
PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR
ALAPSZABÁLYA

I.
1./ A sportegyesület neve: Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör (POEÜ SK.)

Székhelye: 7633 Pécs, Építők útja 14/a.
Színe: kék-sárga
Jelvénye: sárga keretben, kék mezőben vörös kereszt, benne serleg és kígyó.
Alapításának éve: 1950.

2./ A sportegyesület működési területe: Baranya megye
3./ A sportegyesület a Baranya megyei egészségügyi intézmények dolgozói részére alakult,de

az egyesület tagja lehet nem egészségügyi foglalkozású személy is.
4./ A Sportkör felügyeletét a Baranyamegyei Főügyészség látja el. Az egyesületet a Pécsi

Törvényszék jegyzi be.(Pk60149/1989 312/1989)
5./ A sportegyesület pártoktól független, országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat,

ugyanígy nem támogat anyagilag, vagy egyéb módon megyei vagy önkormányzati
képviselőt sem. Politikai pártoktól és egyéb politikai szervezetektől támogatást nem
fogad el.

II.
A sportegyesület célja, tevékenysége, feladatai

6./ A sportegyesület célja a tagjai részére a szabadidőben végzett sportolás, testedzés, felüdülés
lehetőségének biztosítása,  ilyen igények felkeltése – az egészség megőrzés érdekében is.
Ennek keretében a sportegyesület elsősorban az egészségügyi intézmények
dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról igyekszik gondoskodni, elősegíti az
egészségügyi, oktatási intézmények tanulóinak sporttevékenységét. Ezen túlmenően
sportolási lehetőséget biztosít minden pécsi lakós részére.
A sportegyesület céljához anyagi alapok biztosítása érdekében vállalkozási
tevékenységet is folytat.

III.
A sportegyesület tagsága és pártoló tagsága

7./ A sportegyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban
vállalja, hogy résztvesz a sportegyesület tevékenységében. Kiskorú állampolgár is felvehető
tagként a sportegyesületbe, részükre ifjúsági csoportok létesíthetők.
Nem magyar állampolgár is tagja lehet a sportegyesületnek.
A sportegyesületnek pártoló tagja is lehet. Pártoló tagként felvehető az a természetes
személy aki ezt írásban kéri és nyilatkozatban vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek
erkölcsi és anyagi támogatását.
A sportegyesületben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is
pártoló tag lehet, ha a szervezet képviselője nyilatkozatban vállalja a sportegyesület
anyagi támogatását.
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8./ A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság, pártolótagság

felvétellel keletkezik és kilépéssel, tagságról való lemondással szünhet meg. A felvételt
illetve a tagság megszüntetését kérő írásos nyilatkozatot az Elnöknek kell eljutatni. A
tagság az Elnöktől erre kapott válasz   átvételének időpontjában keletkezik illetve
szünik meg.
A tagság a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás megfizetésének – előzetes írásos

figyelemfelhívást követően– hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása,továbbá
természetes személy  halála esetén törléssel,  az Alapszabálynak ellentmodó, súlyos
sportszerütlen magatartás megállapítása esetén,- kizárással szűnik meg.

9./ A sportegyesületi tagok felvétele a tagság önkéntes megszünésének tudomásulvétele az
Elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör az Elnökre átruházható.
A tagság törléséről és a kizárásról az Elnök javaslatára az Elnökség - rendkívüli -
ülésén kell határozni. A kizárási javaslat esetén az ügy előzetes kivizsgálására az
Elnök 3 tagu, alkalmi fegyelmi bizottságot kér fel a Sportkör tagjai közül. E bizottság
megvizsgálja az ügy minden vonatkozását és meghallgatja az ügyben érintett,
előzöleg írásban értesített személy(eke)t is.  A vizsgálat eredményét az Elnökség
ülésén ismertetni kell. Az elnökségi ülésre az érintett tagot, képviselőjét meg kell
hívni (halálesettől eltekintve) és az ügyben meg kell hallgatni. Az Elnökségi ülés az
ügyben hozott, irásba foglalt ,érintett tagnak átadott határozata ellen annak
átvételétől számitott 15 napon belül Közgyűléshez lehet  fellebezni. E nélkül a
határozat 15 nap után érvénybe lép

