
Az Orszitgos Maryar M6h6szeti Eryesiilet
Etikai- 6s Fegyelmi Szabillyzata

A m6htart6sra, a m6heg6szs6giigyre, a m6hteny6szt6sre vonatkoz6 jogszab6lyok, a

mdhdszeti term6kekre vonatkoz6 eloirSsok meghatfirozzdk a m6h6szek jogait,
feladatait 6s kdtelezettsdgeit.

Az Egyesiilet Alapszabiiya, az Egyesiilet testiileti szerveinek hatitrozatai, a

trirsadalmi egyiitt6l6s es az Sltalitnosan elfogadott mdh6szerkrilcs tov6bbi kereteket ad

az egyesiileti tagok etikus magatart6sa kialakit6s6hoz.

A m6h6sz 6ltal6nos koteless6ge, hogy a mdhdszetre vonatkoz6 trirv6nyeket,
rendeleteket, egy6b hat6srlgi eloir5sokat megismerje 6s betartsa, valamint a

m6h6szkeddshez sziiks6ges alapveto szakmai ismereteket tudja es alkalmazza.

A m6h6sz kdteless6ge a m6hcsalldok biol6giai sztiks6gleteinek kiel6git6se 6s a
veliik val6 kim6letes biin6sm6d.

A mdh6sznek fokozottan kell i.igyelnie az iitala termelt m6h6szeti term6kek (mdz,
l6pesm6z, viasz, vir6gpor, propolisz, stb. ) min6sdg6re, annak megtartisdra.

A m6h6sznek tart6zkodnia kell miisok term6k6nek indokolatlan bir6latdt6l,
azonban az indokolt kifog6sokat, - melyek a m6h6szeti Sgazat egdsz|t is 6rintik, vagy
drinthetik - azlllet€kes szerveknek tudom6sara kell hoznia, vagy k<izvetleniil, vagy az

Egyestileten kereszti.il.

A m6h6sznek trirekednie kell - ktil<in<isen lakott teriileten - a m6hcsalidok
elhelyez6s6n6l a rendeletekben el6irt k<ivetelm6nyek betartilsa mellett a kornyezetben
6lokkel, vagy ott tart6zkod6kkal val6 j6 egyiittmtik<id6sre, tekintetbe v6ve mSsok

6rdekeit, v6lem6ny6t is.

J6indulatri felvil6gosit6ssal kell kdzremrikddnie a m6hek tartisixal felmertilt
gondok 6s probl6mak megold6s6ban.

Kertilni kell a helyzet 6lezod6s6t mert ez nem csak az iigynek itrt, de a m6h6szeti

szakm6nak, am1heszeti ilgazatnak, a m6h6szek eg6sz kciztiss6g6nek is.

Mindenkor a b6k6s megold6sra kell torekedni.

A fenti el6ir6sok 6s norm6k drvdnyesit6se cdlj6b6l jelen fegyelmi €s etikai
szabdlyzat meghatiirozza az elj6r6sok celjit, a fegyelmi 6s etikai vdtsdgeket, az

alkalmazand6 fegyelmi btintetdseket 6s az etikai elmarasztal6sokat, az eljirrflsok
szabiiy ait, valamint a f6rumrendszert.



A fegyelmi eljdrds cdlja

1.$. A fegyelmi eljitris c6lja a mdh6szkeddsre vonatkoz6 jogszab6lyi
rendelkez6sek, az egyesiileti Alapszab6ly, az egyesiileti hatinozatok betart6s6nak,
vdgrehajtris6nak kik6nyszeritdse, a t6rsadalmi egyiitt6l6s 6s a m6h6szerkrilcs normdi
megtart6s6nak, a szervezeti 6let tisztasdgitnak biztosit6sa, 6s az eljar6s sor6n a

cselekm6nnyel aranyban 6116 marasztalitssal az elkcivetS 6s miis mdhdsz visszatart6sa
hasonl6 jogi 6s etikai szabiiyt s6rt6 magatart6st6l.

