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A Deszki Gazdák Vadásztársasága közgyűlése a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról szóló 1996 évi LV tv., valamint annak végrehajtására kiadott 
és módosított 30/1997.es FVM rendelet, a hatályban lévő Alapszabály alapján, 
az egyesületi életre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó, helyi 
adottságoknak megfelelő belső szabályokat, a Házi Szabályzatban összefoglalva 
a következők szerint állapítja meg: 
 

-I- 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A Deszki Gazdák Vadásztársasága (továbbiakban VT) jóváhagyott Alapszabály, 
Fegyelmi Szabályzat valamint a Házi Szabályzat, (továbbiakban HSZ) előírásai 
alapján működik. 
 
Célja: hogy a területén az előírásoknak megfelelő célszerű vadgazdálkodással és 
példás egyesületi élettel, kulturált vadászati lehetőségeket biztosítson tagjai 
számára. 
 

1. A HSZ személyi hatálya kiterjed: 
 
a./A VT tagjaira, tagjelöltjeire, tiszteletbeli és pártoló tagjaira 
b./A VT vendégvadászaira, bérvadászaira 
c./A VT hivatásos vadászaira és más alkalmazottaira, amennyiben a 
Munka Törvénykönyve és egyéb jogszabályok ellentétes rendelkezéseket 
nem tartalmaznak. 
 
 

2. A HSZ területi hatálya alapján e szabályzatot kell alkalmazni a 8042 
kódszám alatt nyilvántartott, de a VT által haszonbérleti szerződés alapján 
használt vadászterületre. 
 

3. A HSZ betartásán kívül a vadászaton résztvevők kötelesek kulturáltan 
viselkedni, magatartásukkal a vadásztársaság és a földtulajdonosok közötti 
jó kapcsolatot ápolni. 
 

4. A vadásztársaság használatában lévő földeken úgy kell gazdálkodni, hogy 
azok biztosítsák részben az etetéshez szükséges szálas és abraktakarmányt, 
másrészt a termés kint hagyásával is segítsék a vadállomány ellátását és a 
búvóhelyet a vad számára. A vadföldek növényápolásáért és 
betakarításáért a mindenkori vadászmester és környezetvédelmi felelős 
gondoskodik. 
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5. A VT hivatásos vadászai és tagjai kötelesek a beíró könyvet figyelembe 

venni minden takarmány kiszállítás esetén, valamint ütemezett társadalmi 
munkavégzés előtt. A beíró könyvben szereplő tagok vadász territóriumát 
nem zavarhatják. 
 

-II-  
 

A VADÁSZAT ÉS ANNAK RENDJE 
 

1. Az éves vadászati tervet a körzeti vadgazdálkodási terv és a 10 éves 
vadgazdálkodási üzemterv, valamint a VT adottságai alapján kell 
elkészíteni, minden évben a szakhatóság rendelkezései alapján. 
 

2. A társas vadászatok ütemtervét az IB javaslatára közgyűlésen kell 
meghatározni, arról minden tagot a vadászati idény megkezdése előtt 15 
nappal írásban tájékoztatni kell. Az ütemtervnek tartalmaznia kell: a 
vadászat időpontját, helyét, a lőhető vad fajtáját és a találkozás helyét. 
Az ütemtervet legkésőbb szeptember 30.-ig a vadászati természetvédelmi 
hatóságnak és a rendőrhatóságnak írásban meg kell küldeni. A végrehajtás 
során bekövetkező változást a vadászat kezdetét 2 nappal megelőzően kell 
bejelenteni a szakhatóságnak és a rendőrségnek. 

 
3. A VT-nél alkalmazott vadászati módok a következők: 

 
a./ Társas vadászat: apróvad kereső és hajtóvadászat, nagyvad terelő és 
hajtóvadászat. Szervezhető fácánra, nyúlra, vaddisznóra és dúvadra, 6 
vagy ennél több vadász részére. 
 
b./Egyéni vadászat: a cserkelés, les, barkácsolás és a vízi járműből 
történő vadászat. 

