottság 
előzetes egyetértése mellett hozza meg azokat a döntéseket, amelyek a 
belső ellenőrzési szervezet vezetői és munkatársai foglalkoztatásának 
létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásuk megállapításával 
kapcsolatosak, 

n) kialakítja, fenntartja és folyamatosan fejleszti a Társaság IT rendszerét 
külső szolgáltatók bevonásával, 

o) elnököl a Kezességvállalási Bizottság ülésein, 
p) irányítja a megfelelőségi funkció ellátását, és a panaszkezelési 

tevékenységet, 
q) a Társaságot képviseli szakmai szervezetekben, 
r) iratkezelés és tárolás rendjének kialakítása és fenntartása, 
s) HR feladatok ellátása. 

 
 

 
6.  Operatív munkaszervezet 
 
6.1.  Az üzleti vezérigazgató-helyettes 

 
Munkakör jellege  vezető beosztású munkavállaló 
Munkavégzés helye  a Társaság székhelye 
A munkáltatói jogok gyakorlója  Igazgatóság 
Közvetlenül irányított szervezet  operatív szervezet 
Helyettesítése távolléte esetén vezérigazgató 
Helyettesítendő munkakör távollét esetén   vezérigazgató 

 
6.1.1. Az üzleti vezérigazgató-helyettes a vezérigazgató utasításai alapján, illetve 
annak helyetteseként eljárva, a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, a 
működésre vonatkozó felügyeleti engedélyek, a Részvényes és az Igazgatóság 
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határozatai alapján irányítja - tervezi, szervezi és ellenőrzi – az irányítása alá 
tartozó munkaszervezet tevékenységét. Ennek keretében: 

 

a) irányítja az Üzleti Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
tevékenységét, 

b) támogatja és koordinálja az Üzleti Igazgatóság munkavállalóinak 
munkavégzését, 

c) gondoskodik az Üzleti Igazgatóságot érintő döntések végrehajtásáról,  
d) gondoskodik az Üzleti Igazgatóság működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek megteremtéséről, a fegyelmezett és színvonalas 
munkavégzésről, 

e) felügyeli és koordinálja a kezességvállalási döntések előkészítésének 
folyamatát, 

f) felügyeli és döntéshozatal előtt véleményezi a kezességvállalási 
döntésekhez szükséges előterjesztéseket, 

g) gondoskodik az ügyfelek pontos és hiteles tájékoztatásáról, 
h) javaslatot tesz új termékek bevezetésére, 
i) felügyeli és közvetlenül ellenőrzi az Üzleti Igazgatóság tevékenységével 

kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, 
j) elkészíti és folyamatosan aktualizálja az irányítási jogkörébe tartozó 

működésre vonatkozó szabályzatokat, 
k) közreműködik a jelentési kötelezettség teljesítésében a Társaság 

működését felügyelő szervek felé, 
l) részt vesz a Társaság éves és középtávú üzleti-, pénzügyi- és 

munkatervének, valamint stratégiájának kidolgozásában, azokat az 
irányítása alatt álló egységekre lebontja, 

m) az üzleti tervezéssel összhangban koordinálja és felügyeli az Üzleti 
Igazgatóság munkavállalóinak éves prémium kitűzését és azok éves 
értékelését,  

n) az irányítása alatt működő szervezeti egységek útján a beérkező 
kezességvállalási kérelmeket feldolgoztatja, az üzleti struktúrát 
kidolgozza, az ügyfélkapcsolatokat fejleszti, 

o) kidolgozza a Társaság fő tevékenységének körébe tartozó 
kezességvállalási szerződések feltételrendszerét és az általános szerződési 
feltételeket jogi és gazdasági szakértő, valamint a Társaság érintett 
szervezeti egységeinek bevonásával, 

p) előkészíti és végrehajtja az ügyfelekkel történő szerződéskötést, 
q) figyelemmel kíséri a folyamatban lévő kezességvállalási ügyleteket, 

lefolytatja az igényérvényesítéseket az ügyfelekkel szemben, 
r) igény esetén tájékoztatja a vezérigazgatót, illetve a más szervezeti 

egységek vezetőit az Üzleti Igazgatósághoz tartozó kezességvállalási 
ügyletekről, 

s) együttműködik a belső védelmi vonalak hatékony működésének 
érdekében a társszervezetekkel és gondoskodik az Üzleti Igazgatóság 
keretein belül a vállalati kultúra értékeinek megőrzéséről és 
gyarapításáról, 

t) koordinálja az üzleti monitoring tevékenységet, 
u) részt vesz az értékvesztés/céltartalék meghatározásában, 
v) részt vesz az időszaki ügyletminősítésekben, 
w) képviseli a Társaságot szakmai szervezetekben, 
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x) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság üléseinek, jegyzőkönyvvezetői 
feladatainak megszervezése. 

 
6.2.  A kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
 

Munkakör jellege  vezető beosztású munkavállaló 
Munkavégzés helye  a Társaság székhelye 
A munkáltatói jogok gyakorlója Igazgatóság 
Közvetlen alárendelt szervezet  operatív szervezet 
Helyettesítése távolléte esetén vezérigazgató 
Helyettesítendő munkakör távollét esetén vezérigazgató 

 
6.2.1. A kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes a vezérigazgató utasításai 
alapján, illetve annak helyetteseként eljárva, a vonatkozó jogszabályok, az 
Alapszabály, a működésre vonatkozó felügyeleti engedélyek, a Részvényes és az 
Igazgatóság határozatai alapján irányítja – tervezi, szervezi és ellenőrzi – az 
irányítása alá tartozó munkaszervezetet. Ennek keretében feladata: 

 

a) a Társaság kockázatkezelési és kockázatértékelési rendszerének 
kidolgozása és működtetése, 

b) a Társaság értékvesztési/céltartalékképzési módszertanának 
kidolgozása, 

c) a Társaság értékvesztés/céltartalék meghatározásában való részvétel, 
d) a Társaság éves és középtávú üzleti-, pénzügyi- és munkatervének, 

valamint stratégiájának kidolgozásában való részvétel, és azok az 
irányítása alatt álló egységekre történő lebontása, 

e) közreműködés a jelentési kötelezettség teljesítésében a Társaság 
működését felügyelő szervek felé, 

f) a Kockázatkezelési Igazgatóság munkavállalói éves prémiumkitűzésének 
és azok éves értékelésnek koordinálása és felügyelete az éves üzleti 
tervezéssel összhangban, 

g) a Kockázatkezelési Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek 
tevékenységének irányítása, 

h) a Kockázatkezelési Igazgatóság munkavállalói munkavégzésének 
támogatása és koordinálása, 

i) a Kockázatkezelési Igazgatóságot érintő döntések végrehajtásának 
biztosítása, 

j) a Kockázatkezelési Igazgatóság működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek megteremtése, gondoskodás a fegyelmezett és 
színvonalas munkavégzésről, 

k) a kockázatértékelési és elemzési munkafolyamatok elvégzésének 
felügyelete, 

l) részvétel a kezességvállalási döntések előkészítésében, 
m) a Kockázatkezelési Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének közvetlen ellenőrzése és 
felügyelete, 

n) az irányítási jogkörébe tartozó működésére vonatkozó szabályzatok 
elkészítése és a folyamatos aktualizálás biztosítása, 

o) döntéshozatal előtti véleményezése a kezességvállalási döntések 
előterjesztéseinek, 

p) a kockázatkezelési és elemzési feladatok elvégzésének irányítása, 
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q) a Társaság portfoliójában, kockázati profiljában bekövetkezett változások 
nyomon követése, 

r) részvétel a beváltások feldolgozásában, 
s) a kockázati monitoring tevékenység koordinálása, 
t) részvétel az időszaki ügyletminősítésekben, 
u) együttműködés a társszervezetekkel a belső védelmi vonalak hatékony 

működésének érdekében és a Kockázatkezelési Igazgatóság keretein belül 
gondoskodás a vállalati kultúra értékeinek megőrzéséről és 
gyarapításáról, 

v) a Társaság képviselete szakmai szervezetekben, 
w) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság üléseinek, jegyzőkönyvvezetői 

feladatainak megszervezése. 
 

 
6.2.2. A kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes a vezérigazgató távollétében 
annak helyettese, a vezérigazgató által meghatározott jogkörben. Helyettesítési 
jogköre – a vezérigazgató vonatkozó döntése szerinti kivétellel és a munkáltatói 
jogkör gyakorlásának kivételével – kiterjedhet a Társaság munkaszervezetének 
irányítására. Jogosult a vezérigazgató távollétében a Társaság egy másik 
alkalmazottjával közösen a cégjegyzésre. 
 
