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Az MFB lnvest Befektet6si 6s Vagyonkezel6 Zdrtk6rfien Mfiktid6 Rdszv6nytirsasig

(M6dositisokkal egys6ges szerkezetben)

l. Alrnunos nEsz

1. Bevezet6 rendelkez6sek

Az MFB lnvest Befektet6si 6s Vagyonkeze16 Zdrtkcirfien M(kcrd6 Rdszvdnytdrsas6g (a

tov6bbiakban: MFB lnvest Ztt. vagy ,,Tdrsas6g") Szervezeti es MUkcid6si Szab6lyzata (a

tovdbbiakban: ,,5zab5lyzat") az MFB lnvest Zrt. Alapszab6lyiban foglaltakra figyelemmel -
tartalmazza 6s meghat6rozza a Tdrsasdg szervezeti es m(k6d6si rendjdt. A T6rsasSg szervezeti
6s mfik6d6si rendje tovdbbd figyelembe veszi a kdztulajdonban 5116 gazdas6gi t6rsas6gok
bels6 kontrollrendsze16nek kialakit6sdval 6s mfik6dtet6s6vel cisszefti996 feladat 6s
hatdskcirclket, ezek funkcion5lis 6s szervezeti elhat6rolSsdt.

2. A Tirsasdg c6lja

2.1. Az MFB lnvest Zrt. az MFB Magyar Fejleszt6si Bank Zdrtkclrfien Mfikdd6 R6szv6nytdrsasdg,
mint r6szv6nyes (a tovdbbiakban: ,,MFB Zrt."l, strat6gi6jdhoz illeszked6en, - figyelembe v6ve
az NTH Nemzeti T5keholding Zdrtkcirfien M(k6d6 R6szv6nytdrsas6g (a tov5bbiakban: ,,NTH
Zrt.") mint r6szv6nyes irAnymutatasait - jellemz6en fejlesztdsi t6kebefektet6k6nt vagy
vdllalati kdtv6nyeket jegyz5k6nt l6p fel, els6sorban a nemzetgazdasdgi szempontb6l fontos 6s
gyorsan ntivekv6 6gazatokban, kiilcincisen a technol69ia-fejleszt6s, az informdci6 technol6gia,
a logisztika, a kornyezetv6delem, a megriju16 energia forr5sok 6s az infrast ru ktrl ra- fejleszt6s
teriilet6n. A T6rsasSg strat6giai c6ljai el6r6se 6rdek6ben befektethet ingatlanokba, projekt
vdllalatokba is, illetve eseti jelleggel magyar tSrsas5gok besz6llit6i kapcsolatait segit6,
hosszabb tiivon megt6rtil6st biztosit6 projektekbe is.

Szervezeti 6s M(ktid6si Szabdlyzata

Altaldnos r6sz (bevezet6 rendelkezdsek, a Tdrsasdg c6lja, a Tdrsas6g k6pviselete 6s
c6gjegyzese, c6gb6lyegz6k haszn5lata, bankszdmlik feletti rendelkezds)
Tdrsas5g ir5nyitdsa, vezet6se 6s felUgyelete (Krizgyfil6s, lgazgat6sdg, Vez6rigazgat6,
FelUgyel5bizotts6g, Kdnywizsgdl6,)
A Tdrsasdg szervezeti egysdgei 6s azok feladatai
A T6rsasdg szab6lyozottsdga, a m unkakapcsolatok rendszere (bels6 szabdlyozottsdg
rendje, munkakapcsolatok, egyeztet6si 6s kapcsolattart6si kdtelezetts6g,
helyettesites)
Z5ro rendelkez6sek
Szervezeti dbra (1. sz. mell6klet)
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2.2. Az MFB lnvest Zrt. ondll6 piaci megjelen6s6vel ki.ikinris hangsrilyt fektet arra, hogy a

profitorientdlt befektet6si lehet6segek, mint alapvet6 c6l mellett, 6rv6nyesi.iljenek a

tulajdonosok egy6b strat6giai c6ljai is. llyenek a magyar kis- 6s k6z6pvdllalatok fejleszt6si
c6ljainak megval6sit5sa, az innovdci6, a mun kahelyteremt6s, a region6lis fejleszt6s, a

versenyk6pess6g ndvel6se, tov5bbil egy6b, az orszdg gazdasilga szempontjdb6l fontos
projektek megval6sitilsdnak finanszirozdsa.

2.3. Az MFB lnvest Zrt. kijldet6se a vdllalatok fejl6d6sdnek 6s n6veked6s6nek el6segit6se
fejleszt6si t5kebefektet6sek vagy viillalati k6tv6nyek jegyz6se dltal, rizletviteli tandcsaddssal
kieg6szitve. Az MFB lnvest Zrt. megval6sit befektet6seket kockiizati-, illetve magdnt6kealapok
(a tov6bbiakban egyr.itt: befektetesi alapok) befektet6si jegyeinek lejegyz6se Sltal is.

2.4. A Tilrsasdg az Sllami hiitterfi t6kealapok jelenlegi struktUrdjd161 6s dtalakitiisi javaslatd16l
szol6 7572/2022. (X. 24.) Korm. hat6rozat (a tov5bbiakban: Korm6nyhat6rozat) v6grehajtSsdra
tekintettel a c6gcsoporti strat6giai c6lok megval6sitisa 6rdek6ben ell5tja tov6bbd az MFB Zrt.
tulajdon6ban dll6 befektet6si jegyekhez 6s ideiglenes befektet6si jegyekhez kapcsol6d6
befektet6i joggyakorlSs6va I kapcsolatos feladatokat az MFB Zrt. 6s a T6rsasdg kcizcitti
befektet6i joggyakorliisi szerz5d6s (a toviibbiakban: Befektet6i Joggyakorldsi Szerz5d6s)
alapjdn. A Kormdnyhatiirozat v6grehajtdsa 6rdek6ben az NTH Zrt. tdmogatja a TdrsasSgot (i) a

Befektet6i Joggyakorldsi Szerz5des alapjdn a T6rsas6got terhel6 kdtelezettsegek
teljesit6s6ben, (ii) valamint hdtt6rteriileti kompetenciiiba tartoz6 szakmai feladatok
ellStdsiiban a Tdrsasdg 6s az NTH Zrt. kdzdtti szerz6des (a tovdbbiakban: Szolgdltatiisi
Szerz6d6s) a lapjdn.

3. A Tdrsas5g k6pviselete, c6giegyzdse, c6gb6lyegz6k haszndlata

3.1.1. A Tdrsasdg c6gjegyz6se akkent t6rt6nik, hogy a g6ppel vagy k6zzel irt, el6nyomott vagy
nyomtatott c6gneve al6, mell6 vagy fel6 a c6gjegyz6sre jogosult Elndk-Vez6rigazgat6 cindll6an,
az lgazgat6s5g tagjai (kiv6ve a Elncik-Vezdrigaz8at6i tiszts6get betdlt6 tgaz8at6s6gi tagot),
valamint az lgazgat6sdg dltal erre feljogositott munkavdllal6k pedig egyiittesen irjdk a

nev[ket, a hiteles c6galSirdsi nyilatkozatnak megfelel5en. Az Elnok-Vez6rigazgat6i tiszts6get
is betolt6 lgazgat6s6gi tag c6gjegyz6si joga lgazgat6s6gi tagk6nt is 6n5ll6. Az Elnok-
Vez6rigazgat6 a Tdrsasiigot fiiggetleniil,6n6ll6an k6pviseli6s a banksziimla feletti rendelkez6s
joga is ondl16.

3.!.2. Az lgazgat6sdg 6ltaliinos jelleggel vagy az rigyek meghatdrozott csoportjaira n6zve a

T6rsasdg munkavSlla16it egytittes k6pviseleti joggal ruhSzhatja fel. Ez esetben az egy6b
kepvisel5k c6gjegyz6s6nek 6rv6nyess6g6hez k6t k6pviseleti joggal rendelkezS k6pviseletre
jogosult alil iriis6ra van sziiks69.

3.1.3. Jogtaniicsosok a TSrsas5ggal fenniil16 munkaviszony 6s meghatalmazds, tigyv6dek
meghatalmazds alapjdn k6pviselhetik a Tdrsasdgot bir6sSgok, hat6sdgok el6tt, valamint
harmadik f6llel szemben. A Tdrsas5g k6pviselet6ben meghatalmaz6s alapj6n eljd16 k6pvisel6k
tilj6koztatni kritelesek az Elncik- Vez6rigazgat6t a meghatalmaziis alapj5n kifejtett
tev6kenys69ti kr5l.
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3.2. A c6gb6lyegz6k hasznilata

3.2.2. A c6gb6lyegzdkrdl a Tdrsasdg Jogi lgazgat6sdga nyilvdntartiist vezet- A c6gb6lyegz6k
haszndlatd16l sz616 egy6b szabdlyokat az Eln<ik- Vez6rigazgat6 szab6lyzatban rendezheti.

3.3. Bankszdmldk feletti rendelkez6s

3.3.1. A hitelint6zetekn6l vezetett szdml5k feletti rendelkez6sre az Elnrik- Vez6rigazgat6
cin6ll6an, az lgazgat6s6g felhatalmazdsa alapjdn az Elncik- Vez6rigazgat6 Sltal kijelcilt
munkavSllal6k a Gazdas6gi lgazgat6valvagy a Gazdasdgi lgazgat6s6g Elndk-Vez6rigazgat6 dltal
kijel6lt munkatdrsdval egyiittesen jogosultak.

ll. A TARSASAG rRANyirAsA, vEzErEsr Es rrlUcvrlrre

1. A Ktizgy(l6s

7.7. A Tdrsas5g r6szv6nyesei az NTH Zrt., illetve az MFB Zrt. A Tdrsasdg legf5bb szerve a

Krizgy(16s, amely kizd16lagos hat6skci16be tartoz6 rigyeket a Tdrsasdg Alapszab6lya

tartalmazza.

1.2. A Krizgy(les az lgazgat6sdg, illetve az Elnok- Vez6rigazgat6 hatdskdr6t nem vonhatja
el 6s r6sziikre irSsban utasitdst nem adhat.

2. Az lgazgat6s6g

2.1. A Tdrsas6g rigyvezet6s6t az lgazgat6siig liitja el. Az lgazgat6sAg d6nt azokban a
k6rd6sekben, melyeket az Alapszabdly nem utal a K6zgyfil6s kiziir6lagos hatiiskcir6be. Az

lgazgat6sdg feladatkci16be tartoz6 i.igyeket az Alapszabdly tartalmazza.
2.2. Az lgazgalos6gi tagjait a K6zgyfil6s vdlasztja meg, azzal, hogy az lgazgat6sdg tagjak6nt az

lgazgat6sdg elnciki feladatait ell5t6 Eln6k-Vez6rigazgat6t az NTH Zrt., mint els5bbs6gi 16szv6ny

tulajdonos jel6li vagy amennyiben az Elndk-Vezerigazgat6 jogviszony6nak megsz(n6s6t
k6vet6 30 napon behil az NTH Zrt. nem jelcil tij Eln<ik-Vez6rigazgat6t, rigy abban az esetben az

Elncik-Vez6rigazgat6t a K6zgyfil6s vdlasztja meg.

3.1. A Fel[gyel6bizottsiig mindenkori tribbsdg6nek megfelel6 sziim( Feliigye16bizotts5gi tag
kijekil6s6re az NTH Zrt., mint els6bbs6gi r6szv6ny tulajdonos jogosult, a FeliigyelSbizottsSg
tdbbi tagjiinak megviilaszt6sdra a K6zgy(l6s jogosult, azzal, hogy amennyiben az els6bbs6gi
r6szv6ny tu lajdonos az Sltala jelcilt feltigyel6bizotts5gi tag jogviszonydnak megsz(n6s6t k6vet6
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3.2.1. C6gb6lyegz6k azok a b6lyegz5k, amelyeken a Tdrsasdg hivatalos elnevez6se 6s egy6b
adatai (sz6khely, ad6sz5m, c6gjegyz6kszdm) szerepelnek.

3. A Feliigyel6bizotts6g



30 napon beliil nem jel6l 0j tagot, a tag megvdlasztSs6ra K6zgy(l6s joBosult. A
Feliigye16bizottsdgi tagok megbiz6sa hatdrozatlan id6re sz6l. A Fekigye16bizottsdg elndk6t a

Kcizgy(l6s vdlasztja hatdrozatlan id6tartamra.

3.2. A Feltigyel6bizottsdg ellen6rzi a T6rsas5g m(kcides6t, tigyvezet6s6t. E tev6kenys6g
gyakorldsa 6rdek6ben a Tdrsas6g lgazgat6s5gdt6l, Elnok-Vez6rigazgat6jiit6l 6s vezet6 dlldsrj
m u n kavd llal6it6l irdsban jelent6st vagy felviliigositdst k6rhet, amit irdsban ds a felvildgositds
k6resben meghat5rozott hatirid6n beliil tel.iesiteni kell, tovdbbd a Tdrsasdg k6nyveibe,
irataiba betekinthet, azokat megvizsgSlhatja.

3.3. A Feliigyel6bizotts5g hatdsk6ret 6s feladatktiret az Alapszabdly tartalmazza.

3.4. A FelUgyel6bizotts6g testiiletk6nt jdr el. A Feltigyel6bizottsdg egyebekben iigyrendjdt
maga 5llapitja meg, amelyet a KcizgyUles hagy j6vd.

3.5. A Feliigyel6bizottsdg ell6tja a k6ztulajdonban dl16 gazdasdgi tdrsasdgok bels6
kontrollrendszerdr6l sz6lo 339/2019. (Xll. 23). Korm. rendelet Ia tovdbbiakban:339/2019. (Xtt.

23.) Korm. rendeletl 11. $-6ban rdgzitett feladatokat.

