Görénytartók Egyesülete
Alapszabály
1.§.
1. Az

Egyesület

neve:

Görény

Tartók

Egyesülete

(a

továbbiakban:

Egyesület)

Hivatalos rövidítése: Göte
2. Az Egyesület székhelye: 1143 Budapest Egressy út 1/g
3. Az Egyesület alapítási éve: 2011
4. Az Egyesület bírósági nyilvántartását végző szervezet, valamint a nyilvántartás száma:
Fővárosi Bíróság
5. Az Egyesület törvényességi felügyeletét a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége látja el.
6. Az Egyesület tevékenysége országos és nemzetközi jellegű.
7. Az Egyesület jogi személy.
8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9. Az Egyesület, non-profit tevékenységet végez, vállalkozó tevékenységet csak az egyesület
célszerinti tevékenysége megvalósítása érdekében folytat.
Az Egyesület célja és cél szerinti tevékenysége
2.§.
1. Az Egyesület célja:
-

a vadászgörényt tartó magánszemélyek és jogi személyek egyesületbe tömörítése

-

a magyar vadászgörény állomány minőségének megőrzése, javítása a GÖTE által
elismert, mindenkor érvényben lévő standard szerint.(tenyésztői csoport létre hozásával,
tenyésztési programjának elkészítése és végrehajtása)

-

kiemelt feladata a vadászgörény Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése

-

az Egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete

-

a felelős vadászgörény tartás írott és íratlan szabályainak széles körben való
népszerűsítése

-

az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének
aktív segítése, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra

-

az Egyesületben tenyésztett vadászgörény tenyésztési programjának elkészítése és
végrehajtása

-

a mentett vadászgörények minél előbbi örökbe adásának elősegítése, lehetőség szerinti
anyagi támogatása

2. Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:
-

az egyesületi tagok által tenyésztett vadászgörény tenyésztési alapelveinek kidolgozása,
programjának elkészítése, végrehajtása

-

együttműködés más szakmai szervezetekkel és külföldi klubokkal

-

mentett állatok támogatása

-

tudományos tevékenység és kutatás

-

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-

kulturális tevékenység

-

kulturális örökség megóvása

-

természetvédelem, állatvédelem

-

környezetvédelem

-

vadászgörény küllemének megítélését szolgáló rendezvények tartása

-

tanfolyamok, előadások megszervezése

-

vadászgörénnyel foglalkozó kiadványok megjelentetése

-

az Egyesület feladatainak ellátása érdekében az Alapszabályban meghatározott módon és
terjedelemben szervezeti egységek, bizottságok létrehozása

-

állategészségügyi tevékenység

-

állatvédő szervezetek támogatása

3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
-

az Egyesület biztosítja azt, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiban

Tagsági viszony, a tagok kötelességei és jogai
3.§.
1. Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki magáénak vallja az
Egyesület célkitűzéseit, vállalja az Alapszabály és más szabályzatok és testületi döntések
rendelkezéseinek betartását, és fizeti a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat.
Az Egyesületnek jogi személy tagja is lehet.
Tiszteletbeli tag csak természetes személy lehet.
2. A rendes tagok és a tiszteletbeli tagok felvételéről az elnökség dönt
3. A belépési nyilatkozat elutasítását indokolt határozatban kell az érintettel közölni. A tagságot
az elutasító határozat ellen az elnökségi határozat kézbesítését követő 15 napon belül a
közgyűléshez lehet fellebbezni.
A felvételt nyert tag részére az egyesület sorszámozott tagkönyvet állít ki. A határozat ellen alaki hibák miatt - az Elnökséghez fellebbezési lehetőség van. Az egyesületből kizárt személy
újbóli felvételére csak az Elnökség jogosult.