IV.
A sportegyesületi rendes tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei .

10./ A sportegyesületi rendes tag jogai:
a./ Részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, részt vehet az elnökség tagjainak és
tisztségviselőinek, valamint a számvizsgáló bizottság tagjainak és elnökének
megválasztásában, határozatok meghozatalában,( 14 év alatti tag törvényes képviselője
útján szavazhat)
b./ Életkori sajátságainak megfelelő tisztségre választható,  (képviselettel járó tisztségre
csak nagykorúság esetén),
c./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben,
bíróság előtt – tudomásul jutástól számított 30 napon belül – megtámadhatja a
sportegyesület törvénysértő határozatait.
d./ A sportegyesület Elnöksége által meghatározott módon részt vehet a bizottságok,
szakosztályok, sportcsoportok munkájában, használhatja a sportlétesítményeket,
sportfelszereléseket, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét.
e./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

11./ A sportegyesületi rendes tag kötelességei:
a./ Az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak
végrehajtása,
b./ A tagsági díj fizetése, a sportegyesületi vagyon óvása,
c./ Sportszerű magatartás.
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12./ A sportegyesületi pártoló tag (természetes személy) jogai:

a./Tanácskozási joggal résztvehet a sportegyesület közgyűlésén
b/ Javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban,
c./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a
sportlétesítményeket,

13./ A pártoló tag (természetes személy) kötelességei:
a./ Az alapszabály betartása,
b./ A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

14./ A jogi személy (a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) pártoló tag jogai:
a/ Képviselője útján, tanácskozási joggal, részt vehet a sportegyesület közgyűlésén  és ott
javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban,
b./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a
sportlétesítményeket.

15./ Jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) pártoló tag tagsági
kötelességei:
a./ Az alapszabály betartása,
b./ A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

V
A sportegyesület szervezete

Közgyűlés
16./ a./ A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége.

b./ A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni a tagok
egytizedének a cél és ok megjelölése mellett történő indítványára,vagy, ha a felügyelő
szerv azt írásban indítványozza, vagy a bíróság elrendeli.
c./ A közgyűlést az Elnökség írásban (e-mail-ban is lehet, a tagnyilvántartásban rögzített
e-mail címek felhasználásával) hívja össze, a közgyűlés időpontja előtt legalább 30
nappal, az Elnökség által javasolt napirend megjelölésével
d./ A Közgyűlésen a Meghívóban szereplő napirendi pontokat kell tárgyalni. Ezen
kívül további, a tagok részéről javasolt napirendi pontok is tárgyalhatók, ha ezeket a
Közgyűlés elfogadja.
e/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, jelenléti ívvel kiegészítve. Jegyzőkönyvnek
elkülönítetten kell tartalmaznia az elfogadott döntések tartalmát a határidők és felelősök
megjelölésével és a szavazások számszerű eredményét.(egyetértők,tartózkodók és
ellenzők számát ) Csatolni kell a jegyzőkönyvhöz az előre kiadott írásos anyagokat,
beszámolókat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök,a közgyűlés által választott
jegyzőkönyvvezető és a jelenlévőkből választott két tag hitelesíti.

17./ A közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. A
határozatképtelenség esetén a közgyűlés 30 napon belül azonos napirenddel ismételten
összehívható. Ez esetben közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a



megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ezt a közgyűlési
meghívóban előre közölni kell.
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18./ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza,

Kétharmados többség szükséges a sportegyesület átalakulásának, egyesülésének,
felosztásának kimondásához, az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. A
vezető szervek választása és tag kizárása titkos szavazással (irásban )történik

19./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ A sportegyesület feloszlásának, valamint más sportegyesülettel való egyesülésének
kimondása,
b./ Az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása,
c./ Az Elnökség, az Elnök, az Elnökhelyettes, a Számvizsgáló bizottság és annak Elnöke
négy évre szóló megválasztása, illetve visszahívásuk.
d./ A sportfejlesztési terv jóváhagyása.
e./ Az éves költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti
előirányzatának megállapítása, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
f./ A sportegyesület éves tevékenységéről való beszámoltatás,
g./ A tagsági díj összegének, esedékességének illetőleg a pártoló tagok anyagi
hozzájárulása legkisebb mértékének meghatározása.
h/ Az Elnökség határozatai ellen beadott felebbezés, panasz elbírálása