4. Ktinywizsgdl6

4.1. ATdrsas69 kdnywizsgdl6j6t a K6zgyfil6s v6lasztja hat6rozott id6re, legfeljebb hdrom [.izleti
6v vizsg5latdra. A k6nywizsgd16 szem6ly6re az lgazgat6sdg a FelUgyel6bizotts6g
egyet6rt6s6vel tesz javaslatot a T6rsasig K6zgy(l6senek.

4.2. A K6zgyfl6s Sltal vilasztott krinywizsgSl6 feladata, hogy gondoskodjon a szdmvitelr5l
sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6nyben (a tov5bbiakban: sz6mviteli tdrvdny) meghat6rozott
krinywizsgdlat elv6gz6ser6l,6s ennek sordn mindenekel6tt annak meg6llapit6s6r6l, hogy a
Tdrsas6g szdmviteli tcirv6ny szerinti beszdmol6ja megfelel-e a jogszabdlyoknak, tovdbb6
megbizhat6 6s val6s k6pet ad-e a Tdrsasdg vagyoni 6s p6nztigyi helyzet6r5l, m(kcides6nek
eredm6ny616l.

4.3. A kcinyvvizsgdl6 feladat5nak teljesit6se 6rdek6ben a Tirsas6g krinyveibe, irataiba,
szimviteli nyilvdnta rtdsaiba betekinthet, az Elnrik- Vezdrigazgat6t6l, a Tdrsasdg vezet6
tiszts6gvisel6it6l, feli.igyel6bizotts6gi tagjait6l, illetve a Tdrsasiig mu n kavd llal6it6l
felvilSgosit6st k6rhet, a Tdrsasdg banksz6mliit, fizetesi szdmlSit, i.tgyf6lszi mld it,
krinywezet6s6t, szerz6d6seit, p6nztirAt, 6rt6kpapir- es Srudllom6ny6t m egvizsgd lh atja.

5.1. Az Elncik-Vez6rigazgat6 egys6ges munkaviszony keret6ben liitja el az lgazgat6siigi tagi,
lgazgat6sSgi elnoki 6s a T6rsasiig vez6rigazgat6i tiszts6g6t. Az Elnclk-Vez6rigazgat6val szemben
az alapvet6 munkSltat6i jogokat az AlapszabSly rendelkez6sei szerint az NTH Zrt., mint
els6bbsegi 16szv6ny tu lajdonosa gyakorolja.

5. Elntik- Vez6rigazgat6
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5.2. Az Eln6k- Vez6rigazgat6 d6nt azokban a k6rd6sekben, amelyeket az Alapszabdly nem utal
a Kozgyfil6s vagy az lgazgat6sdg kizd16lagos hatdskci16be.

5.2. Az Elnctk- Vez6rigazgat6 feladat- 6s hatdskcir6vel kapcsolatos alapvet6 rendelkez6seket a

Ptk., illetve az AlapszabSly tartalmazza. Minden olyan kerd6sben, amelyet az Alapszabdly nem
utal kifejezetten a K<izgyfil6s vagy a Tdrsasiig valamely mds szerv6nek a hatdskclr6be, az

int6zked6s joga 6s kdtelezetts6ge kifejezetten az Elnrik- Vez6rigazgat6t illeti, illetve terheli.

5.4. Az Eln6k- Vezdrigazgat6nak feladatai elldt6sa 6s hat6skti16nek gyakorlSsa so16n 6ltalanos
utasitSsi, illet6leg int6zked6si joga van. Az Elncik- Vez6rigazgat6 a feladatait 6s hatdskcir6t
megoszthatja a T6rsas5g mis, vezet6 alkalmazottaival.

5.5 Az Elncik- Vez6rigazgat6 ellitja a 33912OL9. (Xll. 23.) Korm. rendelet 11. 5-a alapjdn
meghatdrozott feladatokat.
A Tdrsasdg bels6 kontrollrendszer6nek 6ves 6rt6kel6s6r5l sz616 nyilatkozatdt - melyet a

compliance tertilet k6szit el6 - a FelUgyel6bizottseg el6 terieszti, amely testrilet az 6rt6kel6
nyilatkozattal kapcsolatban 6ll6st foglal 6s azt hatirozatba foglalja. Amennyiben az 6rt6kel6
nyilatkozatban foglaltakkal a Feltigyel6bizottsig nem 6rt egyet, a nyilatkozatot elutasitja, az

elutasitds indokait hatdrozatSba foglalja, 6s az Eln6k- Vez6rigazgat6t int6zked6si terv
kidolgozds6ra kotelezi, amelyet az Elndk- Vez6rigazgat6 a K6zgyUles rdsz6re kciteles

megkUldeni. Az Eln6k- Vez6rigazgat6 az int6zked6si terv v6grehajtdsir6l az int6zkeddsi
tervben a v6grehajt6sra meghatdrozott v6gs6 hat6rid6t k6vet6 15 napon belil, de legal6bb
6vente a K6zgyiil6s mellett a Feli..igyel6bizotts Ag rdszare is beszdmol.

Ha a Tdrsasdgndl 6v kcizben vdltozds tdrt6nik az Eln6k- Vez6rigazgat6 szem6ly6ben, vagy a

Tdrsasdg Stalakuldsa, egyestil6se, sz6tviildsa vagy jogut6d n6lkrili megsz(n6se eset6n a tdvoz6
Elncik-Vez6rigazgat6 k6teles a nyilatkozatot az addig eltelt id6szak vonatkoz6sdban kitdlteni,
6s a jogut6d n6lkiili megszfin6s kiv6tel6vel az 0j Elncik-Vez6rigazgat6nak, valamint a jogut6d

tdrsasdg els6 szdmI vezetSj6nek 6tadni, aki azt sajdt nyilatkozatdhoz mell6keli. Jogut6d n6lkrili
megsz(n6s eset6n a Tdrsas6gra vonatkoz6 iratkezel6si szab6lyoknak megfelel6en kell a

nyilatkozatot me96rizni.

5.6 A T6rsasdg munkavillla16i felett a munkdltat6i jogokat az Elncik-Vez6rigazgat6 gyakorolja,

akl ezen jogkor6t e96szben vagy egyes 16szjogositvd nyok tekintet6ben - kUl6nds tekintettel az
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5.3. Az Elncik- Vez6rigazgat6 felel a T6rsasdg bels6 kontrollrendszer6nek - ennek keret6ben az

operativ mUk6d6sben 6rv6nyesiil6 kontrollk6rnyezet, integr6lt kockizatkezel6si rendszer,
kontrolltevdkenys6gek, informici6s 6s kommunikici6s rendszer, valamint nyomon kdvet6si
(monitoring) rendszer - kialakit6s66rt, m(k6dtetese6rt, fejleszt6seert es 6rtekeles6ert,
tovdbbd a Tdrsasdg m(kcideset 6rint6 szabdlyoz6i kdvetelm6nyek, illetve a tulajdonosi 6s

Ugyf6l6rdekek 6rv6nyre juttatisdt garantdl6, hat6kony bels6 kontrollrendszerhez sziiks6ges

strat6gidk ds szabilyzatok kialakitiisddrt. Az Eln6k- Vez6rigazgat6 tovdbbd felel a szervezeti
integritdst s6rt6 esem6nyek bejelent6se 6s kezel6se 6rdekdben bejelent6rendszer, valamint a

Tiirsasiig tev6kenys6g6nek, a c6lok megval6sitdsiinak nyomon kdvetdsdt biztosit6 rendszer
kialakit6sd6rt 6s m(kcidtet6s6ert. Az Eln6k- Vezdrigazgat6 felel a szervezeti integrit6st s6rt6
esem6nyek kezel6s6nek, valamint az integrdlt kockizatkezelds eljdrdsrendjinek
szab6lyozottsSgd6rt.



utasit6si jogra - delegiilhatja. Az erre vonatkoz6 rendelkez6seket a munkSltat6i jogk6r
gyakorldsdra vonatkoz6an a munkavdllal6nak Stadott t5j6koztat6 tartalmazza.

6. Vez6rigazgat6-helyettes

6.1. A Vez6rigazgat6-helyettes szakmai alSrendelts6gebe tartozik a Befektet6si 6s
Portfoli6kezel6si lgazgat6s6g, a Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6 felett megval6su16
ir6nyitdson keresztUl. Feladata tovibbii a Tiirsas6g befektet6si i.izleti strategiSj6nak az MFB
Csoport [izletpolitikdjdval cisszhangban dll6 kialakitdsa 6s v6grehajtdsa, illetve az az MFB Zrt.
tulajdoniiban 5l16 befektet6si jegyekre vonatkoz6, befektet6i joggyakorldsi tev6kenys6g
iriinyit6sa.

6.2. A Vez6rigazgat6-helyettes az Elncik- Vez6rigazgat6 tdvoll6te eset6n a hat5lyos bels5
szab5lyzatok keretei kdz6tt ell6tja a helyettesit6si feladatokat, kiv6ve a munkdltat6i jogok
gyakorldsdt.

6.3. A Vez6rigazgat6-helyettes ellitja mindazon feladatokat, amelyeket az Eln<jk-
Vez6rigazgat6 16sz6re meghatdroz.

I ll. A TARSASAG SZERVEZETT EGys€GEt Es reuolrnr

1, A szervezet fel6pit6se

l.l.A Tdrsasdg feladatainak ellSt6sa kiJltjnb<iz5 szervezeti egys6gek 6s teriiletek hat6skcjr6be
ta rtoz ik.

A T5rsasdg szervezeti egys6gei az aldbbiak:
1) Befektet6si 6s Portfoli6kezeldsi lgazgat6sdg
2) Gazdasdgilgazgat6s6g
3) Jogi lgazgat6sdg

4) Kockdzatkezel6silgazgat6sSg
5) Titkiirsiig

Fentieken tilmen5en az Eln<ik- Vez6rigazgat6hoz krizvetleni..iltartoz6 tertiletek:
1) Compliance

Adatvedelemi tisztvisel6
3 Bels5 ellen6rz6s
4 Marketing
5 HR terr.i let
6 Strat6gia

1.2. A szervezeti egys6gek vezet6s6t az igazgat6k lathatjdk el azzal, hogy a Titk5rsdg
k6zvetleniil az Eln<ik-Vez6rigazgat6 irinyit6sa alatt 6ll, a Befektet6si 6s Portfoli6kezelesi
lgazgat6sdg a Vezerigazgat6-helyettes szakmai al6rendelts6ge alatt 6ll. Az Elncik-

2
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1.3. A szervezeti egys6g vezet6j6nek tart6s t5voll6te vagy itmenetileg betoltetlen vezet5i
feladatkcir, munkakcir eset6n az Elncik- Vez6rigazgat6 a szervezeti egys6g irinyitds5val a

Tdrsasdg arra alkalmas mds vezet6j6t vagy alkalmazottjiit megbizhatja.

2. Az egyes szervezeti egys6gek vezet6inek feladata

2.1. A szervezeti egys6g vezet6je irdnyitja 6s ellen6rzi az 6ltala vezetett szervezeti egys6g vagy

szervezeti egys6gek tev6kenys6g6t.

2.2. A
vaSy a

a)

szervezeti egys6gek vezet6inek feladat- 6s hat5skdre - figyelemmel a feladatkcir6be
munkak<jr6ben foglaltakra - az alSbbiakra terjed ki:

A jogszab5lyoknak 6s a szakmai kdvetelm6nyeknek megfelel6en - az Elndk-

Vez6rigazgat6t6l kapott utasitds 6s iriinymutatds alapjdn - vezeti az rjn6l16 szervezeti
egys6get, 6s felel6s az 6niil16 szervezeti egys6g feladatainak elldtdsS6rt.
El5k6sziti az on5ll6 szervezeti egys6g szabdlyzatait,6s meghatdrozza a vezet6se a15

tartoz6 szervezeti egys6g munkatdrsai kdzdtti munkamegosztes 6s helyettesit6s
rendj6t, szervezi 6s ellen6rzi az 6niill6 szervezeti egys6ghez tartoz6 feladatok
v6grehajtdsdt.
D6nt az cindl16 szervezeti egys6g feladat- 6s hatdskcir6be utalt tigyekben, amennyiben
jogszabdly, a Szab6lyzat vagy az Elncik- Vez{.rigazgato elt6r6en nem rendelkezik.

b)

c)

3. Szakmai (0zleti) diintdsek el6k6szit6se

A szakmai ddnt6sek tervezet6t j6vihagydsra a Tdrsas6g hat5lyos bels6 szabiilyzataiban 6s

utasitdsaiban megjeloltek betart6sdval kell e16k6sziteni.

3.1. Bizottsdg

A Tirsasdgn6l az aldbbi bizottsig mfik<idik:
- Befektet6si6sBefektetdskezel6siBizottsdg.

A bizottsdgi Ul6sre az elSterjeszt6s keszit5je vagy k6szit6i, illetve a Tdrsasdggal foglalkoztat5si
jogviszonyban 6l16 munkatdrsa hivhat6 meg.

A bizottsSg munk5jdra vonatkoz6 rdszletszabdlyokat az Elndk- Vez6rigazgat6 maga dllapitja
me8.

8

Vez6rigazgat6 egyeni elbirdlis alapjdn, szervezeti egys6g vezet6se ndlkiil is enged6lyezheti
valamely cim haszn6latdt.

A bizottsdg tagjai:
- az Elncik- Vezdrigazgat6;
- a Vez6rigazgat6-helyettes (a bizottsdg elndke);
- a Jogi lgaz8at6.



