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Közgyűlés összehívása, levezetése, dokumentálása 

Az alábbiakban részletezzük a közgyűlés összehívásától a változások törvényszékhez történő 

benyújtásáig azokat a lépéseket, melyekre különös figyelmet kell fordítani a lebonyolítás során. 

A tisztújítás keretében először a hegyközségi szinteken, majd ezt követően felsőbb szinteken is 

(borvidék, borrégió, HNT) zajlanak a választási folyamatok, melynek során megválasztásra 

kerülnek a hegyközségi szervezetek érdekképviseleti tisztségviselői (elnök, ellenőrző bizottság 

elnöke, választmányi tagok, szőlészeti és borászati küldöttek), illetve az alapszabály által 

létesített más tisztséget betöltő személy (egyéb bizottsági, testületi tagok, helyettesek).  

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 55. §-

a előírja, hogy az érdekképviseleti tisztségviselőket a következő ütemezés szerint kell 

megválasztani: 

Hegyközségi szervezet Választás határideje Mandátum időtartama 

Hegyközségek 2023. március 31. 2028. március 31. napjáig 

Hegyközségi tanácsok, 

Borrégiós tanácsok 
2023. május 15. 2028. május 15. napjáig 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2023. május 31. 2028. május 31. napjáig 

 

Közgyűlés előkészületei 

 
Mindenekelőtt ellenőrizzék, mikor történt a tisztségviselők megválasztása, és ehhez képest, tehát 
a mandátumok lejárati időpontjához igazodva intézkedjenek a tisztújító közgyűlés összehívása 
érdekében.  
 
A hegyközségi törvény értelmében a hegyközségi tisztújításoknak 2023. március 31-ig kell 
lezajlaniuk. A közgyűlés időpontjának meghatározása szempontjából fontos figyelembe venni a 
legutóbbi tisztújítások megbízási határidejét.  
 
Amennyiben például a hegyközségben 2018. március 19-én került sor a tisztújításra, és a 
tisztségviselők mandátuma 2023. március 18-ig szólt, úgy a Ptk. 3:79 § (2) bekezdése alapján, 
2023-ban március 18-ig össze kell hívni a közgyűlést.  
A közgyűlést abban az esetben is össze kell hívni, amennyiben pl.: az elnök halála miatt időközi 
választást tartott a hegyközség minden tisztségviselő tekintetében még az egészségügyi 
veszélyhelyzetet megelőzően. Például 2019. szeptember 15-én és a megválasztott 
tisztségviselők mandátuma csak 2024. szeptember 14-én járna. le. 
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A hegyközség (hegyközségi tanács, borrégiós tanács) közgyűlése a 2022. június 1-je után 

megválasztott érdekképviseleti tisztségviselők esetében dönthet úgy, hogy nem tart új 

tisztújítást, hanem kiterjeszti a korábban megválasztott érdekképviseleti tisztségviselők 

megbízásának időtartamát. Erre a döntésre kizárólag a közgyűlés, illetve a tanácsülés jogosult. 

Ilyen esetben a megbízatás időtartama a törvényben meghatározott, a táblázat szerinti 

időtartamra szól. Ilyen döntés esetén javasoljuk, hogy a közgyűlésen egy külön napirendi pont 

keretében fogadják el a tisztségviselői mandátum időtartalmának módosulását. Javasoljuk, 

hogy erre vonatkozóan legalább tisztségenként hozzon döntést a közgyűlés vagy a 

tanácsülés. 

Határozati javaslat minta:  

Pl.: „Bőség Hegyközség közgyűlése a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 55. § (2) 

bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2022. augusztus 1-jén megválasztott Szőlész János 

hegyközségi elnök mandátuma 2028. március 31. napjáig szól.” 

