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Befektetési Szabályzata 

 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. törvény 45. § rendelkezéseinek megfelelve a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület küldöttgyűlése a következő Befektetési Szabályzatot alkotja, 
annak befektetési tevékenysége szabályozása céljából. 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
A jelen szabályzat hatálya az Egyesület befektetési tevékenységére terjed ki, az Egyesület befektetési 
tevékenysége során kell alkalmazni.  
 
Jelen szabályzat szerint befektetési tevékenységnek minősül az Egyesület saját eszközeiből történő 
értékpapír (beleértve az állampapírt, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírt, államkötvényeket, stb. is), 
vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy megszerzésére, 
gazdasági társaság alapítására, vagy társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű 
jogmegszerzésére irányuló tevékenység. 
 
Jelen szabályzat nem terjed ki az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközök bankszámlán, 
megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására. A bankszámlán történő lekötésről az Elnök 
határoz, és az éves beszámoló keretében beszámol a Küldöttgyűlésnek. 
 
 

2. Az Egyesület befektetési tevékenységének célja 
 

A befektetési tevékenység célja a fel nem használt, tartalékolt pénzeszközök befektetése.  
 
Az Egyesület befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabályban megfogalmazott (közhasznú) 
céljainak megvalósítása érdekében folytathat, olyan mértékben és olyan befektetési eszközökkel, hogy 
azokat nem veszélyeztetheti. A befektetésekkel kapcsolatos döntések során  lehetőség szerint törekedni 
kell arra, hogy a befektetés az Egyesület részére hasznot eredményezzen vagy költséget csökkentsen, és 
az adott befektetés az Egyesület közhasznú céljaihoz méltó, illetve azokat kiszolgáló legyen. 
 
 

3. Befektetési alapelvek: 
 
Haszon: 
Az Egyesület befektetéseinél lehetőség szerint törekedni kell haszon elérésére, vagy költségek 
csökkentésére, figyelembe véve a gazdaságossági kérdéseket. A befektetési a tevékenységekből 
származó haszon, kamat, árfolyamnyereség az eszközök befektetéséből származó bevétel.  
 
Az Egyesület a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban 
megfogalmazott (közhasznú) célokra köteles fordítani.  
 
Nyilvántartási kötelezettség: 
 
A tartós (1 éven túli) befektetéseket a főkönyvben a befektetett eszközök között, a rövid távú 
befektetéséket a forgóeszközök között kell nyilvántartani. Az Egyesület a befektetésekről egyedi, 
analitikus nyilvántartást vezet könyvelésében.  
 
 

4. Az egyes befektetési formákra vonatkozó szabályok és döntéshozatali eljárás 



 
Általános szabályok: 
 
Befektetési tevékenység megkezdésére, a befektetés módjára, időtartamára, a befektetendő összegre, a 
befektetési tevékenységből származó eredmény felhasználására, a befektetési tevékenység 
megszüntetésére az Elnök és az ügyvezető igazgató tesz javaslatot, készíti elő és terjeszti az Elnökség 
elé. A befektetési tevékenységről – a Felügyelő Bizottság előzetes vizsgálatát és javaslattételét követően 
– az Elnökség jogosult dönteni, egyszerű szótöbbséggel. A befektetési döntések végrehajtásáért az Elnök 
és az ügyvezető igazgató felelős.  
 
Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban fennálló tagsági viszony  
 
Az Egyesület szerezhet gazdasági társaságban vagyoni részesedést, illetve alapíthat gazdasági társaságot. 
 
Az Egyesület által alapított társaság tevékenységének, céljainak összhangban kell lennie az Egyesület 
Alapszabályban meghatározott céljaival, és nem lehet ellentétes az abban foglaltakkal. 
 
Gazdasági társaság alapításához, gazdasági társaságban tulajdonrész megszerzéséhez, illetve 
elidegenítéséhez, továbbá az Egyesület többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság átalakításához, 
más társasággal való összevonásához, megszüntetéséhez, a törzstőke emeléséhez vagy leszállításához az 
általános szabályok szerint az Elnökség döntése szükséges.    
 
 
Olyan gazdasági társaságba, melyben az Egyesületnek tulajdonrésze van, vezető tisztségviselőt az 
Elnökség delegálhat.  
 
Úgyszintén az elnökség jogosult a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan az alapítót megillető 
jogkörök gyakorlására. A gazdasági társaságban az Egyesületet mint tulajdonost, az Elnök vagy az 
ügyvezető igazgató képviselheti, illetve a gazdasági társaság cégiratainak aláírására az Egyesület 
képviseletében is ők jogosultak.  
 
 
Ingatlan, egyéb hosszú távú befektetési eszközök: 
 
Ingatlan, vagy más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzése, vagy elidegenítése, 
jelzáloggal való megterhelése, kizárólag a közhasznú alaptevékenység körébe tartozó működés 
érdekében, a 10.000.000,-Ft azaz tízmillió forint összegig az Elnökség döntési kompetenciájába tartozik, 
a felett szerződéskötés csak a Küldöttgyűlés hozzájárulásával lehetséges.  
 
Hiteljogviszony, kölcsön: 
 
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
Az Egyesület Küldöttgyűlése dönt olyan hitel, kölcsön felvételéről, amely meghaladja a 10.000.000 Ft-
ot, azaz tízmillió forintot. Ezt az összeget el nem érő hitel, kölcsön felvételéről az Egyesület Elnöksége 
dönt. 
 
 

5. Beszámoló a befektetési tevékenységről 
 
Az Elnökség a közhasznúsági mellékletben külön pontban köteles az Egyesület befektetési 
tevékenységéről beszámolni a Küldöttgyűlésnek. 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. 
 
 

6. Az Egyesület befektetési tevékenységének felügyelete 



 
A sportegyesület befektetési tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi a Küldöttgyűlés számára. 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 
A Befektetési Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései és az Egyesület egyéb 
szabályzatai az irányadók. 
 
A befektetési szabályzatot, illetve annak módosításait a Felügyelőbizottság véleményének kikérését 
követően, a Küldöttgyűlés fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. 
 
Jelen szabályzat a Küldöttgyűlés jóváhagyó határozatának napján lép hatályba, és visszavonásig 
érvényes. 
 
 
Jóváhagyás: az Egyesület Küldöttgyűlése 4/2015. (V. 26.) számú határozatával a jelen szabályzatot 
elfogadta. 
 
Hatályos: 2015. május 26-tól.  
 
 
Kelt: Budapest, 2015. május 26.  
 
 
 

Dr. Karácsony András 
a BEAC elnöke 


