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1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyestilete megbecsi.il6sben, elismerdsben r6szesiti a

m6h6szet6rt, az egyesiileti c6lok el6r6s66rt illetve feladatai teljesit6s66rt kifejtett kimagasl6
tev6kenys6get.
Ezert a megbecsiil6s 6s elismerds kifejez6sek6nt kittinteti a kiemelked6 6rdemeket szerzett
szem6lyeke t, szerv ezeteket.

Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyestilete Elndks6ge M Alapszab6lyrlban biaositott
jogkcir6ben a kittintet6sek alapit6sar6l 6s adom6nyoz6sanak rendj6r6l e szabilyzatban
rendelkezik.

2.$. Az Orsziigos Magyar M6h6szek Egyesiilete kittintet6sei:

a) 0rdsiPiiZolttneml6k6rem
b) Faluba Zoltitn eml6k6rem
c) Boczoniidi-Szab6Imreeml6k6rem
d) Magyar M6h6szet6rt eml6kdrem
e) Kiv616 M6h6sz oklev6l

0 Arany okleveles m6h6sz
g) Eziist okleveles m6h6sz
h) Bronz okleveles m6h6sz

Az a), b), c) kitrintet6s term6szetes szem6lyek, tiirsadalmi szervezet, viillalat, szcivetkezet,
egy6b gazd6lkod6 szerv ezet reszlre is adomiiny ozhat6

A d), e), 0, g), h) pont alatti kitiintet6s csak olyan term6szetes szem6lyeknek adhat6, akik
aktivan m6h6szkednek, vagy m6h6szkedtek.

3.$. Ktilfrldi 6llampolg6r, illet6leg ktilftldi szervezetrdszdre is adom6nyozhato kittintet6s.

4.$. Elhunyt szem6ly rdszdre kittintet6s halillautiin is adomilnyozhat6.

5.$. Ugyanannak a szemdlynek vagy szervezetnek ism6telten csak a Magyar M6h6szet6rt
eml6k6rem adom6nyozhat6.

6.$. A kitiintetett a kittintet6ssel egyiitt okiratot kap, amelyet az Orszirgos Magyar M6h6szeti
Egyesiilete eln<ike 6s egyik alelndke ir al6.

7.$. A kittintet6s adom6nyozhsira iitalitban az 6llami, tarsadalmi 6s nemzeti iinnepek vagy
olyan iinneps6gek alkalm6val keriilhet sor, amikor M egyesiiletet vagy helyi szewezetdt,
tev6kenys6g6t 6rt6kelik, illet6leg fenn6ll6s6t iinneplik.
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8.$. A kittintet6st iinnep6lyes form6ban kell 6tadni. A kittintetett megbecsiil6s6rSl a kittintet6s
adomiinyozdsa utdn megfelel6en gondoskodni kell.

9.$. A kitiintet6st kizir6lag a kittintetett viselheti.

10.$. A kittintet6s a kittintetett szem6ly elhal6loz6sa utiln annak hagyat6krihoz tartozik. A
kittintetett szervezet jogut6d n6lktili megszrin6se eset6n a kittintet6st az Orsz6gos Magyar
M6h6szeti Egyesi.iletnek vissza kell szolg6ltatni.
1 1.$. Elveszti a kittintet€st az, akit a bir6s6g a kdztigyekt6l joger6sen eltiltou.
Amennyiben a kittintetett a kittintet6sre 6rdemtelenne vdlt, az adominyoz6 a kittintet6st
visszavonja. Erdemtelen a kittintet6sre ktil<incisen az, aki etikai-fegyelmi v6ts6get k<ivetett el
6s ez6rt az egyestiletb6l val6 kizitrds fegyelmi btintet6st kapott.

12.$. A kittintet6st rekl6m c6lokra a Ktilddttgytil6s el6zetes enged6lye n6lkiil felhaszn6lni
nem lehet.

1 3. $. Oriis i Pii Zoltitn eml6k6rem.

