
Orsz6gos Magyar M6h6szeti Eryestilet
ALAPSZABALYA

A ielen AlapszabAly azij Polgdri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny, ktikinrisen
annak a 3:63 - 3:87.S-ai, tovibbd az egresril6si jo916l, a kozhasznri jogdllisr6l, valamint
a civil szervezetek miikdd6s6r6l 6s tAmogatisAr6l sz6l6 201.t. 6vi CLXXV. tv. alapjAn, az

aliibbiak szerinti, jogi szem6lyis6ggel rendelkez1, kdzhaszni jellegii tev6kenys6g
kifejt6s6re is l6trej6tt egzesiilet miik<id6s6t hatArozza meg. Az Egyesiilet -
Kiildtittgyiil6s6nek dtint6se alapjiin - tev6kenys6g6t a 2013. 6vi CLXXUI. tdrv6ny 12.g
(1) bek. alapjrin tovabbfolytatja.

I.
Az egyesiilet neve, c6lia, feladata, mflktid6si alapelvei

1. Az egyesiilet neve: Orszegos Magyar M6h6szeti Egyesiilet
Rtividit6se: OMME

2. Sz6khellre: 1094 Budapest Viola u. 50.

3. Az Orszigos Magyar M6h6szeti Eguesiilet, rindll6 jogi szem6ly, besoroldsa: kijzhasznfi
szervezet

4. Az Esvesiilet c6lia:

a) a magyar m6h6szek tisszefogisa, 6rdekeik v6delme, kdpviselete,
b) pontos 6s gyors tai6koztatas, a m6h6szettel kapcsolatos informiici6kr6l,
c) folyamatos k6pz6s a m6h6szeti tev6kenys6g hat6konysiiginak novel6se

6rdek6ben,

d) f6rumok me glartAsa az aktuAlis k6rd6sek megvitat6sdra,

e) rij szakmai m6dszerek iitv6tele, kidolgoziisa, gyors gyakorlati alkalmaz6sdnak

tiimogatdsa, kezdem6nyez6se 6s megteremt6se,

f) tagok gazdasdgi tev6kenys696nek segit6se 6s szervez6se,

g) a magyar m6h6szeti mrilt 6s hagyom6ny 6pol6sa,

Az el6z6ek 6rdek6ben:

o A m6h6szettel 6sszefiigg6 tudomdnyos tev6kenys6ggel, ehhez kapcsol6d6

kutatassal, 6llat 6s fogyaszt6v6delmi ttirekv6sek tiimogatds6val, az euroatlanti
integrici6 el6segit6s6vel j Srul hozzA a hazai m6h6szet fejl6d6s6hez,

5. Az egyestilet feladata, tev6kenys6ge:

a) A m6h6szek szakmai k6pviselete az Allami, t6rsadalmi, gazd:ilkod6 6s egy6b,

valamint a nemzetkozi szervek el6tt 6s szervezetekben,

b) Javaslataival, programlaival el6segiti a m6h6szek szakmai 6rdekeinek 6rv6nyre
juftateset;
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c) Szakmai ismeretek tisszefog6sa, kutatiisa, oktat6sa, az ehhez sziiks6ges szervezeti

keretek kialakitAsa, miikridtet6se,
d) Kapcsolattartis az 6llami, tiirsadalmi, nemzeti 6s nemzetk6zi szervekkel,

szervezetekkel feladatai megval6sitSsa c6ljdb6l, ig6nyt tartva anyagi 6s erkrilcsi
segits6giikre,

e) Jogszabrily/ok/ban riruhdzott feladatok elliitisa [alv6llalkoz6k esetleges

bevondsival isJ, ide6rwe a tagok kiizponti- 6s Eur6pai Uni6s kolt6svet6si

t6mogat6sival kapcsolatos k6relmeinek elbiriil6sdt, azok v6lem6nyez6s6t, 6s a
m6rt6kiikre val6 javaslatt6telt,

f1 Felhatalmaz6s alapjSn igazolisok kiaddsa 6s adatszolgSltatis a temogatasokat

foly6sit6knak, elbiriil6knak 6s egy6b illet6kes, 6rdekelt, vary 6rintett szervekneh
g) Szakmai ktizremiikod6s 6s v6lem6nyez6s, valamint ezen feladatok dgazati

k6pviselete a hazai 6s nemzetkozi testiiletekben, nemzetkdzi-, hazai 6s szakmai

szabvSnyok, el6iriisok iogszab6lyok kidolgozisdban, honositisilban, adapt6l6sSban,

h) A m6h6szet marketing tev6kenys6g6nek osszehangol6sa 6s v6gz6se, (alvdllalkoz6k

bevondsSval isJ, melynek sordn bemutat6kat, kiSllitdsokat is szewez 6s kivitelez,

i) dsszeiovetelek rendez6se mely alkalmat ad arra, hogy a m6h6szek az aktuelis

elm6leti 6s gyakorlati k6rd6seket megvitassik 6s megismeri6k, pllylzan
lehet6s6geikr6l tei6koztatest kapjanah

j) Az egyestilet tagiait szakmai ismeretek b6vit6se 6rdek6ben videofilmekkel

ktinyvkiaddssal 6s ktinyv terieszt6s6vel segiti,

k) Eljuttatja az egyesiileti keretek kdzdtt kialakitott szakmai 6llSspontokat az arra

illet6kes int6zm6nyekhez, szerv ezetekhez,

l) Kozremfkiidik az 6llami feladatokat k6pez6 m6heg6szs6giigy gondiainak

megolddsdban, valamint a m6h v6delemben,

m) T6mogatja a tiijmeg6rz6si, term6szetv6delmi 6s foryaszt6v6delmi t<irekv6seket,

n) A m6z 6s m6h6szeti term6kek n6pszerrisit6se 6rdek6ben bemutat6k, m6zk6stol6k

szervez6se, valamint kidllitisokon val6 megjelen6s.

6. Az Egresiiletre vonatkoz6 adatok 6s t6nyek nyilv6nosak' Az Egyesiilet a m6h6szet

iigy6t felkarol6, az6rt tenni akar6 magdnszem6lyek, jogi szem6lyek demokratikus

koztiss6ge, tinkormiinyzati elven fel6ptil6 szervezeti renddel.

7. Az Egyesiilet szervezet6t, mflktid6si rendi6t eg6sz tev6kenys6g6t rigy alakitla ki,

hogy a szervezet szolgSltatisai a szervezet tagjain kiviili szem6lyek sz6mdra is

hozzif6rhet6ek.

8. Feladatainak megval6sitisa sor6n egyiittmiikodik dllami 6s ,nkormdnyzati, orsz6gos

6s helyi dllamigazgatisi szervekkel, szakhat6s:igokkal, gazdilkod6 szervezetekkel

valamint a c6ljait segiteni tud6 civil szervezetekkel 6s mis int6zm6nyekkel'

9. Az Egyesiilet feladatainak megval6sitSsa, c6lja megval6sit6sa, gazdasiigi

felt6teleinek biztositdsa 6rdek6ben gazdasigi-viillalkoz6si tev6kenys6get is
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szervezhet 6s v6gezhe! ez azonban kiizhasznf illet6leg alapc6l szerinti
tev6kenys6g6t nem vesz6lyeztetheti, alapvet6 feladatainak megval6sitiisiit nem

zavarhatja. Gazdiilkod6si eredm6ny6t nem osztja fel, azokat visszaforgatia

kozhasznri, alapc6l szerinti tev6kenys6g6re.

10. Az Egyesiilet politikai tev6kenys6get nem folytat, onkormiinyzati 6s orsz6gos vagy

Eur6pa Parlamenti k6pvisel6 vdlasztSsokon nem indul, szervezete piirtokt6l
fiiggetlen, azoknak anyagi tdmogat6st nem nyfjt, s ilyen tamogatast nem fogad el.

t1,. Az Egyesiilet bev6telei: tagdijb6l, sajiit v6llalkozisainak eredm6ny6b6l,

hozzilAruldsokb6l, kolts6gvet6si timogat6sb6l, adomdnyokb6l, felajiinliisokb6l,

t6mogatdsi 6s palyflzati bev6telekb6l valamint a befizetett szem6lyi jiivedelemad6

meghatdrozott r,6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint kiutalt osszeg6b6l 6llnak.

