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Szakmai tagozat szabályzata 

  

A szakmai tagozat szabályzata tartalmazza a tagozat működésére 

vonatkozó, az egyesület alapszabálya vagy a közös tagozati szabályzat által 

nem rendezett rendelkezéseket.  

  

1. Szakmai tagozat tagsága:   

Az lehet tag, aki  - az Egyesület alapító tagja,vagy - a győri jégkorong csapat 

játékosa volt és más egyesületnél nem aktív játékos**,vagy  - az Egyesület 

vagy a Győri Jégsportért Alapítvány tisztségviselője volt - az Egyesület 

érdekében, és az Egyesület által elfogadott módon önkéntes munkát végez   

és  

- az egyesület munkájában aktívan részt vesz*,  

és  

- az Elnökség elfogadja felvételét a tagozatba,  

és   

- nem tagja másik tagságnak.  

  

*Aktív részvételnek számít, ha a tag az évente legalább három alkalommal 

(negyedévente egyszer) megrendezendő tagozati üléseinek 67%-án részt 

vesz és a tagozattól számára delegált feladatokat elvégzi.  

  

** OBII és OBIII bajnokságban való részvétel nem minősül aktív játéknak  
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A tagozati ülésen a tagozat tagjai egyeztetik az egyesület szakmai vagy nem 

szakmai kihívásait, amelyek megoldására a tagok javaslatokat tesznek, a 

javasolt teendőkben pedig aktív részvételt vállalnak. A tagozati üléseken 

jegyzőkönyv készül, amely kérésre az Elnökség számára bemutatandó. A 

tagozat segítségét külön kérheti az Elnökség, ebben az esetben különleges 

tagozati ülésre is sor kerülhet, amelyet a tagozat koordinátora vagy a 

tagozati titkár hív össze. A tagozat mindenkori koordinátora az egyik 

elnökségi tag. A koordinátori munkára való felhatalmazást a tagozat nyílt 

szavazással, egyszerű többséggel biztosítja.   

  

2. Küldöttek kiválasztása az egyesület küldöttgyűlésére  

 Tagozati küldötté az a tagozati tag jelölhető és választható, aki legalább öt 

idényben a győri jégkorong csapat játékosa volt és más egyesületnél nem 

aktív játékos VAGY legalább három évig az Egyesület vagy a Győri 

Jégsportért Alapítvány tisztségviselője volt  

A szakmai tagozat tagjai a hat fő küldöttet saját tagságukból választják azon 

tagok közül, akik részvételi hajlandóságukat kifejezik, azaz jelölik magukat 

vagy más személy általi jelölést elfogadják.  

 

3. Küldöttek mandátuma  

A küldöttek mandátuma az egyesület küldöttgyűléseire 1 évre szól, a közös 

tagozat szabályzata szerinti eljárásban korlátlan alkalommal megújítható.   

Nem választható küldöttnek az, aki más sportegyesületben vezetői 

tisztséget visel.  

Nem választható küldöttnek az, akinek tagi viszonya a választást megelőző 

egy évben felfüggesztésre került.   
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4. Szakmai tagság megszűnése  

A szakmai tagság egy éves inaktív időszakot követően automatikusan 

megszűntethető oly módon, hogy a tagozat indítványozza indokolt 

kérelemben az elnökségnél az érintett tag tagsági viszonyának a 

felmondását .   

A szakmai tagság egyéb okokból való megszűnése/megszüntetése az 

egyesületi tagság megszűnéséhez hasonlóan történhet.   
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