Dr. Or<isi Pdl Zoltdn, a mezogazdasrigi tudom6nyok doktora, egyetemi magintanir, Kossuth
es Allami dijas tud6s tudomiinyos munkilss6ga 6s szem6ly6nek eml6ke el6tt tisaelegve, a r61a

elnevezett Ordsi Pdl Zoltan eml6k6rem adom6nyozhat6 a m6hdszeti tudomiiny, kultrira
szakoktat6s teriilet6n kifejtett orsz6gos jelent6s6gti, kiemelkedS tev6kenys6g6rt

Kizir6lag csak annak adhat6, akinek tudom6nyos munk6ss5gdval egydrtelmrien bizonyitott a
kitiintet6sre val6 6rdemess6g.

Az Or<isi Pil Zoltan eml6k6rem I l0 mm 6tm6rdjri bronz plakett. Fedlapj6n Ordsi Pdl Zoltdn
arck6p6t megdrokiti kepzo - vagy iparmtiv6sz 6ltal tewezett relief, tov6bb6 ,, Orcisi P6l
Zoltin" felirat. A h6tlap mezej6ben keriil bev6s6sre a kitiintetett neve 6s a kittintet6s
adomiinyoz6sanak 6v szirma.

1 4. $. Falub a Zoltin eml6k6rem.

Az egyestileti mozgalomban kifejtett kimagasl6 tevdkenys6g elismer6se, amelynek p6rosulnia
kell szakirodalmi munkass6ggal is.

Csak a Magyar M6h6szegyestilet 6rdek6ben t6nylegesen kimagasl6 munka megbecstil6s6nek a

kittintet6se

Nem adhat6 annak, aki az OMME 6s jogel6dje alapit6sakor, vagy ut6na az Egyestilettel
ellens6ges magatart6st tanrisitott.

A Faluba Zolt{n eml6k6rem 100 mm rltm6r6jri bronz plakett. Fedlapjan kepz6 vagy
iparmtiv6sz iltaltewezett, Faluba Zoltln k6pm6srlt megdrdkit6 relief. Felirata fehil korivben
Faluba Zoltin eml6k6rem, alapitva2}}4 A k6pm6s mellett, ajak magass6gban OMME felirat,
felette szemmagassrigig nyril6 m6hkas. H6tlapjan bev6sve a kitiintetett neve 6s a kittintet6s
adominy oz6sanak 6v szhma.
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I 5.$. Boczonidi-Szab6 Imre eml6k6rem.

Boczon6di-Szab6 Imre, a nagy keretes - rigynevezett nagy Boczon6di - fekvS-vrlndorkapt6r
megalkot6ja. Technol6giai rijit6sa 6vtizedeke el5re meghatfuoila a hazai m6h6szked6s
j<iv6j6t, m6lt6n mondhatjuk r6la, hogy a m6h6szet nagy hat6sri rittdroje.

A kitiintet6s kizar6lag gyakorl6 m6h6szek rdszdre adhat6, akik esetdben egy6rtelmtien
bizonyitott a kittintet6sre va16 6rdemess6g:

o tettek a m6h6szeti technol6gia teriilet6n l6trehozott el6remutat6 megold6sok6rt,
o kiemelked6en magas szintii m6h6szeti tev6kenys6gdrt,
o a m6h6szeti technol6gia gyakorlati terjeszt6s66rt,
. a m6h6szeti term6kek el66llit6sa, 6rt6kesit6se teriilet6n v6,gzett p6ldadrt6kti

tev6kenys6g6,€rt.

A Boczon6di-Szab6 Imre eml6k6rem 110 mm 6tm6rdjri bronz plakett. Fedlapj6n Boczon6di-
Szab6 Imre arck6p6t meg6r<ikit6 reliel tov6bb6 Boczon6di-Szab6 Imre" felirat. A h6tlapon
kertil bev6s6sre a kittintetett neve 6s a kittintet6s adominyozdsrinak 6vszdma, amely felett az

,,OMME" felirat is megjelenit6sre keriil.

1 6.$. Magyar M6h6szet6rt eml6k6rem.

Ez az eml6k6rem a m6h6szeti kultura 6pol6sa 6rdek6ben, a tudomriny, a szakoktat6s, a

m6hteny6sztds, a termel6si technol6gia, az ti term6kek el66llit6sa tertilet6n, tovirbbd az

egyestileti c6lok 6s feladatok el6r6se illetve teljesit6se 6rdekdben kifejtett kiemelkedri
tev6kenys6 g6rt adoman y ozhat6.