4. Jogi személy, a belépési nyilatkozatát az Elnökségnél nyújthatja be. Az Egyesület teljes jogú
tagjainak sorába akkor nyer felvételt, ha elismeri a GÖTE mindenkori szabályzatait és saját
szabályzatai nem ellentétesek a GÖTE szabályzataival. Kutatási tevékenységet is végez,
tagjai többségükben vadászgörény tenyésztő, hobby és sportgörényesek. Az Elnökség a
benyújtástól számított 30 napon belül dönt a felvétel tárgyában.
5. Az Egyesület tagját megilleti a jog és érdekvédelem.
6. Az Egyesület nevében sajtónyilatkozatot és közleményt az Elnök, vagy az általa megbízott
személy tehet.
7.
a. Az egyesület rendes tagjának joga: szavazhat, választhat és választható, valamint az
egyesület rendezvényein részt vehet.
A rendes tag kötelezettsége: az alapszabály betartása és tagdíj fizetése.
b. Tiszteletbeli tag nem szavazhat, tisztségre nem választható. A tiszteletbeli tagok jogai:
részt vehetnek a közgyűlésen indítványtételi és javaslattételi lehetőséggel, a
rendezvényeken is részt vehetnek.
c. Tiszteletbeli tag az a természetes személy, aki a társadalmi, a tudományos, vagy
művészeti élet területén az Egyesület, a vadászgörény tenyésztés vagy tartás érdekében
kiemelkedő tevékenységet fejt ki, és akit az Elnökség tiszteletbeli taggá megválaszt. A
tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles. A tiszteletbeli tag kötelessége az
alapszabály betartása.
d. Díszelnök az a személy lehet, aki az "a" pontban leírt kritériumoknak megfelel. A
díszelnököt az Elnökség javasolja, és a közgyűlés választja. Az egyesületnek több
díszelnöke is lehet.
e. Tiszteletbeli taggá és díszelnökké az választható, aki ahhoz írásban hozzájárul.
f. A díszelnök a GÖTE elnökével egyeztetve jószolgálati tevékenységet végez az egyesület
érdekében.
g. A tiszteletbeli tag, illetve, díszelnöki pozíció viselője nem minősül tisztségviselőnek.
8. Kiskorú csak életkorának megfelelő tisztségre választható, tizennégy éves kor alatti kiskorú,
csak törvényes képviselője hozzájárulásával lehet az egyesület tagja.
A jogi személy tag képviselője amennyiben a feltételeknek megfelel a fenti tisztségek
viselésére választható.
9.
a. A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, a tagok sorából való törlő határozattal (ha a
tagdíjfizetést elmulasztja a tag), kilépéssel, kizárással, egyesület megszűnése esetén.
b. Tiszteletbeli tagságot és a díszelnöki pozíciót az elnökség vonhatja vissza, méltatlan
magatartás tanúsítása esetén, vagy jelentős érdektelen magatartás tanúsítása esetén.

Visszavonó határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézbesítésétől
számított 15 napon belül.
10. A tagsági díj tárgyévre szól és minden év január 31-ig fizetendő. Azt a tagot, aki a tagdíj
fizetésének legkésőbbi esedékességétől számított 60 napon belül nem rendezi tagdíját, az erre
való jogkövetkezményt tartalmazó felhívást követően 30 napon belül, alakszerű határozatot
követően törölni kell a tagok névsorából. Jogi személy esetén is. A határozatot az elnökség
hozza.
A kedvezményes szolgáltatásokat csak a tárgyévre szóló tagdíj rendezését követően lehet
igénybe venni, valamint a tagság megszűnésének tárgy hó utolsó napjáig.
11. Az Egyesület tagját csak jogerős fegyelmi határozattal lehet kizárni. Kizárásról az elnökség
dönt. A kizárásnak csak akkor van helye, ha a tag az alapszabály rendelkezéseit súlyosan
megsérti. A kizárási eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell, számára védekezés
lehetőségét biztosítani kell és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.
12. A kilépési szándékot magánszemélyek esetében az elnökségnél kell írásban bejelenteni. A
tagsági viszony a bejelentés közlésével szűnik meg.
13. Új és ismételt tagfelvétel esetén január 31-ét követően idő arányosan érvényesíthető.
Az összeférhetetlenség
4.§.
1. Összeférhetetlenség miatt nem választhatók tisztségviselőknek (elnök, elnökségi tag, Etikai
Bizottsági elnök) egymás a Ptk.685.§.b) szerinti közeli hozzátartozói. Az tisztségviselő az,
aki a közgyűlés választ meg.
Egy személy csak egy fent meghatározott tisztséget tölthet be.
2. A GÖTE Elnöke, az Elnökség tagjai, az Etikai Bizottság Elnöke és tagjai, az Egyesülettel,
vagy annak bármely szervezeti egységével anyagi ellenszolgáltatással járó megbízásos, vagy
szerződéses jogviszonyt nem létesíthet, kivéve a bírói tevékenységért járó díjazást.
3. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek Ptk.
685.§.b. szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
szabályzatban leírt szolgáltatás, vagy juttatás.
4. Az 1989. évi II. Trv. 2.§. 2. bek. értelmében az egyesülési jog gyakorlása nem járhat mások
jogainak és szabadságának sérelmével.