Elnökség
20./ Elnökség öttagú,tagjai

a közgyûlés által választott elnök
a közgyûlés által választott elnökhelyettes
a közgyûlés által választott 3 elnökségi tag

Az Elnökség tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.
21./ Az elnökségi tagság megszûnése:

Az elnökségi tagság megszünik : tisztségrõl való lemondással, ( a lemondást az Elnökség
többi tagjával írásban, - indokolással kell közölni, a lemondás az elnökség a
tudomásulvétel ügyében tartott ülése időpontján lép hatályba ), visszahívással,az
elnökség mandátumának lejártával.
A visszahívásra az Alapszabály előírásainak súlyos megsértése esetén kerülhet

sor ,az Elnökség javaslata alapján, a Sportkör közgyűlésen.A közgyűlésen a
kizárandó személyt meg kell hallgatni
Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát
megelõzõen – megszûnik a legközelebbi Közgyűlésen helyette  új tagot kell
választani..Az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag
megbízatási idejének hátralévõ idõtartamára szól

22./ A sportegyesület Elnökségének feladata, hatásköre és szervezete:
a./ A sportegyesületi tevékenység irányítása,
b./ A közgyűlés előkészítése,



c./ A sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves
program, a munka és ülésterv jóváhagyása, a sportegyesület eredményes működéséhez
szükséges feltételek megteremtése, gazdálkodás a sportegyesület vagyonával,
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e/ A szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése,
f./ A fegyelmi jogkör gyakorlása
g./ A bizottságok és szakosztály-vezetőségek tisztségviselőinek és tagjainak megbízása, a
megbízások visszavonása,
h./, A sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása.
i./A sportegyesület Elnöksége a tagjairól és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet A
nyilvántartásban többek között rögzíteni kell a tagok e-mail címét is ,amelyen, írásos
nyilatkozatuk szerint elérhetők
Az Elnökség  évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze

írásban vagy elektronikus levélben ,az ülés  időpontja előtt legalább  8 nappal, az Elnök
által javasolt napirend megjelölésével,a tárgyalásra előkészített anyagok
megküldésével
Az Elnökség 3 tag jelenléte esetén határozatképes, döntéseit szótöbbséggel hozza. Az
Elnökség üléséről, határozatairól  jegyzőkönyv készül, melyet az elnökség jelenlevő tagjai
aláírnak. Jegyzőkönyvnek elkülönítetten kell tartalmaznia az elfogadott  döntések
tartalmát a határidők és felelősök megjelölésével és a szavazások számszerű
eredményét.(egyetértők,tartózkodók és ellenzők számát) Csatolni kell a
jegyzőkönyvhöz az előre kiadott írásos anyagokat A jegyzőkönyvet a levezető elnök
vezeti.

Sportegyesület Elnöke
23/ A Sportegyesület Elnöke:

a./ Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet,
b./ Irányítja a sportegyesület tevékenységét, a sportegyesület gazdálkodását, utalványozási
jogot gyakorol,
c./ Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
d./ Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,az
előírtak szerint, illetve a sportegyesület érdekeivel összhangban
e./Ösze kell hívnia az elnökséget akkor is,ha olyan kérdésben szükséges döntést
hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik

.24./    Az elnök  feladatai  a gazdálkodásban:
a kiadások számláit ellenõrzi

vezeti a pénztárkönyvet, kezeli bevételi és kiadási bizonylatokat (megbizottja útján)
25./      Az elnök  feladatai  az adminisztrációban:

megbízólevelet ad ki
kezeli az egyesület iratait,

vezeti az egyesület tagnyilvántartását
vezeti a határozatok tárát

26./ Sportegyesület Elnökhelyettese:



A sportegyesület Elnökhelyettese az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén,
annak előzetes, írásos  felhatalmazása alapján teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az
elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a sportegyesületet.
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27/ Az elnökség tagjai:a./ Rendszeresen és tevékenyen résztvesznek az elnökség munkájában,

b./ Jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,
c./ Felelős a hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten
fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította.

Számvizsgáló bizottság
28/ A Számvizsgáló bizottság 3 tagú: Elnök és két tag.

