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Emlékeztető
a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  

(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)  
elnöksége határozatának elfogadásáról az egyesület Befektetési szabályzatáról 

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület elnöksége az MTBT Felügyelő Bizottsága 2022. 
december 10-én kelt, 2022/03 sz. támogató határozatának figyelembevételével 2022. december 13-án, 
betartva az MTBT létesítő okiratában a távszavazás módjára vonatkozó rendelkezéseket, távszavazással, 
egyhangúlag elfogadta az egyesület Befektetési szabályzatát az alábbi szöveggel. A távszavazásban az 
elnökség mindhárom tagja részt vett.  

“A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület  
(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)  

Befektetési szabályzata 
(elfogadta az MTBT elnöksége 2022. december 13-án) 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint befektetési tevékenységnek minősül a közhasznú szervezet saját 
eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más 
egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenysége.  

A civil törvény 2. cikkelyének 11. c) pontja kimondja, hogy a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági 
részesedésbe történő elhelyezése nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek.  

E törvény 14. fejezetének 45. § értelmében a befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek a 
befektetés megkezdése előtt befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet elfogadása előtt véleményeznie 
kell a szervezet Felügyelő Bizottságának.  

Az MTBT létesítő okirata IV. fejezetének 3. c) pontja értelmében az egyesület elnökségének feladata az éves 
költségvetés elfogadása a taggyűlés által meghatározott éves gazdálkodási elvek alapján, az  egyesületi 
vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó 
döntések meghozatala és végrehajtása. A hatályos létesítő okirat nem utal a taggyűlés hatáskörébe az 
egyesületi vagyon befektetésével kapcsolatos döntést.  

A fentiekkel összhangban az egyesület elnöksége az egyesület Felügyelő Bizottsága írásos támogató 
véleményét figyelembe véve elfogadta az alábbiakat: 

1. Jelen szabályzat nem terjed ki az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközök bankszámlán, 
megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására. 

2. A befektetési tevékenység célja az egyesület éves költségvetésének megvalósításához, éven túli 
kötelezettségeinek teljesítéséhez számításba nem vett, tartalékolt pénzeszközeinek befektetése azok 
értékének megőrzése és a költségek csökkentése érdekében.  

3. Az egyesület csak az Alapszabályban rögzített céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet befektetést. A befektetésekből származó haszon az egyesület létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú céljaira fordítandó. 

4.   Az egyes befektetési formákra vonatkozó rendelkezések: 

4.1. Az egyesület saját eszközeit kizárólag magyar állampapírba fektetheti, s azt vagy az egyesület Magyar 
Államkincstárnál vagy a számlavezető bankjánál vezetett értékpapír nyilvántartási számláján tarthatja.  

4.1.1. Az állampapírok után fizetett kamatot, diszkont kincstárjegyek esetében a befektetés eredményét vagy 
ugyanezen az értékpapír befektetési számlán kell tartani további befektetés céljából, vagy át kell vezetni az 
egyesület pénzforgalmi számlájára.  

4.1.2. A konkrét befektetésekre (azok módjára, időtartamára, összegére, várható eredményére, valamint az 
egyesület tulajdonában lévő állampapír esetleg lejárat előtti visszaváltására, stb.) elsősorban az egyesület 
elnöke tesz javaslatot az elnökségnek, de az elnökség tagjai is javaslatokkal élhetnek.  

4.1.3. Az értékpapírokkal kapcsolatos minden ügylethez az egyesület elnökségének többségi határozata 
szükséges.  
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4.1.4. Az elnökség befektetési döntéseinek végrehajtásáért az egyesület elnöke felelős.  

4.1.5. Az értékpapír nyilvántartási számla feletti rendelkezésre az egyesület létesítő okiratában foglaltaknak 
megfelelően az egyesület elnöke és az egyesület alelnöke külön-külön, önállóan  jogosult, kizárólag az adott 
ügyletre vonatkozó elnökségi határozatnak megfelelően. 

4.2. Az egyesület nem folytat társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb 
éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységet. 

5. Az egyesület elnöksége évente önálló napirendi pontként, kellően részletes jelentést készít a taggyűlésnek 
az egyesület befektetési tevékenységéről. Azt a taggyűlésnek kell jóváhagynia az éves beszámoló és 
közhasznúsági melléklete elfogadásával egyidejűleg. A jelentés nyilvános és az elnökség közzéteszi azt az 
egyesület honlapján. 

6. Az egyesület befektetési tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi utólagos ellenőrzés keretei között.  

7. A tartós (1 éven túli) befektetéseket a főkönyvben a befektetett eszközök között, a rövid távú 
befektetéseket a forgóeszközök között kell nyilvántartani. Az egyesület a befektetésekről egyedi, analitikus 
nyilvántartást vezet könyvelésében. 

8. A befektetési szabályzatot az elnökség többségi határozatával módosíthatja, visszavonhatja, ha a tervezett 
módosítást, visszavonást, a Felügyelő Bizottság előzetesen elfogadott írásos határozatával támogatta. Az 
elnökség és a Felügyelő Bizottság közötti feloldhatatlan véleménykülönbség esetén az elnökség a taggyűlés 
döntését kérheti a vitatott kérdésben. 

9. A befektetési szabályzat nyilvános, annak elfogadásáról és esetleges további módosításairól az arra 
vonatkozó elnökségi döntést követő 8 napon belül tájékoztatni kell az egyesület tagjait és azt közzé kell tenni 
az egyesület honlapján. 

10. Jelen Szabályzat az Egyesület elnökségének 2022. december hó 13-i elfogadó határozata alapján 2022. 
december hó 14-én lép hatályba.” 

Budapest, 2022. december 13. 

Az emlékeztetőt készítette:     Szabó István sk., az egyesület elnöke


