
 
EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE  

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZATA 
 
 

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (a továbbiakban „Egyesület”) a 2012. 
május havának 10. napján, Keszthelyen megtartott Közgyűlésén – a Felügyelő Bizottság 
döntésének figyelembe vételével – az alábbi befektetési szabályzatot fogadta el:   
 
 

1. Általános rendelkezések    
 

1.1. A jelen befektetési szabályzat hatálya az Egyesület saját eszközeiből történő 
értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más 
egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységre 
terjed ki. 

 
1.2. Az Egyesület nem jogosult olyan társaságban társasági részesedést szerezni, amelyben 

a felelősségének mértéke meghaladná az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás 
mértékét (Pl.: nem lehet betéti társaság beltagja vagy közkereseti társaság tagja). Az 
Egyesület csak olyan mértékben és olyan befektetési eszközökkel végezhet befektetési 
tevékenységet, amely nem veszélyezteti a közhasznú tevékenységét.  

 
 

2. Az Egyesület befektetési tevékenységének célja: 
   

2.1. Az befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabályban az Egyesület célja és 
feladataiként megfogalmazott célok megvalósítása érdekében folytathat, olyan 
mértékben és olyan befektetési eszközökkel, hogy azokat nem veszélyeztetheti.  

 
2.2. Az Egyesület a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 

az Alapszabályban megfogalmazott célokra köteles fordítani. 
 

2.3. Az Egyesület nem szerezhet olyan társaságban társasági részesedést, amelyben a 
felelősségének mértéke meghaladná az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás 
mértékét.   

 
 

3. Döntéshozatali eljárás:    
 

3.1. Befektetési tevékenység megkezdésére, a befektetés módjára, a befektetendő összegre, 
a befektetési tevékenységből származó eredmény felhasználására, a befektetési 
tevékenység megszüntetésére az Elnökség tesz javaslatot, és terjeszti a Közgyűlés elé 
amennyiben Egymillió Forintot meghaladó vagyont érint, ekkor a befektetési 
tevékenységről a Közgyűlés jogosult dönteni, egyszerű szótöbbséggel.  

 
3.2. Amennyiben a befektetési tevékenység alkalmanként Egymillió Forint alatti vagyont 

érint, a befektetési tevékenységről az Elnökség jogosult dönteni. Határozatát azonban 
ekkor is köteles az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra 
hozni.    
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4. Beszámoló a befektetési tevékenységről:   

  
Az Elnökség a közhasznúsági jelentésben külön pontban köteles az Egyesület befektetési 
tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek. Ennek során az Elnökség köteles részletes 
kimutatásban beszámolni minden, az Egyesületet érintő befektetési tevékenységről, az 
egyes befektetések módjáról, az abban résztvevő összegekről, a befektetési tevékenységgel 
elért eredményekről, valamint annak felhasználásáról.  

 
 

5. Záró rendelkezések:    
 

A Befektetési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(„Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok, 
valamint az Egyesület belső szabályzatai az irányadók.  

   
A Közgyűlés a Befektetési Szabályzatot – a Felügyelő Bizottság 1/2012. (04.13.) számú 
döntésének figyelembe vételével – 2012. április havának 13. napján fogadta el. 
 
  
Budapest, 2012. május havának 10. napján 
 
                                                                                                        
 
                                                                                                       
                                                                                                        Egyesület Elnöke 