12. Az Eryesi.ilet a Civiltv. 34. S (1) bekezd6s aJ pontia szerinti al6bbi ktizhasznri

tev6kenys6geket folytatja :

Kiizhasznri tev6kenys69 Kiizfeladat megnevez6se fogszabrilyhely

E96szs6gme96rz6s,

betegs6gmegel6z6s,

e96szs6ges 6letm6d
segit6s6t c6Iz6

ismeretek kiizvetit6se.
Kiizremflkcid6s a

m6he96szs6giiSri

feladatok ellit6s6ban.

A lakossAg eg6szs6gi 6llapotdnak javitiisa, jobb

6letmin6s69 el6segit6se, az eg6szs6gtigyr6l sz616

t6rv6nyben meghaterozott c6lok 6s alapelvek

6rv6nyestil6se.

1997. 6vi CLIV tiiw'ny az

eg6szs6gtigyr6l 144.S (1)-(2)

Egdszsdgkdros{t6 kdmyezeti hatdsok elleni

fell6pds.
M e g fi gyel6 vizs g rilatok v 69 zd se.

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti

Programrdl sz6l6 1 18/2013
(XIL16.) VM rendelet 23-24.5

Allate96szs6giigyi feladatok
70/2003 (VLz7.) FVM rendelet

s.s (3)

Nevel6s, oktatiis,

k6pess6gfejleszt6s,

ismeretterjeszt6s,
szaktanicsad6s.

Feln6ttoktatds

S zakmai b emutat6k tartdsa

2L3.evi LXXVIL tdrvdny a

feln6ttk6pzdsrdl

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti

Programr6l sz6l6 1 18/2013
(XIL16.) VM rendelet 105, 14'15.5

Term6szetv6delem,

illaw6delem,
krirnyezew6delem

A term6szew6delmi kultrira fejleszt6se, a

term6szet

6s a m6h v6delm6vel kapcsolatos ismeretek
oktatisa,

kiirnyezettudatos gazdalkodes terieszt6se

1996.,6i LIII. tiirv6ny a

term6szet v6delm6r6l 54-65.S

Katasztr6fa-elhirit6s
Kiizter leteken l6vd gazddtlan m'hrajok befogdsa,

darazsak kiir1isa

2011.dvi CLXXXIX w.

Magyarorszdg helyi

iinkormdnyzatair'l 13.s [2), (18)
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Fogyaszt6v6delem
M6zeh m6h6szeti term6kek min6s6g6nek eseti 6s

folyamatos vizsg6lata

L997.6vi CLV. tv a
fogy aszt6v 6delemr6l 45.S [1)

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti

Programr6l szdl6 118/2 0 13

(XIL16.) VM rendelet 21.5

Biinmegel6z6s

A ktizbiztonsdg javitdsdra irdnyul6, mdhek lopdsdt
akaddlyoz6 a rendfrsdgi felder{tdst segitf

tevdkenysdg

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti

Programrdl sz6l6 118/2 0 13

(ilr.l6.) vM le.S

Tudom6nyos

tev6kenys69 kutatds

E gytittmiikddds a mdhdszeti tdrgyfi , mdhdszethez

kap csol6 d6 kutatdsokban

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti

Program 118/2013 (X11.16.) VM

2s5

L3.Az Egyesrilet feliigyeleti szervei: illet6kess6ggel 6s hat6skdrrel rendelkez6

tigy6szs6g 6s bir6sdg, (torv6nysz6k), enged6lyhez/feltftelhez kotott vagy

szabSly ozott tev6ken y s6g v 6gz6s e eset6n e tev6kenys6g fel ett hat6 s6gi ellen6rz6sre
j ogosult hat6skorrel rendelke z6 Sllami sze rv.

II.
Az Egyesiilet szervezete, szervei

Az Egyesiilet 6ltal6nos Onkorm Anyzati rendelkez6sei:

l. Az Egyesiilet helyi, tertileti szervezetei onk6ntess6g alapj6n jonnek l6tre,

onkorm6nyzati elven m(kodneh el6segiwe a tagok gazd6lkod6sdg jogainak 6s

kotelezetts6geinek 6rv6nyestil6s6t.

2. Az Egyesi.ilet vezet1 szerveit 6s vezet6 tiszts6gvisel6it demokratikusan,

Ktildottgyfl6s keret6ben vllasztjitk meg. Az Egyesiilet vezetS tiszts6gvisel6i az

egyestilet nagykorfi, cselekv6k6pes term6szetes szem6ly rendes tagjai illetve a rendes

tag jogi szem6ly k6pvisel6i lehetnek.

3. Az Egyesi.ilet vezet6 szervei, tiszts6gvisel6i megbfz6sukat n6gy6vi id6tartamra,

v6laszt6s ritj6n nyerik el, Lemondds, betegs6g, elhal6lozds eset6n hely6re tii
tiszts6gvisel6 vSlasztAsAra kertil sor. Indokolt esetben id6kozi v6laszt6st kell tartani. A

tiszts6gvisel6 id6kozi vflaszt6sa eset6n a megbizatis a ciklus v6g6ig tart.

4. Az Egyestlet ellen6rz6 szerve az Ellen6rz6 Bizottsdg, amelyet 4 6vre a

Ktildottgyfi l6s vSlaszt.

5. Nem lehet a feltigyel6 szerv (EB) elnoke vagy tagja, illetve konywizsgil6ia az a

szem6ly, aki az OMME dont6shoz6 mAsik szerv6nek vezet6 tiszts6gvisel6je,
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6. A legf5bb szerv, valamint az igintdzl 6s k6pviseleti szerv hatArozathozataldban nem

vehet r6szt az a szem6ly, aki, vagy akinek k6zeli hozz{tartoz6ia a hatdrozat alapjdn
- kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy
- bdrmilyen mis elSnyben r6szestil, illetve a megkotend6 jogiiryletben egy6bk6nt

6rdekelt.
Nem min6si.il el6nynek az Egyesiilet c6l szerinti juftatesai keret6ben a biirki 6ltal

megkot6s n6lktil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgeltatils, illetve az Egyesfllet eltal

tagjinak, a tagsdgi jogviszony alapjiin nyfjtot! az Alapszabdlynak megfelel6 c6l szerinti
juttat6s.

7. Nem lehet az Ellen6rz6 Bizottsag elnoke vagy tagja, illewe ktinywizsg5l6ja az a

szem6ly, aki

a) a legf6bb szerv, illetve az ijgrinl6z6 6s k6pviseleti szerv elndke vagy tagja fide nem

6rtve az egyestlet legf6bb szerv6nek azon tagjait, akik tiszts6get nem tdltenek beJ,

b) az Egyesiilettel a megbizatisAn kiviili miis tev6kenys6g kifejt6s6re irdnyul6

munkaviszonyban vaS,r munkav6gz6sre irSnyul6 egr6b jogviszonyban 5ll, kiv6ve, ha

jogszabSly m6sk6pp nem rendelkezik,

c) az Egyesiilet c6l szerinti juttat6siib6l r6szesiil - kiv6ve a birki 6ltal megkdt6s

n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltatiisokat, 6s az Egyestilet altal tagjinak a

tags6gi jogviszony alapjdn az AlapszabAlyban foglaltaknak megfelel6en nyrijtott, alapc6l

szerinti iuttatest -, illewe
dJ az a)-c) pontban meghatirozott szem6lyek kozeli hozzAtartoz6ja' A ktizeli

hozzAtartozlk, vagyis a hdzastdrs, az egyenesegbeli rokon, az ortikbefogadott, a

mostoha- 6s a nevelt grermek, az ortikbefogad6-, a mostoha- 6s a nevel6sztil6 6s a

testv6r, valamint az 6lettdrs, (2013. 6vi V. tv., Ptk. 8: 1. S (1) bek' 1-2. pont)

B. Nem lehet az Egrestilet vezet6 tiszts6gvisel6je hdrom 6vig az a szem6ly, aki

megel6z6en olyan kiizhasznf szervezetnek a megsziin6s6t m egel6z6 k6t 6vben legal:ibb

eg 6vigvezet| tiszts6gvisel6ie vol! amely az alibbi m6don megsziint:

a) amely jogut6d n6lktil sziint meg rigy, hogy az dllami ad6- 6s vdmhat6siigndl

nyilv6ntartott ad6- 6s vamtartozas6t nem egrenlitette ki,

b)
fel,

amellyel szemben az 6llami ad6- 6s vilmhat6sdg lelentSs tisszegfl ad6hiiinyt tdrt

c) amellyel szemben az dllami ad6- 6s v6mhat6siig tizletleziirds int6zked6st

alkalmazott, va gy izletlezArlst helyettesit6 birsSgot szabott ki,

dl amelynek ad6szAmAt az Allami ad6- 6s vimhat6sAg az ad6zis rend)6r61 sz6l6

t6rv6ny szerint felfiiggesztette, illet6leg tdrolte.