Fegyelmi vdtsdg

Bdrmilyen szdnddkos biincselehn,iny miatt jogerds szabadsdgveszttis btintetds

feltilvizsgdlata nem tartozik afegtelmi ds etikni bizottsdg hatdskOrdbe.

2.$. Fegyelmi v6ts6get k<ivet el, aki

a) a m6h6szked6ssel kapcsolatos szab6lysdrt6s elk<jvet6sben jogerdsen
v6tkesnek min6siil.
b) a m6htart6sra vonatkoz6 jogszab6lyt sz6nd6kosan a hat6s6g
fi gyelmeztet6se ellen6re megszegi
c) a m6heg6szs6giigyre vonatkozo jogszabiiyt szirndekosan vagy srilyos
gondatlansrigb6l megszegi.
d) a m6h6szeti term6kekre vonatkoz6 termel6si/el66llit6si 6lelmez6s
eg6szs6gtigyi szab6lyokat szilnd6kosan megs6rti, vagy srilyos
gondatlans6gb6l nem tartja be.
e) az alapszabiiy vagy az Egyestilet testtileti szerveinek hatirozatifi
megszegi,

0 magatart6s6val a Mdh6szegyestilet szerveinek alapszabSlyszerti
mrikdd6s6t v eszlly ezteti.

E) Az Egyestiletnil, annak munkrij6r6l val6tlant 6llft, rossz hirdt kelti 6s e
hirverds6vel az Egyestiletnek erkrilcsi vagy anyagi k6rt okoz
h) mint az Egyestilet vitlasztott testtilet6nek tagtra, vagy megbizott
tiszts6gviseldje, kciteless6g6t - neki felr6hat6 okb6l - nem teljesiti.
i) az Egyestilettel szemben fenn6ll6 kcitelezetts6geit az eloirt hat6ridon
beliil nem teljesiti.
j) a fegyelmi szervek id6zds6re a fegyelmi t6rgyalilson, mint tanf, nem
jelenik meg 6s tiivolmaradrlsrit kellS indokkal ki nem menti.
k) az OMME b6rmely bizottsiiga elott val6tlant 6llit.
l)l az illtala 6szlelt m6hdszettel 6sszefiigg6 brincselekm6nyeket, valamint

szabrilys6rtdseket 6s a m6h6szerk6lcs srilyosabb megs6rtriit az ana hivatott
szervnek 8 napon beltil nem jelenti.

Etikoi vdtsdg.

3.$ Etikai v6ts6get krivet el, aki

a./ a tulajdonos, vagy teriilethaszn6l6 enged6lye n6lktil telepedik le
mdheivel.

2



b./ aki a tiirsadalmi egyttt6l6s irott 6s iratlan szabiiyait sirlyosan megszegi.
c./ m6s m6h6sz az 6vi telephely-megjeldl6 titbl|val megjelcilt hely6t
elfoglalja,tablajfi fithelyezi,vagymegsemmisiti.
d./ mris nev6n foglal leteleped6si helyet saj5t mag5nak.
e.l egyszene, indokolatlanul a szi.iks6gesnel t6bb helyre tesz ki helyfoglal6
ti.fr.lat.
f./ m6s mdh6szethez nem a megfelel6 t6vols6gra helyezi el helyfoglal6
lah/,ajeL
g./ a sziiks6gesn6l nagyobb teriiletet foglal le.
h./ vrindortanyan szemetel, nem rlllitja vissza a teriiletet eredeti iilapotirba,
nem tartja be a higi6niai kdvetelmdnyeket
i./ kutat6sos, rabl6svesz6lyes id6ben, figyelmetlentil, 6s nem a k<itelez6
6vatoss6ggal m6h6szkedik.
j./ aki rabl6sos id6szakban m6s m6h6szetek kdzel6ben gondatlanul etet.
k./ nem gondoskodik m6heinek v6ndortanyrln trirt6n6 itat6s6r6l.
l./ rongSlja a term6szetet, nem 6vja 6s v6di a ndv6ny 6s 6llatvil6got

