Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő
Egyesülete
Befektetési és kockázatkezelési Szabályzat

A FilmJus Filmszerzık és Elıállítók Szerzıi Jogvédı Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Küldöttgyőlése az
alábbiakban határozza meg az Egyesület
BEFEKTETÉSI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT

I.

Általános szabályok

1.

Az egyesületi vagyon az Alapszabály szerinti célok elérését, és az ehhez kapcsolódó tevékenység ellátását
szolgálja, más célra kizárólag az Alapszabály rendelkezéseinek keretei közt használható. Az Egyesület
mőködésének és vagyonkezelésének adminisztratív költségeit elsısorban jogdíjbevételébıl, valamint tagdíjés kamatbevételekbıl fedezi.

2.

Az Egyesület vagyonát az alábbi két részre különíti el:
 saját vagyona, melyre nem áll fenn jogosulti igény, és a
 jogosultak részére kifizetendı jogdíjak.

3.

Az Egyesület saját vagyonának befektetése mind rövid, mind közép, mind hosszú távra lehetséges. A
jogosultak részére kifizetendı jogdíjak azon részének befektetése, melynek kifizetése várhatóan a közeli
jövıben esedékes, csak rövid távon lehetséges, és a kifizetést a befektetés nem akadályozhatja.

4.

A vagyon bármilyen idejő befektetése esetén úgy kell eljárni, hogy a befektetés ne eredményezhessen
vagyonvesztést. Ennek megfelelıen nem alkalmazható olyan pénzpiaci eszköz, melynek használata során
fennáll a befektetett tıke – akár csak részleges – elvesztésének lehetısége. A befektetési lehetıségek
közül csak olyan alkalmazható, mely esetében a pénzügyi szolgáltató legalább tıkegaranciát biztosít.

II.

A Küldöttgyőlés feladatköre

5.

Elfogadja a Befektetési és Kockázatkezelési Szabályzatot, mely tartalmazza a rendelkezésre álló vagyon
befektetésének és a befektetésekkel kapcsolatban felmerülı kockázatok kezelésének alapvetı szabályait.

6.

Elfogadja az Egyesület éves mőködési költségvetését és az éves beszámolót, valamint ennek keretében a
befektetési és kockázatkezelési tevékenységrıl szóló tájékoztatást. Mind a költségevetés, mind a beszámoló elfogadásakor meghallgatja a Felügyelı Bizottság beszámolóját.

7.

Bármely ügyben a Vezetıségre és az Elnökre vonatkozó kötelezı döntést hozhat, ha azt a vagyon kezelésével kapcsolatosan szükségesnek látja.

III.

A Vezetıség feladatköre

8.

Az Elnök és a Gazdasági Vezetı által szolgáltatott adatok alapján figyelemmel kíséri és meghatározza a
befektethetı vagyon mértékét.

9.

Figyelemmel kíséri az elérhetı befektetési lehetıségeket és az elérhetı elınyök illetve költségek figyelembe
vételével dönt az igénybevételérıl, meghatározza a befektethetı vagyon konkrét mértékét, a befektetés
idejét.

10. Meghatalmazhatja az Elnököt a lehetséges befektetési szolgáltatókkal történı tárgyalásra.
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11. Haladéktalanul kezdeményezi a Küldöttgyőlés összehívását, ha a befektetésekkel kapcsolatban olyan váratlan esemény történik, ami jelentıs vagyonvesztést eredményezhet, vagy veszélyeztetheti az Egyesület
mőködését.
IV.

Az Elnök feladatköre

12. Az Elnök feladata a 10. és 11. pontok szerinti döntések végrehajtása, a szükséges szerzıdések aláírása.
13. Amennyiben a Vezetıség által meghatározott vagyonrész befektetése esedékes, úgy megvizsgálja az elérhetı befektetési lehetıségeket, azokat összehasonlítható módon, döntésre a Vezetıség elé terjeszti.
14. Haladéktalanul összehívja a Küldöttgyőlést – a Vezetıség és a Felügyelı Bizottság értesítésével egyidejőleg – ha olyan tény, körülmény jut a tudomására, mely a befektetett vagyont jelentıs értékvesztéssel
fenyegeti.
V.

Kockázatkezelés

15. Kockázatnak minısül valamennyi olyan jövıbeli esemény bekövetkezésének lehetısége, mely a befektetett
vagyonra negatív hatással lehet, így pl. a várhatóan negatív hatással járó politikai, társadalmi, gazdasági
események, jogszabályváltozás, stb.
16. Az Egyesület befektetett vagyonának kockázatait az Elnök, az Ügyvezetı Igazgató és a Gazdasági Vezetı
bevonásával, folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az Ügyvezetı Igazgató és a Gazdasági Vezetı
haladéktalanul köteles jelezni az Elnöknek, ha mőködése területén olyan adat merül fel, amely a befektetett
vagyonra vonatkozóan kockázatot jelenthet.
17. Az Elnök mind a saját mőködése körében, mind a 16. pont szerinti jelzések alapján mérlegeli az adatok
alapján várható kockázat mértékét, és szükség esetén azt döntési javaslattal együtt a Vezetıség elé,
jelentıs szintő kockázat esetén a Küldöttgyőlés elé terjeszti. Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell a releváns
információkat, valamint a döntési alternatívákat, azok lehetséges eredményének bemutatását.
18. Az Egyesület valamennyi alkalmazottja köteles jelezni az Elnök vagy az Ügyvezetı Igazgató felé, ha olyan
adat jut a tudomására, mely alapján fennállhat a befektetések vagyonvesztésének kockázata.
Jelen szabályzatban foglaltak 2016. május 12. napjától alkalmazandók és visszavonásig érvényesek. A szabályzatot szükség szerint felül kell vizsgálni, azt módosítani kell. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyesület
minden tisztségviselıjére és munkavállalójára, akik a szabályzattal kapcsolatosan feladatokat látnak el.
Budapest, 2016. május 12.

FILMJUS Egyesület Küldöttgyőlése
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