9. A vezetS tiszts6gvisel6, illewe az ennek jelolt szem6ly ktiteles valamennyi

6rintett kiizhasznri szervezetet el6zetesen tSi6koztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get

egyidejiileg mis k<izhasznri szervezetn6l is betolt. A tiszts6gvisela tai6koztat6

nyilatkozatiit az oMME iigyvezet6s d6tum 6s sorszimhelyes nllvantartisban koteles a

munkaiigyi adatok t6roldsi adatok tdroldsi szab6lyai szerint meg6rizni.
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10. Az Egyestilet v6lasztott tiszts6gvisel6i tev6kenys6gtiket kotelesek rendszeresen

6s legjobb tuddsuk szerint v6gezni. Viilaszt6ik ritjiin biirmikor visszahivhat6k.

Visszahivdst az OrszAgos Vezet6s6g illeWe az Elndks6g illeWe az Ellen6rz6 Bizottsig
illetve a vSlaszt6 szervezet tagjainak 100/o-a kezdem6nyezhet abban az esetben, ha a
tiszts6gvisel6 az Egyesiilet 6rdekeit vary a m6h6szet szakmai hagyominyait
bizonyithat6an 6s jelent6sen megs6rti.

L1.. Az Egyestilet vezet6 tiszts6gvisel6i: az Elnoks6 g 6s az Ellen6rz6 Bizoftsag tagiai.

L2. A fels6bb testiileti szervek hatirozatai az als6bb szervekre 6s az Egyesiilet

valamennyi tagjdra ktitelez6ek. A vezet6 szervek hat6rozatait a dont6sben 6rintettekkel
kiizolni kell, A hat6rozatokat kozze kell tenni az egyestilet saj6t honlapjin
(www.omme.huJ, lev6lben 30 napon beliil 6s lehet6s6g szerint az iigazati-szakmai lap

kdvetkez6 szdmdban kozz6 kell tenni. Az Egresiilet vezet6 szerveinek a diint6sben

6rintettre vonatkoz6 hatdrozatait a szem6ly6ben 6rintettek r6sz6re 8 napon beliil
igazolhat6 m6don kell meg ktildeni.

13. Az Egyestilet vezet6 szerveinek ddnt6seir6l nyilvdntartiist vezet, amelyb6l a

dont6s tartalma, id6pontia, 6s hatdlya, illetve a d<int6st t6mogat6k 6s ellenz6k

szAmar{nya fha lehets6ges szem6lye) meg6llapithat6.

14. Az Egyesiilet Ktildottgyiil6s6nek iil6sei 6s az 0rsz6gos Yezet6s6g, Elniiks6g iil6sei

nyilviinosak, azon a bels6 rend megtartis6val a kiildtitteken 6s az iigyvezet6sen,

valamint meghfvottakon 6s a ktilddttgyfl6s hatiirozata alapiin taniicskozisi joggal

rendelkez6 szem6lyeken kiviil miis is r6szt vehet. A nyilvdnossiig iogszab6lyban
meghatirozott esetekben korldtozhat6.

15. Az Eryesiilet mfkod6s6nek legfontosabb szabilyair6l, miiktid6si m6dj6r6l,

szolgdltat6sainak ig6nybev6teleir6l, a Kiildiittgyfl6sre k6szitett 6ves beszdmol616l, az

ott hozott hat6rozatokr6l az egazati-szakmai lapban, az egyesiilet honlapiin

[www.omme.hu) tdj6koztatja tagiait, tagszervezeteit, az dniill6 egyesiileteket 6s a

munk6ja ir5nt 6rdekl6d6ket.

1,6. Az Egyestilet miikiid6se sor6n keletkezett iratokba el6zetes egreztet6s alapjiin

kozvetleniil bSrki betekinthet.

1,7. Az Egyestiletet az Elniiks6g elntike, akadalyoztatasa eset6n vagr egyedi iigyekre

adott ir6sos megbizisa alapian az elndkhelyetteseh 6s szi.iks6g szerint az elntiks6g

tagiai 6n6116an k6pviselik. E jogkoriik harmadik szem6lyekkel szemben 6rv6nyesen nem

korlStozhat6.

18. Az Eguesiilet gazdasAgi tev6kenys6gei felett, a tev6kenys6g szerinti hat6sktirrel

rendelkez6 allami szerv, a hat6siigi ellen6rz6sre vonatkoz6 szabAlyok alkalmazisaval

feli.iryeletet gyakorol.

lg. Az Egyesiilet tartozasai6rt saiit vagyon6val felel' A tagok - a tagdii megfizet6s6n

tril - az Egyesiilet tartozasai6rt saj6t vagyonukkal nem felelnek

20. Az Eryestilet megsziinik, ha:
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. megsziinAs& vagl{ mls e$/esiilettel val6 egyesiil6s6t a Kiildrittryiil6s kimondja,

. a bir6sig (tiirv6nysz6k) megsz(n6s6t megiillapitja.
o Az egyesiilet mes iogi szem6lly6 nem alakulhat 5t, csak egyesiilettel egyestilhet 6s

csak eryestiletekre vSlhat sz6t.

A jogi szem6ly jogut6d n6lkiili megszrin6s6nek SltalSnos esetein ttl az egyestilet
jogut6d n6lktil megszrinik, ha:

. az eryesiilet megval6sitotta clliAt vagy az eryesiilet c6lj6nak megval6sitdsa

lehetetlenn6 vdlt, 6s rij c6lt nem hatdroztak meg; vary
. az egyestilet tagjainak sz6ma hat h6napon keresztiil nem 6ri el atizf6t

21. Az Egyestilet megsziin6se eset6n a hitelez6k kiel6gft6se uten megmaradt vagyon

- ha a Ktilddttgyfil6s m6sk6nt nem rendelkezik -, az orsziigban miikiid6siiket igazol6,

hasonl6 c6hi, jogi stituszti, dn6ll6 jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 m6h6sz eryesiiletek

koziitt tagl6tszam arSnyban oszlik meg.

22. Az Eryestilet testtleti szervei:

o Kiildrittgytil6s (KGYI

. Orsz6gos Vezet6s6g [OV)
o Elndks6g

r Ellen6rz6 Bizottsag (EB)

o Etikai-FegyelmiBizottsdg(ET.BJ
o R6gi6s 6s megrei vezet6s6g

o Szakbizottsdgok
o Tertileti 6s helyi m6h6sz szervezetek vezet6s6ge

o fogi szem6lyis6gii szervezetek vezet6s6ge

III,
Kiildttttgyfil6s

1. Az Egyesiilet legf6bb d6nt6shoz6 szerve a Ki.ildottgyiil6s, amely 6venk6nt

sziiks6g szerint, de legaLibb kett6 alkalommal iil6sezik frendes Ktilditttgyiil6s). Az

egyesiilet elniike a meghiv6t 15 nappal koribban a napirend megjelol6s6vel koteles

kdzbesiteni, melyet az eryestilet honlapiSn is kozz6 kell tenni. A Meghfv'nak

tattalmaznia kell az egyesillet nev6t, szdkhely'l a Ktild\ttgyfil^s idejinek 6s helyszinqnek

megjeliil1sdt valamint a napirendeL

2. A tag jogosult a Ktldottgyfil6sen r6szt venni, a kiildritt jogosult szavazati ioget

grakorolni. Az Elnriks6g tagjai 6s a ktildottek a Ktilddttgy[il6s rendi6nek megfelel6en

felsz6lalni, k6rd6seket feltenni, javaslatokat 6s 6szrev6teleket tenni.