 
A közgyűlés előkészítése során, amennyiben a hegyközségnél – alapszabálya értelmében – 
jelölő bizottság működik, úgy a jogosult szervnek (akár közgyűlés, akár választmány), 
intézkednie kell e testület létrehozásáról.  
A választmányi tagok számát a hegyközségi törvény 8. § értelmében az alapszabály határozza 
meg, míg az ellenőrző bizottság kötelezően egy elnökből és két tagból áll [hegyközségi törvény 
10. §. (1) bekezdése].  
 

Közgyűlési meghívó 

 
A közgyűlés időpontjáról és napirendjéről meghívó kiküldésével minden tagot írásban kell 
értesíteni. Mind a napirend összeállítása, mind pedig a meghívók szövegezése és kiküldése a 
hatályos alapszabálynak megfelelően intézendő. A hegyközségi törvény 6. § (4) bekezdés 
értelmében írásbeli közlésnek minősül a meghívó elektronikus levélben való megküldése is. Ezt 
a rendelkezést viszont csak abban az esetben lehet a közgyűlésen alkalmazni, amennyiben az 
erre vonatkozó rendelkezést a hegyközség alapszabálya már a közgyűlési meghívó kiküldésekor 
tartalmazza.  
 

A meghívó minimális tartalma  

- a közgyűlés helye és ideje;  
- a napirend a napirendi pontokkal (Lásd: I/B alfejezet);  
- arra való figyelmeztetés, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül 
határozatképes;  
- a tag által birtokolt szavazatok száma;  
- arra történő utalás, hogy a közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközségi 
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi és szakmaközi 
piacszervezési intézkedésekben meghatározott járulékfizetési kötelezettségének pedig a 
közgyűlés napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett.;  
- tájékoztatást, hogy a szavazásra jogosultság vizsgálata érdekében:  
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a) a természetes személy tagok vagy azok képviseletében eljáró személyek arcképpel 
ellátott, személyazonosításra alkalmas igazolványt hozzanak magukkal (személyi 
igazolvány, útlevél, jogosítvány), melyet a jelenléti ív aláírásakor ellenőrizni kell.  
Tanácskozási és szavazati jogát természetes személy csak személyesen vagy közeli 
hozzátartozója vagy a képviseletében eljáró, legalább öt éve, legalább heti 20 órában 
folyamatosan alkalmazásában álló személy útján gyakorolhatja.  
 
Erre vonatkozóan a HNT kidolgoz olyan meghatalmazási mintát, amelyet legalább két 
tanú aláírásával, magánokiratba kell foglalni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy azzal azonos 
tartalmú magánokiratot, vagy pl.: közjegyző által kiállított meghatalmazási közokiratot is el 
kell fogadni, amennyiben abból megállapítható, hogy a természetes személy tag helyett a 
törvényben meghatározottak szerinti képviselője jár el. A képviselet tényét a jelenléti íven 
jelölni kell, és ahhoz csatolni kell az eredeti meghatalmazást. 
Természetes személynek minősül az egyéni vállalkozó és az őstermelő is.  
 

b) a jogi személy tag képviseletére jogosult személy 30 napnál nem régebbi cégkivonattal 
igazolja jogosultságát és a természetes személyekhez hasonló igazolványokkal a 
személyazonosságát.  
Meghatalmazott képviselő esetén az előbbin túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt meghatalmazást is be kell mutatni a meghatalmazást adó személy 
aláírási címpéldányával együtt.  
 

A hegyközségi közgyűlés napirendi pontjai 

A hegyközség közgyűlésének a következő kérdésekben kell határozatot hozni:  

I. Az alapszabály módosítása (vagy „Új alapszabály elfogadása”)  

II. A hegyközség testületeinek és az alapszabályban rögzített tisztségviselőinek 

megválasztása VAGY Döntés a 2022. június 1-je után megválasztott érdekképviseleti 

tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról  

1. Az elnök és a választmányi tagok megválasztása 

Először az elnököt (adott esetben alelnököt), majd a választmány többi tagját kell 
megválasztani.   