3.2. Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizotts6g

3.2.1. A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizotts6g feladata:
a) a Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6sdg befektet6si 6s portfoli6kezel6si

el6terjeszt6seinek fel0lvizsgdlata, az el6k6sz[t6 anyagok dttekint6se,
b) az elSterjesztds kommentdlSsa, m6dosit6sok inditvdnyozSsa,
c) esetleges el6zetes j6vdhagydsok ellen6rz6se,
d) szak6rt5i anyagok meg6llapitdsainak dttekintdse, kommentdldsa,
e) javaslatt6tel az Elndk- Vez6rigazgat6 r6szdre az el6terjesztdsek vonatkoz6s6ban

meghozand6 dcint6s16l,
f) a Befektetdsi ds Portfoli6kezel6si lgazgat6sSg javaslata alapjdn a befektet6sek

negyed6ves 6rt6kel6se,6s az ahhoz kapcsol6d6 6rt6kveszt6s-k6pz6se j6viihagyiis5ra

vonatkoz6.lavaslattdtel az Elncik- Vez6rigazgat6 r6sz6re,
g) az 6rt6kel6si el6terjeszt6s dttekint6se, a befektet6sre vonatkoz6 negyed6ves aktu6lis

inform6ci6k dttekint6se.
h) javaslatt6tel a Befektet6i Joggyakorl6si Szerz6d6ssel 6sszefi.i996 feladatokkal

kapcsolatos el6terjeszt6sek vonatkoz6s6ban meghozand6 dcint6s16l

3.2.2. A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizotts6g 6lland6 meghivottja a Kock6zatkezel6si

lgaz9ato, a Befektet6si 6s Portf6li6kezel6si lgazgat6 6s a ter0let 6rintetts6ge eset6n a

GazdasSgi lgazgat6. A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizotts6g i.il6s6re meg kell hivni a

Tdrsasdgnak az el6terjeszt6st k6szit6 m un kavi llal6j6t, illetve ki kell jelcilni a jegyz6kcinyvet

k6szit6 szem6lyt. A Befektet6si 6s Befekteteskezel6si Bizotts6g 0l6sdre a Tdrsasdg miis
foglalkoztatottja is meghivhat6.

A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizottsdg tagjai, illetve elnrjke tdvoll6te idej6re helyettest
delegil lhatnak.

3.2.3. A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizottsdg l6s6t bdrmelyik bizottsegi tag javaslata

alapjSn a Vez6rigazgat6-helyettes hivja ossze. A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizottsdg
Ul6se hatdrozatk6pes, ha azon a bizottsSg tagjai megjelentek. Az 0lest a Vez6rigazgat6-
helyettes vezeti.

A bizotts6gi anyagok el5k6szit6s6r5l 6s a bizottsdgi tagokhoz elektronikus form5ban trjrt6n6
eljuttatdsd16l a Befektetdsi 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6sdg gondoskodik. Az Ul6sen csak olyan
el6terjeszt6s kerUl megtdrgyalSsra:

a) amelyet az ill6st megel5z6en, a KockSzatkezel6si lgazgat6sSg 6s a Jogi lgazgat6sdg,

illetve szi..iks6g szerint a Gazdas6gi lgazgat6siig - 6szszer( hatiirid6n beltil - v6lem6nyez
(a v6lem6nyez6si hatirid5 biztositdsa az el6terjeszt6 szakterijlet felel6ssdge);

b) amelylegk6s6bb az l6st mege16z6 munkanapon a Tdrsasdg informatikai rendszer6be,
az 6rintett munkav6llal6k iltal kdzvetlenUl eldrhet6 m6don lementesre kertil.

A Befektet6si 6s Befektetdskezel6si Bizottsdg hatdrozatai16l a jelenl6v6 bizottsdgi tagok
egyhangi szavazattal donten ek.

A Befektet6si 6s Befektet6skezel6si Bizottsiig iil6sei16l a kijel<ilt munkat5rs jegyz5krinyvet
k6szit, amelyet a Befektet6si 6s Befektet6skezelesi Bizottsdg i.il6s6t vezet6 szem6ly hagy j6vd.
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4. Az egyes szervezeti egys6gek, teriiletek 6s feladataik

4.1. A Tdrsasdg szervezeti egysegeit, tera.ileteit a Szab6lyzat 1. sz. mell6klet6t k6pez6 szervezeti
Sbra tarta lmazza.

4.2. Befektet6si 6s Portfolirikezel6si lgazgat6s6g

A Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6sdgot a Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6
i16nyitja, aki a Tirsasdgnak az MFB Csoport Uzletpolitikdjdval 6sszhangban 5l16 ijzleti
strat6gidjdnak kialakitdset 6s v6grehajtdsdt, illetve a Tirsasdg befektet6si tev6kenys6g6t
felUgyeli 6s ellen6rzi, tovdbbd feltigyeli 6s i16nyitja a portf6li6kezel6si 6s monitoring
feladatokkal, illetve az MFB Zrt. tulajdondban 5ll6 befektet6sijegyekkel kapcsolatos befektet6i
joggyakorldssal kapcsolatos tev6kenyseget. Koordindlja a Befektetdsi 6s Portfoli6kezel6si
lgazgat6sdg mindennapi munk6j6t, kiosztja, 6sszehangolja 6s ellen6rzi az igazgat6s5g
tev6kenys6gehez tartoz6 Ugyeket 6s az egy6b, igazgatos5gon beltili mu nkafeladatokat.

A Vez6rigazgat6-helyettes irdnyitja
- a Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6

tev6kenys6g6t.

A Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6t tdvoll6te eset6n a Befektet6si es Portfoli6kezeldsi
lgazgat6sdg irinyit6siban a Vez6rigazgat6-helyettes helyettesiti.

4.2.1. A Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6sig befektet6si feladatai

4.2.7.L. Az igazgat6s6g f6 feladatai az rij befektet6sek (ide6rtve a kockdzati-, illetve
ma96nt6kealapokat), viillalati kcitv6ny jegyz6sek el6keszit6se 6s v6grehajtdsa keret6ben:

a) tdj6koztatdst nyijt a finanszirozdsi konstrukci6kr6l az 6rdekl6d6k, potencidlis iigyfelek
r6sz6re,

b) formai 6s tartalmi szempontok szerint feldolgozza a be6rkezett k6relmeket
(formanyomtatvdnyok, doku mentici6),

c) a finansziroz5si ig6nyformai ellen5rz6se keret6ben megvizsgSlja, hogy az a jelentkez6s

cisszes kell6k6t tartalmazza-e, ha sztiks6ges, elk6sziti 6s kikiildi a hiSnyp6tlSsi
felhivdsokat, vagy alkalmatlansdg eset6n el6k6sz[ti a finansziroziisi ajdnlat elutasit6sdt,

d) elv6gzi az el6min6sit6st, amelynek keret6ben elv6gzi az tizleti modell ellen5rz6s6t 6s a

tArsasdg ceg6rt6kel6s6t,
e) elk6sziti a befektet6s, vdllalati kcitveny jegyz6s megval6sitdsdra vonatkoz6

el6m in6sltesi el6terjesztist,
f) elkdsziti a befektet6s vegrehajtesdra vonatkoz6, nem kdtelez6 erej(

sz6ndeknyilatkozatot,
g) koordin5lja az el6zetes 6rt6kel6s alapjin finansziroz6sra alkalmasnak tUn6 gazdasdgi

tiirsasdg p6nz[igyi, ad6 es jogi iitvil6git6s6t, szem6lyes kapcsolatot tart az

Stvil6git6kkal, toviibb5 6rt6keli az Stviligit6s eredmeny6t, vagy az 6tvil6gitdst elv6gzi a

Jogi lgazgat6sdg 6s a Kockdzatkezel6si Oszt6ly konzultativ bevondsdval,
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h) elk6sziti a befektet6s, v6llalati k6tv6ny jegyz6s v6grehajt6s6ra vonatkoz6 testuleti
dcint6shez szi.iks6ges elSterjesztest,

i) vegrehajtja a Tdrsasdg ddnt6sh026 testtiletei hatirozatiit,
j) a tevdkenys6ge sordn beszerzett 6s 6ltala k6szftett dokumentumok irattdraz5s6t

elv6gzi, a dokumentumok elektronikus rogzit6s6t biztositja a Titk6rsiggal
egyr,ittmiikddve,

k) gondoskodik a Jogi lgazgat6sdggal kcizcisen elkdszitett szerz6d6sek megkdt6s6r6l,
ellen6rzi a szerz6d6skdt6s felt6teleit, azok megldte eset6n tov6bbitja ellen6rz6s
c6ljiib6l a kockSzatkezel6si tertilet fele,

l) ellen6rzi a foly6sitis felteteleit, azok megl6te eset6n tov5bbitja ellen6rz6s c6lj;ib6l a

kockdzatkezel6si terU let fel6,
m) az ellen6rz6st k6vet6en gondoskodik a relev6ns dokumentumok Gazdasigi

lgazgat6s6gra tdrt6n6 dtadds516l a foly6sitds v6grehajtdsa c6ljiib6l,
n) a kock6zatok minimalizdlSsa 6rdekdben elv6gzi a Tdrsas5g iigyfeleivel kapcsolatos

Uzletbiztonsdgi vizsg5latokat, felt6rja, ellenSrzi a dcint6st befoly6sol6 adatokat,
t6nyeket, k<iri.ilm6nyeket, 6s megdllapitdsai16l tdj6koztatja a Vezerigazgat6t,
karbantartja, ds sziiks6g esetdn kezdemdnyezi az Uzletbiztonsdgi Szab5lyzat
m6dosit6sdt,

o) a Tdrsas5g dltal c6ltdrsasdgok, t6kealapok, illetve alapkezelSk test[ileteibe delegdlt
testUleti tagok resz6re szakmai t6mogat6st nydjt.

4.2.2. A Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si
feladatai

lgazgat6sdg portfr5li6kezel6si 6s monitoring

4.2.2.L. Az igazgat6sdg a portfoli6kezeldsi 6s monitoring feladatok keretdben a Tdrsasdg
tulajdon5ban l6v5 (strat6giai 6s egy6b befektetdsi) portfoli6, befektetdsi jegyek, valamint a

vdllalati k6tv6nyek kezel6se, m(kridtetese, vdltozdsainak nyomon kcivet6se keret6ben az

aliibbi f6 feladatokat ldtja el:
a) a kihelyez6s megval6sitdsSt kcivet6en kialakitja 6s felijgyeli a c6g (portf6li6)

nyilvdntartdst, ktildnds tekintettel a tdrsasdgok, alapkezel6k es k6tv6nykibocs6t6k
szerz6d6sben, illetve egy6b dokumentumban, okiratban el5irt adatszolg5ltatdsi
k6telezetts6g6re,

b) rendszeres adatszolg6ltat6st k6szit a finanszirozott gazdasdgi tdrsasdgok, illetve
befektet6si alapok gazd6lkod6siir6l, a Gazdasdgi Oszt5ly r6sz6re adatot szolgdltat a
portf6li6 t6rsasSgokr6l, befektetisekr6l az id6szakos szdmviteli zdr6sok elk6szit6se
c6ljiib6l,

c) elkesziti a befektetesi, illetve v6llalati kdtveny portfoli6 negyed6ves min6sit6s6t,
d) elemz6st k6szit a TirsasSg havi, negyed6ves 6s 6ves beszdmol6ihoz az elbir6lt 6s

foly6sitott projektekr5l 6s a hozzdjuk kapcsol6d6 ijgyfelekr6l,
e) teljeskdr(en ell6tja a monitoring 6s egyeb adminisztrativ feladatokat, megszervezi a

tdrsasiigokt6l elvdrt adat- 6s inform6ci6szolgdltatdst,
f) a befektet6srSl, illetve vdllalati k6tv6ny kihelyez6sr6l portfoli6 dosszi6t nyit, ennek

kereteben dsszegyujti, folyamatosan frissiti a dokumentiici6t, nyilvdntartja a

szerz6d6seket, az ij foly6sitSsok teljesit6se c6ljiib6l a relev5ns dokumentumokat
dtadja a GazdasiiBi lgazgat6sAgnak,

g) a Befekteteskezel6si Szabdlyzatban, Sz6mviteli PolitikSban foglaltakhoz igazod6an
negyed6ves, illetve f6l6ves besz6mol6 alapjdn monitoring tev6kenys6get v6gez,
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h) a finanszirozott tdrsasig el6zetes 6ves beszSmol6ja alapjdn el6zetes 6ves monitoring
jelentdst k6szit,

i) vegleges 6ves monitoringot v6gez, amelynek alapjdt a tdrsas6g portf6li6elemeinek
beszdmol6ja k6pezi; amennyiben l6nyeges kUl6nbs6g van az el6zetes monitoring
jelent6s 6s a v6gleges monitoring jelent6s kriz6tt, rigy az eltdrdseket bemutatja a

Gazdasiigi lgazgat6sdgnak,
j) elv6gzi az 6ves terv- 6s a t6nyadat osszehasonlit6 elemz6s6t a portf6li6elemek

eset6be n,

k) indokolja a terv/teny adatokban felmerrilt eltdrdseket az 6rt6kel6 ds min6sit6 lapon,
l) a min6sit6si kateg6riiban bek6vetkezett vdltozdsr6l a Gazdasdgi lgazgat6t, az Elnok-

Vezdrigazgat6t 6s a Vez6rigazgat6-helyettest soron kivtili tij6koztatja, ellen6rzi a

szerz6d6sekben (befektet6si, szindikStusi, opci6s szerz6d6sek), kcitv6ny
dokumentdci6ban, illetve a befektet6si alapokhoz kapcsol6d6 dokumentdci6ban
meghat6rozott kcitelezetts6gek hatdrid6ben tcirt6n6 teljesit6s6t,

m) figyelemmel kiseri a befektet6si c6lok megval6sulisdt,
n) 6rv6nyesiti a szerz6d6sekben, k6tv6ny dokumentici6ban, illetve a befektet6si

alapokhoz kapcsol6d6 dokument6ci6ban meghat5rozott szankci6kat,
o) 6rv6nyesiti a szerz6d6sekben, k6tveny dokumentdci6ban, illetve a befektetdsi

alapokhoz kapcsol6d6 dokument6ci6ban meghat6rozott el6irdsokat,
p) cisszedllitja a tulajdonosi k6pviselet ellSt5sdhoz sziiksdges manddtu mk6r6seket, a

portfoli6ban l6v6 tdrsas6gok kcizgy(l6sein/taggy(l6sein val6 tulajdonosi kepviselet
ellitiisiit biztositja,

q) koordin6lja a befektet6sek, vdllalati krjtv6nyek monitoring tev6kenys6ge sordn a

c6gekn6l felmeri.il5 problemdk kezel6s6t 6s a beavatkozds m6djdt,
r) elk6sziti az egyedi min6slt6 lapot/6rt6ke16 lapot, azt elektronikus 6s nyomtatott

formdban meglrzi,
s) javaslatot tesz az 6rt6kveszt6s elsz6moldsdra/visszairdsdra,
t) nyilvdntartja a befektet6s, v6llalati kotv6ny kezel6se sordn keletkez6

dokumentumokat,
u) a TdrsasSg t6bbi terulete szdmdra elk6sziti a portfoli6hoz kapcsol6d6 valamennyi

egy6b ad atszolg6ltatd st,

v) k6zrem(kcldik a portfoli6hoz kapcsol6d6 k6tes kintl6v6s6gek c6lravezet5, eredm6nyes
kezel6s6bent, valamint kezdem6nyezi azok behajtisdt,

w) aGazdasdgi lgazgat6s6g k6r6s6re, iB6ny szerint az d lta16nos forgalmi ad616l s26162007.