Fegtelmi biintetisek

4. $. Fegyelmi biintet6sek:

a.) figyelmeztet6s ( etikai btintet6s is )
b.) ir6sbeli megrov6s (etikai btintetes is)
c.) tags5gi jogok gyakorl6sanak meghatrirozott ideig tart6 felfiiggeszt6se.
d.) az Egyesiiletbol meghatrlrozott id6re tdrt6n6 kizinis
e.) az Egyesiiletbril v6gleges kizirds

Az Egyestilet v6lasztott tiszts6gvisel6jdvel szemben alkalmazhat6 a tiszts6gb6l
val6 visszahiv6s kezdemdnyez6se fegyelmi biintet6s is.

E^ azonban csak a tiszts6gvisel6t megv6laszt6 szerv alkalmazhatja az Etikai 6s

Fegyelmi Bizotts6g indftviiny6ra.

A c) 6s d) pont szerinti fegyelmi btintet6s leghosszabbtartalma2 ev.
Ezen btintet6sek v6grehajt6sa rendkiviili m6ltanyl6st 6rdeml5 esetben legfeljebb

hat havi pr6baid6re felftiggeszthet6.

Ha a pr6baido eredm6nyesen telt el, a fegyelmi btintet6s hatdlyit veszti.
Amennyiben azonban a fegyelmi elj6r6s al6 vont tag rijabb fegyelmi v6ts6get kdvet el
6s emiatt ism6t fegyelmi bi.intet6s kiszab6srira kertil sor, ebben a hatinozatban el kell
rendelni a kor6ban kiszabott, de pr6baid6re felfiiggesztett fegyelmi btintet6s
v6grehajt6srlt is.

Hatdskdriik

5.$. Az Egyestilet Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6ga els6 fokon jdr el az Egyestlet
brirmely tagj6nak fegyelmi iigy6ben, bele6rrve az 6n6ll6 jogi szemdlyisdgri
szervezetek tagjait is.

M6sodfokon a Ktild<ittgytil6s jitr el az els6 fokri hatirozat megfellebbez6se eset6n.
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Amennyiben a m6sodfokti eljar5s orszrigos vezet6s6gi tagot 6rint, rigy a fegyelmi
tigy napirendi pontja t6rgyal6s6n csak esetleges meghallgat6sa idej6ig tartozkodhat az

6rintett szem6ly az iil6steremben.

Eljdrds meginditdsa

6.$. Etikai, illetve fegyelmi elj6r6st csak egyesiileti tag ellen lehet inditani.

Etikai- 6s fegyelmi elj6r6st az OMME Elndks6g6n6l, illetve azBtikai- 6s Fegyelmi
Bizotts6g elncik6n6l, minden egyesiileti tag kezdem6nyezhet, irdsban, kell6
indokoliissal.

Ktilsri szervek, szem6lyek, nem az OMME szervezeti 6let6vel kapcsolatos
bejelent6seit, esetleges fegyelmi ritra terel6s6t az Elnciks6g bir6lja el.

Az OMME-hez be6rkezettpanaszokat az iktat6 k<inyvben etikai 6s fegyelmi tigyek
gyrijt6n6v alatt kell iktatni.

A panasz-beadvanyt be6rkez6sdt k<ivet6 3 munkanapon beliil meg kell ktildeni az

Etikai 6s Fegyelmi Bizotts6g elntik6nek.

Etikai-, illetve fgelmi elj drds elrendelds ire j ogos ultak :

a) Az orszigos szerv hatriskcirdbe tartozo tigyekben a Kiildtittgytil6s,
hat6skdreikb en tartoz6 i.igyekben az Elntiks6 g

b) Egy6b iigyekben azBtikai- 6s Fegyelmi Bizottstig javaslata alapjin az

Egyesiilet elndke.