2. Az ellenőrző bizottság megválasztása  
 

3. Az alapszabály által létesített más tisztséget betöltő személyek megválasztása  

4. A küldöttek megválasztása  

III. Opcionálisan egyéb témakör is napirendre vehető például:  

5. 2022. évi beszámoló elfogadása 

6. 2023. évi költségvetés elfogadása  

7. Hegybírói beszámoló a végzett közigazgatási munkáról 

8. Egyebek   
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A 2022. évi beszámoló elfogadásának határideje május 31. Jelezzük, hogy a hegyközségi 

törvény 11. § (3) bekezdése értelmében a hegyközség ellenőrző bizottsága legalább öt évenként 

független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását. Amennyiben 

ez 2018. óta nem történt meg, úgy ennek elvégzése is az idei év feladata.  

A küldöttek megválasztásakor a hegyközségi törvény hatályos előírásai szerint kell eljárni, 

ezért legelső napirendi pontként az alapszabályról kell dönteni. 

Közgyűlés levezetése 
 

A közgyűlés kezdete  

 
A közgyűlés kezdetén a jelenleg hatályos alapszabály szerint kell eljárni. E körben – amennyiben 
a hatályos alapszabály ezt nem rögzíti – dönteni kell a következőkről:  

- ki vezeti a közgyűlést (elnök, levezető elnök);  

- rögzíteni kell a jegyzőkönyvezés módját (ha hang- vagy videofelvétel útján történik a 
jegyzőkönyvezés, erre a tényre kell utalni, valamint a résztvevőkkel írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozatot kell aláíratni);  

- jegyzőkönyvvezető személye;  

- jegyzőkönyv-hitelesítők személye.  
 
Megjegyezzük, hogy a fenti döntések ügyrendi határozatok, melyeket a határozatok tárában nem 
szükséges szerepeltetni.  
 
Mivel az alapszabály módosítás elfogadása vagy az új alapszabály elfogadása az első 
napirendi pont, a további napirendi pontok során már a módosított szabályok szerint kell 
eljárni.  
 
A szavazásra jogosultság vizsgálata során, a „Közgyűlési meghívó”-ra vonatkozó pontban írtak 
szerint a természetes személy tagok és a jogi személy tagok képviselője  esetén 
személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány és jogi személy tagok esetében a  
cégkivonat vizsgálatával kell elvégezni az azonosítást.  
 
Az a tag, aki a járulékfizetési vagy az adatszolgáltatási kötelezettséget a hegyközségi törvény 6. 
§ (6) bekezdése szerint elmulasztotta, szavazati joggal nem rendelkezik a közgyűlésen. Ennek 
ellenőrzése a hegybíró és a hegyközség nyilvántartásaiból történik.  
 
Kérdésként merülhet fel, hogy az a tag, aki szavazati jogával előbbiek miatt nem élhet, 
tanácskozási joggal részt vehet-e a közgyűlésen. Álláspontunk szerint igen, mivel a hegyközségi 
törvény ezt nem zárja ki.  
 

A határozatképesség, a döntéshez szükséges szavazati arány megállapítása, a 

határozathozatal  
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A közgyűlés kezdetekor jelenlévő tagok által birtokolt szavazatokból kell megállapítani a 
határozatképességet. A közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 
Jelen lévő tagnak kell tekinteni minden olyan hegyközségi tagot, aki a jelenléti ívet aláírta. 
Felmerülhet az az eset, amikor egy hegyközségi tag rövid időre, vagy a közgyűlés befejezését 
megelőzően, véglegesen elhagyja az üléstermet. Ha egy jelenléti íven szereplő személy nincs 
jelen egy szavazáskor, úgy őt tartózkodónak kell tekinteni a szavazás alkalmával. Azonban, ha 
egy tag később érkezik, szavazatait figyelembe kell venni a megjelenését követően valamennyi 
szavazatszám megállapítása során. 
 