6vi CXXVll. tdrvdny (a tovdbbiakban: Afn-tcirv6ny) 6s a tirsas5gi ad6r6l 6s az

osztal6kad616l sz6l6 1996. dvi LXXXI. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Tao-t6rv6ny)
e16irdsainak megfelel6 szokSsos piaci 5r megdllapit6sShoz, illetve alit6masztdsdhoz az

alapadatokat, dokumentumokat rendelkez6sre bocsitja a vonatkoz6 szab6lyzatok,

utasitdsok alapj6n,
x) amennyiben valamelyik befektet6s, befektet6si alap vagy kcitv6nykibocs6t6 helyzete

szuks6gess6 teszi, a Befektet6si ds Portfoli6kezel6si lSazgat6 Utjdn javaslatot tesz az

Eln6k- Vez6rigazgato szimira a t6rstertiletek (igy kti16nrisen a Jogi lgazgat6siig,

Kock6zatkezel6si lgazgat6s6g) portfoli6kezel6si folyamatokba t6rt6n6 bevonds5ra,
amely javaslat16l az Elncik- Vez6rigazgat6 egyedi esetenk6nt saj6t hatdskci16ben ddnt,

y) d6ntes el6keszit6 anyagokat, testtileti el5terjeszt6seket dolgoz ki, k6szit el a

dtint6shozatali folyamatban r6szt vev6, illetve hat6skdrrel rendelkez6 test letek vagy

az Elncik- Vez6rigazgat6 16sz6re,
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z) a reorganizdci6s projektek eset6ben reorganiz6ci6s terveket dllit cissze 6s
krjzremfi kddik az elfogadott reorganizdci6s tervek megval6sitiisdban,

aa) a work-out jellegu projektekn6l kcizrem(k6dik az optimdlis megt6riil6st biztosit6
eljdriisrend 6s m6dszer kidolgozdsdban, elfogad6 dtint6st kdvet6en annak
v6grehajtdsdban,

bb) k6zrem(kcidik a befektetdsekkel kapcsolatos kdvetel6sek behajt6s6ban,
cc) indokolt esetben javaslatot tesz a portfoli6 tdrsas;igok eset6ben a beavatkozdsra,

elk6sziti az int6zked6sekre vonatkoz6 d6nt6sel6k6szit6 el6terjeszt6seket,
dd)vezeti a Tiirsas6g egy6b szabdlyzataiban rcigzitett nyilvdntartdsokat, illetve

dokumentumokat archivil,
ee) kapcsolatot tart a portfoli6kezel6si 6s monitoring feladatok ell6tiisihoz bevont

szak6rt6kkel,
ff) a Tdrsas6g Sltal c6ltiirsasigok, t6kealapok, illetve alapkezel6k testiileteibe delegiilt

testi.ileti tagok r6sz6re szakmai tdmogat6s nyrijt6sa.

4.2.2.2. Az igazgat6sdg a portfoli6kezel6si 6s monitoring feladatok keret6ben az MFB Zrt.
tu lajdon6ban 5ll6 befektet6si jegyek/ideiglenes befektet6si jegyek befektet6i joggyakorlSsdval

6sszefijgg6 aldbbi feladatokat is elldtja a Befektet6s-kezel6si Szabalyzat rendelkezeseinek
megfelel6en, a Tdrsasdg szakterti leteinek bevondsa mellett, igy

(a) az alapokkal, alapkezel6kkel kapcsolatban felmerO15 kapcsolattartdsi feladatok,
(b) alapkeze15kt6lbe6rkez5k6r6sek,k6rd6sekadminisztr6lSsa6smegviilaszolisa,
(c) befektet6si jegyek/ideiglenes befektet6si jegyek befektet5i joggyakorlSsdval

6sszefri996 feladatok ellSt6sdhoz sziiks6ges dcint6shozatal kezdem6nyez6s6vel
kapcsolatos feladatok,
(d) MFB Zrt. kiz6r6lagos d6ntesi jogkdrebe es6 d6nt6shozatal kezdem6nyezesevel
kapcsolatos feladatok;
(e) az alapkezel6k dltal kezdem6nyezett tov6bbi vagyoni hozzdj6rul6sok MFB Zrt.
5ltali teljesit6s6nek kezdem6nyez6s6vel kapcsolatos feladatok;
(f) az MFB Zrt. kapcsolattart6jdval (a toviibbiakban: C6gfelel6s) val6
kapcsolattartds, C6gfelel6s t6j6koztatiisdval kapcsolatos feladatok,
(g) Az MFB Zrt. kizdr6lagos hatdskcir6ben marad6 d6nt6sek kezdem6nyez6s6vel
kapcsolatos feladatok;
(h) Uj alap inditiis6val, alapkezel6 kiv5lasztdsdval kapcsolatos d<int6sel6k6szit6si
feladatok, alapkezel6vel val6 kapcsolattart6si, jegyzesi folyamatok t6mogat6sSval,
kapcsolatos feladatok,
(i) alapok teljesitm6ny6nek monitoringj6val, ennek keret6n beli.il az alapkezel6k
teljesitm6nyenek 6rt6keles6vel, min6sit6s6vel kapcsolatos feladatok,

U) alapkezel6k Kbftv. 6s a kezel6si szabSlyzatok szerinti adatszolgdltat6sai
bek616se es C6gfelel6s 16sz6re val6 tov5bbitdsiival kapcsolatos feladatok,
(k) Lehivdsi ig6nyek 6s Lehiv6sok titemez6s6nek v6grehajtdsdval kapcsolatos
feladatok,
(l) dtlithat6, a MFB Zrt. utasit6sainak megfele16 nyilv5ntartds vezet6s6vel
kapcsolatos feladatok,
(m) a befektet6sek 6rt6keles6vel kapcsolatos feladatok;
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(n) folyamatosan figyeli a MFB Zrt. alapokra gyakorolt kontrolljdnak nyomon
krivetds6vel kapcsolatos feladatok.
(o) egy6b, a Befektet6s-kezel6si szabdlyzatban felsorolt befektet6i joggyakorlSssal

kapcsolatos feladatok.

4.3. Gazdasdgilgazgat6sdg

4.3.1. A Gazdasdgi lgazgat6sSgot, a szdmvitel-ad6-kontrolling, p6nzrigyi 6s rizemeltet6si
teri.iletek tev6kenys6g6t a Gazdasdgi lgazgat6 irdnyitja, koordin6lja, fe[igyeli 6s ellen6rzi.

4.3.2.A Gazdas6gi lgazgat6 havonta beszdmol az Eln6k- Vez6rigazgat6nak a TSrsasdg val6s
vagyoni, p6nzrigyi 6s jcivedelmi helyzet6r6l, valamint folyamatosan tdj6koztatja az dltala
irdnyltott szervezeti egys6gek tev6kenys6g6rSl 6s a Tdrsasdg m(k6d6s616l, gazd6lkodisd16l.
A Gazdas5gi lgazgat6t t6voll6te eset6n az dltala kijeldlt szemely helyettesiti. A Gazdas6gi
lgazgat6 feliigyeli, koordindl.ja, ellen5rzi a sz6mviteli feladatok elldtds6t, koordinSlja a

tervez6st, riportingot, kapcsolatot tart a kdnywizsgdl6val 6s az anyav6llalat relevdns
tdrstertileteivel.

4.3.3. A Gazdasdgi lgazgat6 a tervez6shez, illetve a beszdmol6 k6szit6sekhez, z{rAshoz
kapcsol6d6 szdmviteli penziigyi adatok tekinteteben szakmai feliigyeletet gyakorol,
koordindlja e folyamatokat, gondoskodik az 6ves 6s negyeddves beszdmoldsi 6s havi zdr6si
hatirid6k betart6s616l.

4.3.4. A GazdasSgi lgazgat6 vagy az iiltala kijelolt szem6ly tartja a kapcsolatot a

td rsoszt6lyokka l, tdj6koztat6st ad a zdrdsi titemtervekr6l, a sziiks6ges adatszolgdltat6sok16l,
egy6b rendkivtili feladatokr6l, informdci6 ig6nyekr6l, amelyek sztiks6gesek a hozzii rendelt
tertiletek feladatainak ellStdsdhoz.

4.3.5.A Gazdasdgi lgazgat6 kozvetlen i16nyit,sa alatt 6ll a f6kcinyvel6 munkatdrs. A f6kcinyve16
feladata a p6nziigyi, szdmviteli beszdmol6k 6ssze5llltdsa, az ahhoz kapcsol6d6 alapadatok
ellen6rz6se, valamint kcizvetlen r6szv6tel a szdmvitel-ad6 tertiletek feladatainak vdgz6s6ben,
tovdbbd a k6nyve16k 6s a kontroller szakmai irdnyitdsa.
A Gazdas6gi lgazgat6 kcizvetlen irdnyit6sa alatt dll a kontroller. A kontroller f6 feladata a havi
es negyedeves szdmviteli zdrdsok tdmogatdsa 6s ellen5rz6se, ezt k6vet6en az MFB Zrt. iiltal
el6irt adatszolgdltatds dsszedllitdsa, a Tilrsas6g vezet6 testiiletei resz6re k6szitend6 gazdas6gi

beszdmol6, el6terjeszt6sek <jsszedllitdsa, eseti jelleg( vezet6i elemz6sek elk6szit6se.

4.3.6. A Gazdasdgi lgazgat6 kcizvetlen feli.igyelete alatt 6ll az iizemeltet6si munkat6rs

4.3.7.A GazdasAgi lgazgat6, a f6k6nyvel6 6s a kontroller rendelkezdsre 5ll es segfti a kiils6
ellen6rz6sek 6s a bels6 ellen5r munkdj5t, kapcsolatot tart az ellen5rokkel, megtervezik 6s
megszervezik a szUks6ges a d atszo lg6ltateso kat.

4.3.8. A Gazdas5gi lgazgat6 irdnyitja
- a f6k6nyvel6 munkatdrs
- a kontroller munkatdrs
- az Uzemeltet6si mu nkatdrs
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tev6kenys6gdt.

4.3.9. A szdmvitel-ad6 teri.ilet f6 feladatai:
a) a bizonylati rend kialakitdsa, betartdsa 6s betartatSsa,
b) a t5rgyi eszkozcikben, immateri6lis javakban bekdvetkezett viiltoziisok f5kcinyvi

felad 6sa,

c) a k6szletekben bekdvetkezett vdltozdsok konyvel6se,
d) a m6rlegen kiviili t6telek nyilvdntart5sa a tdrsosztdlyok jelent6sei alapjiin,
e) az ad6kkal 6s ad6jellegfi t6telekkel kapcsolatos szdmviteli elsz6mol6sok

nyilvdntartesa, krilts6gvetesi befizet6si kritelezetts6gek el5irdsdnak 6s p6nztigyi

teljeslt6s6nek ellen6rz6se,
f) a Tdrsasdg saj5t t5ke elemeiben bekdvetkezett 6llomdnyv6ltozdsok sz6mviteli

elszdmoldsa,
g) a forint 6s deviza bankszdmldk tranzakci6inak k6nyvel6se, ellen6rz6se, a forint 6s

valutapdnzt5r bizonylatainak kdnyvel6se, ellen6rz6se,
h) a munkab6r 6s ehhez kapcsol6d6 ad6k, levondsok 6s egy6b t6telek kdnyvel6se,

i) az eszk6z6k 6s a m6rlegen kiviili t6telek min6sit6se a kapcsol6d6, a j6v;ihagyott

terven feltili 6rt6kcscjkken6s, 6rt6kveszt6s elszSmol5s 6s visszairds,
j) celtartalek k6pz6s 6s felszabaditds sz5mviteli elszdmol6sa,

k) a Tdrsasdg val6s vagyoni, p6nzUgyi 6s jdvedelmi helyzet6nek kimutat6sa a

sz6mviteli adatok teljess6ge 6rdek6ben a szUks6ges id6szaki id6beli elhatdroldsok,
l) id6szaki5rbev6telek,bev6telek,krilts6gek,rdforditisokelszimoldsa,

az 6nk6lts6g megiillapitdsa a vonatkozd szabdlyzat alapj6n,
a projektre tdrt6n6 kcinyvel6s felt6teleinek kialakit5sa, vdgrehajt6sa,
havonta m6rleg 6s eredm6ny-kim utatds elkdszlt6se, valamint az 6ves beszdmo16