A Magyar M6h6szet6rt eml6k6rem 100 mm iitm6rdjii bronz plakett. Fedlapjrln, m6h6szeti
titrgylf-, k€pzi| vagy iparmrivesz iital tervezett relief. A fedlap mezej6ben a ,,Magyar
M6hdszet6rt" felirat olvashat6. A hStlap mezej6ben a kittintetett neve 6s a kiad6s 6ve keriil
bev6sdsre.

17.$. Kivil6 m6h6sz oklev6l adomiinyozhat6 annak az egyestileti tagnak, aki hosszri ido 6ta,
eredm6nyes m6h6szked6st folytat, illetve folytatott 6s orsz6gos elismer6sre drdemes
tev6kenys6ge is bizonyithat6. (igy szakmai e16ad6s tartdsa, szakirodalmi tev6kenys6g,
m6h6szeti bemutat6 tartdsa, nagyobb kcirzeten beltil rlltala elterjesztett technol6gia vagy
eszkoz i smertetdse-terj eszt6se, egy6b kiemelked6 tev6kenys6 g. )

Ezen feltil az egyesiilet munk6j6bart, az egyestileti kdz6letben rendszeresen r6szt vett, illetve
r 6szt v esz 6 s se gitette, se giti c6lj ainak me gvalS sitilsiit.

A kiv6l6 m6h6sz oklev6l leir6sa:

A kiv6l6 diploma m6rete N4-es oklev6l papiron, kdrbefut6 nemzeti szin csfk 6ltal hatrlrolt
mez6ben az alilbbi felirat :

A Orszitgos Magyar M6h6szeti Egyestilet Vezet6s6ge
KIVALO MEHESZ
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kittintet6 cimet adomtinyoz
nak

p6ldamutat6 egyestleti munk6ja elismer6s6tl
D6tum

Egyestilet eln<ike 6s alelncik allirdsa

18.$. Arany okleveles m6h6sz kittintet6s adominyozhat6, annak az egyesiileti tagnak, aki
legal6bb harminc 6ve foglalkozik mdh6szettel, iillhatatos 6s p6ldamutat6 tev6kenys6g6vel
hathat6san hozzdjiml a magyar m6hteny6szt6s fejlesztdsdhez, magas szinvonahi 6s j6
minSs6gti m6h6szeti term6kek el6rlllit6srihoz, eredm6nyesen krizre mrikridik az egyesiileti
c6lok megval6sftiisban 6s korzet6ben k<izismert.

Az oklev6l leir6sa:

Az arany okleveles mehesz diploma meritett N4-es oklev6l papiron, k<irbefut6 arany 6s

nemzetiszin csik 6ltal hatarolt mez6ben az alilbbi felirat:

A Orsz6gos Magyar M6h6szeti,tr gyestlet Vezet6s6ge
AZ ARANY OKLEVELES MEHESZ
kittintet6 cimet adominy ozza

-nak
harminc6vi 6llhatatos 6s p6ldamutat6 m6hdszet tev6kenys6g6nek elismer6s6til.
D6tum

Egyesiilet elndk6nek 6s a helyi szewezet elndk6nek alSirdsa.

19.$ Eziist okleveles m6h6sz cim adom6nyozhat6 annak az egyestileti tagnak, aki legalibb
hrisz 6ve foglalkozik m6h6szettel 6s szakmai tev6kenys6g6vel el6segiti a m6hteny6szt6s
fejleszt6s6t, j6 min6s6gti mdh6szeti term6kek el6611it6s6t, 6s eredm6nyesen, kdzremrikddik az
egyestilet c6ljainak megval6sit6s6ban.

Az oklev6l leiriisa:

Az Ezist okleveles m6h6sz diploma meritett N4-es oklev6l papfron, kcirbefut6 eztist 6s

nemzeti szin csik rlltal hatrirolt mez6ben az alilbbi felirat:

A Orsziigos Magyar M6h6szeti Egyestilet Vezet6s6ge
az
EZUST OKLEVELES MEHESZ
kitUntet6 cimet adom{ny o zza

rrri.reui peraa-r#*enerr.ti tev6kenys6g6nek
elismer6s6til
D6tum

Az egyestilet elndk6nek 6s a helyi szervezet elndk6nek al6fr6sa
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20. $. Bronz okleveles m6h6sz kittintet6s 6s kittintet6 jelv6ny adom6nyozhat6 annak az
egyestileti tagnak, aki legallbb tiz eve foglalkozik m6h6szettel 6s szakmai tev6kenys6g6vel
elSsegiti a m6hteny6szt6st, j6 min6s6gri m6h6szeti term6kek eliSallitaset, valamit
eredm6nyesen k<izremtikddik az egyesiileti c6lok megval6sit6s6ban.