6.3.  A gazdasági igazgató 
 

Munkakör jellege  beosztott munkavállaló  
Munkavégzés helye  a Társaság székhelye 
Közvetlen alárendelt munkakörök az irányítása alatt álló operatív 

szervezeti egységek 
Helyettesítése távolléte esetén vezérigazgató 

 
6.3.1. A gazdasági igazgató elsődleges feladata a kontrolling, könyvvezetés, 
jelentésszolgálat, üzletszerű tevékenységre vonatkozó nyilvántartások 
jogszabályok előírásainak megfelelő, és a Felügyelet ellenőrzésére is alkalmas 
módon történő vezetésének megszervezése és ellenőrzése. A gazdasági igazgató 
alapvető feladata az irányítása alatt működő szervezeti egységek útján: 
 

a) a könyvvizsgálóval és a kiszervezett funkciót ellátó számviteli és 
könyvviteli feladatokat továbbá munkaügyi és társadalombiztosítási 
feladatokat kiszervezett feladatként ellátó vállalkozásokkal való 
kapcsolattartás, 

b) felügyeleti szervek felé történő jelentésszolgálat irányítása és teljesítése, 
c) felügyeleti szervekkel való kapcsolattartás, 
d) a bizonylati rend megtartásának felügyelete, 
e) az Eszközbeszerzési Bizottság vezetése, 
f) az üzleti tervezés koordinálása, javaslattétel az üzleti terv lebontására, 
g) az üzleti tervezéssel összhangban a munkatársi prémiumkitűzési 

rendszer koordinálása és felügyelete, továbbá gondoskodás arról, hogy a 
egyes szervezeti egységek által meghatározott célok egységes képet 
mutassanak, 

h) a társaság pénzügyi és számviteli tevékenységének szervezése és 
ellenőrzése a vonatkozó belső utasítások elkészítése valamint 
jóváhagyásra felterjesztése, 
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i) kapcsolattartás és jelentési kötelezettség teljesítése a Társaság 
működését felügyelő szervek, a Részvényes, az Igazgatóság és a Felügyelő 
Bizottság felé, 

j) költséghatékonyság növelése, a belső tartalékok feltárása, a pénz- és 
egyéb eszközök helyes felhasználásának ellenőrzésével, 

k) a Társaság tevékenységének mennyiségi és minőségi elemzése, a kitűzött 
tervektől és céloktól való az elmaradások okainak feltárása, 

l) a hiánytalan, valósághű és időben történő adatszolgáltatás 
megszervezése és végrehajtása a hatóságok és a tulajdonosi jogot 
gyakorló szervezet részére, 

m) kontrolling feladatok ellátása, 
n) az irányítási jogkörébe tartozó működésre vonatkozó szabályzatok 

elkészítése és a folyamatos aktualizálás biztosítása, 
o) házipénztárral kapcsolatos teendők ellátása, a pénztárkönyv vezetése, 
p) kapcsolattartás a könyvelővel, 
q) díjak számlázása és a teljesítés figyelése, 
r) banki átutalások előkészítése, 
s) a nettó 2.000.000,-Ft összeget meghaladó értékű beszerzés esetén a 

beszerzési eljárás lefolytatása és az eredmény döntéshozatal céljával 
történő beterjesztése az Eszközbeszerzési Bizottság elé, 

t) közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása (szükség esetén közbeszerzési tanácsadó bevonásával), és az 
eredmény döntéshozatal céljával történő beterjesztése az 
Eszközbeszerzési Bizottság elé, 

u) a beszerzési eljárások eredményének, valamint a beszerzési eljárások 
alapján létrejött szerződések és azok teljesítésének nyilvántartása, 

v) a levélforgalom regisztrálása, bonyolítása, 
w) a működéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzése, valamint az 

eszközök karbantartásának megszervezése, 
x) a számviteli bizonylatok gyűjtése, rendszerezése, 
y) munkaügyi nyilvántartás vezetése. 

 
 

7.  Az állandó könyvvizsgáló, a belső ellenőr és a compliance 
officer  
 
7.1. Állandó könyvvizsgáló 
 
7.1.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen 

elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon 
állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és 
megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 

 
7.1.2. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan 

szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, 
amely a könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását 
veszélyezteti. 
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7.1.3. Az első könyvvizsgálót kivéve az állandó könyvvizsgálót a továbbiakban a 
Részvényes a saját döntésének megfelelően határozott időtartamra, de 
legfeljebb 5 (öt) éves időtartamra választja meg. Az állandó könyvvizsgáló 
megbízatásának időtartama azonban nem lehet rövidebb, mint a 
Részvényes által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó 
Részvényesi határozatig terjedő időszak. 

 
7.1.4. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása során a Ptk. 3:129. § (3) 

bekezdésében és a Hpt. 260. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi 
rendelkezések, illetve feltételek egyaránt irányadóak. 

 
7.1.5. Az állandó könyvvizsgáló feladataira, az állandó könyvvizsgáló jogaira és 

kötelezettségeire a hatályos Ptk., Hpt. valamint az általuk felhívott további 
jogszabályok az irányadóak. 

 
7.2. Belső ellenőr 
 

7.2.1. A belső ellenőrzési funkció működtetésének célja, hogy vizsgálataival 
független, objektív bizonyosságot adjon arról, hogy a belső kontroll rendszer (a 
kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok) hatékony kialakítása és 
működése biztosítja a Társaság céljainak elérését és javítsa a Társaság 
működésének minőségét, ideértve a kiszervezett tevékenységek kontrollját is. 
 
7.2.2. A függetlenített belső ellenőrzést a Társaságnál a Felügyelő Bizottság 
felügyelete és irányítása alatt álló belső ellenőr végzi. 
 
7.2.3. A függetlenített belső ellenőrzés során a Társaság minden munkavállalója 
és megbízottja köteles az ellenőrrel együttműködni, részére a kért tájékoztatást 
megadni. Valós tájékoztatás adása miatt a munkavállalót hátrány nem érheti. 
 
7.2.4. A belső ellenőr hatásköre kiterjed a Társaság tevékenységének 
ellenőrzésére, kivéve a Társaság választott könyvvizsgálója által végzett - 
törvényekben meghatározott - kötelező könyvvizsgálatra és az éves beszámoló 
hitelességének megállapítására vonatkozó feladatok ellátását. A belső ellenőr 
feladatai: 
 

a) a Társaság, mint pénzügyi vállalkozás jogszabályoknak megfelelő 
működésének biztonság és áttekinthetőség szempontjából történő 
vizsgálata, 

b) a Társaság belső szabályzataiban foglalt előírások betartásának 
ellenőrzése, 

c) a jogszabályoktól és a belső szabályzatokban foglaltaktól való eltérések 
feltárása, jelentése, továbbá javaslattétel a feltárt hiányosságok 
kijavítására, 

d) az éves belső ellenőrzési tervben, és az ezen felül elrendelt ellenőrzési 
feladatok elvégzése, 

e) az ellenőrzési jelentések elkészítése a megállapítások ellenőrzöttekkel való 
egyeztetése és a jelentések megküldése a Felügyelő Bizottságnak és az 
Igazgatóságnak, 
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f) belső ellenőri megállapításokon alapuló vezetői a döntéshozatalhoz 
szükséges pénzügyi és egyéb információk biztosítása a javaslatok 
alátámasztása érdekében, 

g) a Társaság és ügyfelei eszközeinek és a tulajdonosok érdekeinek védelme, 
h) az üzleti és bank titok, illetve az adatvédelem megtartásának ellenőrzése, 
i) az Igazgatóság, illetve a vezérigazgató intézkedései, döntései megfelelő 

előkészítésének és végrehajtásának elősegítése, ellenőrzése, 
j) a pénz- és egyéb eszközök helyes felhasználásának ellenőrzése, 
k) a Társaság tevékenységének mennyiségi és minőségi elemzése, a kitűzött 

tervektől és céloktól való elmaradások okainak feltárása, 
l) a Társaság üzemszervezési tevékenységének segítése, a belső szabályzatok 

véleményezése, összevetése a működés során alkalmazandó 
jogszabályokkal, illetve a többi belső szabályzat előírásaival, 

m) a külső hatósági és egyéb ellenőrző szervezetek (Felügyelet, könyvvizsgáló) 
vizsgálatai által a Társaság tevékenységének ellenőrzése során feltárt 
rendszerbeli hiányosságok, jogszabálysértések megszüntetésére az 
intézkedési tervekben vagy az ellenőrzést dokumentáló levelekben 
meghatározott feladatok elvégzésének, határidőben történt teljesítésének 
az ellenőrzése, 

n) a belső ellenőrzési politika és szabályzat elkészítése és jóváhagyásra 
benyújtása, 

o) kapcsolattartás a Társaság állandó könyvvizsgálójával a Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokban megfogalmazott alapelvek szem előtt 
tartásával. 