3. Az Eln6ks65 vag azEB vagy a kiild6ttek 10olo-6nak irasbeli kezdem6nyez6s6re a

c,6l ,6s az ok megjelol6se eset6n rendkiviili KUlddttgwt6st kell osszehivni. Az egSzesiilet

elndke a meghiv6t 15 nappal kor6bban a napirend megieliil6s6vel kdteles kikiildeni,

melyet az egyesiilet weblapiiin is kiizz6 kell tenni.
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4. Hatirozatk6pes a Kiildottgyfil6s abban az esetben, ha azon a leadhat6 szavazatok

tdbb mint fel6t (S0o/o+tf6) k6pviselS szavazAsra jogosult r6szt vesz. A

hat6rozatk6pess6get minden hatdrozathozatalndl vizsg6lni kell. Hatdrozatk6ptelens69

eset6ben 1.5 napon beltil azonos napirenddel rijabb Kiildottryiil6st lehet osszehivni,

amelyik a ktilddttek legaldbb 20o/o-6nak jelenl6te eset6n hatSrozatk6pes. A

hatdrozatkdptelensdg miatt megismdtelt kiilddttgy,lilds a killdijttek legaldbb 200/o-dnak

jelenl1te esetdn hatdrozatkdpes az eredeti napirendi pontokban, ha ez eredeti

ki)lddttgyfil4si meghiv6ban erre kifejezetten figyelmeztettik a killdiitteket ds abban a

megismdtelt ktilddttgyiilds helydt 6s idejdt is feltiintettdk.

5. A kiildiittgyiil6s hatirozatait a jelenl6v6 kiilddttek szavazatainak ardnyilban

egyszerii sz6tiibbs6ggel hozza. Az egyestilet alapszabdlydnak mddositdsrihoz a tagok

hdromnegyedes sz1tdbbsdggel hozott hatdrozata sztiksdges. Az egyes let cdlidnak

m6dos[tdsdhoz 6s az egyes let megsziindsir6l sz6l6 kiilddttgyiil4si-ddnt4shez pedig a

szavazati joggal rendelkezd tagok hdromnegyedes szdtobbs4ggel hozott hatdrozata

sz ksdges.

6. A hat6rozathozatalra i.il6s tartdsa n6lkiil is lehet6s6g van, ai6nlott-t6rtivev6nyes

lev6l formdban. Az ilyen hatirozathozatalt az Elniiks6g a hatirozat tervezet6nek a

kilIddttek r6sz6re postai fiton tdrt6n6 megktild6s6vel kezdem6nyezi. A kiildijttek

sz|m|ra a tervezet k6zhezv6tel6t6l sz6mitott nyolcnapos hatirid6t kell biztositani arra,

hogy szavazatukat postai fton megkildl6k az Elniiks6g 16sz6re.

A hatdrozathozatali elidrds akkor eredm6nyes, ha legaliibb annyi szavazatot

megkiildenek az Elndks6g r6sz,6re, amennyi szavazati iogot k6pvisel6 ktildott jelenl6te a

hatdrozatk6pess6ghez sziiks6ges lenne iil6s tartisa eset6n.

A szavazAsra megszabott hatiirid6 utols6 napjit kovet6 h6rom napon beliil - ha

valamennyi kt)ldtjtt szavazata ezt megel6zSen 6rkezik meg, akkor az utols6 szavazat

be6rkez6s6nek napiat6l szilmitott hirom napon beliil - az Elnriks6g megSllapitja a

szavazAs eredm6ny6t, 6s azt tov6bbi h6rom napon beliil kdzli a ktildtittekkel. A

hatirozathozatal napia a szavazAsi hat6rid6 utols6 napja, ha valamennyi szavazat

kor6bban be6rkezih akkor az utols6 szavazat be6rkez6s6nek napia. Ezeket a

szavazatokat az Eln<iks69 koteles egy 6vig iratt6rban meg6rizni'

Ha bSrmely kiildritt az iil6s megtart6sdt irdsban k6ri, a Kiildiittgy(l6st az Elniiks6gnek

6ssze kell hivnia.

7. A Kiildiittgyfil6s kizdr6lagos hataskiirei

a) az AlapszabAly elfogadiisa, m6dosit6sa;

b) az egyestilet megsziin6s6nek, egresiil6s6nek 6s sz6wil6sSnak elhatSroz6sa;

c) a vezet6 tiszts6gvisel6 megviilasztSsa, visszahfvasa 6s dijazSs5nak megdllapitiisa,

tovibbd sajet k616sre tOrt6n6 felment6se;

d) az 6ves ktilts6gvet6s elfogadisa;

eJ az 6ves besz6mol6 - ezen beliil az igyvezet6 szervnek az egyesiilet vaguoni

helyzet616l sz616 ielent6s6nek - elfogaddsa;
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f) a vezetl tiszts6gvisel6k feletti munkdltat6i jogok gyakorlSsa, ha a vezet6

tiszts6gvisel6k az egyestilettel munkaviszonyban Sllnak;

gJ az olyan szerz6d6s megkiit6s6nek i6vithagy1sa, amelyet az egyestilet saiat tagiaval,

vezet6 tiszts6gvisel6j6vel, a feltigyel6bizottsig tagiiival vagy ezekhozzAtartoz6jival kdt;

h) a ielenlegi 6s korAbbi egyesiileti tagoh a vezet6 tiszts6gvisel6k 6s a

feltiryel6bizottsAgi tagok vary mis egyestileti szervek tagiai elleni k6rt6rit6si ig6nyek

6rv6nyesit6s616l val6 dont6s;

i) a feli.igyel6bizottsiig tagjainak megv6lasztisa, visszahivdsuk 6s dijazisuk
me96llapitisa;
j) a vdlasztott k6nywizsgdl6 megvilasztdsa, visszahivdsa 6s dilazdsinak megdllapitasa;

k) a v6gelszdmol6 kijeliil6se;
l) Az egyesiilet egy6b testiileti szerveinek 6vi besz6moltatiisa;

m) Elvi dtint6s ingatlan v6sdrl6sir6l, illewe az Egyesiilet tulajdon6ban l6v6 ingatlan

elad5sd16l;

n) Megdllapitja az 6ves tagdij m6rt6k6t, ezzel tisszeftigg6 kedvezm6nyeket;

o) Az Ellendrzl Bizottsig jelent6s6nek megvitat6sa, beszAmoltatdsa;

p) Az Eln6ks6g alapszab6lyba vary iogszabdlyba i.itkoz6 hatirozat6nak

megsemmisit6se;
q) Tagdij 6s az ahhoz tartoz6 kedvezm6nyek meg5llapit6sa

r) kittintet6sek adom6nyoz6sa

sJ m6sodfokon dont az Etikai 6s Fegyelmi iiryekben

sz) Dont6s minden iiryben, melyet jogszabSly, hat6sig, bfr6sdg, iigy6szs6g a

Kiildirttgyiil6s hatiiskdr6be utal.

B. A Kiildiittgy(l6ssel kapcsolatos egy6b rendelkez6sek:

8.1 Kiilddtt: a helyi, a tertileti,6s az iin6ll6 m'h''szszertrezetek elniikei, valamint a

m6h6szszervezetekben minden megkezdett 50 f6 utdn (5070+1 f6 ielenl6t6vel
hatSrozatk6pes k6zgyiil6sen egyszerfi sz6tttbbs6ggel vAlasztottJ egy f6;

8.2 Ktild6ttnek csak az Egyestilet rendes tagia vilaszthat6.

8.3 Minden kiild6tt egy szavazattal rendelkezik

8.4 A hatiirozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a hatdrozat kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vary az egyesiilet

terh6re m6sfajta e16nyben 16szesit;

- akivel a hatdrozat szerint szerz6d6st kell kotni;

- aki ellen a hat6rozat alapi6n pert kell inditani;
- akinek olyan hozz6tartoz6ia 6rdekelt a ddnt6sben, aki az egyesiletnek nem

tagja',

- aki a diint6sben 6rdekelt mes szervezettel tobbs6gi befolyason alapul6

kapcsolatban 5ll; vagy

-aki ery6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dtint6sben.
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8.5 Minden szavazati ioggal rendelkez6 ktilddtt, elnoks6gi tag vdlaszt 6s vilaszthat6.
Vdlaszthat6k tovibb6 mindennemii tiszts6gre - tisztrijitdsok alkalmSval azok az

egyesiileti rendes tagok, akiket a fekil6 Bizottsig az egyestilet bels6 szabdlyzatai

szerint vagz a Kiildiittgyiil6s sz6tiibbs6ggel jeldl. Az ekk6nt jelolt szem6ly nyilatkozik
arr6l, hogy a jel<il6st viillalja, 6s nyilatkozik arr6l, hogy megvdlasztdsa eset6re az

osszef6rhetetlens6gi el6irisok vele szemben nm dllnak fenn.

8.6 A Krilddttgyiil6s 6ltal velasztott tiszts6gvisel6 kiildiittgyiil6si jogdll6s6t az <in6ll6

6s helyi szervezet nem vonhatja meg.