elk6szit6se
p) kimen6 6s be6rkez6 - vev6 6s szellit6 - sz5mldk f5kcinyvi kcinyvel6se, analitikus

nyilvdntartdsok egyeztetet6se,
q) a tertilet feladat6t kdpezi a T6rsas5g szdmviteli politikdjdnak 6s kapcsol6do

szabdlyzatainak, szdmlarendj6nek kialakitdsa, elk6szit6se 6s aktualizdliisa az

esetleges joBszabdlyi v6ltozdsoknak megfelel5en, a sz6mlakeret karbantartdsa,
r) a T6rsasdg ad6zdssal kapcsolatos feladatainak ellStisa, ad6bevall5sainak

elk6szit6se, valamint kapcsolattartAs a kcinywizs96l6val, az ad6hat6sdgokkal,
s) a kcizponti k6lts6gvet6ssel 6s a helyi rinkormdnyzatokkal szembeni kcitelezetts6gek

teljesitdse, az ad6bevall6sok elk6szit6se, ad6befizet6sek, visszaig6nyl6sek
bonyolitiisa, a krilts6gvet6si kapcsolatok folyoszdmlSinak egyeztet6se,
kapcsolattartds az ad6hat6s6gokkal (a szem6lyi jellegU kifizet6sekhez kapcsol6d6
ad6kn5l 6s jdru16kokndl a b6r- 6s munkaiigyi vezet5vel),

t) igeny szerint az MFB Bankcsoporthoz tartoz6, 6s/vagy az MFB lnvest Zrt-vel
szolgdltatdsi szerz6d6ses jogviszonyt l6tesit6 t6rsasiigok 16sz6re sz6mviteli
szolgdltatdsok nyijt5sa,

u) a szakteriiletekt6l kapott, az AFA-t<irv6ny 6s a Tao-t<irv6ny 6ltal meghatSrozott
szokdsos piaci Srat megdllapit6 6s alStdmaszt6 informSci6k alapjdn nyilvdntartes
vezet6se 6s nyomon kcivet6se a vonatkoz6 sza bd lyz ato k/utasitdso k szerint, a

kezel6si szabdlyzat elk6szit6se, aktualiz6lSsa,

m)
n)

o)
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4.3.10. A kontrolling terijlet f6 feladatai:
a) megadott ir5nyelvek, bels6 szabdlyoz5sok szerint kialakitott rendszerben a

kclvetkez6 6v 6ves tizleti terv6nek elk6szit6se,
b) az i.izleti tev6kenys6g rendszeres, szervezett, szSmokban kifejezett megfigyel6se,

mdrese, elemz6se,
c) szdmviteli rend kereteben biztositott a havi, negyed6ves es 6ves hat5rid6s f6kdnyvi

zdr6s alapjdn a val6s vagyoni, p6nziigyi, j6vedelmi helyzet bemutatiisa,
d) a szdmviteli t6nyadatok ellen6rzese, majd azt kcivet5 terv-t6ny dsszehasonlltisa,

6rt6kel6se, informdci6-szolgSltatds a vezet6s r6szre (a portfoli6 6rt6kel6se, a

mUkctd6si k<iltsegekkel val6 gazddlkod5s megfigyel6se, az egyes szervezeti
egys6gek eredm6nyess6g6nek m616se),

e) kUls5 adatszolgdltat6s rendj6nek betartatiisa, az ehhez sziiks6ges
munkafolyamatok cisszehangolSsa, kapcsolattartds,

f) a kontrolling tertilet feladata a feladatk6r6be tartoz6 besz6mol6k, elemz6sek,
tervek hatdrid6re tdrt6n6 elkeszit6se, k0lcincis tekintettel az MFB Bank fel6
fenn6ll6 tervez6si adatszolgdltatdsokra 6s elemz6sekre.

g) A kontrolling tertilet a feladata ellStisa sordn kapcsolatot tart a tdrsoszt5lyokkal.

4.3.11. A p6nzUgyi tertilet f6 feladatai
a) <isszedllitja 6s karbantartja az 6ves, havi, heti cash-flow-t, biztositja a v6llalat

folyamatos likviditdsmenedzsmentj6t,
b) a TdrsasSg p6nzi..igyi folyamatainak, bankszdmla, illetve k6szpenz forgalmdnak

lebonyolit6sa, banki kapcsolattartds,
c) a befektet6sek foly6sit6sdnak v6grehajtdsa a szervezeti egys6gek dltal

rendelkez6sre bocs6tott teljeskcir0 dokumentdci6 alapjdn,
d) az ideiglenesen szabad p6nzeszkrizcik rdvid tivri befektet6se (bankbetet,

6llampapir),
e) a banksz6ml6k nyitdsdval, zdrdsdval, az azok feletti rendelkezesi jogosultsdgok

tigyint6z6se,
f) a havi, negyed6ves 6s 6ves p6nztigyi zdrds elk6szit6se, bankszdm16k egyeztetet6se,
g) kcizrem(kcid6s a tervez6sben,
h) c6ges bankk5rtydk megrendel6s6vel, visszavondsdval kapcsolatos feladatok

ellStdsa, c6ges iizema nyagkiirtyiik megrendel6sdvel, elsz6moldsaival kapcsolatos
feladatok ellitasa

i) egyeztetds az idegen helyen tdrolt ert6kpapirok16l megktilddtt let6ti igazoliisokkal
j) a tdrgyi eszk6zcikben, immateriSlis javakban bek6vetkezett v6ltozisok

analitik5jdnak vezet6se, 6rt6kcs6kken6s elszdmol6sa, visszairisa, nyilvdntartdsok
vezet6se, a leltdrozdssal kapcsolatos i.igyint6z6s,

k) a k6szletekben bekdvetkezett vdltozdsok analitik6jdnak vezet6se, a kdszletk6nt
nyilviintartott ingatlanok, 6pitm6nyek, g6pek, berendez6sek ds egyeb eszkdzcik
nyilvSntartdsa

l) a vevS szilmliik k6szit6se, kimen6 6s be6rkez6 (vev6 6s szdllit6) szdmldkkal
kapcsolatos feladatok teljes kdrfi elliitiisa (f6kdnyvi krinyvel6s, analitikus
nyilv;intartiisok, egyeztetet6sek), a bizonylatok ellenSrz6se,

m) a Tdrsas6g fizet6si k6telezetts6gei id5beni teljesit6s6nek v6grehajtdsa (utal6s),
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n) a kcivetel6sek folyamatos monitorozdsa, a kintl6v6s6gek eset6n fizet6si
eml6keztet6, felsz6litds k6szit6se, a behajtdssal kapcsolatos folyamat elindit6sa a

Td rsoszt5lyok fele

4.4. Jogi lgazgat6sig

4.4.7. A Jogi lgazgat6sdg feladata, hogy jogi szakismeret6vel tdmogassa a Tdrsasigot
feladatainak ell5tdsdban, 6s gondoskodjon a116l, hogy a Tdrsasdg m(kod6se sor6n a

.iogszabiilyokat m indenkor betartsd k. A Jogi lgazgat6sdg tev6kenys6g6t a Jogi lgazgat6 i16nyitja
6s ellen6rzi. A Jogi lgazgat6s6g munkdjdt [gyv6dek segitik megbiz6si szerz5des szerint. A

Tiirsasiig Jogi lgazgat6ja a jogszabSlyoknak val6 megfelel6s6rt felel6s vezet6.

t7

4.3.L2. Az Uzemeltet6si feladatokat elldt6 munkat5rs f6 feladatai
a) Az iizemeltet6si terUlet f6 feladata a Tdrsasig m(kcid6senek, tev6kenys6gdnek

muszaki 6s elldtisi szemponti tdmogatdsa a Tdrsasiig biztonsigos 6s folyamatos
mfik6d6s6nek biztositdsa 6rdek6ben, a recepci6s feladatkcir ellitdsa,

b) az 0zemeltet6shez 6s karbantartdshoz kapcsol6d6 szolgiltat6k 6s szdllit6k
kiviilasztdsa, a szerz6d6sk6tdsek el6k6szit6se 6s megkrit6se, kapcsolattartds,

c) r6szvetel az irodai, Sltaliinos beruhdzdsi el6terjesztesek el6k6szit6s6ben,
krizremfikcid6s az dltalSnos m(k6dtet6st biztosit6 szolgdltat6k kivdlasztisdban (pl.

telefon, takaritds), a szerz6d6sek e16k6szit6s6ben, r6szv6tel az elk6sziilt munka
ellen6rz6s6ben, 5tv6tel6ben, az estleges garancielis hibdk feltiireseban, jelz6s6ben,

6rv6nyesit6s6ben, 6s a sziiks6ges javitdsok ellen6rz6s6ben 6s 6tv6tel6ben.
d) a T6rsasdg dltal megbizott biztositisi br6kerrel va16 kapcsolattart5s, a biztosit5si

szerz6d6sek el6kdszitesdnek koordindlSsa, a biztosit6si szerz6d6sekb6l a Tdrsasdgra

h6rul6 feladatok v6grehajt6sSnak irdnyitdsa,
e) a szolg6ltat6k es szillit6k 6ltal elvdgzett munka min6s6gi 6s mennyisdgi ellen6rz6se, a

keletkezett szSmldk ellen6rz6se, azok igazolSsa,

f) anyagi 6s t5rgyi eszk6z6k, szolgiltatiisok megrendel6se, beszerz6se, karbantartdsa,
rakt6rozdsa, nyilviintartdsba v6tele, selejtez6sek el6k6szit6se, selejtez6sek
lebonyolitdsa,

g) c6ges telefonok megrendel6se, cser6je, el6fizet6sek iigyint6z6se, mobil szolg6ltat6val
kapcsolattart6s,

h) mobiltelefonok szervizel6sek koordindlSsa, a mobiltelefonok nyilvdntartdsa,
selejtez6se, a keletkezett szdmldk ellen6rz6se,

i) szem6lyes haszniilatra kiadott eszk6z6k nyilvdntartdsinak vezet6se,
j) a T6rsasdg irod6j6val cisszefiigg6 feladatok, szab6lyzatok koordin6ldsa,
k) a Tirsasdg kezel6s6ben lev6 96pkocsik i.izemeltetesevel kapcsolatos feladatok ell6t6sa,
l) feltigyeli a nyomtat6kat, szi.iks6g eset6n gondoskodik a szervizel6sek

m egsze rvez6s6 16l,

m) gondoskodik a szakmai kiadvdnyok, 0jsdgok megrendel6s6rSl,
n) biztositja a tdrgyal6k foglaldsi rendj6t, el6k6sziti / takaritja a t6rgyal6kat hasznilat

el6tt, illetve utdn.
o) bel6p5kiirtydk 6s taxik6rty6k nyilvdntart6sa,
p) selejtez6sek (britorok, dokumentumok) megszervez6se, szabdlyzatok szerinti

biztosit6sa, t6rgyi eszkiizcik/k6szletek id6szaki lelt6rozdsSnak v6grehajtdsa



4.4.2. A Jogi lgazgat6, illetve helyettese iilland6 meghivottk6nt r6szt vesz a Tirsasig
fel gyel6bizotts6gi iil6sen 6s az lgazgat6s6g iil6s6n. A Tdrsasdg Feliigyel5bizotts6g6nak es
lgazgat6sd96nak Ul6sei16l a jegyz6kcinyvet a Jogi lgazgat6s6g munkatdrsa vezeti.

4.4.3. A Jogi lgazgat6sdg jogi 6s Ugyviteli feladatai:
a) a T6rsasdg c6gtigyeivel risszeftigg6 beadvdnyok, okiratok, nyilatkozatok szerkeszt6se,

szijks6g szerinti ellenjegyz6se; a T6rsasdg c6gbir6sdg el6tti iigyleteinek el6k6szit6se; a

T6rsasdg k6pviselete a c6gbi16sig el5tt,
b) K6pviselet peres 6s peren kiv li tigyekben, a perben, illetve a peren kiviil hozott

bi16sigi 6s egy6b (pl.: dllamigazgat6si stb.) hat6rozatok v6grehajtdsdnak koordindldsa,
c) jogi tan6csad5s a Tdrsasdg ktilcinb6z6 szervezeti egys6geiben dolgoz6 koll6giik

munk6jdhoz; a Tdrsasdg mfik6d6s6vel, i.izemeltet6s6vel kapcsolatos szerz6d6sek
el6k6szft6s6hez jogi szempontb6l segitseg nyrijtdsa; tirsas6gi jogi dokumentumok es
ingatlanokkal kapcsolatos szerz6ddsek el6k6szit6se, illet6leg v6lem6nyez6se, szUksdg

esetdn ellenjegyz6se; a Tdrsasdg dltal kcitend5 valamennyi szerz6d6s aldirds el6tti
szigndldsa; a jogszabdlyvSltoz5sok folyamatos figyelemmel kis6r6se, a vSltozdsok16l az