Az oklev6l leir6sa:

A Bronz okleveles m6h6sz diploma meritett A/4-es oklev6l papiron, kcirbefut6 bronz 6s

nemzeti szin csfk 6ltalhatitrolt mez6ben az alirbbi felirat:

A Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyesiilete VezetSs6ge
a
BRONZ OKLEVELES MEHESZ
kitiintet6 cimet adominy ozza

,trrrt rr,a*","tffi 6szetitev6kenys6g6nek
elismer6s6til
Ddtum

Az egyesiilet elnok6nek 6s a helyi szervezet elndk6nek al6ir6sa.

21.$ Az arany eztist 6s bronz oklev6lhez kittintetS jelv6ny tartozik.

Leir6suk: hiirom sorban elrendezett sejt alakzat ararry eztist 6s bronz szinben, a kciz6ps6
hilrom sejtben sarga szinti m6h illusztrdci6. Azals6 n6gy sejtben az OMME n6gy bettije.

22.$. Az 6vente kiadhat6 kittintet6sek sz6ma.

Ordsi PdlZoltdnemldk6rem 1 db

Faluba Zoltfn eml6k6rem 1, kiildnlegesen indokolt esetben 2 db

Boczon6di- Szab6Imre eml6k6rem I db

Magyar M6h6szet6rt eml6k6rem 3 db

Kiv6l6 m6hdsz 5 db

Arany oklev6l 10 db

Eztist oklev6l 15 db

Bronz oklev6l20 db

2 3 . $. Javaslatt6teli j o gosults6g, hatdrido, elbir6l6s.

Javaslatot kezdem6nyezni sajifi szervezetdn6l b6rmelyik egyestileti tag jogosult.

Javaslat6telre azonban csak az OV tagiai jogosultak.
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Kitiintet6sre javaslatot csak ir6sban, g6pelt sz<iveggel, a munk6ssdg reszletes leir6s6val, a

legfontosabb lletrajzi adatokkal, (foleg m6h6szeti vonatkoz6sri), a szakirodalmi munk6ss6g
t6teles megjel<il6s6vel nytijthat6 be, minden 6v szeptember 30-ig bezix6lag, ktildn felsz6lit6s
n6lktil.

Elk6sett javaslatok csak a k<ivetkezS 6vben 6rt6kelhet6k, de csak akkor, ha a javaslatt6v6

fenntartja javaslat6t 6s ezt fr6sban meger6siti a kcivetkez6 6v szeptember 30-ig.

A javaslatokat a tavaszi Kiildottgytil6s bir5lja el.

A kittintet6s 6tadrlsrinak hely6r6l6s idej6r6l az Elndks6g d<int.

24.$. A kittintetdsek adomanyozdsdvaljrlr6 tigykezel6si feladatot a hivatalvezeto a kcizponti
iroda ritjan l6tja ol, ktilcin iktat6szrim alatt. Tovribb6 gondoskodik a kittintet6sek
nyilvrintartdsar6l. Gondoskodik az Orcisi PiiZoltin, a Faluba Zoltdn, Boczoniidi - Szab6 Imre
eml6k6rem 6s a Magyar M6h6szet6rt eml6k6rem egy-egy p6ld6nyanak a Mezogazdas6gi
Mrizeumban trirt6n6 mrizeumi let6tbe helyez6s6r5l.

$$$

Ezt a Szabiiyzatot az Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Eln<iks6ge M Alapszab6lyban
foglalt felhatalmaz6sa alapjan,2015.6v januar h6 29. napjrin tartott til6sdn El2015lll9
hatlr ozatdval j 6vahagyta 6 s azonnal

Budapest, 2015. janudr 29.

K6szitette: M6sz6ros J6zsef

R-czPc*lr

OMME elnok
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