8.7 A Ktilddttgyiil6sen a szabdlyszeriien kozdlt napirenden szerepl6 k6rd6sben

hozhat6 hatArozat, kiv6ve, ha valamennyi kiildtitt ielen van 6s a napirenden nem

szereplS k6rd6s megt6rryalis6hoz egyhangrilag hozzdi6rult.

8.8 A killdiittgyfil€si megh[v6 kdzbesftdsdtdl - szdmltott,7 napon belill a tagok 6s az

egyestilet szervei a killddttgyiil1st tjsszeh{v6 egyesiileti elniiktdl a napirend
kiegdsz{tdsdt kdrhetik, a kieg 6sz[tds indokoldsdval.

8.9 A napirend kiegdsz{tdsdnek tdrgydban a killddttgyiil4st iisszeh[v6 elndk jogosult

diinteni. Ha a napirend kiegdszitdse irdnti kdrelemrdl az elnrik 3 napon beliil nem ddnt,

vagy ha azt elutasitja, diintdsdr6l a killdiitteket igazolhat6 m6don 3 napon belt)l kdteles

drtes{teni. A killddttgy,frlis a napirend elfogaddxir6l sz6l6 hatdrozat meghozataldt

megel6z6en kiiliin ddnt a napirend kiegdszitisinek tdrgydban. 0j napirendi pont

felvdteldhez ekkor valamen nyi killddtt egyhangrt hamrozata szt)ksiges.

8.10 Tandcskozisi 6s szavazati jogokkal vesznek r6szt a Ki.ilddttgriil6sen az

Elniiks6g Orszigos Y ezet6s6g tagjai valamint a kiildiittek. A kt)ldottek csak

szemdlyesen gyakorolhatjdk szavazati ds tandcskozdsi jogaikat

Tandcskozdsi joggal vesznek r6szt a Ktildottgyiil6sen az egyesiilet hivatalvezet6je, az

Ellen6rz6 Bizottsdg elnrike 6s tagjai.

8.77. A levezet6 elntjktjt, a jegyz6kdnywezetft, a kdt jegyz6kdnyv hiteles[t6t 6s a

szqvazatszdmldl6kat a hatdrozatkdpessdg megdllapitdsa utdn kell megvdlasztania a

kiilildttgyiil4snek nyflt szavazdssal 6s egyszerii szdtdbbsiggel a jelen levd ktildiittek
kdzill.

8.12.A jegyz6konyv

A jegyzSkdnyvben rdgzfteni kell a killd1ttgy,iil4s helydt, ds id6pontidt, a napirendi

pontokat, a hatdrozatkdpessdget, a ki)lddttgyfiIdsi tisztsdgvisel6k megvdlasztrisdt 6s

nev6t, az elhangzottak 6s a d'ntdsek tartolmdt, idejdt 6s hatdlytit, a ddntdst tdmogatok

6s ellenz1k szdmardnydt. A jegyz1kdnyvet a levezetf elndk , a iegyz1kdnyvvezet6 6s a

kit jegyzSkdnyv hiteles{t6 frja ald.

8.73.Hatdrozatok
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A hatdrozatok meghozataldt klvetden a levezet6 elniik azonnal szdban kihirdeti a

hatdrozatokat a killdtittgyflAs ebtt. A killd1ttgyfiMsi hatdrozatokat igazolhato

m6don kell az 1rintettekkel kdzdlni.

Iv.
Orsz6gos Vezet6s6g

1. Az Orszigos Vezet6s6g az Egyestiletnek nem vezet6 testtileti szerve, hanem

tSj6koztat6 f6rumak6nt mfikodik, amely a Ktildiittgy(l6snek van aldrendelve. Ul6seit

6vente legal6Lbb k6tszer rissze kell hivni. Indokolt esetben rendkiviili iil6st tart.

2. Az OrszAgos Vezet6s6g l6tszdma a m6h6szszervezetek sz6m6hoz igazodik. Az 0V

tagiai: az elndks6gi tagoh Etikai-Fegyelmi Bizoftseg elniike 6s tagiai, tertileti, helyi 6s

riniill6 m6h6szszervezetek elniikei vagy 6lland6 helyettese, aki egy6bk6nt a helyi

szervezete Alapszab6lya szerint is az elnok dlland6 helyettese.

3. Az Orszdgos Vezet6s6g ill6seire tan6cskozisi ioggal az Ellen1rzb Bizottsig elniik6t

meg kell hivni, napirend szerint szak6rt6k is meghivhat6k.

v.
Elniiks69

1. A III fejezetben r6szletezett szerv eltal fenn nem tartott iogkdrokben az egyesiilet

irdnltisival kapcsolatos dont6sek meghozataldra, az egyesiilet miik<id6se

folyamatossaganak biztositdsira l6trehozott testi.ilet a 11fs Elniiks69.

2. Az Eln<iks6g tagiai a Kiilddttgyiil6s eltal vdlasztott elnrik, elndkhelyettesek (3f6)

6s tovibbi h6t tag,

3. Az Elnoks6g tev6kenys6g6t az egyesiilet 6rdek6nek megfelel6en lStja el.

4. Az Elntiks6g a Ktildottgyiil6snek van alSrendelve, azaz annak iil6sein ktiteles

r6szt venni, k6rd6sekre vilaszolni 6s az egyestilet tev6kenys6g6r6l 6s a gazdasAgi

helyzet6r6l besz6molni. Az Eln6ks69 sziiks6g szerint, de 6vente legaldbb 6 alkalommal

til6sezik, [l6seire az Ellen6rz6 Bizottsag eln6k6t 6s az OMME hivatalvezet6t -
tanicskozisi joggal - meg kell hivni.

5. Az Elniiks6get az Egyesiilet elnoke ir6sban vagr elektronikus titon legalibb

tizentit nappal kor6bban a napirend kdzl6s6vel hivja iissze.

6. Az Elnoks6g hat6rozatk6pes, ha tagiaib6l legalAbb 6 f6 az iil6sen meglelenih

hatirozatait a jelenl6v6k eSrszer( sz6tiibbs6g6vel hozza. A hatarozatok

nyilvantartiis6r a, a hatlrozatok 6s az til6sek nyilvinossdginak kiz6rds6ra 6s a

hatdrozatok kozl6s6re - a szem6lyes jellegii hatarozatok kiv6tel6vel - az Alapszabilly

6ltal6nos el6irSsai vonatkoznak.

7. Elntiks6gi Ul6s eset6ben a hatdrozathozatalra iil6s tart6sa n6lkiil is - kiv6telesen

- lehet6s6g van. Az ilyen hatarozathozatalt az Elntik a hatiirozat tervezet6nek a tagok
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r6sz6re postai fton tort6n6 megkiild6s6vel kezdem6nyezi. A tagok szAmAra a tervezet

kezhezv,6tel6t6l szdmitott nyolcnapos hat6rid6t kell biztositani arra, hory szavazatukat

megkiildj6k az Elnrik r6.sz6re. A hat6rozathozatali elidris akkor eredm6nyes, ha

legal6bb annyi szavazatot postai riton megktildenek az Eln<ik r6sz,6re, amennyi

elntiks6gi tag jelenl6te a hatirozatk6pess696hez szi.iks6ges lenne til6s tartdsa eset6n. Ha

brirmely tag az iil6s megtaftesat ir6sban kiv6nja, az elnriks6gi til6st az Elntiknek tissze

kell hivnia. A szavazAsra megszabott hatirid6 utols6 napj6t k<ivet6 h5rom napon beltil -
ha valamennyi tag szavazata ezt megel6z6en 6rkezik meg akkor az utols6 szavazat
be6rkez6s6nek napjiit6l szdmitott hirom napon beliil - az Elndk megiillapitja a szavazAs

eredm6ny6t, 6s azt tov6bbi hirom napon beliil kozli a tagokkal. A hat6rozathozatal
napja a szavazlsi hatdrid6 utols6 napja, ha valamennyi szavazat koribban be6rkezik,
akkor az utols6 szavazat be6rkez6s6nek napja.

