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TAGSÁG MEGSZŰNÉSE - KÖZÖS SZABÁLYOK

TAGOZAT LÉTESÍTÉSE Tagozatot az egyesület alapszabálya létesíti és szünteti meg (vö. 4.1.
pont). Jelenlegi tagozatok: sportolói, szakmai, szponzori.
A tagozat rendeltetése, hogy az egyesület működéséhez kötődő, abban részes természetes
személyek különböző érdekei, érdemei alapján küldöttválasztási csoportként szolgáljon, illetve
a tagozaton belüli igényeket koordinálja.

TAGOZATI TAGSÁG LÉTESÍTÉSE
Az egyesülti tag a belépéskor kérheti tagozati besorolását, és ezt követően bármikor kérheti,
hogy az elnökség másik tagozatba sorolja át, mely kérdésekben az Elnökség rendelkezik
kizárólagos hatáskörrel (vö. alapszabály … pont). Ennek érdekében a belépési kérelem
tartalmazza a tagozatok felsorolását és a tagozati tagság feltételeit. Amennyiben a belépési
kérelemben a tag nem jelöli meg, hogy mely tagozatba kíván tartozni, úgy az Elnökség a
rendelkezésre álló információk alapján dönt a kérdésben és ennek eredményéről értesíti az
érintett tagot.
A tagozat az egyesület rendes tagjaiból áll, akik személyesen vagy kiskorú tag esetén törvényes
képviselő útján gyakorolják jogaikat. A tagozati tagság egyéb feltételei:
A) Sportolói: az Egyesület keretében szervezett keretek között sportol; B) Szakmai: az Egyesület
alapító tagja, volt sportolója vagy az Egyesület érdekében aktívan munkát végző személy; C)
Szponzori: a tag és az Egyesület közötti szponzorációs vagy TAO szerződés.
Egy tag egyszerre csak egy tagozathoz tartozhat. Amennyiben egy tag már a sportolói tagozat
tagja, úgy sem ő, sem pedig törvényes képviselője nem lehet más tagozat tagja egyidejűleg.

TAGOZAT MŰKÖDÉSE
A tagozatra az alapszabály, jelen szabályzat, továbbá az adott tagozati gyűlés által egyszerű
szótöbbséggel elfogadott és az Elnökség által jóváhagyott sportolói/szakmai/szponzori
szabályzat rendelkezései az irányadóak.
A tagozatok általános feladata és hatásköre: a) a küldöttgyűlés tagozati küldötteinek
megválasztása; b) az egyesületi célok megvalósításának elősegítése, ennek érdekében a tagok
koordinációja; c) minden olyan kérdés, melyet a tagozati gyűlés (vö. … pont) az adott tagozat
speciális feladat-, és hatáskörébe utal.
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TAGOZATI GYŰLÉS
Az egyes tagozat legfőbb szerve a tagozati gyűlés. A tagozati gyűlésen a tag vagy nevében
törvényes képviselője kizárólag személyesen jogosult részt venni, meghatalmazás útján való
részvétel nem megengedett.
Az első tagozati gyűlést az Elnökség hívja össze, ezt követően erre a tagozati titkár jogosult. A
tagozati gyűlés összehívására jogosult a tagozati tagok 1/3-a is, amennyiben az erre irányuló
indítványukat ok és a cél megjelölésével a tervezett időpont előtt legalább 5 nappal kézbesítik
valamennyi tagozati tag részére.
Egyebekben a tagozati gyűlésre szóló meghívót az alábbi módok egyikén lehet érvényesen
megküldeni az érintett tagozati tag részére oly módon, hogy azt a gyűlés tervezett időpontja
előtt legalább 5 (öt) nappal korábban a címzett megkapja:

A) sportolói tagozat esetén a szokásos értesítési helyre (faliújság) történő kifüggesztés, mely
esetben a meghívó valamennyi tagozati taggal közöltnek minősül; B) postai úton történő
kézbesítés; C) emailben azon email címre, melyet a tagozati tag a tagfelvételi kérelem leadásakor
vagy később a tagozati titkár számára megadott; D) személyesen átadva.

