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MEGBÍZÁSr FELKÉRÉS
a leltározús vezeté§ével

FeIkérern, es egyben megbízom DE3RrCtNl T'BOR sporttársunkat azzal, hogy az Egyesület
Leltározási és leltárkészitósi szabélyzalában fogialtak alapján, az á|lalam kiadotl Leltározási
utasítás figyelembevetelével lássa el a 2a21. január n - 2a21február 15 kózötti időben az

tgyesü leti leltá rozás végrehajtásá na k vezetésót.

A leltárbizottség tajainak Sárközi lslván és Komáromi L ajos §pCIrtlársainkat kértem fel,

Tata, lül0 dcc,,rnller j 5.
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fuÍEGBIZASI FELKERES
a leltűrozús ellen őrzésére

Fel|<órem, és egyben megbizorn |(OVACS PATAKI Cs,cnge sporttársunkat azzai, hogy az

lgyesület Leltározási ós Ieltárkeszítési szabályzatában foglaltak alapján, az áltaIam kiadoti
Leltározási utasitás figyelembevételével lássa el a'}02L január 11- 2C2l február 15 közótti
időben az í,gyesületi ieltározás végrehajtésában, mint Ieltár ellenőr vegyen részt.

A ieltárbizottság elnókének Debreceni Tibor, iajainal< Sárkózi lstván ós Komárcmi La;os

spcrttársainkal kér-tem fel.

Ilt,_r, 2020. deccmber ]5.
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MEGBÍZÁSr FELKÉRÉS
u leltárorás végrehajtásóra

Felkérem, és egyben megbízom l(OMÁROMl Lajos sportlársunkat azzal, hogy az Egyesülel
Leltározási és leltárkészítési sz;bályzatában fogIaItak aIapján, az általam kiadott LeItározási
utasítás figyelembevételével a 2a2I" január 11-2a2l február 15 közotti időben az [gyesületi
leitározás végrehajtásának segitésót, mint leltárbizottsági tag.

A leltár vezelésére DebreceniTlbor srrorttársunkat kértem fel,

Tata, 2020. december 15.
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MEGBIZÁSI FELKERES
a leltdrozás végrehajtására

Felkérem, és egyben megbízom SÁnrÖZt lstván sporttarsunkal azzal, hogy az Egyesület
leltározási ós leltárkészítési szabályzatában foglaltak alaplán, az általam l<iadott Leltározási
utasítás figyelembevételével a2O2t.január n-2a21 íebruár 15 közótti időben az Egyesületi
leltározás vógrehajtásának segítését, mint leltárbizottsági tag.

A leltár vezetósére Debreceni Tibor sporttársunkat kértem fel.

Tata, 2020, ciece mber 15.
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