 
7.2.5. A belső ellenőr munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el 
feladatát. A vezérigazgató hozzájárulásával más társasággal is munkaviszonyt 
vagy megbízási jogviszonyt létesíthet, amennyiben az a vezérigazgató megítélése 
szerint a Társaság érdekeit nem sérti, és a társaságok közötti kölcsönös 
foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás megkötésre került. 
 
7.3. Compliance officer1 
 
7.3.1. A compliance officer feladata a megfelelőségi kockázatok azonosítása és 
kezelése. A megfelelőségi kockázat a Társaság – szolgáltatási tevékenységével 
összefüggő – jogszabályok, illetve jogszabálynak nem minősülő egyéb előírások – 
ideértve a Felügyelet által kiadott felügyeleti szabályozó eszközöket, az úgy 
nevezett önszabályozó testületek szabályzatait, a piaci szokványokat, magatartási 
kódexeket, illetve az etikai szabályokat is – belső szabályozási előírások be nem 
tartása következtében esetlegesen keletkező jogi kockázat, felügyeleti vagy egyéb 
hatósági szankció, jelentős pénzügyi veszteség, vagy hírnévromlás kockázata. 
 
7.3.2. A Felügyelet elvárásaira figyelemmel a megfelelőségi kockázatokat főleg az 
alábbiakkal összefüggésben kell kezelni: 
 

a) a Társaságnál alkalmazott gyakorlattal összhangban álló titok- és 
adatvédelem (üzleti-, bank-, értékpapír-, pénztár-, fizetési-, 
foglalkoztatói nyugdíj- és biztosítási titok, személyes adatok védelme), 

b) összeférhetetlenség, érdekkonfliktusok, 

 
1 A Társaságnál a compliance officer 2021. december 31. napjáig kezdi meg a működését 
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c) információáramlásra vonatkozó korlátozások betartása, 
d) külső és belső csalások, piaci visszaélések megelőzése, 
e) pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, 
f) az ügyfelekkel való tisztességes bánásmód, ideértve a panaszkezelési 

tevékenységet is, 
g) hatósági kapcsolatok, 
h) üzletvitel. 

 
A compliance officer munkája során kiemelt prioritással kezeli a fentiekben 
felsorolt témakörök vizsgálatát, valamint betölti a Társaság adatvédelmi 
tisztségiviselőjének szerepkörét.  

 
7.3.3. A compliance officer az Igazgatóság által meghatározott megfelelőségi 
politika alapján jár el, amely rögzíti többek között a megfelelőségi funkció 
kialakításának célját, prioritásait, területeit, a megfelelőségi funkció 
működtetését meghatározó alapelveket, az alkalmazott szervezeti megoldást, a 
politika közzétételének módját. A Felügyelet elvárásaira figyelemmel a 
megfelelőségi politikában meghatározandók különösen a következők: 
 

a) a felelős belső irányítás keretében az Igazgatóság milyen funkciókat 
gyakorol a megfelelőségi tevékenység vonatkozásában, milyen felvigyázási 
funkciókat érvényesít a Felügyelő Bizottság, 

b) a megfelelőségi kockázatok közül melyek kerülnek elsődlegesen a 
megfelelőség biztosítási funkció keretében kezelésre, illetve más 
ellenőrzési, kontroll funkciókhoz telepítésre, illetve milyen megoldások 
biztosítják a megfelelőségi kockázatok felett kontroll funkciót gyakorló 
különböző területek közötti kommunikációt, összhangot, 

c) milyen garanciális elemek biztosítják a megfelelőségi funkció 
függetlenségét, 

d) hogyan (milyen gyakorisággal és terjedelemben) történik a megfelelőség 
biztosítási funkció gyakorlása a Társaság szintjén, illetve a kiszervezett 
tevékenységek vonatkozásában, 

e) a megfelelőségi szabályokkal összefüggő jogsértések jelentésére vonatkozó 
mechanizmusok. 

 
7.3.4. A Felügyelet elvárásaira figyelemmel a fenti felsorolásban foglaltakat 
tekintve a megfelelőség biztosítása során a következő feladatokat kell ellátni: 

 
a) szabályozási jellegű feladatok: 
aa) az alkalmazandó megfelelőségi szabályok körének, ezen belül a 

megfelelőség szempontjából releváns információk körének 
meghatározása, és a megfelelőségi szabályokban bekövetkező változások 
lehetséges hatásainak elemzése (a Társaság külső és belső környezeti 
változásainak nyomon követése), 

ab) a belső szabályzatokban és a működésben szükségessé váló módosítások 
kezdeményezése, az implementálás megfelelőségének kontrollja, 

ac) a megfelelőségi politika, elkészítése és jóváhagyásra benyújtása, szükség 
szerinti, illetve rendszeres aktualizálása, ennek keretében a megfelelőségi 
kockázat azonosítására, becslésére, elemzésére szolgáló módszerek, 
eljárások kidolgozása és dokumentálása; 
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b) operatív jellegű feladatok: 
ba) a megfelelőségi szabályoknak való megfelelés vizsgálata, monitoringja 

(folyamatos figyelése) minden, a megfelelőségi kockázatok 
szempontjából releváns területen, a megfelelőségi szabályok 
megsértésének jelentése, megfelelőségi ügyekben való tanácsadás, 

bb) a Társaság humán erőforrásainak megfelelőség biztosítási oktatása, napi 
szintű rendelkezésre állás, segítségnyújtás a munkavállalók és 
megbízottak megfelelőségi szempontú kérdéseinek megválaszolásához, 

bc) a megfelelőség szempontjából releváns információkkal kapcsolatos 
nyilvántartások vezetése, illetve a rendelkezésre álló adatbázis 
(különösen figyelemmel a panaszkezelési tevékenység keretében elérhető 
információkra) adatainak adott ismérvek szerinti csoportosítása, 
listázása, a nyilvántartások nyomon követése, 

bd) a hatóságok felé fennálló jelentési kötelezettségek teljesítése, 
be) új termékek, eljárások bevezetése, szervezeti változások előtt megfelelően 

dokumentált megfelelőségi szempontú vélemény nyújtása, 
bf) panaszkezelési tevékenység monitoringja. 
 

7.3.5. A Felügyelet vonatkozó elvárásának való megfelelés érdekében a 
compliance officer a jelentős hiányosságokról való eseti tájékoztatás mellett ̶  azon 
esetekben is, amikor erre jogszabályi kötelezés nincs  ̶  az Igazgatóságot és a 
Felügyelő Bizottságot évente összefoglaló jelentésben tájékoztatja az alábbiakról: 
 

a) a megfelelőségi kockázattal összefüggésben a pénzügyi szervezeti-, illetve 
csoportszintű kontroll környezet hatékonyságának értékelése; 

b) a belső politikáknak és eljárásainak áttekintése során feltárt hiányosságok; 
c) a monitoring tevékenység és a vizsgálatok tapasztalatai, a feltárt 

hiányosságok alapján megtett, illetve folyamatban lévő intézkedések, azok 
eredményei, illetve várható eredményei, határideje (beleértve a 
munkavállalókkal szemben javasolt szankciókat is), 

d) a megfelelőség biztosítási tevékenység keretében azonosított kockázatok; 
e) a szabályozási környezetben bekövetkezett változások és az azok nyomán 

szükségessé vált, már megtett, illetve megteendő intézkedések; 
f) a jelentési időszak egyéb, a megfelelőség biztosítási funkció szempontjából 

jelentős ügyei; 
g) a hatóságokkal folytatott megfelelőségi szempontból releváns 

kommunikáció.  
 
7.3.6. A compliance officer munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja 
el feladatát. A vezérigazgató hozzájárulásával más társasággal is munkaviszonyt 
vagy megbízási jogviszonyt létesíthet, amennyiben az a vezérigazgató megítélése 
szerint a Társaság érdekeit nem sérti.  
 