Az egyesület szervezeti rendje
5.§.
1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés
2. Az Egyesület további szervei a következők:
a. Elnökség
b. Etikai Bizottság (rövidítése: EB)
A közgyűlés
6.§.
1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés
az Egyesület legfelsőbb tanácskozó és határozathozó testülete, amely a tagok képviseletén
alapul és dönthet az Egyesületet érintő az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésben.
2. Zártkörű közgyűlést lehet elrendelni kérelemre, a személyiségi jogok, az adatvédelem
sérelme esetén, továbbá, ha a közgyűlés zavartalan lefolytatása megkívánja és ezt a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel, elfogadja.
3. A közgyűlést az Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott más Elnökségi tag hívhatja
össze. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni.
4. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha az Etikai Bizottság kezdeményezi, a bíróság
elrendeli, vagy a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. A
közgyűlés csak akkor hozhat érvényes döntést, ha a közgyűlés helyét, időpontját és
napirendjét a közgyűlési meghívó tartalmazza. A meghívót, a közgyűlést megelőző legalább
15 nappal ajánlott küldeményként, vagy e-mailben kell a tagok részére eljuttatni. Az éves
beszámolót megvitató közgyűlésre a beszámolót és annak mellékleteit a tagok részére
meghívóval együtt az Egyesület köteles megküldeni. Fegyelmi határozat elleni fellebbezés
esetén a közgyűlés akkor hozhat határozatot, ha az első fokon eljáró etikai szerv az ügyben
korábban keletkezett valamennyi dokumentumot a tagoknak megküldi (helytálló nyilatkozat).
5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50%-a plusz 1 fő
jelen van.
6. Ha az összehívott közgyűlés kezdetekor a közgyűlés a jelenlévők alacsony száma miatt
határozatképtelen, akkor a közgyűlés berekesztését követően fél órával később megnyitott
gyűlés az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban a megjelentek létszámára tekintet
nélkül határozatképessé válik, ha arról előzetesen tájékoztatva vannak a tagok.
7. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A
jelenlévő tagok 2/3-ának kívánságára bármilyen kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.
8. Az Tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani.
9. Egyszerű szótöbbséggel történő szavazás azt jelenti, hogy a szavazáson részt vevők (akikkel
még az ülés határozatképesnek minősül) közül legalább 50%+1 fő fogadja el a javaslatot.