8. Az Elniiks6g feladata 6s jogkore:

a) Eves munkatervet k6szit 6s a Ktildottg5ifl6s j6viihagyiisa utdn gondoskodik
annak megval6sitesar6l;

b) Elk6sziti az egresi.ilet 6ves munkijdr6l, az 6ves beszdmol6g az 6ves
krilts6gvet6st; jelent6st terjeszt el6 az egyestilet vagyoni p6nziigyi 6s jovedelmi
helyzet616l;

c) Kitiizi a Kiildottgyiil6s idSpontjdt, meghatArozza a kiildritrgyfl6s helyszin6t,
risszehivja azt risszeillitja 6s el6k6sziti napirendi6t;

d) Az Elndks6g tagjai szakmai teriiletiiknek megfelel6 programokat, javaslatokat
dolgoznak ki 6s terjesztik azokat az Elntiks69 el6;

e) Az Elnok javaslata alapjdn dtint az OMME hivatalvezet6j6nek alkalmazdsdr6l 6s

munkaviszonya megsziintet6s616l;

fl Az Elnrik javaslata alapj6n ddnt az egyestilet altal alapitott gazdasdgi t5rsas6g
iigrvezet6j6nek kinevez6s6161 6s visszahivdsdr6l;

g) Koordiniilja a Magyar M6h6szeti Nemzeti Program v6grehajtilsdnak feladatait;
h) A feladatok megval6sitdsa 6rdek6ben gazd:ilkodik a Kiildtittg/f l6s eltal

j6viihagrott p6nziigzi keretekkel;
i) Beszdmoltatja az egzesiilethivatalvezet6j6t.
j) l6vAhagyja az Egrestilet bels 6 szabllyzatait;
k) Kitiizi az OrszAgos Vezet6s6gi iil6s id6pontj5t meghatArozza az iil6s helyszin6t,

<isszedllitja napirendj6t;
l) Ajdnliist k6szit a Ktildottgyiil6s r6sz6re a tiszts6gvisel6k tiszteletdijiir6l;
m) Dtint jogi szem6lyekkel tdrt6n6 eryiittm(kod6s megkiit6s6r6l, illet6leg jogi

n)

o)

szem6ly tag felv6tel616l;

Felel az egresiilet mfktid6k6pess6g6nek fenntartils66rt;
Az Elndks6g tagjai k6telesek a Kiildottgyfl6sen r6szt venni, a Ktildtittgyiil6sen az

egyesiilettel kapcsolatos k6rd6sekre vdlaszolni, az egyestilet tev6kenys69616l 6s

gazdasAgi helyzet6r6l besziimolni;
A besz6mol6k el6k6szit6se 6s azoknak az OV 6s Kiildirttgyfil6s el6 terjeszt6se;
Az 6ves kdlts6gvet6s elk6szit6se 6s annak OV 6s Ktildrittgyfil6s el6 terjeszt6se;

p)

q)
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r) Az egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhasznSlisdra 6s befektet6s6re

vonatkoz6, a Kiilddttgyiil6s 6s 0V hatiiskor6be nem tartoz6 dtint6sek

meghozatala 6s v6grehajtisa;

s) Az egyestilet jogszabiily 6s az alapszab5ly szerinti szervei megalakitds5nak 6s a

tiszts6gvisel6k megv6LlasztatSs6nak el6k6szit6se;

t) Az Elnriks6g ald iisszehivott kiildiittgyfll6s napirendi pontiainak

meghatdrozdsa;

u) Ha a gazdasAgi eredm6nyek lehet6v6 teszik, javaslatot tehet a Kiildiittgyfil6snek

az Ellen6rz6 BizottsSg tagjainak tiszteletdij6ra;

v) j6viihagyja az egyestilet altal ktitend6 szerz6d6seket, amelyek nem tartoznak a

Ktildiittryfl 6s hat6skor6be

w) nyilviintartia az egyestileti tagsiigot;

x) vezeti 6s meg6rzi az eglesiilet k<inyveit, hatarozatait, szervezeti okiratait
mfktid6s6vel kapcsolatos egy6b iratait;

yJ az egyesflletet 6rint6 megsziin6si ok fennill6sakor vizsgilatot folytat 6s megteszi

az ezzel kapcsolatos int6zked6seket.

u.
Ellen6rz6 Bizotts{g

Az Egyestilet ellen6rz6 szerve a Kiilddttgyfl6s 6ltal vdlasztott 7 f6s (elnirk 6s 6 tag)

Ellen6rz6 Bizottsdg amely 6rkddik a jogszabiilyoknak, az alapszabdly 6s az egyestilet

bels6 szab6lyainak v6grehajtisa 6s betart6sa felett. Munklj616l beszimol a

Kiildiittgyiil6snek. Indokolt esetben a vezet6 szervekt6l int6zked6st k6r. MunkijShoz

szak6rt6ket vehet ig6nybe. Illiseit a Feli)gyelf Bizottsdg elndke hivia 6ssze.

Az Ellen6rz6 Bizottsag elniike 6s tagiai az Egyestileten beliil mds tiszts6get nem

tdlthetnek be.

Az Ellen6rz6 Bizotts6g tagia az a narykorf szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t

a tev6kenys6ge ellit6s6hoz sziiks6ges krirben nem korliitoztdk. Nem lehet az

Ellen6rz6 BizottsSg tagja, akivel szemben avezet1 tiszts'gvisel6kre vonatkoz6 kiz616

ok ill fenn, tovdbbii, aki, vagy akinek a hozzAtartoz6ia az egyestilet vezet6

riszts6gvisel6ie. Elntik6t a Kiildiittryf l6s vdlasztja.

Az ellen6rz6 bizotts5gi tagsdg megszfin6s6re a vezet6 tiszts6gvisel6i megbizatds

megszfln6s6re vonatkoz6 szabdlyokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellen6rz6

bizottsigi tag lemond6 nyilatkozatlt az egyesiilet Elniiks 6g'6hez intdzi.

5. Az Ellen6rz6 Bizottseg tagiai a Bizottseg munkdiaban szem6lyesen kiitelesek r6szt

venni, az e$/esiilet tS/vezet6s6t6l ftiggetlenek, tev6kenys6gtik sor5n nem

utasithat6ak.

6. A Bizottsdg maga allitja ossze munkaprogramjii! i.iryrendi6t, mely r6sz6t k6pezi a

Knlddttgyfil6s el6 terlesztend 6 ellen6rz6 bizotsegi beszSmol6nak. ul6seit sziiks6g

szerint. de minimum 6vente k6t alkalommal tartja. ul6seit, illet6leg miiktid6s6t

dokumentdlni kdteles, iegyz6konyv felv6tel6vel. A Bizottsig iil6se akkor

4.
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hat6rozatk6pes, ha az til6sen legal6bb n6gyen megjelennek. Minden k6rd6sben

testiiletileg, egyszerii sz6tiibbs6ggel hatAroz.

7. A Bizottsag elnoke 6s tag)ai az Egyesiilet b6rmely szerv6nek til6s6n, rendezv6nyein
r6szt vehetnek. A Kiilddttgyiil6sre 6s az OV-re az Ellen6rz6 Bizotts6g tagjait, az

Elnriks6g iil6s6re az EB elndk6t meg kell hivni.

8. A Bizottsdg feladata 6s jogktire:

. A tagok 6nkorm5nyzati 6rdekeinek k6pviselete;

r Az Egyestilet miikiid6s6re, a gazdas6gi v6llalkozds eg6sz tev6kenys6g6re
kiterjed6 ellen5rz6s;

e Jogosult az Egyesiilet bdrmely ktinyv6be, szdmviteli nyilvdntartdsdba, iratdba
betekinteni, megvizsg6lni, a vezett tiszts6gvisel6kt6l jelent6st 6s felvildgositist,
a szervezet munkavillal6it6l pedig taj6koztatdst vagr felvil6gositAst k6rhet. A
felvil6gositis megadisa kdtelez6;

o favaslatai! indiwiinyait az Eln<iks6g az orszigos Vezet6s6g 6s a Ktildrittgyiil6s
kiiteles 6rdemben megtargyalni, a116l hatdrozatot hozni;

o Az 6ves besz6mol6r6l, gazdasdgi eredm6nyr6l, sziiks6g szerint az 0V 6s a
Ktildottgyril6s el6 kertil6 el6terjeszt6sekr6l v6lem6nyt nyilvdnit. E n6lktil az 6ves
beszdmol6 tSrgydban 6rv6nyes hatirozat nem hozhat6;

. lndiwanyozhatja b6rmely tiszts6gvisel6, akar az eg6sz testi.ilet felel6ss6gre
vonSsdt, visszahiviisdt.

o Kezdem6nyezheti - az ok megjeltil6s6vel - a Kiildotts/iil6s, orszdgos vezet6s6gi
il6s 6s az Eln6ks6g risszehivisdt. Ha az illet6kes vezet6s6g nem tesz eleget
kiitelezetts6g6nell az EB sajit hatdskdr6ben dsszehivhatja a Kiild6nS/fil6st,
0rsz6gos Vezet6s6gi iil6st illetve az Eln<iks6get.