7.4. Bizottságok2 

 
A Társaságnál a belső eljárási szabályoknak és a bizottsági ügyrendeknek 
megfelelően – az arányosság elvét szem előtt tartva – az alábbi Biztosságok 
működnek:  
 

 
2 A Bizottságok 2021. december 31. napjáig kezdik meg a működésüket. 
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a) Kezességvállalási Bizottság 
b) Eszközbeszerzési Bizottság 

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

7.4.1. Kezességvállalási Bizottság 
 
7.4.1.1. A Kezességvállalási Bizottság megtárgyalja és értékeli a Társaság 
főtevékenysége és egyéb TEÁOR szerinti tevékenysége vonatkozásában az egyedi, 
100 millió forintot meghaladó ügyértékkel bíró kezességvállalási 
előterjesztéseket, véleményezi és indoklással ellátva javaslatot tesz a döntésre, 
ideértve az ügyfélminősítésre és a limitre vonatkozó döntési javaslatot is.  
 
7.4.1.2. A Kezességvállalási Bizottság dönt továbbá a Részvényes, az Igazgatóság, 
valamint a vezérigazgató által a hatáskörébe utalt kérdésekben.  
 
7.4.1.3. A Kezességvállalási Bizottság tagjai a vezérigazgató és a vezérigazgató- 
helyettesek.  
 
7.4.1.4. A Kezességvállalási Bizottság elnöke a vezérigazgató.  
 
7.4.1.5. A Kezességvállalási Bizottság működésének szabályait a Kezességvállalási 
Bizottság ügyrendje tartalmazza.  
 

7.4.2. Eszközbeszerzési Bizottság: 
 
7.4.2.1. Az Eszközbeszerzési Bizottság: 
 

a) véleményezi az érintett szervezeti egységek nettó 2.000.000,-Ft összeget 
meg nem haladó beszerzési döntéseit és indoklással ellátott javaslatokat 
tesz a döntéseket illetően, 

b) a nettó 2.000.000,-Ft összeget meghaladó értékű beszerzés esetén 
véleményezi és értékeli a gazdasági igazgató által lefolytatott beszerzési 
eljárást és azzal kapcsolatosan döntést hoz, 

c) közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetén véleményezi és értékeli a 
gazdasági igazgató által lefolytatott közbeszerzési eljárást (szükség esetén 
közbeszerzési tanácsadó bevonásával), és azzal kapcsolatosan döntést hoz, 

d) dönt a Részvényes, az Igazgatóság, valamint a vezérigazgató által a 
hatáskörébe utalt kérdésekben.   

 
7.4.2.2. A Eszközbeszerzési Bizottság tagjai a vezérigazgató és a vezérigazgató- 
helyettesek, és a gazdasági igazgató.  
 
7.4.2.3. Az Eszközbeszerzési Bizottság elnöke a gazdasági igazgató.  
 
7.4.2.4. Az Eszközbeszerzési Bizottság működésének szabályait a 
Eszközbeszerzési Bizottság ügyrendje tartalmazza.  

 
 

8.  Kiszervezett feladatok 
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8.1. Informatikai rendszerüzemeltetés 
 
A Társaság informatikai rendszerének hardver és szoftver üzemeltetési és 
fejlesztési feladatait kiszervezi, saját munkavállalót a feladat ellátására nem 
alkalmaz.  
 
8.2. Jogi képviselet, tanácsadás 
 
8.2.1. A Társaság jogi képviseletét megbízás alapján külső jogi tanácsadó(k) 
látjá(k) el, a Társaság a feladat ellátására munkavállalót nem alkalmaz. 
 
8.2.2. A jogi képviselő feladatkörébe tartozik a Társaság jogi képviseletének 
ellátása, jogszerű működésének szakmai felügyelete. 
 
8.2.3. Közreműködés jogi elbírálást igénylő ügyekben, eljárásoknál, döntések 
előkészítésében, különösen: 
 

a) a kezességvállalási döntésekhez kapcsolódóan, a Társaság számára 
előnyös jogi konstrukciók kialakítása, 

b) szerződések előkészítésében, megkötésében való részvétel, 
c) egyéb operatív ügyekben a jogi lehetőségek meghatározása, az ügyek 

jogszerű lefolytatásának felügyelete, 
d) belső szabályzatok jogi szempontú felülvizsgálata, aktualizálásának 

kezdeményezése, 
e) a cég működését érintő jogszabályokról – újonnan megjelenő 

jogszabályok, módosítások – a vezérigazgató, valamint az érintett 
szakterületek tájékoztatása. 

 
8.3. Számvitel és könyvvitel 
 
A Társaság a számviteli és könyvviteli feladatokat kiszervezi, saját munkavállalót 
a feladat ellátására nem alkalmaz. A kiszervezett tevékenység keretében kerülnek 
ellátásra a Társaság munkaügyi és társadalombiztosítási feladatai is. 
 
8.4. Biztonsági szolgálat 
 
A Társaság székhelyének biztonsági védelmi feladatait kiszervezi, saját 
munkavállalót a feladat ellátására nem alkalmaz. A biztonsági szolgálat ellátását 
a székhelyet biztosító irodaház bérbeadója által foglalkoztatott szakcég biztosítja. 
 
8.5.  A kiszervezés működtetése  

 
8.5.1. A Társaság biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző a 
tevékenységét a jogszabályi előírások és a kiszervezési szerződésben foglaltaknak 
megfelelően, a tőle elvárható gondossággal végezze, és teljesíti a haladéktalan –  
a Felügyelet felé fennálló – bejelentési kötelezettséget, ha a kiszervezett 
tevékenység végzése jogszabályba ütközik, vagy szerződés ellenes.  
 
8.5.2. A kiszervezést az Igazgatóság által jóváhagyott kiszervezési politika alapján 
kell lebonyolítani. Ezen politika a kiszervezett feladatok meghatározásán kívül 
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értékeli a kiszervezésnek a működésre gyakorolt hatásait és kockázatait, továbbá 
meghatározza azon vállalkozások kiválasztásának elveit és szempontjait, 
amelyekkel kiszervezési szerződést szándékoznak kötni. A politika értelmében a 
kiszervezési szerződés megkötése előtt minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a 
kiszervezett tevékenységet végző megfelelő etikai sztenderdekkel és üzletvezetési 
gyakorlattal rendelkezik-e. A kiszervezési politikát annak szem előtt tartásával 
kell meghatározni, hogy valamely szolgáltatás, tevékenység vagy funkció 
kiszervezése nem akadályozhatja a belső kontroll funkcióinak gyakorlását és 
külső ellenőrzését, beleértve a Felügyelettel történő együttműködést és valamely 
felügyeleti intézkedés alkalmazását is.  
 
8.5.3. A Felügyelet elvárásának megfelelően a kiszervezési politikában meg kell 
határozni a kiszervezési tevékenységgel összefüggésben felmerülő belső irányítási 
és kontroll követelményeket is, és a kiszervezési politikát rendszeresen felül kell 
vizsgálni. 
 
8.5.4. A Belső ellenőrzés a kiszervezett tevékenység szerződésben foglaltaknak 
való megfelelőségét évente megvizsgálja.  
 

9.  Tevékenységi felelősök  
 
9.1. Biztonsági felelős 
 
A Társaság biztonsági szabályzatában kialakított biztonsági felelős tevékenységet 
a vezérigazgató látja el. 
 
9.2. Adatvédelmi tisztségviselő  
 
A Társaságnál az adatvédelmi tisztségviselő szerepkörét a compliance officer tölti 
be. 
 
9.3. Pénzmosás bejelentési felelős 
 
A Társaság pénzmosás elleni szabályzatában kijelölt pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása elleni, valamint a vagyoni korlátozó intézkedések szerinti 
bejelentési felelős a compliance officer.  
 
9.4. Informatikai felelősök 

 

9.4.1. Adatgazda 
 
Az adatgazda a Társaság üzleti adatai sértetlenségéért, bizalmasságáért, 
rendelkezésre állásáért felelős vezető. Az adatgazda személyét a Társaság 

informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza. 
 
9.4.2. Rendszergazda 

 
A rendszergazda (adminisztrátor) a Társaság informatikai rendszerében teljes és 
kiemelt jogosultságokkal rendelkező felhasználó, aki az informatikai rendszerrel 
kapcsolatos napi üzemeltetési feladatokat ellátja, beleértve a hozzáférési 
jogosultságokkal kapcsolatos tevékenységeket, többek között a számítógépek és a 
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rajtuk lévő felhasználói fiókok és csoportok telepítését, beállítását, kezelését 
végezheti. A rendszergazda a Társaság által megbízott informatikai 
rendszerüzemeltető kijelölt munkatársa. 