10. Minősített szótöbbség esetén a javaslatra igennel szavazók aránya meghaladja a szavazáson
résztvevők létszámához viszonyított 2/3-os arányt.
11. Minősített többség szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításokra, más
egyesülettel, vagy szövetséggel szövetség létrehozásához, továbbá szövetséghez történő
csatlakozáshoz.
12. A közgyűlés egyhangú határozata szükséges az Egyesület megszüntetéséhez és más
egyesülettel való egyesüléshez.
13. Tisztségviselő megválasztására akkor kerülhet sor, ha a jelölést a közgyűlésen személyesen
vállalja, vagy igazolt akadályoztatása esetén arról írásban nyilatkozik.
14. Tisztségviselő választása esetén a szavazás során megválasztottnak kell tekintetni azon
személyt, aki a határozatképes közgyűlésen leadott érvényes szavazatok 50%+ 1 fő-t elnyerte.
Második forduló esetén a jelöltek közül a sorrendben a legmagasabb szavazatot elért
személyeket kell megválasztottaknak tekinteni.
15. Amennyiben a tisztségviselők választása során második fordulóra kerül sor, ez esetben a
szavazólapra új személy már nem kerülhet.
16. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az Alapszabály elfogadása és módosítása
b. az tisztségviselők beszámoltatása
c. az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, módosítása
d. az Egyesület éves mérlegének elfogadása
e. döntés az Egyesület tulajdonában álló, nagy értéket képviselő vagyontárgyak
elidegenítéséről
f. az éves tagdíj megállapítása
g. az Tisztségviselők egy évre történő megválasztása, külön az elnökök és külön a tagok
vonatkozásában
h. az Elnökség által a Etikai Szabályzat szerint meghozott első fokú fegyelmi határozatok
másodfokon történő elbírálása
i. az Egyesület megszűnése, más társadalmi szervezettel történő egyesülése, más
szervezetekkel

történő

szövetség

megalakításának,

vagy

szövetséghez

történő

csatlakozásának kimondása
j. dönt a díszelnökké választásról, az elnökség javaslata alapján
Az Elnökség
7.§.
1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
2. Az Elnökség az Egyesület operatív vezető szerve. A 3 fős elnökség az egyesület elnökéből, az
alelnökből és az elnökségi tagból áll.

3. Az Elnökség tagjai költségtérítésben nem részesülnek.
4. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az Elnökség bármely tagjának kérésére
a cél megjelölésével az Elnökséget össze kell hívni. Az üléseken a tagok tanácskozási joggal
részt vehetnek. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.
Az ülésekre vonatkozó meghívót a napirendi pont közlésével az ülést megelőző 8 nappal kell
megküldeni. Az Elnökség ülésén azon személy, vagy szervezet képviselője, amely a
megvitatandó napirendi pontban érintett, jelen lehet.
Zártkörű ülést lehet elrendelni kérelemre, a személyiségi jogok, illetve az adatvédelem
sérelme esetén, ha az Elnökség egyszerű szótöbbséggel azt elfogadja.
Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag helyettesíti.
Kijelölés hiányában

az

elnökség titkos

szavazással, többséggel

dönt

az

Elnök

helyettesítéséről.
5. A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.
6. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon tagjai jelen vannak.
7. Kötelező a póttagot az Elnökségbe behívni, ha a tagjainak a száma 3 fő alá csökken.
8. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a. Javaslat a közgyűlés összehívására és napirendi pontjaira, kivéve, ha annak összehívását a
bíróság rendeli el. A közgyűlés előkészítése.
b. A közgyűlés határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás, az Egyesület folyamatos
működésének biztosítása.
c. Szervezeti egység megalakulásának engedélyezése. A szervezeti egység megszűnésének
megállapítása.
d. dönt a szervezeti egységek külkapcsolati tevékenysége engedélyezésében
e. nemzetközi és klubkiállítások, tenyészszemlék, nemzetközi versenyek rendezésének
jóváhagyása
f. az éves rendezvénynaptár jóváhagyása
g. döntés a tagok tagfelvételi ügyében
h. az Egyesület közgyűlése kizárólagos hatáskörébe nem tartozó szabályzatok elfogadása,
módosítása
i. egyéb szabályzatokban meghatározott feladatkör ellátása
j. I. fokú fegyelmi jogkör gyakorlása a Etikai Szabályzat által hatáskörébe tartozó ügyekben
k. a költségvetés keretében történő gazdálkodás
l. Javaslat az Ad hoc Bizottságok létrehozására
m. az Egyesület szolgáltatási díjainak meghatározása
n. költségvetés jóváhagyása
o. a Testületek szabályzatainak jóváhagyása
p. Tiszteletbeli tagként elismerés