Az alapszabály elfogadásához és módosításához a közgyűlésen a jelenlévő tagokat megillető 
szavazatok legalább kétharmadával rendelkező tagok támogató szavazata szükséges.  
 
A törvény a többi döntésre a jelenlévő tagokat megillető szavazatok szerint megállapított 
egyszerű szavazattöbbséget ír elő. Az alapszabályban azonban meghatározhat ettől eltérő 
tárgyköröket.  
A hegyközségi törvény értelmében egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát 
birtokolhatja. Az összes szavazat alatt a teljes tagság szavazatmennyisége értendő; vagyis, a tíz 
százalékot az összes érvényesíthető szavazatra vetítve kell kiszámítani.  
 

A szavazatok leadása, összesítése  

Két verzió lehetséges, és mindkettő követhető:  
1. A támogató, majd az ellenző szavazatokat, végül a tartózkodásokat a levezető elnök rögzíti, és 
utána állapítja meg az eredményt.  
2. Az ellenző szavazatokat, majd a tartózkodásokat, végül a támogató szavazatokat a levezető 
elnök rögzíti, és utána állapítja meg az eredményt.  
A HNT tapasztalata szerint az utóbbi verzió könnyebbé teszi a szavazás bonyolítását, főként a 
nagy valószínűséggel egyetértésre vezető ügyekben.  
 

A titkos szavazás kérdése  

A tisztségviselők, testületi tagok választását az alapszabályban kell rendezni. Ez akár nyílt, akár 
titkos szavazással is történhet. A titkos szavazás írásbeli szavazást jelent.  
A szavazás technikáját az adott hegyközség gyakorlatához lehet igazítani. Testületi szervek 
választása esetén több megoldás is elképzelhető:  
1. a szavazólapokra az összes jelölt neve felkerül, és a legtöbb szavazatot kapott jelöltek 
tekintendők megválasztottnak;  
2. a szavazólapokra a szavazó írja fel a jelöltek közül azokat a neveket, akiket választ – 
értelemszerűen annyi nevet, ahány tagú az adott testület;  
3. minden testületi tagságra jelölt személyéről külön szavazólapon szavaznak a tagok igennel 
vagy nemmel.  
 
A HNT az első verziót találja a leghatékonyabbnak, elsősorban ezt ajánlja. A második verzióban 
rejlik a legtöbb hibalehetőség, míg a harmadik egzakt és követhető, azonban időigényes. 
 

A testületi tagságra, tisztségre jelölt személyek összeférhetetlenségének vizsgálata  

Mindenek előtt tisztázandó kérdés, hogy ki tekinthető tisztségviselőnek?  
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A hegyközségi törvény 13. § (1) bekezdése szerint „A hegyközség tisztségviselői: az elnök, az 
ellenőrző bizottság elnöke, a küldött, valamint az alapszabály által létesített más tisztséget 
betöltő személy.”  
 
E rendelkezésből adódik, hogy a megválasztandó tisztségviselők körét alapvetően az 
alapszabály határozza meg. A HNT által ismert alapszabályok eltérő rendelkezési gyakorlatról 
tanúskodnak. Egyes hegyközségekben ugyanis a választmányi tag is tisztségviselő, vagy a 
szakmai bizottságok tagjai is. Ezért is szükséges a tisztségviselők körét az alapszabály szerint 
egyeztetni.  
Azt a tényt, hogy a hegyközségi törvényben és az alapszabályban rögzített kizáró okok nem 
állnak fenn, a tisztségre jelölt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.  
 
A hegyközségi törvény 13. §-a az alábbi kizáró okokat határozza meg:  
„(2) Nem lehet tisztségviselő 
a) a hegybíró, 
b) aki nem tagja a hegyközségnek, 
c) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, 
d) aki büntetett előéletű, 
e) aki a tisztségviselői tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt 
áll. 
(3) Egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségben a polgári törvénykönyv szerinti 
közeli hozzátartozók, valamint az élettársak, bejegyzett élettársak. Az alapszabály az 
összeférhetetlenség további eseteit is meghatározhatja. 
Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is meghatározhatja. 
 