 

9.4.3. Informatikai biztonsági felelős 
 
A Társaság informatikai biztonsági szabályzatában kialakított rendszergazda 
felelős tevékenységet az informatikai üzemeltető cég kijelölt megbízottja látja el. 
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A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE 
 

10.  A Társaság cégjegyzése, képviselete 
 
10.1. Cégjegyzés 
 
A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a cég jegyzésére jogosult 
személy vagy személyek a Társaság előnyomott, nyomtatott, vagy előbélyegzett 
cégneve alá vagy fölé írja/írják nevét/nevüket. 

 
10.2. Általános képviselet 
 
Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, 
bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság az általa meghatározott körben 
a Társaság képviseletére a Társaság alkalmazottait – ide nem értve az ügyvezetőt 
- is felhatalmazhatja. 

A Társaság képviseletére és cégjegyzésére az Igazgatóság elnöke, a vezérigazgató, 
a vezérigazgató-helyettesek, valamint a Társaság Igazgatóság által feljogosított 
munkavállalói jogosultak. A Társaság nevében a cégjegyzés formája minden 
jogosult esetében együttes. 

A Társaság első számú vezetője jogosult a Hpt. szerinti ügyvezetőnek minősülő 
személyek közül a vezérigazgatói cím viselésére, míg e vezető helyetteseiként Hpt. 
szerinti ügyvezetőnek minősülő személy(ek) jogosult(ak) a vezérigazgató-
helyettes cím viselésére.  

 
10.3. Képviseleti felhatalmazás 
 
A Társaság aláírási joggal felruházott két alkalmazottja együttesen, a 
felhatalmazásban foglalt korlátozással jogosultak cégjegyzésre.  
 

11.  A munkáltató jogok gyakorlása, érdekeltség 
 
11.1.  A munkáltatói jogok gyakorlása 
  
A Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei felett az Igazgatóság, a 
Társaság munkavállalói felett a vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
hatályos Mt. rendelkezései szerint. 
 
11.2.  Az érdekeltségi rendszer 
 
11.2.1. A Társaságon belül a tulajdonosi és munkavállalói érdekek érvényesülnek. 
A tulajdonosi érdek alapján a Társaság elé kitűzött célok elérése az elsődleges, 
ezért a Részvényes érdekelt a Társaság eredményes működtetésében. 
  
11.2.2. A Társaság Igazgatóságának, vezérigazgatójának és munkavállalóinak 
érdekeltségi rendszere a tulajdonosi érdekkel összhangban áll. 
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11.2.3. A Társaság vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 
érdekeltségi és ösztönzési rendszeréről – beleértve a prémium-kitűzést és 
értékelést – az Igazgatóság dönt. 
  
11.2.4. A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszerét a 
vezérigazgató belső utasításban, illetve munkaszerződésben szabályozza az alábbi 
szempontok figyelembe vételével. 
  
11.2.5. A munkavállalók érdekeltségi és ösztönzési rendszerének elvei: 
 

a) az alapjavadalmazáshoz alapteljesítmény tartozik; 
b) az alapteljesítmény körébe tartozik a színvonalas, igényes munkavégzés; 
c) túlteljesítés vagy kiemelkedő minőség esetén, illetve meghatározott célok 

eléréséért fizethető többletjövedelem/teljesítmény javadalmazás; 
d) nemek szempontjábóli semlegesség. 

 
11.2.6. Az ösztönzési, érdekeltségi rendszer kiemelt szempontként veszi 
figyelembe a Társaság működésének az eredményét az alábbiak szerint:  
 

a) a Társaság éves és középtávú eredményes üzleti működése;  
b) társadalmi-gazdasági hatásait tekintve előnyös kezességvállalási 

tevékenység folytatása; 
c) a kockázatok folyamatos alacsony szinten tartása; 
d) mértéktartó költséggazdálkodás. 

  
11.2.7. A belső védelmi funkciót ellátó személyek javadalmazást a Felügyelő 
Bizottsággal egyeztetni kell.  
 

12.  A munkavállalók jogai és kötelességei 
 
12.1.  A munkavállalók jogai 
 
A Társaság valamennyi munkavállalójának joga, hogy megismerhesse a Társaság 
terveit, célkitűzéseit. 
 
12.2.  A munkavállalók kötelezettségei 
 
A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége: 
 

a) legjobb tudásával elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és 
eredményes teljesítését; 

b) jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban 
munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, 
azok végrehajtását ellenőrizni; 

c) a Részvényes, és az Igazgatóság határozatait késedelem nélkül 
végrehajtani akkor is, ha annak tárgyában nem született külön 
végrehajtási utasítás; 

d) munkaterületén a törvényes előírásokat betartani; 
e) munkakörével (beosztásával) járó funkcionális ellenőrzési feladatokat 

folyamatosan és következetesen ellátni; 
f) a Társaság tulajdonát megóvni; 
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g) baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszűntetése) érdekében 
intézkedni vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét 
felhívni;  

h) munkahelyi közvetlen vezetője által meghatározott munkafeladat 
végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint 
határidőre végrehajtani, tevékenységéről a munkahelyi vezetőjét 
tájékoztatni; 

i) a Társaság ügyfeleivel, munkavállalóival szemben udvarias, előzékeny, 
figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésben és viselkedésben a 
Társaság követelményeinek megfelelni; 

j) a Társasággal, annak működésével kapcsolatban tudomására jutó 
bármilyen jellegű információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, 
hogy üzleti titok illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában 
ne jusson; 

k) más szervek, illetőleg személyek előtt a Társaság képviseletében csak 
olyan kérdésekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan előzetes 
felhatalmazást kapott; 

l) az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken részt venni, a 
munkafeladatai ellátásához szükséges képesítést megszerezni; 

m) a munkafeladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, 
felszereléseket gondosan megőrizni, rendeltetésszerűen használni; 

n) a Társaság működéséhez szükséges eszközöket és anyagokat kizárólag a 
Társaság érdekében használni, illetve hasznosítani. 

 

13.  Vezető beosztású munkavállalók  
  
13.1. Vezető beosztású munkavállalók jogai 
 
A vezető beosztású munkavállalókat megilletik mindazon jogok, amelyeket 
jogszabály és a Társaság belső szabályzatai a cég munkavállalói részére 
meghatároznak. Vezető beosztású munkavállalónak minősül az Igazgatóság 
elnöke,amennyiben feladatát munkaviszonyban látja el, valamint a vezérigazgató 
és a vezérigazgató-helyettesek. 
 
13.2.  A vezető beosztású munkavállalók kötelessége 
 
A vezető beosztású munkavállalók kötelessége: 
 

a) a jogszabályokat, a belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott 
dolgozókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat 
betartani, illetve betartatni; 

b) minden vezető köteles a döntéseit közölni azokkal a munkavállalókkal, 
akiket a döntés érint (a döntés elmaradásából vagy késedelméből 
származó kárért a döntésre illetékes vezető munka- és büntetőjogi 
felelősséggel tartozik); 

c) a munkafegyelmet betartani és betartatni; 
d) a beosztott munkavállalók tevékenységét irányítani, ellenőrizni;  
e) elősegíteni az irányítása alatt álló szervezeti egységnek más szervezeti 

egységgel történő zavartalan, hatékony együttműködését; 
f) a beosztott munkavállalói részére munkát, illetőleg a munkavégzéshez 

szükséges feltételeket biztosítani; 



____________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                   Szervezeti és Működési Szabályzat                        29 

g) az irányítása alatt működő szervezeti egységek munkáját az általános 
érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a 
munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt 
folyamatosan értékelni, a felső szintű irányításhoz szükséges 
adatszolgáltatást megszervezni, végrehajtani, illetve végrehajtatni, 
tapasztalatairól, az észlelt hiányosságokról, hibákról a felügyeletet 
gyakorló vezetőt tájékoztatni; 

h) a beosztott munkavállalók szakmai fejlődését elősegíteni, 
továbbképzésüket biztosítani, saját szakmai ismereteit folyamatosan 
bővíteni; 

i) képviseleti, aláírási, utalványozási jogával a meghatározott kereteken 
belül élni, a szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét 
biztosítani és annak végrehajtását megszervezni és ellenőrizni; 

j) részt venni és véleményét kifejteni azokon a megbeszéléseken, amelyek 
feladatkörébe tartozó kérdéseket érintenek; 

k) a munkaterületét érintő társasági szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, 
utasítást, előzetesen véleményezni, döntést követő végrehajtását 
biztosítani. 