q. ellát minden olyan feladatot, melyet az egyesület egyéb szabályzatai ráruháztak
r. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a GÖTE Díszelnökeinek megválasztására
Az Elnök
8.§.
1. Az Elnök egy személyben jogosult képviselni az Egyesületet. Az általa szükségesnek tartott
esetekben képviseleti jogát más elnökségi tagra meghatalmazással átruházhatja.
2. Az Elnök az Elnökségi Tagokat és a Etikai Bizottság elnökét tájékoztatja az aktuális
ügyekről.
3. Gondoskodik a testületi határozatok végrehajtásáról, a jogszabályok, az Alapszabály és egyéb
Egyesületi szabályok betartásáról.
4. Az Egyesület tagjai ellen fegyelmi eljárást rendelhet el.
5. Joga van működése során tanácsadók, tanácsadó testületek igénybevételéhez.
6. Joga van az Elnökség üléseire bárkit meghívni.
7. Előkészíti az Elnökség üléseit. Meghatározza a közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi
pontjait.
8. Összehívja az közgyűlést, értekezletet, Elnökségi ülést, összehívhat bármely gyűlést, vagy
fórumot, amely nem tartozik más szerv, vagy személy kizárólagos hatáskörébe. Az elnököt
ügykörében megilleti az utasítási jog, hatáskört azonban nem vonhat el.
9. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat.
10. Az elnök a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolással.
11. Képzések, továbbképzések, azok előadóinak és tematikájának előzetes egyeztetése.
Az Etikai Bizottság
9.§.
1. A Közgyűlés 1éves időtartamra a GÖTE tagjaiból Etikai Bizottságot választ.
2. Az Etikai Bizottság Elnökből, 2 tagból, valamint 1 póttagból áll.
3. Az Etikai Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
4. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, amennyiben az határozatképes.
Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha mind a 3 fő jelen van.
5. A póttagok akkor hívhatók be a testületbe, ha létszáma 3 fő alá csökken. A behívott póttag
személyéről a közgyűlés szótöbbséggel dönt.
6. Az Etikai Bizottság dönt a Etikai és egyéb szabályban foglalt szabályok megsértése esetén, a
bejelentések és panaszok tárgyában. Véleményezési jogköre van bármelyik egyesületi tag
etikai tevékenységével összefüggésben, etikai vétség gyanúja esetén értesíti a fegyelmi jogkör
gyakorlóját, javaslatot tehet a fegyelmi eljárás megindítására.

7. Békéltető tevékenységet végez és közvetít az egyesületi tagok és szervezetek közötti vitás
ügyekben.
8. Állásfoglalást tesz összeférhetetlenségi kérdésekben.
9. Bármelyik egyesületi tag, vagy szervezet bejelentését, panaszát az Etikai Bizottságnak
nyújthatja be.
10. Az Etikai Bizottság Elnöke köteles a gyűlésnek beszámolni.
11. Határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül panasznak van helye. A panasz
elbírálására az Elnökség jogosult.
12. Az Etikai bizottságot legalább félévente kell összehívni. Összehívásának jogköre az elnököt
illeti és annak időpontjáról legalább 15 nappal az ülés előtt napirendi pontok közlésével
írásban kell közölni.
Az Egyesület gazdálkodása
10.§.
1. Az Egyesület tevékenységének pénzügyi forrásait a következő bevételek képezik:
a. a tagdíjak
b. felajánlások, hozzájárulások
c. tanfolyamok, előadások térítési díja
d. rendezvények szervezéséből származó bevételek
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület a jogi személy tag
tartozásaiért nem tartozik felelősséggel.
3. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
Általános választási szabályzatok
11.§.
1. Tisztségviselők választását megelőzően tisztújító közgyűlésre, jelölőbizottságot kell
megbízni. A jelölőbizottságot az Elnökség, kéri fel a közgyűlés előtt 30 nappal. A felkérésről
jegyzőkönyv készül, a jelölőbizottság tagjai megbízólevelet kapnak.
2. A tisztújító közgyűlésen, illetve közgyűlésen levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt,
jegyzőkönyv hitelesítőket, mandátumvizsgáló-, szavazatszedő- és számláló bizottságokat kell
megválasztani. Ezen személyek és bizottságok feladata a választások végéig tart. A
bizottságokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell megválasztani.