A tagozati gyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagozati tagok több mint fele azon
megjelent. Határozatképtelenség esetén ismételt gyűlést kell tartani, melynek időpontja nem
lehet korábbi mint az eredetileg tervezett gyűlést követő munkanap. A megismételt tagozati
gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Tagozati gyűlésen a szavazás
kézfenntartással történik, kivéve a küldött választást, ahol a tagok a jelöltre vonatkozó
szavazataikat, titkos és anonim szavazással, írásban adják le.

Személyi döntések kivételével a tagok gyűlésen kívül, írásban is hozhatnak határozatot. A
határozattervezetet a titkár közli a tagokkal a fenti B)-C) pontban foglalt valamelyik módon, akik
ugyanígy adhatják le szavazatukat. A határozattervezetre a tag 5 napon belül adhatja le
szavazatát. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során szabályzatnak a határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali
eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a titkár részére, amennyi
szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén.
Ha bármely tag a gyűlés megtartását kívánja, azt a titkárnak, alkalmas időpont
megválasztásával, össze kell hívnia.
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A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül – a titkár megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három
napon belül közli a tagokkal.
A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
TAGOZATI KÜLDÖTT
A tagozati küldöttet kizárólag gyűlésen lehet megválasztani. Jelöltség általános, valamennyi
tagozatra érvényes feltételei:
(i) egyesületi tag ÉS (ii) a jelölés napján nem rendelkezik tagdíj-, és szülői hozzájárulás
hátralékkal ÉS (iii) legkésőbb a küldöttválasztó gyűlésen önmagát jelöli vagy más általi jelölést
kifejezetten elfogadja.
A küldötté választás egyéb feltételeit a sportolói/szakmai/szponzori szabályzat tartalmazza.
A küldöttválasztó gyűlésen a tagozati titkár és egy elnökségi tag jelenléte kötelező. Amennyiben
a tagozat létszáma meghaladja a 15 főt, az írásban leadott szavazatokat a titkár, az előzőek szerint
jelenlévő elnökségi tag és a tagok közül szavazatszámlálónak megválasztott tagozati tag
összesíti.
A sorrendben legtöbb szavazatot kapó jelöltek lesznek küldöttek a tagozati küldöttlétszám (6
fő) betöltéséig. Egyenlő szavazatszám esetén az azonos szavazatot szerző személyek között
ismételt szavazást kell tartani.
Sportolói tagozat esetén a tag kizárólag azon korosztály jelöltjére adhat szavazatot, melynek ő
is tagja.
A tagozati küldötté választott személyekről, ezen személyekben bekövetkező változásokról a
tagozati titkár köteles nyilvántartást vezetni és azt az Elnökségnek rendelkezésre bocsátani.
A tagozati küldötti minőség megszűnik
(i) a küldött tagi minőségének megszűnésekor, annak napján; (ii) a küldött tagozati titkárhoz
címzett lemondásával, annak közlésekor; (iii) a küldötté választást követő 1 (egy) év elteltével.

TAGOZATI TITKÁR

Az egyes tagozatok munkáját az Egyesület munkaszervezetéből az Elnöksége jelöli ki. Ugyanaz
a személy több tagozatban is elláthatja a titkári feladatokat egyidejűleg.

Győri ETO HC SE

9027 Győr, Nagysándor József út (műjégpálya)
Telefon: 96/338-546 ▪ e-mail: serfozo.eszter@gyorietohc.hu ▪ www.gyorietohc.hu

A titkár feladata (i) a tagozati gyűlés összehívása, szabályszerű lebonyolításának biztosítása; (ii)
a tagozati tagok nyilvántartása, (iii) az Elnökség és a tagozat közötti folyamatos kapcsolattartás
biztosítása, (iv) a tagozati gyűlésen hozott határozatok Elnökség felé való közvetítése, illetve az
elnökségi döntések kommunikálása a tagozati tagok felé.
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