(4) Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járulék vagy mulasztási 
bírság tartozása van, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget 
 
A hegyközségi törvény 13. § (2) a pontjában előírt hegybíró tisztségviselési tilalom általános 
jellegű és nem csak arra a hegyközségre vonatkozik, amelyben munkavégzési tevékenységét 
folytatja. Ezt az agrár tárca egy korábbi tájékoztatásában is megerősítette. 
 
Például a Dolgos József, a Dombvidéki Hegyközség hegybírója mellékállásban 
szőlőtermesztéssel is foglalkozik, így hegyközségi tag a Folyóparti Hegyközségben. A hegybírói 
státuszából adódóan ugyanakkor nem vállalhat tisztséget a Folyóparti Hegyközségben sem, 
függetlenül attól, hogy Ő a Dombvidéki Hegyközség hegybírója.  
 
Á jelöltnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell arról, hogy reá nézve nem áll fenn 
összeférhetetlenség. Amennyiben a jelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, úgy az ilyen jelölt köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a tisztségviselői 
feladatokat nevében ellátja. A tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat, így a hegyközségi 
törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat, ezen kijelölt személyre is 
alkalmazni kell. 
 
A nyilatkozatot vagy személyesen a közgyűlésen, vagy – amennyiben nincs jelen a közgyűlésen 
– előzetesen, írásban kell megtenni. Megválasztás esetén a hegyközségi törvény által előírt 
hatósági bizonyítványt mihamarabb – legkésőbb 15 napon belül – be kell szereznie és át kell 
adnia.  
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Amennyiben a jelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, úgy 
javasoljuk, hogy mind a szavazócédulán, mind a jegyzőkönyvben a következőképpen 
szerepeljen a jelölt/megválasztott tisztségviselő neve: „cégnév (képv.: kijelölt természetes 
személy neve)” 
 
A hegyközségi tisztség tartós, határozott időre szóló, személyes eljárási kötelezettséget és 
felelősséget keletkeztető jogviszony, ezért véleményünk szerint a jogi személy/szervezet csak 
olyan személyt jelölhet ki a tisztségviselői feladatokat személyes ellátására, aki a jogi 
személyt/szervezetet nem csak eseti jelleggel jogosult képviselni, hanem aki a jogi személlyel 
tartós jogviszonyban áll, annak tevékenységében tartósan közreműködik.  
 

Közgyűlés dokumentálása 

 
A közgyűlésen részt vevő tagoknak az összes hegyközségi tagot tartalmazó jelenléti ívet kell 
aláírniuk.  
 
A közgyűlésről a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag által 
aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
A jegyzőkönyv – minimálisan – tartalmazza a közgyűlés helyét és időpontját; a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a napirend 
megállapítását; a közgyűlés által meghozott döntéseket és a szavazás eredményére vonatkozó 
adatokat – rögzítve a támogató-, az ellenző és a tartózkodó szavazatok számát – azokat a 
nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték.  
 
A jegyzőkönyv mellékletei: a jelenléti ív és a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok, 
valamint – hang- és/vagy videofelvétel esetén – az írásbeli hozzájáruló nyilatkozatok.  
 
Ebben az esetben a legegyszerűbb megoldás, ha a jelenléti ív tartalmazza már az alábbi 
hozzájáruló nyilatkozatot:  
„A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 2:48. § (1) bekezdése értelmében 
hozzájárulok ahhoz, hogy a ……………………… Hegyközség 2023. ………………… hó …….. 
napi Közgyűlésén hangfelvétel / videófelvétel készüljön és azt a jegyzőkönyv készítéséhez 
felhasználják.”  
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Közgyűlés utáni teendők 

 
A megválasztott testületi tagoknak és tisztségviselőknek az összeférhetetlenségi szabályokra 
vonatkozó nyilatkozatokat is tartalmazó elfogadó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozatot kell tenniük (a nyilatkozatot a megválasztott, valamint – lakcímének és nevének 
feltüntetésével – két tanú írja alá). Ezt az adatok rögzítését követően a HEGYIR Köztestületi 
Modulja minden tagra vonatkozóan előállítja. Az alapszabály-módosítás elfogadását, valamint a 
tisztújítási határozatok meghozatalát követően a hegyközség székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél kérni kell a változások nyilvántartásba-vételét.  
 