Ha az Egyestilet elndke a Bizotts6g javaslata ellen6re nem inditja meg a fegyelmi
elj6riist, az Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g az Elnriks6ghez fordulhat a ddnt6s

megvilltonatdsa, az eljrir6s megindit6s6nak kik6nyszerit6se 6rdek6ben. Az
Elndks6g hatitrozathozatalilban az eln<ik nem vehet r6szt.

- A tagot a tagnyilvrintart6s szerinti lakcimre kiilddtt tdrtivev6nyes lev6lben
lehetdleg l5 napon beliil kell 6rtesiteni a fegyelmi elj6r6s megindit6s5r6l. A lev6lnek
tartalmaznia kell, hogy milyen v6ts6g miatt indult az eljardl egyben a tagot felsz6litja
fr6sos adatszolg6ltat6sra, szem6lyes meghallgatiis eset6n k<izli a fegyelmi trirgyal6s
kitiizdtt id6pontj6t. Sikertelen k6zbesft6st egy alkalommal meg kell ism6telni, ezut6n
k6zbesitettnek kell tekinteni. Ezt kovetSen a tirgyalils a tag t6voll6t6ben is
megtarthat6.

Eldviilds

7.$. Ha a v6ts6g elkdvet6se 6ta t6bb mint egy 6v, illetve az eljlris elrendel6s6re
hivatott szem6ly vagy szerv tudom6sra jut6st6l sztlmitott 3 h6nap eltelt, etikai-, illetve
fegyelmi eljar6s nem indithat6, kiv6ve,ha az iigyben biintet6, vagy szabilys6rt6si
eljar6s indult ez ut6bbi esetekben a biintet6, vagy szabirlys6rt6si elj6r6s joger6s befe-
jezdseig az etikai-, vagy fegyelmi elj6rdst fel kell ftiggeszteni. Ebben az esetben az
el6viil6s a biintetri-vagy szab6lysdrt6si tigyben hozott hatirozat joger6re
emelked6sekor kezd6dik.
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Afegyelmi ds etikai bizottstigi eljdrds

8.$. Az Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g 5 tagir tan6csban j6r el.

Az Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g akkor hatitrozatkepes, ha az til6sen legal6bb 3 fo
jelen van.

Nem j6rhat el bizottsrig tagjak6nt a s6rtett, toviibb6, aki az elj6r6s a16 vont tagnak
vagy s6rtettnek kozeli hozzdtartoz6ja, illetve, aki az elj6r6s a16 vont taggal, vagy
s6rtettel munkajogi al6- frjl6rendelts6gi vagy egy6b fiigg6sdgi kapcsolatban 6ll.

Nem mtikodhet k<izre az eljdro bizottsdg tagSakent az sem, akit6l az ijgy
targyilagos megit6l6se egy6b okb6l (elfogults6g ) nem varhat6.

A bizotts6g M ;J;gy be6rkez6s6tol 45 napon beltil koteleshatitrozatot hozni

- Amennyiben az .drgy kivizsg6l6sa annak bonyolultsdga miatt, illet6leg a

felekt6l bek6rt adatok, nyilatkozatok k6sedelmes be6rkez6se miaff 45 nap alatt
megnyugtat6 m6don nem zirhat6 le, rigy a bizotts6g elnoke maximum 45

nappal saj 6t hat6sk6r6ben me gho s szabbithatj a.

- Az Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g a rendelkez6sre 6116 dokumentumok, 6s a

bejelent6s alapjinmeghozhatj ahatitrozat6t oly m6don is, hogy a bejelent6st 6s

a belrkezett iratokat, a hatbrozat tew ezetet, bizotts5g tagj ainak az eln<ik

megkiildi. A bizotts6g tagf ai az elki.ild6stol sz6mitva 8 napon beltil
rlll6spontjukat ajanlott t6rti vevdnyes lev6lben, vagy elektronikus irton kozlik
az elnrikkel. (elektronikusan trirt6no 6rtekez6s sortin abizottsdgi tag szem6lye
igazolhat6 kell hogy legyen )

- Az etikai bizotts6g tagjainak a szem6lyes adatok vonatkoziis6ban titoktart6si
nyilatkozatot kell tennitik.