6rintett szervezeti egys6g tdj6koztatdsa,
d) a Befektet6si 6s Portfoli6kezel6si lgazgat6sdg iltal k6szitett taggyUl6si/kcizgyUl6si

manddtum tervezetek jogi szempontU vizsgilata, al6irdst megel6zci szign5ldsa,
e) Befektet6si 6s Portfoli6kezelesi lgazgat6s5g tdmogatdsa az MFB zrt. tulajdon6ban dl16

befektet6si jegyek befektet5i joggyakorl6sdval 6sszeftiggS feladatai v6grehajt6sa
sor6n;

f) szakmai dcintesek el6k6szit6s6ben va16 r6szv6tel a Tiirsasdg hatSlyos bels6
szabdlyzataiban 6s utasit5saiban foglaltak szerint; az lgazgatosig, a Feli.igyel6bizotts6g
Ul6seinek el6keszft6se, megszervezdse, a testr.iletek ril6sei16l k6szijlt jegyz6kdnyvek,
illetve hat;irozatok elk6sz[t6se 6s beterjeszt6se alSirdsra vagy hitelesit6sre, majd azok
tovdbbitdsa az 6rintettek resz6re, az ril6seken meghozott hatdrozatok 6s a fenti
testtiletek egy6b dokumentumainak nyilvintartdsa, irattdrazdsa 6s 6rzese,

g) a Tdrsasdg bels5 szab6lyzataiban, utasit6saiban a v6ltozdsok nyomon kcivet6se; a
jogszabilyvdltoz6sok, valamint a Tdrsasdg m(k6d6senek, d<int6shoz6 testUleteinek
hatdrozatai kcjvetkezt6ben sziiks6gess6 vd16 szabdlyozdsi feladatok (rij szab6lyzatok,
illetve szabi lyzat-m6dosit6sok tervezet6nek kidolgozdsa) elv6gz6s6nek
kezdem6nyez6se, koordinSldsa az illet6kes szervezeti egysegekn6l,

h) a szabSlyzati, utasitdsi katal6gus vezet6se, a hatdlyba l6pett szab6lyzatok kihirdet6se,
eredeti, al6irt p6ld5nyuk meg6rzese,

i) az Elncik- Vez6rigazgat6 utasitdsa alapj6n r6szv6nykdnyv vezet6se,
j) a c6gbelyegz5k nyilvd ntartdsdna k vezetese,
k) a szerz6d6stSr dokumentumainak kezel6se,
l) kapcsolattartds a b ntet6 tigyekben eljd16 hat6s6gokkal, a hat6s6gi megkeres6sek

vdlaszleveleinek elk6szit6se, kapcsolattartds az MFB Zrt. biztonsdgi tertiletevel
kapcsolatos kommunikSci6ban,

m) kcivetel6sek kezel6s6hez, behajtiisiihoz szUksdges intezked6sek megtetele az illet6kes
szakteriilet megkeres6se alapjiin,

n) a work-out jellegfi projektekn6l k6zremfik6dik az optimdlis megt6riil6st biztosit6
eljiriisrend 6s m6dszer kidolgozds6ban, valamint elfogad6 ddntdst k6vet6en annak
v6greh ajtd s6 b a n,
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o) a Tdrsasiig 6ltal c6ltirsasdgok, t6kealapok, illetve alapkezel5k testi.ileteibe delegilt
testUleti tagok 16sz6re szakmai timogat6s nyi.itdsa,

p) az 6ves szdmviteli beszdmo16 elk6szit6se sorSn a c6ltartal6k k6pzes meg5llapitdsiban
aktivan temogatja a Gazdasdgi lgazgat6sdgot.

4.5. Kockdzatkezel6si lgazgat6sdg

4.5.1.A Kock6zatkezel6si lgazgat6sdg tev6kenys6g6t a Kock6zatkezel6si lgazgat6 ir5nyitja 6s

ellen6rzi. A Kockdzatkezel6si lgazgat6sig az Elnrik- Vez6rigazgat6 kcizvetlen irdnyitdsa alatt

dll6 szervezeti egys69.

4.5.2. A Kockdzatkezel6si lgazgat6s{g f6 kockdzatkezeldsi tev6kenys6g elliitdsdval kapcsolatos

feladatai:
a) a Tiirsasdg kihelyez6sekhez kapcsol6d6 kockizatkezel6si rendj6nek kialakit6sa,

fejleszt6se 6s m(k6dtet6se, a szab5lyzatok el5k6szit6se, naprakdszen tartdsa,

b) a Tirsasdg kihelyezdseit 6rint6 kockdzatok felismer6se, meghat6roz6sa 6s kezel6siikre

vonatkoz6 javaslatok kidolgoz6sa,

c) tij kihelyez6sek megval6sitdsSval kapcsolatos kock5zatkezel6si feladatok:

d) a kihelyez6sek el6k6szitdse sordn egyiittm(kddik a Befektet6si lgazgat6sSggal

valamint a Jogi lgazgat6siiggal,
e) az igyfelek 5ltal benyrijtott p6nziigyi modellek 6ttekint6se, v6lem6nyez6se,

f) v6lem6nyezi a dcint6shoz6k e16 kerti16 el6terjeszt6seket, felm6ri az tigyletekben rejl6

kockdzatokat, javaslatokat ad a felmertilt kockSzatok kezel6s6re,

g) kcizremuktidik a k6telezettsdg nelktili szind6knyilatkozat kiaddsdban, a szerz6d6sek

v6glegesit6s6ben,
h) ellen6rzi a szerz6d6skdt6si felt6telek 6s a foly6sitdsi felt6telek teljesiil6sdt,

i) megl6v6 befektet6sekkel kapcsolatos kockdzat elemz6si 6s kezel6si feladatok,
j) a negyed6ves 6rt6kelSlapokat, a negyeddves iiSyletmin6sit6 adatlapokat 6ttekinti,

v6lem6nyezi, szUks6g eset6n egyeztet6st kezdem6nyez azok tartalmd16l, valid6lja,

k) a pro.iektfelel6sdk 6ltal k6szitett taggyfil6si/kcizgy(l€si mand6tum tervezeteket

kockdzati szempontb6l megvizsgdlja,

l) a Tdrsas6g iltal c6ltirsasdgok, t6kealapok, illetve alapkezel6k testiileteibe deleg6lt

testUleti tagok 16sz6re szakmai t6mogat6s nyijtisa.
m) az MFB Zrt. tulajdon6ban dl16 befektet6si jegyek befektet5i joggyakorlSs6va I

6sszefi]996 feladatokkal kapcsolatos d6nt6sek v6lem6nyez6se, kockSzatelemz6si 6s

kezel6si feladatok elldtdsa

4.5.3. A Kockdzatkezel6si lgazgat6s6g informatikai feladatai:
A Tdrsas6g szervezeti nagys6grendje miatt az informatikai feladatokat r6szben megbiz6si

szerz6d6s alapj5n, kiils5, megfele16 szak6rtelemmel, referencidval rendelkez5 tSrsas6g v6gzi.

Az informatikai feladatk6r:
a) lnformatikai szolgdltatdsok fejleszt6s6re vonatkoz6 javaslatt6tel 6s ddnt6s-el6k6szit6s

a T5rsas6g vezet6se szdmdra,

b) Eves lnformatikai Beruhdzdsi 6s Kcilts6g Terv elkdszit6se az Uzleti Terv r6szek6nt,

c) a Nemzeti Hirkcizl6si 6s lnformatikai Tandcsr6l, valamint a Digit6lis Korm6nyzati

Ugynokseg Zdrtkrjr(ien Mfikdd6 R6szv6nytiirsas6g 6s a kormdnyzati informatikai beszerz6sek
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kdzpontositott k6zbeszerz6si rendszer6r6l sz6l6 301/2018. (Xll. 27.) Korm. rendelet alapj6n
teljesiti ktltelez6 adatszolgdltatdsi 6s j6vdhagyatdsi k6telezetts6g6t a T6rsas6g informatikai
terv6r5l 6s beszerz6sei16l,
d) informatikairendszerekbiztonsdgosUzemeltetdse,
e) informatikai biztonsdg technikai felt6teleinek megteremt6se, valamint a kockdzatok
csdkkent6se 6rdek6ben egyrittmUk<id6s az lnformatikai Biztonsdgi Felel6ssel,
f) informatikaiszab6lyoz5sokelk6szit6se,

C) a Tdrsasdg tizleti c6ljaihoz illeszked6 informatikai fejleszt6sek elv6gzese, tdmogatdsa
6s i16nyitdsa,

h) informatikaibeszerz6sekel6k6szit6se6slebonyolitdsa,
i) felhasznd16i oktat6sok szervezdse, lebonyolit6sa a digit6lis kult0ra fejleszt6se
6rdek6ben,
j) egytittm(krides az MFB Zrt. illet6kes szakmai teriilet6vel.

4.6. Titk6rsdg

4.6.1. A Titk6rsdS az Elncik- Vez6rigazgat6 krizvetlen irdnyitdsa alatt dll. A Titkiirs5g erre kijeftilt
fogla lkoztatottja szriks6g eset6n helyettesiti az tizemeltet6si egys6g munkatdrsdt.

4.6.2. A Titkdrsdg f6 feladatai:
a) megszervezi 6sv6gzi a Tdrsasdg be6rkez6 6s kimen6 postai kiildem6nyeinek fogaddsdt,

ki.ild6s6t a Tdrsasdg lratkezel6si Szab6lyzatiban foglaltak szerint.
b) a Tdrsasdg Elndk-Vez6rigazgat6ja 6s Vez6rigazgat6-helyettese, tovdbbd az igazgatok

mellett iJgyviteli 6s szakmai titkiri teend6ket ldt el, ligyviteli 6s szakmai feladatokban
miikcrdik k<jzre. Ennek keret6ben el6k6sziti 6s cisszedllitja az Elnrik- Vezerigazgat6, a
helyettese, illetve az igazgat6k r6sz6re 6rkez5, valamint az Elncik- Vez6rigazgat6, a
helyettese, illetve az igazgat6k iltal kert dokumentumokat, szervezi a napi
munkarendjuket, az i.igyfelekkel val6 tal6lkoz6kat (6s azok technikai felt6teleit),
szUks6g eset6n emlekeztet6ket, jegyz6k6nyveket k6szit. Szervezi az Eln6k-
Vez6rigazgat6, a helyettese, illetve az igazgat6k munk6jihoz kapcsol6d6
dokument6ci6 irattdrazdsdt, adatszolgdltatdsok koordindldsdt,

c) szervezi a hivatalos ki.ilfcrldi kikiildet6ssel kapcsolatos utazdst,
d) fogadja a titkdrsdgra be6rkez6 telefonhiv6sokat,
e) fogadja az 6rkez6 vend6geket, a lehet6s6gekhez kdpest gondoskodik kenyelmr.ik

biztositds616l,
f) postai 6s futdrkiildem6nyek 5tv6tele, postdn tdrt6n6 felad6s, srirg6s krildem6nyek

k6zbesit6se.

4.7. HR teriilet

4.7.1. A tefl.ilet az Elncik-vez6rigazgat6 k6zvetlen irdnyitdsa alatt dll, azzal, hogy a tevekenys6g
ellStdsa c6gcsoporti stratdgiSnak megfelel5en a Szolgdltatdsi Szerz6des keret6ben tdrtenik.

A teriilethez tartoz6 feladatkrir:
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a) a T5rsas6ggal munkaviszonyba, 6s egy6b munkavdgzisre irinyu16 jogviszonyba l6p6
munkatdrsak felv6tele, ehhez kapcsol6d6 dokumentumok elk6szit6se, a jogviszony

fenniilldsa alatt a kdtelez6 nyilvdntartdsok vezet6se, annak megsz(n6se eset6n a

jogszabdlyoknak megfelel5 elszdmol5sok 6s igazol6sok elk6szit6se,

b) a munkav6lla16k, foglalkoztatottak szem6lyi anyagainak kezel6se, nyilvdntartdsa,
archivSl6sa,

c) a l6tszdm 6s b6rgazddlkoddsi terv nyomon kdvet6se, az ehhez kapcsol6d6
adatszolg6ltatdsok elk6szit6se, egyUttmfikod6s a kontrollerrel a tervez6sben 6s az

id6szaki beszdmol6k terv-t6ny elemz6s6ben,
d) a b6rgazd6lkod6s r6szek6nt elv6gzi a dolgoz6k munkaber6nek 6s a j6v6hagyott b6ren

feltili, valamint egy6b j6l6ti juttatdsok jogszabdlyok 6s szabdlyzat szerinti
szd mfejt6s6t, 6s kifizetds6t,

e) a b6relsz6moldst kdvet6en a sz6mvitel-ad6 terrilet r6sz6re havonta b6rfelad6st k6szit

6s egyezteti a levon6sokat, valamint az ad6 6s jdrul6k fizet6si k6telezetts6geket,
f) a b6rhez 6s a term6szetbeni juttatdsokhoz tartoz6 ad6- 6s t6rsadalombiztosit6si

jogszabiilyok figyelembev6tel6vel a szem6lyi jcivedelemad6hoz 6s a

td rsadalombiztositdshoz kapcsol6d6 feladatok, kapcsolattart6s az ad6- 6s egy6b

hat6s6gokkal,
g) a munkavdllal6k munkaidS 6s t6voll6t nyilv6nta rt6sSval kapcsolatos feladatok,
h) a foglalkozis eg6szs6gtigyi feladatok munkdltat6ra elsd r6sz6nek elv6gz6se,

i) munka 6st(zv6delmi feladatok ellStds6nak koordindl6sa
j) az Elndk- Vez6rigazgat6i kcilcscin 6s a munkdltat6i lakdskcilcsdn elbirdldsdban va16

krizremiikod6s,
k) a tertilethez kapcsol6d6 szabdlyzatok, utasitdsok m6dositds6nak elk6szit6s6ben va16

kcizrem(k6d6s,
l) az MFB Zrt. Hum6n Er6forrds lgazgat6sdg e16ir6sainak betartdsa, elvdr6sainak

megfelel6en adatokat szolgdltat5sa,
m) a Tdrsasdg teljesitm6ny menedzsment rendszerdnek 6s a kapcsol6d6 premiz5lSsi

rendsze16nek koordindl6sa.
n) ToborzSs es kiv6lasztdsi folyamatok teljes k<ir( menedzsmentje

o) Munkakciri rendszerm(k6dtet6se
p) Javadalmazdsi rendszerfelUlvizsgdlata 6s mfikddtetese
q) K6pz6s fejleszt6si rendszer mfik<idtetese
r) Munkatigyi feladatok elldtdsa
s) Be- 6s ki16ptet6ssel kapcsolatos feladatok ell6tdsa

4.8. Compliance

4.8.1. A Compliance ter[ilet az Eln6k- Vez6rigazgat6 kcizvetlen irinyitdsa alatt dll, akk6nt, hogy
a tertilethez tartoz6 feladatok a c6gcsoporti strat6gi6nak megfelel6en megbiz6si vagy a

Szol96ltat5si Szerz6d6s keret6ben keruilnek ell6t6sra. A terUlet beszdmolilsi kdtelezetts6ggel
az lgazgat6sdgnak tartozik, de a beszdmo16 tdj6koztatdsul a Feliigyel6bizottsSg r6szere is

megkiild6sre keriil. A Compliance teri.ilet a T5rsasSg tekintet6ben a T5rsas6g iiltal mUkOdtetett
bels6 kontrollrendszer elemek6nt megfelel6s6g biztositdsi funkci6t l5t el, aki az egy6b bels6
kontroll funkci6kt6l, valamint a feltigyelt, ellen6rzott tev6kenys6gekt6l 6s i.izletdgakt6l
fiiggetleniil ldt.la el feladatait.
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A Compliance funkci6 m(k6d6s6t, szab5lyozdsi 6s operativ feladatait kUl6n szab6lyzat
tartalmazza.