3. A jelölőbizottság jelölőlistát készít. A jelölőlistán túl bármely szavazati joggal rendelkező
személy javaslatot tehet további jelölt állítására. A jelölőlistára való felkerüléshez a javasolt
személyeknek 50%+1 fő igenlő szavazatát kell megkapniuk, ami nyílt szavazással történik.
4. Tisztségre csak olyan személyt lehet jelölni, aki a jelölést elfogadta.
5. A jelölés elfogadása után nyílt szavazás eredményeként a jelöltek a jelölőlistára kerülnek.
Amennyiben a jelölő létszám egyenlő, úgy a szavazólapra szoros "abc" sorrendben kell a
jelölteket felvenni.
6. Azon testületek tagjainak megválasztásánál, ahol az alapszabály póttagokat jelöl, a sorrendet
megállapítva a testület megválasztott tagjai után legtöbb szavazatot kapott jelöltek a póttagok.
7. A szavazólapok titkosságát a Szavazatszedő- és Szavazatszámláló Bizottság ellenőrizni
köteles.

Amennyiben

valami

módon

a

titkosság

(pl.

a

szavazólapok

megkülönböztethetetlensége) sérülne, a szavazatszedő- és számláló bizottság új szavazást
köteles elrendelni.
8. A szavazás eredményéről - vagy eredménytelenségéről - a Szavazatszedő és Számláló
Bizottság Elnöke beszámol a szavazóknak.
9. A szavazásról a szavazatszedő- és számláló bizottság jegyzőkönyvet készít, és azt borítékba
helyezi. A boríték lezárását hitelesíteni kell. Ezen jegyzőkönyvet (borítékot) 5 évig nem lehet
selejtezni.
10. A szavazólapokat a bizottság borítékba zárja, a boríték lezárását hitelesíteni kell és ez is csak
5 év múlva selejtezhető.
Általános választási szabályzatok
12.§.
1. Az Egyesület szervei kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a határozatot hozó
szerv döntésének tartalma, az érintett felé a közlés időpontja, hatálya, továbbá a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
2. Az Egyesület valamely szervének határozatát meghozatalától számítva 30 napon belül az
érintettel közölni köteles. Indokolt esetben a határidő - az érdekelt egyidejű írásbeli
tájékoztatásával - további 30 nappal meghosszabbítható. A tagság széles körét érintő
döntéseket az Egyesület honlapján közzétenni köteles.
3. Bármelyik tag betekinthet a közgyűlés valamennyi határozatába, megtekintheti a mérleget,
továbbá az éves beszámolót. A további iratokba történő betekintés céljából indokolt kérelmet
kell az Egyesület Elnökéhez előterjeszteni.
4. Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról az egyesület honlapja útján gondoskodik.
5. Át nem vett tértivevényes küldemény a második kézbesítési kísérletet követően 15 napra
hirdetményre kerül a GÖTE honlapján, ezután kézbesítettnek minősül.

Általános választási szabályzatok
13.§.
1. Az Egyesület megszűnik, ha:
-

megszűnését közgyűlés egyhangú szavazással kimondja

-

ha más társadalmi szervezetekkel való egyesülését a közgyűlés egyhangú határozattal
kimondja

-

ha bíróság jogerős ítéletével a feloszlatást kimondja, vagy az arra jogosult szerv a
megszűnését megállapítja

2. Az Egyesület vagyonát kizárólag vadászgörényes célra lehet felhasználni. Ha a társadalmi
szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami
tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját
nyilvánosságra kell hozni.

Záró és hatályba léptető rendelkezések
Az ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint az
Egyesületekre és Társadalmi szervezetekre mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
Ezt az Alapszabályt a közgyűlés 2011.04.23-én megtartott alakuló ülésén megtárgyalta, és elfogadta.

