
MARKETING SZABALYZAT
Az Orszirgos Maryar M6h 6szeti Eryesiilet marketin g szab iiy zati{nak rendszere

I. A marketing szabdlyzat l6nyege:
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I. A marketing szabrilyzat l6nyege:

Az Orszdgos Magyar M6h6szeti Egyestilet 2006.6vi Ktilddttgyril6si hatirrozata, valamint az
OMME marketing szabiiyzata alapjitn, a m6h6szeti 6vben a tagok iitalbefrzetett tagdijakb6l, a

marketing tev6kenys6g biztosit6s6ra elktildnitett p6nztgyi keretdsszeg.

II. A marketing szabrilyzat c6ljat

Eves viszonylatban, az egyesiiletek rendez6s6ben megval6sul6 m6h6szeti rendezv6nyek
marketing kdlts6geinek a fedez6se, melyek lehetnek az OMME krizpont, <in6ll6 vagy helyi
szervezetek iltal szervezett marketing c6l[ rendezv6nyek. Segits6gnyrijt6s az OMME
drutermelo m6h6szei szdmitra a m6h6szeti term6kek jobb piaci 6rt6kesit6sdhez, a fogyaszt6k
r6,szere tort6n6 ismeretterjeszt6s a m6z, a vir6gpor, a propolisz es a m6hpemp6 emberi
szerv ezetr e gyakoro lt j 6t6kony hat6sait i I letoen.

III. A marketing keretiisszeg alapja:

Az Orszfigos Magyar M6h6szeti Egyesiilet tagjai iital, a m6hdszeti evben befizetett kieg6szito
(65Ft/m6hcsal6d) tagdijbev6tel6b6l, minden 6vben tervez6sre 6s elktilonit6sre kertilo
m6hcsal6donk6nti 5 Ft, amely a marketing keret alapjit szolg6ltatja. A marketing keretre a

Ktildottgyril6s 6ltal j6v6hagyott elktildnitett osszeg 6vente viitoz6, az alapjin, hogy a tags6,g az
alaptagdijon feliil, 6ves viszonylatban hany darab m6hcsal6dot regisztr6l.

IV. A marketing tr{mogatfs ig6nyl6s6nek szempontjai:

A marketing szabiiyzat l6trehozitsitt az indokolta, hogy az orsz6gban mrikodo helyi 6s 6nrill6
szervezetek egyre tdbb, sz6les fogyaszt6 tomegeket vofizo rendezv6nyeket szerveznek,
amelyek igdnyes 6s min6s6gi lebonyolit6sithoz, k6rik a marketing alapb6l t<irt6no
t6mogat6sukat. Annak 6rdek6ben, hogy valamennyi Egyesi.ilet ilzonos felt6telekkel ig6nyeljen
t6mogat6st arendezvenyek marketing k<ilts6geinek frnanszirozitsirhoz, a krivetkez6 szempontok
keriilnek fi gyelembevdtelre :

Az igenyles id6pontj6ban, a szervezet, tagdijtartoz6ssal nem rendelkezhet,
a kerelmezo szervezet, a tagjair6l megfelel6 elsz6mol6st 6s taglist6t nyrijtott be
azOMME Hivatala r€,sz6re,

a k6relmez6 egyestilet tagl6tszilm6nak figyelembe v6tele, kiikinrisen a marketing
alapba befizetett dsszeg alapjin,
a megrendez6sre keriilo rendezv6ny, l6togatotts6g6t tekintve, milyen 6rdekl5d6sre,
milyen sz6les tomegb6zis ra szdmit,
milyen hagyom6nyokkal bir a szervezo egyesiilet, h6ny 6ve van jelen ez a
rendezv6ny,
marketing szempontb6l, a szeryezet program gyengenek, kozepesnek vagy
er6snek it6lheto,
a mindenkori t6mogat6si cisszeg, maxim6lisan 500 ezer forint lehet
rendezv6nyenk6nt.
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V. Az OMME 6ltal, 6ves szinten timogatott 6s kiemelt marketing rendezt6ny,
tev6kenys69:

Az OMME kdzponti kiemelt marketing 6rt6kkel bir6 rendezvlnye a MEHEK NAPJA
Budapesten, mely 6vek 6ta tdbb ezer l6togat6t yonz. Erre a celra az 6ves szinten rendelkez6sre
6116 marketing alapb6l, 25oh keriil elki.il6nit6sre.
Tov6bbi kiemelt marketing c6hi kiad6s a lwEZrun,itYNd 15% valamint a ptEztOVAGOK
e set6b e n j e I entke zo ko I t s6 g e k frnanszir ozisa max. 20%o

VI. A timogatdsi k6relmek benyfjtrlsfnak felt6telei 6s id6pontja:

A tagszervezetek,6vente 2 alkalommal (marcius 3l-ig 6s szeptember 30-ig) nyfjthatnak be

t6mogatiisi k6relmet, melyet:
. az Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet elnclk6hez, yagy az Elnriks6ghez cimeznek,
o r6szletes tartalmi leir6ssal l6tnak el a rendezv6ny marketing tartalm6t illet6en,
o tov6bb6 t6telesen megnevezik, hogy a t6mogat6st milyen k<ilts6gek fedez6s6re k6rik.

VII. A timogatrisi k6relmek tovibbitisa:

A k6relmek az OMME Hivatal rdszdre keriilhetnek benyrijt6sra, postai vagy elektronikus
form6ban.
Lev6lben t<jrt6n6 tov6bbit6s a 1094 Budapest, Viola utca 50., e-mail-ben tov6bbitott k6relem az

omme I 984@,enternet.hu cimre t<irt6nik.

VIII. A tdmogatisi k6relmek birilata:

A t6mogatiisi k6relmek, az Y . pontban megjel<ilt benyrijt6si hat6rid6ket kciveto elso elndks6gi
iildsen eloterjeszt6sre keriilnek, melyen az Eln<iks6g tagjai elbir6lj6k 6s d<int6st hoznak az egyes
ig6nyl6sekr6l.

IX. Visszajelz6s:

Az Elndks6g drint6s6t k<ivet6en, a Hivatal, ir6sban ti$ekoztatja a k6relmezot a marketing c6hi
t6mogat6si kdrelmet 6rinto ddntdsr6l.

Jelen Marketing Szab6lyzat,20l5.janu6r 29-en l6p hat6lyba 6s visszavonrisig 6rv6nyes.

Budapest, 2015. jarruitr 29.

K6szitette: Bogn6r Eva 6s M6sz6ros J6zsef
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