. Ha a gazdasigi eredm6nyek lehet6v6 teszik, javaslatot tehet a Kiildtittgrfil6snek
a tiszts6gvisel6k tiszteletdijAra.

uI.
Az Etikai-Fegyelmi Bizotts6g

1-. Az Egyestilet Kiilddttgyfl6se 4 6v id6tartalma 5 tagri Etikai-Fegyelmi Bizottsdgot
(elntik 6s 4 tag) vdlaszt. A Bizottseg sziiks6g szerin! de 6vente legaliibb egy alkalommal
tartja iil6seit. Az iil6s akkor hat6rozatk6pes, ha legalSbb 3 f6 jelen van.

2. A Bizottsdg feladata kimunk6lni 6s betartatni azokat az elvdrdsokat, amelyek a

m6h6szet szakmai tekint6ly6t meg6rzik 6s emelik. Ezek megs6rt6se eset6n a Bizotts6g
gondoskodik a kivizsgdlSs16l, srilyos esetben javaslatot tesz a felel6ss6gre vonisra.

3. Sflyos v6ts6g eset6n a Bizottsag - valamely egyestileti tag vary testiilet ir6sbeli
kezdem6nyez6s6re - vizsgiilatot folytat az 6rintett taggal szemben .. Az eljdrds alatt a
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Bizottsrig zdrt til4sen megvizsgdlja az erre vonatkoz6 irdsbeli bejelentdst. Kiiteles
lehet1sdget biztositani az azzal ,rintett tag szdmdra, hogy arra ugyancsak irdsban
vdlaszolhasson. A Bizottsdg maga ddnt arr6l, hogy ezt kiivetden szdbeli meghallgatdst is

elrendel-e a tinydllds tisztdzdsa drdekdben. Ha ilyet elrendel, akkor kiiteles mind a
bejelentq, mind az 4rintett tag szdmdra azonos feltdteleket biztositani a sz6beli
meghallgatdsra. A Bizottsig a beielent6s 6rkeztet6s6t6l sz;imitott 45 napon beliil
koteles d6nt6st hozni.

vIII,
Az Egyesiilet Helyi-, 6s Teriileti tagszervezetei, az iiniill6 iogi szem6lyis6gfi

tagszervezetek

Az Egresiilet helyi 6s teriileti m6h6s zszervezetei nem 6n6ll6ak, ktizvetlenril az
Egyesiilet ktizpontjAhoz tartoznak.

Az 0MME onrill6 jogi szem6lyis6ggel, 6s on6116 gazdiilkod6si jogkdrrel ruh6zhatja fel
helyi 6s teriileti tagszerveit f<inrill6 iigyint6z6 szerv, k6pviseleti jogkox miikrid6shez
sz{iks6ges vagyon biztosit6saJ.

A Teri.ileti mfh{szszervezetek egy-egy teleptil6sre (megy6re, v6rosra, krizs6gre,
falvakra) kiterjed6 hat6skririi szervezetek. Megalakuldsukhoz legaliibb 10 f6
szriks6ges.

A Tertileti m6h6szszervezetek alakul6 gyiil6ssel mondj6k ki megalakuldsukat. Ekkor
rinkormdnyzati vezet6s6get v6lasztanak. Az alakul6 gyfl6s jegyz6konyv6nek egy
hitelesitett eredeti p6lddnyrit megktildik az Egyesiilet kiizpontjdnak. Alakuldskor
meghatArozzak neviiket. A helyi szervezetek fant6zianevet is felvehetnek (pl.: oMME
piliscsabai Szervezete, vagy 0MME Pet6fi Sdndor helyi Szervezete, piliscsaba, stb.J.

A Helyi 6s Teriileti m6h6szszervezetek rin6ll6 gazd6lkoddst nem folytatnak. A
ktizponttal val6 kapcsolatuk krizvetlen. Forg6alapjukat maguk teremtik el6. A
krizponti kdtelezettsdgen feliili p6nzeszkrizeikkel szabadon rendelkeznek.

Tag 6s tagdijnyilvintartiis, valamint id6szaki p6nztdrjelent6st vezetnek.
Negyed6venk6nt elszimoliist k6szitenek 6s a megdllapitott tagdijat befizetik a
k6zpont 16sz6re.

Az OMME igazol6sa alapjin Helyi, Teriileti- egresr,ileti sziimlaszdmot nyithatnak.

szervezik a Teriileti m6h6szek kdzoss6gi 6let6t, el6t6rbe helyezve a rendszeres
oktat6st.

9. Tagjaik kriziil n6gy6venk6nt demokratikusan 0nkorm6nyzati vezet6s6get 6s
Ellen6rz6 Bizottsiigot v6lasztanak.

10. Az rinkormdnyzati vezet6s legal:ibb hSrom f6b6l rill. Elnrtk, titkir 6s gazdasigi titkir.
Az Ellen6rz6 Bizotts{g is h6rom tagri. (elnrik + k6t tagJ

4.

7.

8.
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11.A Helyi, Teriileti szervezeteket az OV-n az elnrike, a Kiildottgyiil6sen minden

megkezdett 50 tagonk6nt egy kiildiitt k6pviseli a Ktilddttgyiil6sben.

12. Az onAll6 jogi szem6lyis6gii m6h6sz tagszervezetek az Eln<iks6ggel kdtott
Egytttmiik<id6si Megiillapodiis alapjiln l6pnek be 6s miik<idnek eryiitt az

Eryestilettel. Kritelezetts6gei 6s jogai azonosak a helyi 6s teriileti m6h6sz

tagszervezetekkel.

13. Az iin6ll6 jogi szem6lyis6gii m6h6sz tagszervezetek valamennyi tagia OMME taggS

viilik 6s vonatkozik rdjuk az OMME mindenkori Alapszabdlya 6s az OMME

tagdijfizet6si ktitelezetts6giiknek hat6rid6re eleget tesznek.

x.
Meryei 6s R6gi6s bizottsdgok

1. R6gi6kban, mery6kben, ha a tagsiig ig6nyli, r6gi6s, 6s megyei vezet6st valaszthatnak.

2. A rdgi6 illewe a megyei bizottsdgok elndkei k6pviselik a r6gi6ban, illewe a

megr6ben a m6h6szek ktizds 6rdekeit. Koordin6lja a helyi egyestileti c6lok

megval6suliis6t.

3. A vdlasztils kiildOtteken keresztiil tdrt6nik

4. Ktildtinjogokkal rendelkeznek az 6ndll6 jogi szem6ly tagok elndkei, a helyi 6s iiniill6

szervezet elnoke, tovdbbA a v5lasztott ktilddtt.

x.
Szakbizotts6gok

1. A Ktildottgyfil6s, az 0V 6s az Elnoks6g az egyesiiletet 6s a m6h6szeti szakm6t 6rint6

iavaslatok kidolgozas6ra, egyes k6rd6sek megvitat6sdra szakbizottsSgokat hozhat

l6tre. Ezek lehetnek illand6, vagy eseti bizottsegok.

2. A szakbizotts6gok annak a szervnek tartoznak beszamolni, mely megbizta a feladat

elv6gz6s6vel.

xI.
Az Eg esid.let v e zetd tiszts6gvisel6i

aJ Elnok
b) Eln6khelyettesek (3 f5)

c) Elndks6gi tagok [+7 f6J

d) Ellen6rz6 Bizottsdg elndke 6s tagjai (7 f6)

7. A vezet6 tiszts6gvisel6k a tiszts6giikre vonatkoz6an 6ltal6ban elv6rhat6

gondossAggal kiitelesek eljdrni, villalt feladatukat elletni.

2. A tiszts6gvisel6ket a Kiildiittgyiil6s valasztja, nevezi ki 6s menti fel vary hivja vissza.
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3. A tiszts6gvisel6k megbizatisa 4 6vre, id6krizi vdlasztis eset6n a ciklus h6tral6v5
r6sz6re sz6l.