4.8.2. A Compliance tertilet f6 feladatai:
a) a compliance kockizatkezel6si m6dszertan elk6szit6se es felii lvizsg6lata;
b) a compliance kockdzatok azonositisdra, becsles6re, elemz6s6re szolgdl6 m6dszerek,

elj5rdsok kialakitdsa;
c) a compliance szabdlyokban bekrivetkez5 vSltozdsok lehets6ges hatdsainak elemz6se;
d) a compliance szabdlyokban bek6vetkez6 v6ltozdsok esetdn sztiks6gess6 vdl6

m6dositdsok kezdem6nyez6se;
e) a T6rsasdg valamennyi kiad6sra vagy m6dositisra kerU16 bels5 szabdlyoziisi

do ku m entu mte rvezet6 n e k v6lem6nyez6se;
f) az 6ves compliance jelent6s cissze6lllt6sa;
g) az 6ves compliance munkaterv elk6szitdse 6s annak az lgazgat6sdg j6vihagydsdt

k6vet6 vigrehajt6sa;
h) a j6viihagyott 6ves compliance munkatervben foglalt ellen6rz6sek v6grehajtdsa;
i) a megfelel6s6g biztositdsa erdek6ben oktat6s szervez6se;
j) iilldsfoglaliis es tandcsad6s a hat6skdr6be utalt iigyekben;
k) az Adatvedelmi Tisztvise16 tev6kenysdg6nek tdmogat6sa;
l) a megfelel6s6g biztosatiist 6rint6 k6rd6sekben kapcsolattartds a hat6sdgokkal;
m)koordindlja a p6nzmosds megel6z6s6r6l 6s megakaddlyo zSsir6l szolo t6rv6nyben,

illetve a vonatkoz6 bels6 szabdlyzatban foglalt feladatok v6grehajtisit, karbantartja 6s
sztiks6g eset6n kezdem6nyezi a P6nzmosdsi Szabdlyzat m6dositdsdt.

4.9. Adatv6delmi Tisztvisel6 (GDPR)

4.9.7. Az Adatv6delmi Tisztvisel6 krizvetleniil az Elncik- Vez6rigazgat6 fe[.igyelete ald tartozik,
6s az Elncik-Vezerigazgat6nak, Vez6rigazgat6-helyettesnek, valamint a Jogi lgazgat6nak
tartozik beszdmol6si ktitelezetts6ggel. E min6s696ben, adatv6delmi feladatai ell5t5sdval
kapcsolatban a Tdrsasdg Sltal nem utasithat6.

4.9.2. F6 feladatai:

a) krizrem(kcidik, illetve tandcsot ad az adatkezel6 nev6ben eljd16 szem6ly, az adatgazda
6s a T6rsas5g 16sz6re az adatkezel6ssel cisszefiigg6 dcint6sek meghozatalSban,
valamint az 6rintettek jogainak biztosit6sdval kapcsolatban;

b) ellen6rzi a mindenkor hatdlyos GDPR, az informici6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az
informdci6szabadsdgr6l sz616 2011. 6vi CXll. t6rveny (lnfotv.), illetve az adatkezel6sre
vonatko26 m6s .jogszabdlyok, valamint a bels6 szabdlyzatok rendelkez6seinek
megtart6set, felhivja a Tdrsasdg figyelm6t a jogellenes vagy bels6 szab6lyzatban
foglaltakba iitk6z6 adatkezel6sre, javaslatot tesz az adatkezel6s jogszerUv6 tetel6re;

c) tandcsot ad az adatv6delmi 6s adatbiztonsdgi szabdlyzat, valamint az adatkezel6si
k6rd6seket tdrgyal6 tov6bbi bels6 szabSlyzatok elk6szit6se, illetve m6dosit6sa sor5n;

d) r6szt vesz a koz6rdek( adatig6nyl6sek megvdlaszolSsdban, illetve az ilyen
adatig6nyl6sekkel kapcsolatos esetleges elj6rdsokban;

e) tandcsot ad az adatv6delmi es adatbiztonsSgi szabdlyzatban meghat6rozott
nyilvdntartdsok (adatv6delmi, adatfeldolgoz6i, incidens) vezet6s6hez;

f) gondoskodik az adatv6delmi ismeretek oktatiisdr6l, kdzremfik6dik az oktat6anyag
el6k6szit6s6ben, megtartia a tudatoss5got fokoz6 oktat6sokat;
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g) tanicsot ad a T6rsaseg r6szdre az adatv6delmi hatSsvizsgdlat elv6gz6s6re
vonatkoz6an, illetve nyomon kciveti a hatdsvizsgdlat elv6gz6s6U

h) a Tdrsasdggal szemben inditott esetleges hat6sdgi eljdriis sordn egyiittm(k6dik a

feliigyeleti hat6siggal, kapcsolattart6si pontkdnt szolgil a T6rsas6g 6s a fel0gyeleti
hat6sdg k6z6tt;

i) kdzvetlen kapcsolattartdsi pontk6nt szolgSl az 6rintettek sz6m6ra adatv6delmi
k6rd6sekben.

4.10.1. A bels6 ellen6rz6si terUlet a Tdrsasig Sltal m(kddtett bels6 kontrollrendszer r6szek6nt,
a jogszabilyi e16ir5soknak megfelel6en fiiggetlen itett bels5 ellen6rz6si teriiletk6nt m0krjdik.
A tev6kenys6g elliitdsa c6gcsoporti strat6giiinak megfelel6en megbiz5si vagy a Szolg6ltatdsi

Szerz6d6s keret6ben t6rtenik. A terulet stdtuszAt, m(kcid6set, feladatait 6s ellen6rzesi
tev6kenys6g6vel <isszefugg6 jogait kiildn szabdlyzat rendezi r6szleteiben. A bels6 ellen6rz6si
terijlet a Feliigyel6bizottsdg szakmai i16nyitdsa alatt dll, tev6kenys6gdt annak utasitdsai
szerint, a Tdrsasdg 6rdekeinek megfelel6en v6gzi.

4.10.2.A bels6 ellen6rz6si tev6kenys69re vonatkoz6 jogviszony l6tesit6se 6s megsziintet6se -
az Elnok- Vez6rigazgat6i ddnt6st megel6z6en - a Feli.iByel6bizottsdg eln<ik6nek egyet6rtds6vel
ttirt6nik. A bels<i ellen6rz6s feladatait a T6rsasdg FelUgyel6bizottsdga az Elndk-

Vez6rigazgat6val kcizcisen hat6rozza meg, mfikdd6s6t a Felijgyel6bizottseg 6ltal elfogadott
tartalmI szabdlyzat rendezi. A belsS ellen6rz6s feladata a Tdrsasdg tev6kenys6g6nek,
mu nkafolya matainak proaktiv, ,,audit" jelleg( vizsgdlata a ttirv6nyess6g 6rvenyestil6se, a

bels6 szab6lyzatok betartdsa, valamint a biztonsdg, 6ttekinthet6s6g ds a hat6konys5g
6rv6nyesi.il6se, tovdbbd a m(ik6d6si kock5zat minimaliz6ldsa 6rdek6ben.

4.10.3. A bels6 ellen6rz6s tev6kenys6g6t 6ves bels6 ellen5rzesi munkaterv, illetve annak
esetleges m6dositdsai alapj5n vdgzi, amelyet - az Eln6k- Vez6rigazgat6 v6lem6nyez6s6t
kcivet6en - a Feliigyel6bizottsdg fogad el. Szijks6g szerint un. soron kivtili vizsgdlatokat is

kezdem6nyezhet a FelUgyel6bizottsig vagy az Eln6k- Vez6rigazgat6 (ut6bbi esetben a

FeliigyelSbizottsdg el6zetes egyet6rt6s6vel).

4.10.4. A bels6 ellen6rz6s feladatai:

a) a Tdrsasdg folyamatos m(k6d6senek 6s gazddlkodds6nak kezel6s6vel j5r6 operativ
feladatok sza b d lysze rfis6gein e k ellen6rz6se,
esetlegesen felmerU16 szakmai hidnyossdgok megel5z6se, felt5r6sa 6s javaslatt6tel a

megszr,intet6sre,
folyamatos kapcsolattartds az MFB Zrt. Bels5 Ellen5rz6si lgazgat6sdg6val,
a Tdrsasdg bels6 szabiilyozottsdgdnak folyamatos ellen6rz6se annak 6rdekdben, hogy
a szabiilyozottsdg megfeleljen mind az MFB csoporti el6iriisoknak, mind a mindenkor
hat6lyos jogszabdlyoknak,

a bels6 ellen6rzes Sltal v6gzett vizsgdlatokban 6rintett szervezeti egys6gek dltal
k6szitett int6zked6si tervekben foglalt feladatok megval6sul6s6nak folyamatos
nyomon kcivet6se 6s ellen6rz6se.

b)

c)

d)

e)
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4.11. Marketing 6s Kommunikici6s teriilet

4.11.1. A tevekenys6g ell6t6sa c6gcsoporti strat6giSnak megfelel6en a Szolgdltatdsi Szerz6d6s
keret6ben tcirt6nik. A teriilet a T6rsasdg mflk<id6s6vel cisszeftigg6sben koordin6lja az aliibbi
marketing 6s kommunik6ci6s feladatokat, melynek keret6ben els6dleges szempont a Tdrsasdg
aktu6lis iizletpolitikai c6ljait szolgil6 ktils6 kapcsolati rendszer kiepitese, fejleszt6se 6s

karbantartisa:
a) A Tdrsasdg ktils6 6s bels6 kommunikdci6s, valamint marketing tev6kenys6g6nek

irdnyitesa, szervez6se, szab6lyos 6s hat6kony m0ktidtet6se.
b) Marketing, kommunikdci6s 6s PR 6ves strat6gia elk6szit6se, aktualizdl6sa, majd a

kapcsol6d6 operativ tervek v6grehajtdsa.
c) Az iigyfelekkel, partnerekkel val6 kommunikdci6 biztositisa, az ehhez kapcsol6d6

(online - offline) kommunikdci6s csatorndk m(kcidtet6se.
d) lntegrdlt marketing/PR kampSnyok kreativ kidolgozdsa ds lebonyolit6sa.
e) A Tirsasdg k[ils6 6s bels6 esem6nyeihez kapcsol6d6 marketing, kommunikici6s 6s pR

rendezv6nyek megszervezcise, lebonyolitdsa, feliigyelete.
f) A villalati vizu6lis arculat kialakit6sa, karbantart6sa 6s fe[igyelete. Arculati K6zikcinyv

elk6szit6se. Vizu6lis arculati eszk<izrik legydrtatdsa.
g) PR 6s sajt6kapcsolatok kiepit6se, gondoz6sa, sajt6megjelen6sek generdldsa, sajt6

megkeres6sek kezel6se, irSsbeli 6s sz6beli m6dia nyilatkozatok sz6vegez6se.
h) A napi sajt6- 6s m6diafigyel6s koordindl6sa, a vezet6s6g tijdkoztatdsa.
i) A marketing terrilethez kapcsol6d6 gydrtdsi feladatok (nyomda) elldt6sa,

megszervez6se.
j) A Tirsas5g ,,social media" feltileteinek m(kcidtet6se, tartalmi gondozdsa.
k) Viillalati szponzor6ci6 6s adomSnyozSs fel gyelete, koordindliisa.
l) Tdrsadalmi felel6ss6gvd llaldshoz kapcsol6d6 kampdnyok, projektek elinditSsa,

lebonyolitiisa.
m) A marketing 6s kommunikdci6s teriilethez kapcsol6d6 szabilyzatok elkeszit6se.
n) Bels6 kommunikdci6 kialak[t6sa, a Tdrsasdgon beli.ili rendezv6nyek lebonyolitdsa.
o) A Nemzeti Kommunikiici6s Hivatal jogdll6s5r6l 6s a korm6nyzati kommunik6ci6s

beszerz6sekr6l szolo L62/202O. (lV. 30.) Korm. rendelet alapjdn a k6telezS
adatszolgdltat6si ds j6vdhagyatdsi kdtelezettseg teljesat6se a Tdrsas6g marketing es
kommunikSci6s projektjei, kampdnyai kapcs6n.

p) Egyiittm(krid6si, kapcsolatta rtdsi 6s egyeztet6si k6telezetts6g az MFB Zrt. marketinB
6s kommunikdci6s szakterUlet6vel.