  
13.3.  A vezető beosztású munkavállalók felelőssége 
 
13.3.1. A Társaság vezető beosztású munkavállalója – elévülési határidőn belül – 
munkajogilag felelős a Társaság eredményes működése érdekében a részére előírt 
munkafeladatok végrehajtásáért, az általa hozott intézkedésekért, utasításokért.  
 
13.3.2. Felelős az irányítása alatt álló munkavállalók által vezetett 
nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések helyességéért. Köteles biztosítani 
a törvényesség betartását, valamint felelős mindazokért az intézkedésekért, amit 
jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve tennie 
kellett volna. 
  
13.3.3. Az anyagi és fegyelmi felelősség körét és mértékét az Mt. és végrehajtási 
szabályai, valamint a Társaság belső utasításai és a vonatkozó munkaszerződés 
szabályozza. 
  
13.3.4. A vezetők felelőssége nem csökkenti a beosztott munkavállalók munkaköri 
leírásában meghatározott személyes felelősségét. 
  

14.  A Társaság szabályozási rendszere 
 
A Társaság szabályozási rendszere az „irányelvek” – „szabályzatok/politikák” – 
„eljárásrendek/utasítások” hármas tagozódási struktúrát követi. A szabályozó 
rendszer egyes elemei egymásra épülnek és követeik a Társaság szervezetének 
tagozódását. 
 
14.1. Irányelvek 
 
Az irányelvek meghatározása a Részvényes feladata.  
 
14.2. Szabályzatok/politikák 
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Az irányelvek alapján – a vonatkozó jogszabályok és jogi szabályozó eszközök 
figyelembevételével – a Társaság Felügyelő Bizottsága, Igazgatósága a 
szabályzatokban határozza meg a Társaság szervezetének és működésének főbb 
szabályait, illetve a Számviteli politikában határozza meg a Társaság 
gazdálkodásának lényeges szabályait. 
 
14.3. Utasítások 
 
14.3.1. Az Igazgatóság által jóváhagyott szabályzatok alapján, az azokban nem 
vagy nem kellő mértékben szabályozott kérdésben a vezérigazgató – a vonatkozó 
jogszabályok és jogi szabályozó eszközök figyelembevételével – vezérigazgatói 
utasításban szabályozza mindazon konkrét kérdéseket és eljárásrendeket, 
amelyek az operatív működéshez szükségesek.  
 
14.3.2. A vezérigazgatói utasítás tartalma nem lehet ellentétes jogszabállyal, az 
Alapszabállyal, a Részvényes, a Felügyelő Bizottság vagy az Igazgatóság 
döntéseivel, illetve a Társaság bármely szabályzatával. 
 

15.  A Társaság operatív vezetése 
  
15.1. Vezetési rendszer 
  
15.1.1. A munkaszervezet általános irányítását a vezérigazgató látja el. 
  
15.1.2. A Társaság vezetése a kollektív döntéselőkészítés és az egyéni 
felelősségvállalás elve alapján működik. A vezérigazgató rendszeresen tartott 
vezetői értekezlete: 
 

a) értékeli a folyamatban lévő ügyeket, 
b) meghatározza az operatív feladatokat, 
c) lehetőséget biztosít a kölcsönös tájékozódásra, tájékoztatásra. 

 
15.2.  A Társaság szervezeti felépítéséből eredő irányítási és utasítási 
jog 
  
Társaság szervezeti felépítéséből eredő irányítási és utasítási jogot az egyes 
munkavállalók beosztása határozza meg. Ennek megfelelően a munkaszervezet 
hierarchiájának különböző szintjein elhelyezkedő vezetők irányítják 
beosztottjaikat, amely az utasítási, ellenőrzési és a beszámoltatási jogok 
gyakorlásán keresztül érvényesül. 

 

16.  A munkavégzés rendjének egyes szabályai 
 
16.1.  A vezérigazgató helyettesítésének rendje 
 
16.1.1. A vezérigazgatót távollétében a vezérigazgató-helyettesek helyettesítik  a 
következők szerint.  
 
16.1.2. A vezérigazgató akadályoztatása vagy távolléte esetén az üzleti 
vezérigazgató-helyettes jogosult eljárni. Amennyiben az üzleti vezérigazgató-
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helyettes akadályoztatása vagy távolléte okán nem képes eljárni, úgy a 
kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes jogosult eljárni. 
 
16.1.3. Amennyiben mindkét vezérigazgató helyettes akadályoztatva van a 
vezérigazgató helyettesítésének ellátásában, a vezérigazgató kijelöli a 
helyettesítését ellátó munkavállalót.  
 
16.1.4. A vezérigazgató előre nem tervezhető, rendkívüli ok következtében 
történő, várhatóan a 30 munkanapot meghaladó időtartamú távolléte esetén, ha 
mindkét vezérigazgató-helyettes is akadályoztatva van, a Társaság 
Igazgatóságának haladéktalan összehívása szükséges és az Igazgatóság dönt a 
vezérigazgató helyettesítéséről. 
 
  
16.2. Munkakör átadás – átvétel 
 
16.2.1. Vezető beosztású munkavállalók, valamint az eszköz- és pénzkezeléssel 
megbízott munkavállalók munkakörét jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadni, 
illetve átvenni. 
 
16.2.2. A munkakör átadás-átvétele során a közvetlen felettesnek jelen kell lennie. 
Az átadás-átvételről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
 

a) az átadás-átvétel időpontját, a jelenlévő személyek nevét; 
b) az átadandó munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, a 

jellemző adatokat; 
c) a folyamatban lévő ügyek ismertetését, a teendő intézkedéseket, 

megjegyzéseket; 
d) az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások munkaeszközök 

felsorolását; 
e) az anyagi felelősséggel járó munkakörök átadásakor csatolni kell a 

leltárról készített jegyzőkönyvet, valamint a munkakört átvevő 
munkavállaló nyilatkozatát a felelősség tudomásulvételéről; 

f) az átadó, illetve átvevő esetleges észrevételeit; 
g) az átadó, az átvevő, valamint a közvetlen felettes aláírását. 

  
16.2.3. Az átadás-átvételi eljárást a munkavállaló felmentését, munkakörváltozást 
követően azonnal lekell folytatni. Ha a munkakör betöltésére új munkavállalót 
nem jelöltek ki, a munkakört a közvetlen feletteseknek kell átvennie. 

 
16.3. Együttműködési kapcsolatok 
  
Az együttműködési kapcsolat a Társaság munkavállalói közötti korrekt 
munkakapcsolatot, a Társaság céljainak megvalósítása érdekében cselekvésben 
testet öltött közösségi tudatot jelenti. 
  
16.4. Munkavégzés elvei 
  
16.4.1. A Társaság munkavállalói tevékenységüket – vezetői irányítás mellett – 
önállóan szervezik. Valamennyi munkavállaló felelős a feladatok magas szakmai 
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színvonalú teljesítéséért. A munkafeladatok meghatározása alapvetően a 
munkakörre lebontott leírásokban történik.  
 
16.4.2. A Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében 
minden munkavállaló jogosult és köteles - közvetlen felettese utólagos 
tájékoztatása mellett - mindazon információk haladéktalan továbbítására azon 
munkavállaló részére, akinek az adott feladat hatáskörébe tartozik. 
 
16.5. Munkakapcsolatok rendszere 
  
16.5.1. A Társaság munkavállalói a feladatkörükbe tartozó, együttműködést 
igénylő ügyek intézését elsősorban közvetlen kapcsolatok formájában – lehetőleg 
vezetők megkeresése és utasítása nélkül – kötelesek együttműködve elintézni. 
  
16.5.2. A mellérendeltségi kapcsolat alapján kialakított együttműködés során a 
Társaság munkavállalói kötelesek: 
  

a) egymás megkeresésére a legjobb szakismeretük szerint, a kívánt határidő 
betartásával választ adni vagy ennek akadályát a határidő lejárta előtt a 
megkereső munkavállalóval közölni; 

b) egymást mindazon adatokról, tényekről folyamatosan tájékoztatni, 
amelyek szakfeladataik eredményes ellátáshoz szükségesek; 

c) egyes ügyekben a szakterület szerinti munkavállalók véleményét kikérni, 
az illetékeseket a tárgyalásokra meghívni; 

d) az észlelt hiányosságokról - segítő szándékkal- egymást haladéktalanul, 
szükség esetén az illetékes szakterület vezetőjét, értesíteni. 