- Az Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g hatirozatai a v6glegesenlezilrult tigyekben
m inden e gye stil eti tag szitmir a ho zzif erheto .

- Egyes etikai tigyekben drintett egyestileti tagok a ktiztiik fenn6ll6 vit6s
k6rd6sek egyezsdgftjan t6rt6n6 rendez6se 6rdek6ben az Etikai- 6s Fegyelmi
Bizotts6g elncik6n6l j6szolg6lati elj6r6st kezdem6nyezhetnek.

A j6szolg6lati elj6r6s sor6n azBtikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g elndke, eseti szak-
6rt6 bevon6s6val is, a sziiks6ges szakmai segits6g, illetve tfijekortatils
nyrijt6s6val segiti az 5rintettek kdzdtti egyezs1,g l6trejOtt6t.

T6rgyal6s eset6n az eljitrds al6 vont tagot t6rtivev6nyes ajanlott levdlben 6s azzal a

figyelmeztetdssel kell a kitrizott tfugyalisra 8 nappal elobb megideznilmeghivni, hogy
igazolatlan t5volmaradisaatitrgyalSs megtart6siit nem akaditlyozza,6s bizonyit6kait,



tanriit legkdsobb a kitrizott t6rgyaliison bejelentheti, illetve tanriit magi*al hozhatja.
Azidezesevel/meghiv6ssal egytitt kozrilni kell vele azeljirris alapj6t is.

A tdrgyaltst a bizottsilg elndke vezeti, gondoskodik a rend fenntart6s6r6l.
Meg6llapitj a a titrgyalils megtart6snak szabilyszeri felt6teleit, szirmba veszi a
megjelenteket, felveszi az eljitris al6 vont szemely adatait, tisztizza az esetleges
elfogults6gi k6rddseket. Ezt kovet6en ismerteti az igyet, a bizottsitg meghallgatja az
eljar6s al6 vont tagot, lefolytatja/felveszi a bizonyit6st.

A tdrgyalitsr6l jegyzok<inyvet kell kdsziteni. A jegyz6konyvet a bizottsitg tagjai,
irjitk ala. ( Jzkv. minta l.sz. melldklet. )

Az eljir6 bizotts6g z6rt til6sen hozza meg hatilrozatifi, amelyet az elncik vagy
azonnal kihirdet, vagy 8 napon beliil iijabb hat6mapot tizki ahatdrozat kihirdet6sdre.

Ha az eljrir6 bizottsiig abizonyititsi elj6r6s eredm6nyekent azt iilapitja meg, hogy
az eljdrils al6 vont szem6ly

a) terh6re r6tt cselekm6ny nem etikai vagy fegyelmi v6ts6g
b) a terh6re r6tt cselekmdnyt nem kdvette el, illetoleg
c) terh6re r6tt cselekm6ny megnyugtat6 m6d6n nem bizonyithat6
d) terh6re r6tt etikai vagy fegyelmi v6ts6g el6viilt,

az eljhrflst megsziinteti. A hatrirozatot irtisba kell foglalni, mely hatixozat h6rom
rdszbSl 6ll.

Az els6 resz ahatitrozatothoz6 szerv megjel<il6sdt, az ijgy szimdt, az eljirds al6
vont tag nev6t, lakcim6t, esetlegesen viselt tiszts6g6t, egyesiileti tags6gi
i gazolv irny itnak szitmi./-, a titr gy alits hel y6t 6 s i dej 6t tartalmazza.