A megválasztott tisztségviselőket be kell jelenteni a Hegyközségi Tanács részére. Erre szolgál a 
HEGYIR Köztestületi Modulja, melyben adatrögzítést az illetékes hegybíró jogosult végezni. A 
rögzített adatokat minden esetben nyomtatva átadja a hegybíró a hegyközség elnökének és az 
ellenőrző bizottság elnökének, akik aláírásukkal igazolják a rögzített adatok hitelességét, melyet 
szkennelve felrögzít a hegybíró a HEGYIR Köztestületi Moduljába. A megválasztott 
tisztségviselők nevét hegyközségenként a HNT honlapján nyilvánosságra hozzuk, ezzel eleget 
tesz valamennyi hegyközség a horizontális jogszabályokban előírt nyilvánossági 
kötelezettségnek.  
 
Speciális esetet jelent a küldöttek megválasztásának adminisztrációja. A. HEGYIR Köztestületi 
Moduljába a hegybíró egy munkanapon belül rögzíti a küldött adatait (a természetes személy 
hegyközségi tag adatait és a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
hegyközségi tag céges adatait, a kijelölt képviselő természetes személy adatait). Ezen adatok 
automatikusan közlésre kerülnek a Hegyközségi Tanács elnöke és ügyintézője részére a 
Köztestületi Modulon keresztül.  
 
Ezzel párhuzamosan kiállításra kerül egy Megbízó levél, melyet az elnök aláírásával és a 
hegyközség pecsétjével hitelesít. A hegyközségi küldött a megbízólevél átadásával és arcképes 
igazolvány bemutatásával képviseli a hegyközséget a hegyközségi tanács alakuló ülésén. Az 
alakuló ülésen a Hegyközségi Tanács elnöke tájékoztatja a Tanácsülés tagjait a megválasztott 
hegyközségi szőlészeti és borászati küldöttek személyéről és az általuk képviselt 
szavazatszámról. 
 
Abban az esetben, ha a borvidéken egy hegyközség működik, a küldöttekre vonatkozó korábban 
felsorolt adatokat a HEGYIR Köztestületi Modulja automatikusan továbbítja a HNT részére. 
  
Miként korábban írtuk a megválasztott tisztségviselőknek erkölcsi bizonyítvánnyal kell 15 napon 
belül igazolniuk, hogy a hegyközségi törvény 13. § (2) d-e) pontjaiban foglaltak nem állnak fenn 
velük szemben. Az erkölcsi bizonyítványon szereplő adatokat a hegyközségi törvény 13. § (7) 
bekezdése alapján a HNT regionális titkárai jogosultak kezelni és a hegyközségi törvény 13. § (6) 
bekezdése szerint ellenőrizni. Az adatkezelést a hegyközségi törvény felhatalmazása alapján a 
HEGYIR Köztestületi Modulján keresztül végzi a regionális titkár.  
 
Kérjük, hogy a megválasztott tisztségviselők az erkölcsi bizonyítványukat szíveskedjenek a 
hegybírónak rögzítés céljából bemutatni, majd a hegyközség számára iktatás céljából átadni. 
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A hegyközségi törvény 22. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségnek is eleget tudnak tenni a 
hegyközségek és a hegyközségi tanácsok oly módon, hogy az egységes szerkezetű módosított 
alapszabályt a hatályba lépést követő 8 napon belül átadják a hegybírónak, aki rögzíti azt a 
HEGYIR Köztesületi Moduljába. 