b/1. A vadászat (cserkelés) megkezdése előtt a VT tagja a beíró 
könyvből meggyőződik arról, hogy az általa tervezett területre 
történt-e bejegyzés. A beiratkozás a vadászat megkezdését 2 órával 
nem haladhatja meg. 
A vadász 3 egymás melletti szektort kiválaszthat az 5-ös és a 6-os 
szektor kivételével. (kivéve szalonka szezon) A bejegyzésben 
szerepelni kell a vadászandó vadfaj vadászati módjának. 
A már bejegyzett szektorok területén való elkerülhetetlen mozgás 
esetén, csak az azokon átvezető főutakon lehet járművel közlekedni. 
A vadászat végén a beíró könyvből a vadász kiiratkozik, és az 
eseményeket rögzíti: lőtt vad, rendkívüli esemény. Rendkívüli 
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esemény esetén értesíti a vadászmestert, a hivatásos vadászt, de 
mindenképpen a VT elnökét. 
 

• őz, dám: kísérő vadász jelenlétében vadászható 
• vízi vad, dúvad egyéni vadászaton is vadászható 
• erdei szalonka monitoringozása esetén a kijelölt területen 

a Kormányhivatal engedélye szerint 
 

b/2. Vadászat megkezdése előtt a VT tagja vagy hivatásos vadásza 
a beíró könyvből meggyőződik arról, hogy les vadászatra tervezett 
területre történt-e beiratkozás. A vadászat kezdetét és végét a 
mindenkori jogszabály szabályozza. A beiratkozás a vadászat 
megkezdését 2 órával nem haladhatja meg. Les vadászat alkalmával 
csak egy szektor írható be. A vadászni kívánt vadfajt a lesek 
sorszámát is fel kell tüntetni a szektor száma mellett. Az 5-ös és 6-
os szektorban mivel több les található, több beiratkozás is 
lehetséges. A kiválasztott leseket csak az azokhoz kapcsolódó 
megközelítési utakon lehet felkeresni, ill. elhagyni. 
Az eredményes vadászat esetén az elejtett vadat megfelelő módon 
zsigerelni és azonosító számmal kell ellátni. A vadászat befejezése 
után a beíró könyvből kiiratkozik a vadász és az eseményeket 
rögzíti: lőtt vad, azonosító szám, rendkívüli esemény. A VT 
területén tapasztalt gyanús mozgás, orrvadászat esetén, telefonon 
értesíteni kell a vadászmestert, hivatásos vadászt, és mindenképpen 
a VT elnökét. Akadályoztatásuk esetén a rendőrséget. 
 

• vaddisznó vadászata: vadászati hatóság engedélye alapján 
a számozott magaslesről az év bármely napján, de vemhes 
kockát kímélni kell. A vaddisznó éjjeli fényszóróval 
történő elejtésére van mód. 
 

c./Mindkét vadászati forma szervezhető hazai és külföldi bérvadászok 
részére is. A bérvadászati szerződéssel rendelkező személyek mellé 
közvetlen helyi vadász kísérőszemélyt kell állítani. Felelős vadászatvezető 
kijelölése nélkül vadászat nem kezdhető meg. 
 
d./A vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát a vadászat 
megkezdése előtt legalább 24 órával az IB-nek be kell jelenteni a 
vadászati és természetvédelmi hatósághoz, Kormányhivatalhoz, szükség 
szerint a határőr kirendeltségnek, ennek felelőse a vadászmester. 
 

4. Nagyvad társas vadászat esetén a vadászat vezetője, bérvadásztatás esetén 
a kísérő vadász, egyéni vadászat esetén a vadász köteles a vadászat 
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megkezdése előtt a vadászmestertől az elejtett vad megjelölésére 
alkalmas, sorszámmal ellátott azonosítót átvenni. 
A nagyvad: gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, őz elejtését, elfogását 
követően a vadász haladéktalanul köteles a vadat az azonosító jellel 
megjelölni, lő jegyzékbe beírni, beíró könyvbe bevezetni. 
A fel nem használt azonosító jelet legkésőbb a vadászat befejezését 
követő napon a vadászmesternek vissza kell juttatni. 
 

5. A hatóságtól átvett és vadászoknak kiadott azonosító jelekről darab és 
számuk alapján a vadászmester köteles nyilvántartást vezetni. 
 