A hatdrozat m6sodik r6sz6nek (rendelkez6 rdsz) az elj6r6s alapjitt, a fegyelmi
i.igyben hozott 6rdemi d<int6st 6s a fellebbezdsi jog tekintet6ben nyrijtott tdjekoztatdst
kell tartalmaznia.

A harmadik rdsz az indokol6s, mely az eljirl fegyelmi szew iital megiillapftott
t6ny6lltist, a bizonyitekok megjel6l6s6t, azok m6rlegel6s6t, tov6bb6 a srilyosbit6 6s
enyhfto kdrtilm6nyeket kell felcilelnie/tartalmaznia. (Hatdrozatminta 2.sz.mell6klet.)

Az indokol6st is tartalmaz6 hatfuozatot az eljirts al6 vont taggal a kihirdetdskor
kell 6tvetetni 6s az ifivetelt ir6sban elismertetni, vagy tdrtivev6nyes ajiinlott lev6lben
kell r6sz6re 8 napon beli.il megkiildeni.

Ajanlott lev6lben meg kell ktildeni tov6bbri a hatirozatot az eljar6st elrendeki
szerveknek, valamint az esetleges panaszosnak.

Az els6 fokti hatrirozat fellebbezls hiany6ban a k6zbesft6st kdvet6 16. napon
joger6re emelkedik. Ebben az esetben a hatdrozatokat a fegyelmi 6s etikai bizotts6g
elndke jogertiss6gi zdradelckall6tjael.Enolaz6rintetteket tirjekoztatni kell,
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A 3.$. b)-e) pontj6ban meghatitrozott fegyelmi btintetdseket a hat6rozat jogerore

emelkedds6 ut6n halad6ktalanul be kell jegyezni az effe a ceka rendszeresitett
nyi lv6ntart6sba. ( Fe gyelmi hatir ozatok nyi lv6ntartrisi konyve. )

A bejegyzdsben d6tumszenien meg kell jelolni a fegyelmi bi.intet6s hatiiyitnak
utols6 napj6t.

Jogeros fegyelmi hatfurozatok rendelkez6 reszet a legk<izelebbi Kiilddttgytil6sen ki
kell hirdetni.

Fellebbezis

9.$. Az elso fokon hozott fegyelmi hatitrozat ellen, annak kdzbesit6s6t6l sziimitott
15 napon beliil fellebbezdsnek van helye, amelyet az elso fokon elj6rt fegyelmi
szervn6l kell benyrijtani.

A fellebbez6s halaszt6 hat6l1u.

Fellebbez6sre j ogosultak:

az eljiris a16 vont tag,
az esetleges panaszos.

A fellebbez€st az Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6g elncike az ijgy iratSval egyiitt a

fellebbez6si hat6rid6 lejiratifi6l sz6mitott 8 napon beliil koteles megktildeni a

mrisodfokri szervnek.

A fellebbviteli szerv d<int6s6t a rendelkezesre iil6 okiratok, tanrivallom6sok 6s

bizonyit6kok alapj an hozza meg.
D<lnt6sei lehetnek:
- amennyiben a fellebbezdst alaptalannaktaliija, azt elutasitja,
- ellenkez6 esetben az elso fokri hat6rozat hatiiyon kiviil helyezdse mellett az

els6 fokri szervet rij eljrlr6sra 6s rij hatrlrozathozatalLira utasfthatja,
- az elsofokir hatitrozatot m6dositja.

Az elso fokri hatarozatban kiszabott etikai, vagy fegyelmi btintet6st a fellebbviteli
szerv csak erre ir6nyul6 fellebbezds eset6n srilyosbfthatja

Ha a fellebbviteli szerv a fellebbez6st 6rdemben elbirSlta, a hozotl hatArozat a

kihirdet6ssel j oger6re emelkedik.

A mdsodfokihatirozat ellen tov6bbi fellebbez6snek helye nincs.