  
16.5.3. A munkakapcsolatok formája általában szóbeli, kivételes esetben - ha ez 
valamely okból indokolt - írásbeli. Az ügyek természetétől, az operatív intézkedés 
szükségességétől függően kell a munkakapcsolatok legcélszerűbb formáját 
alkalmazni úgy, hogy annak eredménye hatékony ügyintézést biztosítson. 
 

17.  A Társaság kontroll rendszere 
 
17.1. A Társaság kontroll rendszerének általános szabályai 
  
17.1.1. A Társaság teljes tevékenységére és gazdálkodására kiterjedő átfogó 
kontroll rendszert működtet, amely magában foglalja a belső ellenőrzési funkciót, 
és a megfelelőség biztosítási (compliance) funkciót. 
 
17.1.2. A megfelelőség biztosítási funkció működését a belső ellenőrzési funkció 
ellenőrzi. A belső kontroll rendszer működtetésének célja: 
 

a) a Társaság jogszabályoknak megfelelő működésének elősegítése, 
b) a Társaság belső szabályzataiban foglalt előírások betartásának 

ellenőrzése, 
c) a jogszabályoktól és a belső szabályzatokban foglaltaktól való eltérések 

feltárása, jelentése, továbbá javaslattétel a feltárt hiányosságok 
kijavítására, 

d) a döntéshozatalhoz szükséges pénzügyi és egyéb információk biztosítása, 
e) a Társaság eszközeinek és a Részvényes érdekeinek védelme. 
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17.1.3. A Társaság biztosítja a belső kontroll funkciók függetlenségét a Felügyelet 
elvárásai szerinti alábbi elvek érvényesülését: 
 

a) a belső kontroll funkciót ellátó terület személyzete (beleértve annak 
vezetőjét is) nem végez olyan tevékenységet, amely a belső kontroll funkció 
felügyeleti és ellenőrzési körébe tartozik; 

b) a belső kontroll funkciót ellátó terület szervezetileg elkülönül azoktól a 
tevékenységi és szervezeti területektől, melyek felügyeletére és 
ellenőrzésére hivatott;  

c) a belső kontroll funkciót ellátó terület vezetője csak olyan személynek lehet 
alárendelt, aki közvetlenül nem felel az adott kontroll funkció által 
megfigyelt és ellenőrzött területek irányításáért; 

d) a belső kontroll funkciót ellátó terület vezetőjét a belső kontroll funkciók 
vezetőinek kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárás keretében 
közvetlenül az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság nevezi ki, illetve 
afelé tesz jelentést, továbbá legalább évente egyszer megjelenik annak a 
szervnek az ülésén, amellyel szemben jelentési kötelezettsége áll fenn. 

e) a belső kontroll funkciót ellátó személy elmozdítása a Felügyeleti Bizottság 
jóváhagyásához kötött; 

f) a belső kontroll funkciót ellátók javadalmazása független az ellenőrzött 
vagy a megfigyelni és ellenőrizni szándékozott terület teljesítményétől, és 
a javadalmazási gyakorlat egyéb módon sem veszélyezteti a belső kontroll 
funkciót ellátó személyek objektivitását; 

g) biztosított, hogy a belső kontroll funkciót ellátó terület rendelkezzen a 
feladatok ellátásához szükséges (humán és anyagi-technikai) 
erőforrásokkal. 

 
17.1.4. Az Igazgatóság felelős a belső védelmi funkciók kialakításáért és 
működtetéséért, az erőforrások biztosításáért. Az Igazgatóság – a Felügyelő 
Bizottság vonatkozó hatáskörének figyelembevétele mellett – biztosítja az egyes 
belső kontroll funkciókat érintő politikák kidolgozását, valamint a Társaságon 
belüli kommunikálását.  
 
17.1.5. A Felügyelet elvárásának való megfelelőség érdekében az Igazgatóság 
biztosítja, hogy a belső kontroll funkciók működtetésére mindenkor 
rendelkezésre álljon az arányosság szempontját tekintve megfelelő számú, 
képzettségű és szakmailag alkalmas, a szükséges felhatalmazással rendelkező 
humán erőforrással, továbbá, hogy biztosított legyen a belső kontroll funkciókat 
ellátók rendszeres továbbképzése, IT rendszerekhez és támogatáshoz, valamint 
külső- és belső információkhoz való hozzáférése, továbbá adott esetben a külső 
szakértő igénybevételének lehetősége.  
 
17.1.6. A Felügyelet elvárására figyelemmel a vezérigazgató a belső kontroll 
funkciók működésével összefüggésben, annak valamennyi elemére kiterjedő 
belső jelentési rendszert alakít ki, amely biztosítja az egyes belső kontroll 
funkciók által vagy gyakorlásában érintett területek közötti információáramlást, 
valamint a feltárt hiányosságokat, a felmerülő kockázatokat illetően biztosítja a 
kiigazítás érdekében szükséges intézkedések megvalósulásának nyomon 
követését.  
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17. 2.  Folyamatba épített ellenőrzés 
 
17.2.1. A munkafolyamatba épített ellenőrzés célja az adott folyamat 
szabályszerűségének folyamatos ellenőrzése, a hiányosságok kiküszöbölése.  
 
17.2.2. A munkafolyamatba épített ellenőrzés során az alábbi szempontokat kell 
érvényesíteni: 
 

a) a Társaság az egyes ügyviteli folyamatokat és belső szabályzatait úgy 
alakítja ki, hogy az lehetővé tegye a folyamatba épített ellenőrzést; 

b) az egyes folyamatokba ellenőrzési pontokat iktat be és biztosítja, hogy a 
folyamatok befejezése csak az ellenőrzés megvalósulása után 
történhessen meg, 

c) egy adott művelet elvégzése és ellenőrzése nem lehet ugyanannak a 
személynek a feladata. 

 
17.2.3. A belső ügyviteli szabályzatokban meghatározott munkafolyamatba épített 
ellenőrzési feladatok betartására vonatkozó kötelezettségeket a munkaköri 
leírások tartalmazzák, és minden kockázatvállalással járó tranzakció csak 
dokumentált, a négy szem elvét figyelembe vevő vagy előre definiált kontrollokat 
biztosító automatizált ellenőrzés után hajtható végre.  

 
17.3. Vezetői ellenőrzés 
 
17.3.1. A vezetői ellenőrzés célja a tevékenység és gazdálkodás szakmai, 
jogszerűségi, célszerűségi, eredményességi és hatékonysági követelményeinek 
folyamatos biztosítása. A vezetői ellenőrzés körében: 
 

a) vezetői információs rendszert kell kialakítani, amely magában foglalja a 
vezető részére érkező információk összességét, valamint azt a rendszert, 
amelynek célja, hogy az irányítás és az ellenőrzés során egységes, 
megbízható, releváns és átfogó információk álljanak rendelkezésre a 
vezetés részére; 

b) az információáramlás sebességének biztosítania kell, hogy a változásokra 
a vezető még időben tudjon reagálni; 

c) a vezetői információs rendszerből a külső adatszolgáltatásokhoz 
szükséges adatok, valamint az informatikai és könyvelési rendszerből a 
külső információs rendszer működtetéséhez szükséges adatok időben, 
megfelelő rendezettséggel kinyerhetők; 

d) a vezetői ellenőrzés feladata a munkafolyamatokba épített ellenőrzés 
rendeltetésszerű működésének vizsgálata. 

 
17.3.2. A vezetői ellenőrzés eszközei a beszámoltatás, a jelentések kérése, az 
aláírási jog gyakorlása, a feladatok teljesítésének ellenőrzése tartalmi, alaki és 
egyéb szempontból, valamint a vezetői információs rendszer működtetése.  
 
17.3.3. Az információs rendszer az elektronikus eszközök és csatornák elsődleges 
alkalmazásán alapul, annak rendszeres és független módon történő 
ellenőrzöttsége biztosított, ideértve az incidensekre való felkészítettséget is.  
 