6. A vadászati naplóba minden vadászatot új sorszámon – szektorszám 
feltüntetésével – annak megkezdése előtt, sajátkezű beírással kell 
naplózni. Egyéni, vendég, vagy bérvadászat esetén a kísérő vadász is 
bejegyzi a vadászatot. 
A vadászat végén, ugyanilyen módon, kötelező bejegyezni a vadászat 
befejezését és az eseményeit. A napló beírásokat bejegyző köteles az 
aláírásával is hitelesíteni ezt.  
A VT vadászterületén elhelyezett beírókönyv helye: 
 
VADÁSZHÁZ. 6772 DESZK, FELSZABADULÁS U. 37. 
 
E helyen elsősegélynyújtó felszerelés is megtalálható. 
 
A vadászati napló vezetését a VT elnöke, vadászmestere ellenőrzi. 
Mulasztás esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez az Ellenőrző 
Bizottság elnökének állásfoglalása mellett a Fegyelmi Bizottság elnöke. 
 

7. Minden évben az őszi apróvad vadászatot megelőző közgyűlésen a 
vadászmester balesetvédelmi oktatást tart, amelyről külön jegyzőkönyvet 
kell felvenni. Csak az a vadász vehet részt a társaság vadászatain, aki az 
oktatáson részt vett vagy több vadásztársasági tagsággal rendelkező esetén 
más vadásztársaság balesetvédelmi oktatásán vett részt és a 
jegyzőkönyvben a neve szerepel. Akadályoztatás esetén a vadásznak 
pótoktatáson kell részt vennie. 
A vadászatvezető, illetve egyéni vadászat esetén a kísérő köteles a 
vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit a 
résztvevők aláírásukkal igazolnak. 

8. A vadászaton 2002. március 1. napjától csak munkavizsgával rendelkező 
vadászkutya vehet részt. A munkavizsga igazolását be kell mutatni a 
vadászmesternek és egy másolati példányát a VT titkár irattárában kell 
elhelyezni. Munkavizsgával nem rendelkező vadászkutya vezetőszíjon 
vehet részt a vadászaton, úgy, hogy mások szórakozását ne akadályozza. 
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9. A vadászat résztvevői kötelesek a vadászatvezetőnek illetőleg a kísérő 

vadásznak a vadászat rendjére vonatkozó utasításait követni. A szabályok 
megszegőjét figyelmeztetik, súlyosabb esetben a vadászatból kizárják. 
 

10. A vadászaton résztvevők kötelesek maguknál tartani érvényes 
fegyvertartási engedélyüket, érvényes vadászjegyüket, személyi 
igazolványukat, egyéni lő jegyzéküket, sebkötöző csomagjukat és azokat 
rendelkezésre a vadászat vezetőnek vagy hatósági ellenőrnek bemutatni.  
 

11. Apróvad vadászaton hajtóként csak 14 év feletti személy vehet részt. 
Nagyvad vadásztatásánál hajtóként az a személy alkalmazható, aki 
legalább 16. életévét betöltötte. 
A hajtóként való részvételt előzetes bejelentés alapján a vadászmester 
engedélyezi szűk körben, vadászatonként legfeljebb 4-5 fő. 
 

12. A társas vadászatokon minden vadász az előtte és a tőle balra eső vadat 
lőheti le. Vitás esetben a vadászatvezető dönt, melyet az érintett feleknek 
el kell fogadni. 
 

13. A vadászatokon vadászrész jár az alábbiak szerint: 
 
a./Apróvad: a vadászrész mértékét évente az őszi apróvad vadászat előtti 
közgyűlés határozza meg a nyúl vadászrész esetében. Fácán 
vadászkompetencia: vadászatonként és vadászonként 2 db fácán.  
Munkavizsgával rendelkező vadászkutya foglalkoztatása esetén fél 
kompetencia jár. 
 
b./Nagyvad vadászat esetén a trófeán kívül a belsőség adható az elejtő 
vadász részére. 
A vaddisznó elejtése során ettől eltérően a vadász kérésére a 
felhasználható rész 1/2-e is kiadható. 
 
c./A társas vadászatokon résztvevő hivatásos vadászt hasonló mértékű 
vadászrész illeti meg, mint a VT sportvadászát.  
 