Ezen ut6bbi rendelkezds nem 6rinti a fegyelmi eljiir6ssal 6rintett szem6lynek azt a
jogit, hogy a fegyelmi hatirozatot a Ptk. szabilyai szerint Bfr6stign6l megt6madhatja.

$$ $$$$$
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. E^ az Etlkai- 6s Fegyelmi Szabiiyzatot az Orsz6gos Magyar M6hdszeti
Egyesi.ilet Elnriks6ge az Alapszabiiyzat alapjitn alkotta, 2015. 6prilis 15.

napj6n megtartott til6s6n j6v6hag1aa,6s azowrali hat6llyal 6letbe l6ptette.

Budapest, 2015. 6prilis 1 5.

l. szilm:iu mell6klet

Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet
Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6ga

1094. Budapest Viola ft 50.

Ugysz6m: ..120....ET.B.

Jegyz6konyv
( Minta: Forgat6kcinyv. )

K6sztilt az Orszitgos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6ga

20....evi. .....h6.......napjantartott

t6rgyal6son ....panaszosnak.. .

titrgythan inditott etikai / fegyelmi elj6r6sban.

Jelen vannak:

:l ru,-)wt4-'
pr. M6szaros[L6szl6

elndk



A Bizotts6g elntike a tirgyalitst megnyitja. Meg6llapitja, hogy az lrtesitett
szem6lyek megjelentek /n6v szerintl, illetve szabitlyszeni 6rtesit6s ellen6re ki/k/ nem
jelent/ek/ meg.

A Bizotts6g eln<ike ismerteti a panaszt.

A tov6bbiakban /6rtelemszerien/: a panaszos, illetve k6pviseldje panaszirt
v iito zatlanul fenntartj a, ki e 96 sziti, vi s szavonj a.

A panaszolt, illetve a k6pviseldje a panasz jogoss6gdt elismeri, nem ismeri el, k6ri
a panasz elutasitiisiit, e gyezs6gi aj dnlatot tesz.

Tanrihoz intdzett k6rd6sek, v6laszok.
Szakdrtohri z intdzett k6rd6sek, viilaszok.

Tttbb k6rd6s nincs, a panaszos 6s a megjelentek egyebet el6adni nem kiv6nnak.

A Bizotts6g egyezsdg esetdn azt j6vihagyja. Annak hiany6ban 6rdemi drint6st hoz,
amit azonnal, vagy 8 napon beliil ir6sban krizril.

Jegyz6krinyv lezdrva. ..6ra. .. .. . ....perckor.

jegyz6kdnyvvezeto a bizottsilgi elndke

bizotts6gi tag bizotts6gi tag

2. sz. mell6klet

@
Orszilgos Magyar M6h6szeti Egyesillet

Etikai- 6s Fegyelmi Bizotts6ga
1094. Budapest Viola rit 50

Ugysz6m:. ......120.... ET.B.

Hatdrozat
(Minta : Forgat6k<inyv )

Az Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyestilet Etikai- 6s Fegyelmi
Bizotts6ga ... n6v ........ sz.

alatti lakos ( k6pviseldje: .... ...) panaszosnak..



titr gy ih an i nditott e lj rirrisban

... .....(n6v) panaszoltat

figyelmeztet6sben ( 6rtelemszenien ) rdszesiti.

Ahatirozat ellen 15 napon beliil fellebbez6ssel lehet 6lni a Kiildcittgyiildshez.
A fellebbezest 3 p6ld6nyban az OMME Etikai- 6s Fegyelmi Bizottstig6hoz kell
benyfijtani, a Kiildtittgyril6shez cimezv e.

Indokol6s.
R<ivid t6ny6ll6s ismertet6s.
A hatirozat rrivid, de a sztiks6ge m6rt6kri indokol6sa az Etikai- 6s Fegyelmi
S zab iiy zat frtmutat6s a szerint.

Kapj6k:

a bizottsilg elnrike bizotts6gi tag bizotts6gi tag

bizotts6gi tag bizotts6gi tag

Irattir./t.l
2.1

3.1

10