A Számvizsgáló bizottság a működési szabályait maga határozza meg.
A Számvizsgáló bizottság feladata:
a/ A sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,
b./ A pénzügyi és gazdálkodási előírások betartásának ellenőrzése.
A Számvizsgáló bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak évente írásban
beszámolni tartozik. A Számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az, aki a sportegyesület
alkalmazásában áll, vagy a sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el.
A Számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület
Elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervét.
A Számvizsgáló Bizottság legalább évente egyszer (Az évi rendes közgyűlés előtt)
ülésezik.
A Bizotság ülését a Bizottság Elnöke hívja össze össze írásban  vagy e-mail-ben
az ülés  időpontja előtt   8 nappal, az általa javasolt napirend megjelölésével

Az Bizottság 2 tag jelenléte esetén döntésképes, . Az A Bizottság üléséről,
jegyzőkönyv készül, melyet jelenlevő tagok aláírnak. Jegyzőkönyvnek
elkülönítetten kell tartalmaznia az elfogadott  döntések tartalmát és a szavazások
számszerű eredményét.  A jegyzőkönyvet a levezető elnök vezeti.

29./ Szakosztályok
A sportegyesületben sportáganként szakosztályok működhetnek. A szakosztályok
munkáját szakosztály-vezetőség irányítja, amely munkájáról az Elnökségnek számol be.
A szakosztály-vezetőségeket az Elnökség bízza meg.
A szakosztály feladata: a sportági tevékenység edzések, versenyek,
sportrendezvények szervezése, hatáskörébe utak egyéb feladatok ellátása.

30./ Bizottságok:
a./ A tömegsporttal kapcsolatos feladatok szervezése és irányítására tömegsportbizottság
működik.
Fő feladata a Baranya megyei egészségügyi intézmények dolgozói között a rendszeres
sportolás propagálása, részükre rendezvények, túrák szervezése, melyeken más
érdeklődők is résztvehetnek.



b./ A fegyelmi ügyek előkészítésére alkalmi fegyelmi bizottság működik, melynek tagjait
esetenként az  Elnökség kéri fel.
Működésére a fegyelmi szabályzat rendelkezései az irányadók.
Az Elnökség a sportegyesület működésének eredményessége érdekében más
bizottságokat is létrehozhat.
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VI.

A sportegyesület jogképessége

31/    A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület Elnöke képvisel. E jogkört
esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség vagy az Elnök
más személyre is átháríthatja.

VII.
A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

32./ A sportegyesület bevételei:
a./ tagsági díj, ( A tagdíjat készpénzben kell befízetni, évente az év első három
hónapjában az Elnök által megbízott tagdíjbeszedőnek)
b./ személyek és szervezetek vállalt tagsági hozzájárulása,(Befizethető készpénzben a
tagdíjbeszedőnek vagy átutalással az SK bankszámlájára)
c./ állami, társadalmi szervek anyagi támogatása,
d./ rendezvény és egyéb bevétel,
e./ gazdálkodási- vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

33./ A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
34./ A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek

megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
35./ A sportegyesület megszünésekor a vagyonával a 37./ szerint kell eljárni.

VIII.
A sportegyesület szervezeti és működési szabályzata

36./ A sportegyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a
szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen
nem szabályozott kérdéseket szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.

IX.
A sportegyesület megszűnése

37./ A sportegyesület megszűnik, ha:
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),



b) a Közgyűlés feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti
vagy megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az
egyesületet a nyilvántartásból törlik.
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A b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b)
pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pont ban foglalt esetekben
pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell
fordítani.
A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor,
ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás
felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a
sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

38/ Záradék
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény és azegyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyûlés bármely kérdésben határozatot
hozhat
A 2013 augusztus 8 .-án tartott rendkívüli közgyűlésen az előző ( 2013 április 19.-én
tartott ) közgyűlésén elfogadott alapszabály I/4., III/7., III/8., III/9., IV/10., IV/11., IV/ 12.,
IV/13.,  IV/14., V/16., V/18.,  V/19., V/20., V/ 21., V/ 22., V/23.,  V/26., V/28., V/30.,  VII/32.,
VII/35., VII/37., IX/38., pontjainak módosítása került tárgyalásra.
Ennek alapján ezt az alapszabályt, e formában, módosításokkal egybeszerkesztve, a
Pécsi Orvos- Egészségügyi Sportkör Közgyűlése 2013 augusztus 8.án elfogadta.
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