17.4. Szervezeti szintű érdekkonfliktusok kezelése 
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17.4.1. Az ügyfelek érdekeit esetleg sértő, a Társaság valamely tevékenységéből 
eredő érdekkonfliktusok azonosítására, értékelésére és kezelésére vonatkozó 
összeférhetetlenségi politikát az Igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül. A 
szervezeti szintű érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó politika keretében 
azonosításra kerülnek azok a kapcsolatok, szolgáltatások, tevékenységek vagy 
ügyletek, amelyek érdekkonfliktust eredményezhetnek, és a politika 
meghatározza a kezelésre vonatkozó lehetséges módszereket is. 
 
17.4.2. A Felügyelet elvárásaira figyelemmel a szervezeti szintű érdekkonfliktusok 
kezelésének eszközei lehetnek különösen az alábbiak: 

a) megfelelő részletezettségű belső szabályozásban a feladatok, hatáskörök 
megfelelő elkülönítése (például az érdekkonfliktust hordozó 
tevékenységek vonatkozásában a felügyeleti és jelentési felelősségek más 
személyekhez rendelésével), 

b) információs akadályok kialakítása (például fizikai elkülönítés révén), 
c) a külső felekkel folytatandó ügyletekre vonatkozó eljárásrendek 

kialakítása (például előzetes jóváhagyás megkövetelése). 
 
17.5. Személyi szintű érdekkonfliktusok kezelése 
 
17.5.1. A Társaság személyi szintű érdekkonfliktusok kezelését illetően az 
összeférhetetlenségi politikában szabályozza az alábbiakat: 

a) a személyi szintű potenciális érdekkonfliktusok meghatározásának 
szempontrendszere (a pénzügyi szervezet milyen, adott esetben 
érdekkonfliktust eredményező helyzeteket, kapcsolatokat vizsgál), 

b) a személyi szintű potenciális érdekkonfliktusok meghatározásának 
időtávja (mennyi időre visszamenőleg szükséges vizsgálni a potenciális 
érdekkonfliktust jelentő helyzeteket és kapcsolatokat, figyelembevéve a 
vonatkozó adatvédelmi előírásokat is), 

c) a személyi szintű érdekkonfliktusok jelentősnek tekintett esetei (a 
minőségi szempontok megjelenítése mellett taxatív felsorolást is 
megadva), 

d) a személyi szintű érdekkonfliktusok azonosítására (ideértve a potenciális 
érdekkonfliktust jelentő helyzetek és kapcsolatok bejelentését is), 
értékelésére, folyamatos nyomon követésére és kontrolljára használt 
belső rendszerek, eljárások és módszerek, azok rendszeres 
felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezések, 

e) a személyi szintű érdekkonfliktusok azonosítása, értékelése és folyamatos 
nyomonkövetése tekintetében fő felelős személy, szervezeti egység vagy 
funkció megjelölése, 

f) a személyi szintű érdekkonfliktusok azonosításával, értékelésével, 
folyamatos nyomonkövetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök, 
különös tekintettel a potenciális érdekkonfliktusban érintett személyek, 
az e) pont szerinti személy, szervezeti egység vagy funkciót gyakorlók és 
a belső kontroll funkciók feladataira, 

g) a személyi szintű érdekkonfliktusok kezelésének eszközei, elkülönítve a 
folyamatosan fennálló potenciális és a pénzügyi szervezet által 
jelentősnek tekintett érdekkonfliktusokból fakadó kockázatok 
csökkentésének vagy megszüntetésének eszközeit az egyszeri szituációk 
kezelésétől (például egyetlen ügylet kötése egy külső beszállítóval), 
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h) a személyi szintű érdekkonfliktusok azonosításával, értékelésével, 
folyamatos nyomonkövetésével, továbbá a megtett intézkedésekkel 
kapcsolatos dokumentációs és nyilvántartási követelmények. 

 
17.5.2. A Társaság különös gondossággal jár el a Felügyelő Bizottság és az 
Igazgatóság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint ezen személyek közvetlen 
hozzátartozói tekintetében felmerülő érdekkonfliktusok kezelését illetően. 
 

18.  Működési rend szabályai 
 
18.1.  A kezességvállalási tevékenység szolgáltatási szabályai 
 
18.1.1. A Társaság a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett pénzügyi 
szolgáltatási tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit 
üzletszabályzatokba foglalta, amelyek a következők: 
 

a) Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek, 
 

b) Üzletszabályzat állami viszontgaranciával biztosított 
kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalásról, 

 
c) Üzletszabályzat állami viszontgaranciával biztosított pénzügyi 

kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kezességvállalásról. 
 
18.1.2. A 18.1.1. pont b) és c) alpontja szerint kezességvállalási üzletszabályzat 
hatálybaléptetésének legkésőbbi időpontja 2021. december 31.  
 
 
18.2. Működési rend különös szabályai 
 

18.2.1. Adat- és titokvédelem 
 
A Társaság adat- és titokvédelmi tevékenységének szabályozását az Adatvédelmi 
Szabályzat tartalmazza, amelynek elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért a 
vezérigazgató a felelős.  
 

18.2.2. Biztonsági szabályok 
 
A Társaság biztonságos működését szolgáló előírásokat és a kapcsolódó 
kötelezettségeket továbbá a működési kockázatok csökkentését szolgáló 
információs és ellenőrzési rendszerre vonatkozó szabályokat a Biztonsági 
Szabályzat és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó tervek tartalmazzák, 
amelynek elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért a vezérigazgató a felelős.  
 

18.2.3.  Az informatikai rendszer védelme 
 
A Társaság informatikai rendszerének általános zártsági követelményeknek való 
biztosítását a normál működéséhez szükséges eljárásokat, illetve az informatikai 
rendszer és a felhasználók a normálistól eltérő eseményekre történő felkészítését 
az Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza, amelynek elkészítéséért és 
rendszeres felülvizsgálatáért a vezérigazgató a felelős.  
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18.2.4.  A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 

megelőzése, vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása 
 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket, kötelezettségeket 
a Pénzmosás és Terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló szabályzat tartalmazza, a felügyeleti szerv vonatkozó 
ajánlásainak figyelembevételével.  
 

18.2.5. Kapcsolattartás a tömegtájékoztatás képviselőivel 
 
A Társaság munkavállalói, és megbízottai csak a Vezérigazgató előzetes 
engedélyével, az általa szóban vagy írásban megadott irányelveknek megfelelően 
nyilatkozhatnak.  

 
19.  Záró rendelkezések 
 
A szabályzat egy-egy másolati példányát oly módon kell őrizni, hogy a 
munkavállalók szükség esetén tanulmányozhassák azt. A szabályzat betartása és 
betartatása a Társaság valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata. 

 

19.1.   Szabályozási háttér 

 
A szabályzat alapvetően a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII törvénynek való megfelelést szolgálja.  
 
A szabályzat az alábbi, a szabályzat összeállítása során figyelembe vett felügyeleti 
iránymutatások egyes rendelkezéseit is tartalmazza az arányosság elvének 
megfelelő korlátozásokkal, úgy ahogy azok a szabályzatba foglalt szövegben 
megjelennek:  
 
a) A Magyar Nemzeti Bank 27/2018. (XII.10.) számú ajánlása a belső védelmi 

vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási 
és kontroll funkcióiról; 

b) A Magyar Nemzeti Bank 6/2019. (IV. 1.) számú ajánlása a pénzügyi 
intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására 
vonatkozó információkról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, 
körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó 
ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről;  

c) A Magyar Nemzeti Bank 7/2019 (VI. 1.) számú ajánlása a pénzügyi 
intézmények pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatainak 
értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról.  
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19.2. Hatálybalépés 
 
A szabályzatot a Társaság Igazgatósága a 33/2022.08.16. sz. határozatával hagyta 
jóvá.   
 
A szabályzat 2022. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2022. augusztus 16.  
 
 
 

Start Garancia Zrt. 
 

Módosítások jegyzéke 

Sorszám Módosítás 
leírása 

Készítő / módosító Jóváhagyó 
Hatályba léptető 
határozat száma 

Hatályba 
lépés 

dátuma 

1.0 Új szabályzat Üzleti Igazgatóság Igazgatóság 
2021.10.29-én 

kelt jegyzőkönyv 
2021.11.02. 

1.1 
Szervezeti 
változás 

Vezérigazgató Igazgatóság 33/2022.08.16. 2022.09.01. 

 
 
 
 
1. Melléklet: A Társaság szervezeti felépítésének ábrája 
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1. Melléklet  

A Társaság szervezeti felépítésének ábrája 
 

 
 
 


