
 
 
 
 
 
 
 
 

A BUDAPEST EVEZŐS EGYESÜLET 
 
  
 

Befektetési Szabályzata 
 
 
 



1. Általános rendelkezések 
Jelen szabályzat hatálya a sportegyesület saját eszközeiből történő értékpapír, vagyonértékű jog, 

ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy megszerzésére irányuló 
tevékenységre terjed ki. 
 
2. A sportegyesület befektetési tevékenységének célja 
• A sportegyesület befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabály 2. pontjában megfogalmazott 

célok megvalósítása érdekében folytathat, olyan mértékben és olyan befektetési eszközökkel, hogy 
azokat nem veszélyeztetheti. 

• A sportegyesület a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabály 
2. §-ba megfogalmazott célokra köteles fordítani. 

• A sportegyesület nem szerezhet olyan társaságban társasági részesedést, melyben a felelősségének 
mértéke meghaladná az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékét.  

 
 
3. Döntéshozatali eljárás 
• Befektetési tevékenység megkezdésére, a befektetés módjára, a befektetendő összegre, a befektetési 

tevékenységből származó eredmény felhasználására, a befektetési tevékenység megszüntetésére a 
Elnökség tesz javaslatot, és terjeszti a Közgyűlés elé amennyiben az egymillió forint értéket meghaladó 
vagyont érint. Ekkor a befektetési tevékenységről a közgyűlés jogosult dönteni, egyszerű 
szótöbbséggel. 

 
• Amennyiben a befektetési tevékenység alkalmanként egymillió forint alatti vagyont érint, a befektetési 

tevékenységről az Elnökség jogosult dönteni. Határozatát azonban ekkor is köteles a szervezet 
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni, valamint az Felügyelő Bizottság részére 
megküldeni. 

 
 
4. Beszámoló a befektetési tevékenységről 
A Elnökség a közhasznúsági jelentésben külön pontban köteles a sportegyesület befektetési 
tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek. Ennek során az Elnökség köteles részletes kimutatásban 
beszámolni minden, a sportegyesületet érintő befektetési tevékenységről, az egyes befektetések 
módjáról, az abban résztvevő összegekről, a befektetési tevékenységgel elért eredményekről, valamint 
annak felhasználásáról. 
 
 
5. A sportegyesület befektetési tevékenységének felügyelete 
A sportegyesület befektetési tevékenységét a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni. 
 
 
6. Záró rendelkezések 
      A Befektetési Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv., a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint a Ptk. 1959. évi IV. tv. vonatkozó 
rendelkezései és a sportegyesület egyéb szabályzatai az irányadók. 
 
 
 
A Közgyűlés a Befektetési Szabályzatot a 2005. szeptember 17-én fogadta el. 
 
 
 