d./Vadászrész csak annak a VT tagnak adható, aki teljesítette az évenként 
meghatározott közösségi munkát vagy megváltotta azt, ezt a 
vadászatvezető köteles ellenőrizni. 
A vadászatról hiányzó VT tagnak vadászrész nem jár, kivétel IV. 7. pont. 
 
e./A vadásztársaság tagjelöltje a tagjelöltsége időtartamára fél 
vadászrészre jogosult. 
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f./A hajtók részére vadászrész nem jár, de esetenként vadászrész adható. 
 
g./Tiszteletbeli tag, társas vadászaton való részvétele esetén egy esetben 
kap térítés nélküli vadászrészt: 2 db fácán vagy 1 db nyúl. Ha hajtóként 
vesz részt a vadászaton, akkor az f./ pont szerint kell eljárni. 
 

-III- 
 

VENDÉGVADÁSZAT 
 

1. Vendégvadászt hívni csak vendégvadászjegy használata esetén lehet, amit 
az IB a lehetőségekhez mérten bocsát a tagság rendelkezésére. A 
vendégvadászjegyet a vadászmesternek kell átadnia a vadászat napján, aki 
erről nyilvántartást vezet. 

 
2. Vendégvadászt csak az a vadász hívhat, aki tagdíját befizette, közösségi 

munkanapokat teljesítette, vagy megváltását befizette, és nem áll fegyelmi 
eljárás vagy büntetés hatálya alatt. 
Vendéghívásról minden évben az apróvad vadászat előtti közgyűlés dönt. 

 
3. A vadásztársaság taggyűlésének döntése és felhatalmazása alapján az IB a 

társaság érdekében kellő mértéktartással hívhat vendéget. 
 
 

-IV- 
 

A VADÁSZATRA VONATKOZÓ EGYÉB 
RENDELKEZÉSEK 

 
1. Ha a vadászat közben olyan körülmények állnak elő, amelyek a vadászat 

folytatását akadályozzák, így pld. időjárási, látási viszonyok 
kedvezőtlenül alakulása, személyi sérülés és egyéb rendkívüli körülmény 
miatt a vadászatot azonnal be kell fejezni. 
 

2. Nyúlvadászat alkalmával a hiányzó tag másik vadásztársával nem 
hatalmazhatja fel, hogy a vadászrészként neki járó nyulakat kilője, ettől 
csak kivételes esetben lehet eltérni, például tartós betegség esetén. 
 

3. Aki késve érkezik az apróvad vadászatra, köteles a vadászat vezetőjénél 
jelentkezni, s vadászfegyverét csak ezután veheti ki a tokból, annak 
engedélyével kapcsolódhat be a vadászatba. A vadászat befejezése előtt 
engedély nélkül eltávozni tilos. 
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4. A VT területén külföldi bérvadásztatás alkalmával a bérvadászatot érintő 

területen más vadászatot szervezni és folytatni tilos. 
 

5. Minden vadászat végén terítéket kell készíteni, a lőtt vadakat jegyzékbe 
kell venni. A vadászatvezetőnek jelentést kell tenni a vadászat 
eseményeiről, az elejtett vadak darabszámáról a VT elnökének vagy 
titkárának, aki engedélyezi a kompetencia kiosztását. Bérvadászat esetén a 
vadászatvezető a vadászat megrendelőjének tesz jelentést. 
 

6. A közösségi munkanapok számát minden évben a szükségnek 
megfelelően a közgyűlés határozza meg. Ez általában évenként 5 nap (8 
óra/ nap) pótlólagos elrendelésről az IB szükség szerint dönthet. A VT 
tagjainak személyesen részt kell venniük a társadalmi munkában, 
kivételes esetben helyettesítésről gondoskodnia kell a VT tagnak. 
Amennyiben nem tud részt venni a társadalmi munkában és nem tud 
munkaerő-pótlásról gondoskodni, úgy két nappal a munka megkezdése 
előtt 5000 Ft/nap megváltási díjat kell befizetni a gazdasági vezetőnek a 
házi pénztárba. Abban az esetben, ha a megváltási díjat nem rendezi a VT 
tag, akkor vadászati tevékenységet nem folytathat, amíg tartozását ki nem 
egyenlítette. 
A VT 70 év feletti tagjai közösségi munka alól mentesülnek, de azon részt 
vehetnek. 
Az IB tagjai a VT ügyeinek intézésével a kötelező társadalmi munkát 
ledolgozzák, külön közösségi munkára nem kötelezettek, de azon részt 
vehetnek. 
 