4.12.1. A tev6kenys6g ell6tdsa c6gcsoporti strat6giSnak megfelel6en a Szolgiltatdsi Szerz5d6s
keret6ben tdrt6nik. A ten-ilethez tartoz6 f6bb feladatok az aldbbiak.
a) Elemzesi 6s adatszolgdltatdsi feladatok

a befektet6si portfoli6val kapcsolatos bels6 elemz6si feladatok elv6gz6se,
kozremfikcid6s a T6rsas6g sz6mdra el6irt rendszeres adatszolgSltatisok
elk6szit6s6ben;
a T5rsasdgt6l k6rt ad-hoc adatszolgdltat5sok elk6szit6sdnek koordin6ci6ja /
r6szv6tel az ad atszolgS ltat5s elk6szit6s6ben;

4.12. Strat6gia



c) Hazai 6s nemzetk<izi kapcsolatok lejlesztdse 6s szakmai partneri egyiittmiikiiddsek

a T6rsas6g bels6 m(kcid6s6nek 6s folyamatainak visszam6r6se, javaslatt6tel a

folyamatok hat6konyabbd t6tel6re.

b) Strategia-a lkotdsi feladatok

d) Projektmenedzsment feladatok

a Tdrsasdg t<ibb szervezeti egys6gdt is 6rint6 6s/vagy a Vez6rigazgat6 iltal kiemelt
projektt6 nyilviinitott projektek tervez6s6nek (e16forrils, c6lok, titemez6s),
implementdci6jdnak 6s utdnk6vet6s6nek koordindci6ja, a projekt szakmai
megval6sit6sS6rt felel6s munkav6lla16k tdmogatisa a projekt eg6sze sor6n; a

projektek megval6sit6sdhoz sz0ks6ges er6forrisigdnyek felt6rkipez6se,
javaslatt6tel az er6forrdsok optim6lis tervez6s6re;
a T6rsasegon beltil zajlo kiemelt projektek st6tusz6nak folyamatos
nyomonk6vet6se;
a projektek utdnkcivet6se, hatSsainak elemz6se
egyes mu nkacsoportok vezet6se.

lV. A TARSASAG szABAryozorrsAcA, A MUNKAKAPCSoLAToK RENDSZERE

1. A T5rsasdg szabilyozottsita

A T6rsasdg a hatSlyos jogszab6lyok, az AlapszabSly, az alapit6i haterozatok, igazgat6sdgi
hat6rozatok, feltigyel5bizottsilgi hat6rozatok, valamint a Tiirsasilg bels6 szabdlyzatai 6s

utasit5sa i alapj5n mfikcidik.
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- r6szv6tel a T6rsasdg rrivid 6s hosszrlt6vrj rizleti strat6gidjdnak elk6szlt6s6ben, az

egyes szervezeti egys6gek 16szstrateSiiiinak 6sszehangol6sa;
- a strat6gia megva l6sitdsi hoz sztikseges er5forrdsok felt6rk6pez6se;
- a strat6gia megva l6sitds6 nak nyomonkclvet6se 6s koordin5ldsa.

hazai 6s nemzetkozi egyiittm(kcid6si 6s megjelen6si lehet6s6gek aktiv
monitorozdsa a Tdrsasdg sz6md ra;
kapcsolattart6s szakmai szervezetekkel, ipardgi szereplcikkel hazai es nemzetkdzi
szinten;
T6rsasdg Sltal tervezett szakmai partneri egytittm(krid6sek tartalmdnak kialakitdsa
6s v6glegesit6se;
relev6ns szakmai esem6nyek figyel6se, r6szv6tel ilyen esem6nyeken; a kialakitott
szakmai partneri egyUttmfi k6d6sek gondozdsa;

1.1. KcizevUl6skizii16laeosd6nt6sealapi6n:
- MFB lnvest Zrt. javadalmaz6si szabilyzata



7.2. Eln6k-Vez6rigazgat6 6ltal el6k6szitett, lgazgat6sdg Sltal j6v6hagyott, Alapszab6lyban
rogz,tett fontosabb szab6lyzatok, Alapdoku mentu mok

a) Szervezeti 6s M(kctd6si Szabdlyzat
b) Sz6mviteli Politika
c) P6nzkezel6siszabdlyzat
d) T6kebefektet6si Szabiilyzat 6s Eljdr6srend
e) Kockdz atkez e l6si (Kockizati Ellen6rz6si) Szabdlyzat
f) Befektet6skezel6siSzabdlyzat
g) M6sodlagos piaci vdllalati kdtv6ny viisdrl6si Szabdlyzat 6s Eljiiriisrend
h) Ugyletm in6sitesi 6s Ert6kveszt6si Szabilyzat

1.3. Szabdlyzat: A K6z gy(16s, az lgazgat6sdg, illetve az Elncik- Vez6rigazgat6 dltal elfogadott,
a T5rsasdgra irdnyad6, egys6ges szabdlyokat megfogalmaz6 szabdlyozSsi dokumentum. A
Szabdlyzatot, annak elfogadisdt, m6dositdsdt kcivet5en az Elncik- Vez6rigazgat6 kdteles a

T6rsas5gndl kihirdetni 6s alkalmaz6s6t elrendelni.

7.4. Utasitis: Az Eln6k- Vez6rigazgat6 6ltal a T;irsasdgra irdnyad6; vagy az Eln6k-
Vez6rigazgat6, a Vez6rigazgat6-helyettes, illetve lgazgat6 dltal egy vagy tribb szervezeti
egys6gre vonatkoz6, technikai, v6grehajt6si jellegfi szabilyokat megdllapit6 szab6lyoziisi
dokumentum.

1.5. A vezet6i hierarchidnak megfelel6en az alacsonyabb szintU rendelkez6s nem lehet
ellent6tes a magasabb szint(vel, az csak a fels6bb vezet6i utasit6ssal cisszhangban hozhat6
meg, 6s annak megval6sulSs6t kell szolgdlnia.

2. Munkakapcsolatokrendszere

A munkakapcsolatok rendszer6t a T6rsasdgndl a fUggelmi kapcsolat 6s az utasitdsi jog jelentik.
A fUggelmi kapcsolat ftigg6s6gi viszonyt, a szervezetek egymds a15- 6s f6l6 rendel6s6t jelenti.
A fiigg6s6gi viszony a gyakorlatban azt fejezi ki, hogy a munkaszervezeti hierarchia ktilonbrjzS
szintjein elhelyezked5 vezet6k irdnyitj5k, vezetik beosztottjaikat, kdz6ttiik fcrl6- 6s

alSrendelts6gi viszonyok letesiilnek. A fUggelmi kapcsolat els6sorban utasitdssal, ellen6rz6si
6s beszdmoltatdsi jogok gyakorlSsdn keresztiil ervenyesril. A T6rsasdg valamennyi
alka lmazottjdnak 6ltal6ban k6zvetlen felettese, vagy annak helyettese adhat utasitdst. Az
utasitds sz6beli vagy ir6sbeli lehet.

2.L. Egyeztet6si, kapcsolattartisi k6telezetts6g

2.1.1. Minden olyan int6zked6sn6l, amely mds szervezetnek vagy egys6gnek a m(k6d6si
teriiletdt 6rinti, az int6zked6seket megel6z6en a vezet6knek egyeztet6si kdtelezetts6gi] k van.

2.7.2. A Tdrsas6g valamennyi vezet6je 6s munkatdrsa kciteles a feladatok v6grehajtdsilban
egyiittm(kcid n i. A munkav6gzesUk sordn tudomdsukra jutott, de m6s szervezeti egys6g
feladatkci16be tartoz6 t6nyt, adatot, tapasztalatot kcitelesek haladektalanul az 6rdekelt
szervezeti egys6ghez tov5bbitani. Az crndl16 szervezeti egys6gek kdzdtti egyiittmUkdd6s
kialakit6siiert az cindll6 szervezeti egys6gek vezet6i a felel6sek. Az egyeztet6sdrt, illetve az6rt,
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hogy a feladat elldtdsdban a tdbbi 6rintett szervezeti egys6g Slldspontja osszehangoltan
6rv6nyesiilj6n, az a szervezeti egys6g felel6s, amelynek a Szabdlyzat szerint az Ugy int6z6se a

feladatk616be tartozik, vagy akit erre az Elncik- Vez6rigazgat6 kijelcilt.

2.1.3. Ha egy feladat megoldisiban t6bb szervezeti egys6g 6rintett, a feladat elv6gz6s66rt az

els6 helyen kijeldlt szervezeti egys6g a felelSs, amely egyrittal k6teles gondoskodni az

egyeztet6s kezdem6nyez6s6r6l annak 6rdek6ben, hogy a megold6sban a tdbbi erdekelt
szervezeti egys6g dlldspontja 6sszehangoltan 6rv6nyesi.ilj6n. Ehhez a k<izremfikcid6 szervezeti
egys6gek szakter lettik szempontjait feltdr6 munkar6szeket, 6szrev6teleket, javaslatokat
adnak. A nem 6rv6nyesitett javaslatokr6l a javaslattev6t tej6koztatni kell. Vdlem6nyeltdrds
eset6n a szervezeti egys6geknek egymds kdzdtt egyeztetni[ik kell, ennek eredm6nytelensdge
eset6n a k6zcis felettes vezet6 ddnt.

2.1.4. A szervezeti egys6g feladatait elsdsorban sajdt foglalkoztatottjai Sltal k6teles ellStni. Ez

nem 6rinti a szervezeti egys6g vezet6j6nek azt a jogdt, hogy a feladat szakszer(, 6sszetett
megolddsShoz eseti jelleggel krils6 szak6rt6t, kutat6int6zetet vegyen igenybe vagy egyes
k6rd6sek megolddsdhoz eseti jelleggel ki.ils6 szerw6l szakv6lem6nyt k6rjen.

2.1.5.A2 Elnok- Vez6rigazgat6 az cisszetett megkdzelit6st 6s tcibb szakter[ilet szoros
egyiittm( kdd6set ig6nyl6 feladat elv6gz6se 6rdek6ben a feladatkciriikben 6rintett vezet6k 6s

tdrgykrir szerint illet6kes fogla lkoztatotta k hat6kony egyi.ittm (krid6s6vel megval6sul6
csoportos munkav6gz6st rendelhet el.

2.1.6. A csoportos mu n kav6gz6s sord n a feladatk6rU kben 6rintett vezet6ket 6s tdrgyk6r szerint
illet6kes foglalkoztatottak a komplex feladat megfelel5 hatilrid6ben tcirt6n6 elv6gz6se
6rdek6ben kiemelt egyuttm(k6d6si kcitelezetts6g 6s felel5ss6g terheli.

2.1.7. A mu n kakapcsolatok formdja Slta lSban sz6beli, kiv6teles esetben - ha ez valamely okb6l
indokolt, illetve, ha a kapcsolatfelv6tel igazgat6s6gok kcizcitt tcirt6nik - akkor irdsbeli. Az tigyek
termiszet6t6l, az operativ int6zked6s szti ks6gess6g6t6l frigg6en kell a munkakapcsolatok
legc6lszer(bb form6jdt alkalmazni rigy, hogy annak eredmenye hat6kony Ugyintez6st
biztositson.

2.1.8. A szervezeti egys6gek vezet6i hatdrozzdk meg a beosztott munkav5llal6k szdmdra a

feladatokat:
a) munkak6ri leir6s(ok)ban,
b) egy adott munkafeladat elv6gz6s6re kialakitott munkacsoport eset6ben konkr6t

utasitiis formdjdban,
c) kcizvetlen sz6beli utasitdsk6nt. Ennek eset6ben a beosztott dolgoz6 jogosult kdrni a

munkautasitds kiadSs6t ir6sos form6ban, de az irdsos utasitiis k6r6se nem fUggesztheti
fel a munkautasitAs vegrehajtiisdt.

2.2. Helyettesitds

2.2.1. Az Elncik- Vez6rigazgat6t tdvoll6te eset6n a Vez6rigazgat6-helyettes helyettesiti. Az

Elnrik-Vez6rigazgat6 a helyettesit6s6re eseti vagy id5szakos jelleggel meghatalmazhatja a

c6gjegyz6sre jogosult mu n kav6llal6kat, kiv6ve a munk6ltat6i jogok gyakorlSsa.
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2.2.2. Az Elnrik- Vez6rigazgat6t helyetteslt6 szem6ly mindazon jogokat gyakorolhatja, amelyek
az Elncjk- Vez6rigazgat6t megilletik, az aldbbi elt6r6sekkel:

a) nem gyakorolhatja azokat a jogokat, amelyeket a Kcizgyfil6s kizir6lag az Elncik-

Vezdrigazgat6 16sz6re tart fenn,
b) nem gyakorolhat munkAltat6i jogokat,
c) a helyettesitds id6tartama alatt k6teles betartani a helyettesit6s m6djdra el6irt

utasitisban meghat6rozottakat.

2.2.4. Az egyes szervezeti egys6gek vezet6i sajdt maguk kritelesek gondoskodni a

tdvolldttjkben tcirtdn6, a T6rsasdg szabelyzatainak megfelel6 helyettesit6sti k16l.

V. zAR6 RENDELKEzESEK

A jefen szabdlyzatot az MFB lnvest Befektet6si 6s Vagyonkezel6 Z6rtkorlen M(kdd6
R6szv6nytd rsasdg lgazgat6sdg5nak el6zetes, 112023. (1.13.1 szdmri hatdrozatdval
megtcirt6nt v6lem6nyez6s6vel az Elncik-Vez6rigazgat6 l6pteti hatdlyba. Az Elncik-
Vez6rigazgat6 a jelen szab6lyzat hatdlyba l6ptet6s6vel egyben hatilyon kivtil helyezte a

kordbbi Szervezeti 6s M0kod6si Szabdlyzat 18. sz5mrl m6dosit6s6t.
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2.2.3. Az Eln<ik- Vez6rigazgatd bdrmely m5s munkavSllal6t helyettesithet.



1. szdm0 mel16klet: Szervezeti diagram
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