7. A VT tagja vásárolhat a vadásztársaságtól lőtt vadat, a mindenkor 
érvényes vadkereskedelmi átlagáron. A vásárlási igény elbírálása a VT 
elnöke vagy vadászmestere hatáskörébe tartozik. Az átvett lőtt vad 
ellenértékét a vadász köteles azonnal a VT pénztárába befizetni a 
gazdasági vezetőnek. 
 

8. A VT tag által les vadászaton elejtett vagy társas vadászaton lőtt vadat 
szállíthat a saját gépjárművén, hűtőkamrába vagy a mindenkori teríték 
helyére. 
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-V- 
 

AZ EGYESÜLETI ÉLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
1. A tagdíj első részét február 1.-ig kell befizetni, míg a második részlet  

június 1.-ig esedékes. A tagdíj nem fizetése a tagsági viszony megszűnését 
vonja maga után, az eljárás részletszabályait az alapszabály állapítja meg. 

 
2. Az intéző bizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrző 

bizottság elnökét is meg kell hívni. A bizottság ezen kívül szükség szerint 
hívja meg ülésére tanácskozási joggal a társaság tagját, vagy más olyan 
személyt, akinek jelenléte az ülésen szükséges.   

  
3. A VT szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal közgyűlést tart, 

melyen a társaság tagjai kötelesek megjelenni. 
 

4. A hivatásos vadászok fizetését és egyéb járandóságait az IB állapítja meg, s 
arról a közgyűlést tájékoztatja. 

Közvetlen szakmai irányításukat, munkavégzésüket, ellenőrzésüket a 
vadászmester végzi. 
 

5. A VT gépjárműveit csak az egyesület érdekében lehet igénybe venni, 
magáncélra nem. A gépjárműveket a VT hivatásos vadászai az érvényben 
lévő gépjármű üzemeltetési szabályzat szerint használhatják. Esetenként a 
gépjárműveket az IB tagjai is vezethetik. Traktor vontatású személy- és 
vadszállítás esetén a gépjárműre vonatkozó vezető engedéllyel a járművet a 
VT tagja is vezetheti. 

 
6. Minden VT tag és hivatásos vadász köteles a vadászterületen észlelt 

rendkívüli eseményt (orrvadászat, vadelhullás, vagyonrongálás, 
környezetszennyezés, természetkárosítás, erdőtűz, stb.) azonnal jelenteni a 
leghamarabb elérhető VT tisztségviselőnek, de mindenképpen értesíteni kell 
a VT elnökét. 

 
7. A VT az eredményesebb vadgazdálkodás és a tagok vadászati 

lehetőségeinek bővítése érdekében más vadásztársaságokkal állami és 
gazdálkodó szervezetekkel együttműködési szerződést köthet, amennyiben 
a vállalások nem sértik a VT érdekeit. 

 
8. Minden VT tag a személyi és fegyvertartási engedély adataiban beállt 

változásokat köteles 8 napon belül a VT titkárának bejelenteni. 
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9. A VT minden tagja köteles önmagát szakmai és gyakorlati kérdésekben 
folyamatosan képezni. Például: koronglövészet, stb. 

 
10. E szabályzat a helyi adottságok és lehetőségek figyelembe vételével készült, 

betartása az I./1. pont a, b, c pont szerinti megnevezettekre terjed ki. A 
kötelezettségek be nem tartása fegyelmi eljárást von maga után. 

 
11.  A VT tagja által létesített magas les: 

A VT vadászmesterének egyeztetésével és engedélyével építhető a 
vadászterületen magas les, amely: 

• területbe illő 
• megfelelően stabil 
• épített mellvéddel, tetővel 
• kialakított lőréssel 
• megfelelő ülőpaddal 
• stabil létrával 
• nyilvántartási számmal ellátva 
• térképen bejelölés után 

vehető használatba. 
Egy VT tag egy magas lest építhet előjog alkalmazásával. 
Az a vadász, aki magas lest épít, kötelezi magát az építmény és a hozzá 
vezető utak, valamint környezetének rendben tartására. Ha a fentiek nem 
valósulnak meg, a VT vadászmestere megvonhatja a les használatára 
vonatkozó előjogokat. 
A les használatára építőjének előjoga van, de ha nem kíván az adott 
időben kiülni, a vadászetikai szabályokat figyelembe véve, más vadász 
személyes vagy szóbeli (telefon) kérésére, egyeztetéssel, bármelyik VT 
tag a lesre beiratkozhat. 
 

12. Az itt nem szabályozott kérdésekben, a hatályos jogszabályok a VT 
alapszabálya és fegyelmi szabályzata az irányadók. 

 
13. A Házi Szabályzat 1997. május 24.-én lépett hatályba. 

 
-VI- 

 
NAGYVADJELEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA 

 
1. A VT vadászterületén elejtésre kerülő nagyvadak jelölésére felhasználható 

krotáliákat a megyei vadászati felügyeletet ellátó szakhatóság biztosítja. A 
vadjelek átvételéért, annak pénzügyi elszámolásáért a VT gazdasági 
vezetője felelős. 
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2. A vadjelek kezelése, sorszám szerinti megőrzése és felhasználásának 

nyilvántartásáért a VT vadászmestere a felelős a birtokbavételtől annak 
felhasználásáig. 
 

3. A VT vadászmestere nyilvántartást vezet növekvő sorszám szerint a 
krotáliákról. 
A nyilvántartásban szerepel: 
 a./ kiadás dátuma és az átvevő vadász aláírása 
 b./ visszavételezés dátuma és a vadászmester aláírása 

c./elejtett vad jelölésére használt krotáliát a vadászmester 
nyilvántartási lapon aláírásával igazolja. 

 
4. Szakhatóság illetve az IB kérésére a vadászmester bármikor köteles a 

vadjelekkel elszámolni. 
 

A vadjel használati szabályzat a Házi Szabályzat II/4. számú pontjának 
mellékletét képezi, a mindenkori Házi Szabályzat elválaszthatatlan része. 
 
Deszk, 1997. május 24. 
 
Dr. Somogyi Ferenc sk.     Molnár Sándor sk. 
VT elnök       VT titkár 
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Záradék 
 

A Házi Szabályzatot a Deszki Gazdák Vadásztársasága 2006. május 5. napján 
tartott közgyűlésén újra megtárgyalta és egységes szerkezetbe elfogadta. 
 
Deszk, 2006. május 5. 
 
 
 
Molnár Sándor sk.      Schultz József sk. 
VT elnök       jegyzőkönyv vezető 
 
 
 
Dr. Somogyi Ferenc sk.     Kovács Viktor sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
   2. számú Záradék 
 
A Vadásztársaság 2008. március 25.-i közgyűlésén a Házi Szabályzatot 
pontosította és határozatában az IB-t arra kötelezte, hogy a pontosításokat 2006. 
március 05.-én jóváhagyott Alapszabályban vezesse át. 
A határozat végrehajtásának hiteléül: 
 
Molnár Sándor sk. 
VT elnök 
 

3. számú Záradék 
 
A Vadásztársaság 2011. szeptember 16.-án tartott közgyűlésén a Házi 
Szabályzatot pontosította és határozatában az IB-t arra kötelezte, hogy a 
közgyűlés által elfogadott pontosításokat a Házi Szabályzatban vezesse át. 
A határozat végrehajtásának hiteléül: 
 
 
Molnár Sándor sk. 
VT elnök 
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4. számú Záradék 
 
A Vadásztársaság 2012. március 30.-án tartott közgyűlésén a Házi Szabályzatot 
pontosította és határozatában az IB-t arra kötelezte, hogy a közgyűlés által 
elfogadott pontosításokat a Házi Szabályzatban vezesse át. 
A határozat végrehajtásának hiteléül: 
 
 
Molnár Sándor sk. 
VT elnök 
 
 

5. számú Záradék             
   

A Deszki Gazdák Vadásztársaságának Közgyűlése  ……………..  számú 
határozatában az Alapszabály módosítást a V. 1) és 2) pontja szerint 
módosította. 

 
 
 
Deszk 2015.03.27. 
 
 
 
 
 
 
Molnár Sándor      Schulcz József 
elnök        titkár  
 
 
 
 