4. Az Egyesi.ilet vezet6 tiszts6gvisel6i az Elnoks6g tagjai 6s az EB tagjai.

5. Yezet6 tiszts6gvisel6 az a nagykort szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a

tev6kenys6ge elletAsehoz sziiks6ges krirben nem korlAtoztik. A vezet6 tiszts6gvisel6
feladatait szem6lyesen ktiteles elletni. Nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6 az, akit
biincselekm6ny elkiivet6se miatt ioger6sen szabads6gveszt6s biintet6sre itdlteh
amig a btintetett el66lethez firz6d,6 hatranyos kdvetkezm6nyek al6l nem mentestilt.
Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit e foglalkoziist6l joger6sen eltiltottak. Akit
valamely foglalkoz6st6l joger6s bir6i it6lettel eltiltottak az eltiltas hatilya alatt az
it6letben megjeldlt tev6kenys6get folytat6 jogi szem6ly vezet6 tiszts6gvisel6je nem
lehet. Az eltiltast kimond6 hat6rozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6
tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezetb tiszts6gvisel6i tev6kenys6gt6l . A vezetl
tiszts6gvisel6 az egyesiilet tagjai r6sz6re kiiteles az egyesiiletre vonatkoz6an
felvildgositdst adni, 6s szdmukra az egyestiletre vonatkoz6 iratokba 6s
nyilviintart6sokba betekint6st biztositani. A felviliigositiist 6s az iratbetekintdst a
vezet6 tiszts6gvisel6 a jogosult 6ltal tett iresbeli titoktartisi nyilatkozat t6tel6hez
k6theti. A vezetf tiszts6gvisel6 megtagadhatja a felvil{gositdst 6s az iratokba val6
betekint6st, ha ez az egyesiilet iizleti titkdt s6rten6, ha a felvildgositiist k6r6 a jog6t
vissza6l6sszerfien gyakorolia, vagy felhivds ellen6re nem tesz titoktaftesi
nyilatkozatot.

6. Megsziinik a vezet6 tiszts6gvisel6i megbizat6s

o hatarozott idej( megbizatds eset6n a megbizds id6tartam6nak I ejArtAval;
. megsztintet6 felt6telhez kiitdtt megbizatas eset6n a felt6tel bekirvetkez6s6vel;
r visszahivissal;
o lemonddssal;
. a vezett tiszts6gvisel6 hal6l6val
t a vezet6 tiszts6gvisel6 cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenys6ge elldt6siihoz

sziiks6ges krirben trirt6n6 korlStozdsdval;
. a vezetL tiszts6gvisel6vel szembeni kizAr6 vag <isszef6rhetetlens6gi ok

bekrivetkezt6vel.

7. A vezet6 tiszts6gvisel6 megbizatdsdr6l az eguesrilethez cimzett, az egyesiilet mesik
vezet6 tiszts6gvisel6j6hez vagy ddnt6shoz6 szert6hez int6zett nyilatkozattal
bdrmikor lemondhat. Ha az egyestilet mrikrid6k6pess6ge ezt megkivdnja, a lemond6s
az ij vezet6 tiszts6gvisel6 kijel6l6s6vel vagy megvilasztAsAval, ennek hiiinydban
legk6s6bb a bejelent6st6l szemitott hatvanadik napon viilik hatdlyoss6.

XII.
Az elniik, elntikhelyettesek
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l. Az elnok felel6s az Egyesiilet szerveinek t<irv6nyes 6s alapszabdlyszerrli

m(krid6s6nek megszervez6s66rt. Munkiijit a Szervezeti 6s Mfkdd6si Szabdlyzat szerinti
rendben 6s feladat megosztessal hirom eln6khelyettes segiti. Akaddlyoztatiisa eset6n az

Sltalanos elndkhelyettes helyettesiti.

Az elnok
a) K6pviseli az egyes[iletet, bir6siigok 6s hat6sdgok el6tt, harmadik szem6lyekkel

szemben, k6pviseleti jogdt iinill6an gyakorolja;

b) El6k6sziti 6s 6sszehangolja a testtiletek munkdi6t;
c) Koteles iisszehivni az Orszitgos Yezet6s6g iil6s6t, ha azt az OV tagjainak 200lo-a az

iil6s c6lj6nak megjeltil6s6vel k6ri, valamint az EB vagy az Elniiks6g sziiks6gesnek
tartia;
Szervezi 6s irinyitja az igintdz, szervezetet, valamint a krizponti programokat
6s a pAlylzati tev6kenys6get, irdnyitja az OMME hivataldt;
Az alapszabdly keretei ktiziitt szerz6d6st kot;
0n5ll6an utalvinyoz, 6s iriisban meghatdrozza az utalvlnyozlsra jogosultakat;

Jutalmaz, felel6ss6gre von, etikai el)ir6st k ezdem|nyez;
A hivatalvezet6 felett munk6ltat6i jogokat gyakorol, kiv6ve a kinevez6st 6s

elmozditiist, amelyr6l iavaslata alapi6n az Elnoks69 dtinE
Erre irinyul6 drint6s alapj6n gondoskodik meghiv6 kikiild6s6vel illetSleg
kdzz6t6tel6vel a Kiilddttgyiil6s, az OV illet6leg az Elniiks6g osszehivisdr6l.

XIII.
Az OMME hivatala 6s az OMME hivatalvezet6

L. Az egyestilet munka-feladatait, a testtiletek munk6j6nak adminisztrativ el6k6szit6s6t
az Elnriks6g 6s a hivatal v6gzi.

2. Az OMME hivatalvezet6 gondoskodik az Egyesiilet ktilts6ggazddlkodSs6nak

tervez6s6r6l 6s v6grehajt6sdr6l, a p6nztigri mflveletek jogszeriis6g6r6l, a p6nztiryi
tervek 6s besziimo16k el6k6szft6s616l.

3. A hivatal dolgoz6i felett az OMME hivatalvezet6je gyakorolja a munk6ltat6i jogokat
kiv6ve a munkaviszony l6tesit6s6t 6s megsziintet6s6t amelyr6l javaslata alapjin az

elndk dtint.

xIv.
Az egyesiilet tagjai

1. Az egresiilet tagja lehet az, aki 6rdekelt a szervezet mfikrid6s6ben, k6ri a felv6tel6t a

szervezetbe, elfogadja az AlapszabAly rendelkez6seit, viillalja a tagdij rendszeres

fizet6s6t.

2. Tags6gi viszonya akkor kezd6dik, amikor bel6p6si nyilatkozatakor 6ves tagdij6t
megfizette 6s a helyi-, teriileti vagy az iindll6 iogi tagszervezete a bel6p6si k6relmet
elfogadtla. Ezt kiivet6en tagi jogviszonya akkor folyamatos, ha a sajit
tagszervezet6n6l minden 6v mArcius 31-. napjdig a tagdij aktuiilis iisszeg6t befizeti.

d)

e)

0
c)
h)
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2. A tagok lehetnek:
. Rendes

r Tiszteletbeli
o PArtol6 tagok

3. Rendes tag lehet minden narykorri magyar 6s nem magyar illampolgdr, tovibb6
szervezet aki nincs eltiltva a koziigyek gyakorldsit6l, k6ri tagfelv6tel6t, OMME
bel6p6si nyilatkozatot tesz, viillalia a tagdij fizet6s6t 6s magdra n6zve ktitelez6nek
tekinti az Alapszabily rendelkez6seit. A nem term6szetes szem6ly tagok k6pvisel6ik
ftjen S/akoroliek 6s teljesitik jogaikat, kotelezetts6geiket.

4. A rendes tag jogai 6s k6telezetts6gei
o Kriteles elegettenni tagdijfizet6si k6telezetts6g6nek;
r Kiiteles betartani az Alapszabiiy 6s az egyestileti hatiirozatok rendelkez6seit
o Vilaszthat 6s vdlaszthat6;
. R6sztvehetaz Egyestiletminden tev6kenys6g6ben, rendezv6nyein;
o Nem vesz6lyeztetheti az eg5zestilet c6lj6nak megval6sitiisat 6s az egyesi.ilet

tev6kenys696t.

5. Tiszteletbeli tagi az - a m6h6sz szervezetenk6nt legfeljebb kett6 szem6ly -, akit sajet
szervezet6ben tiszteletbeli tagnak viilasztanak. A tiszteletbeli tagok a tagdijfizet6si
kdtelezetts6g al6l mentesiilnek. Az egyestilet rendezv6nyein tanacskozdsi joggal r6szt
vehetnek, vezet6 tiszts6gvisel6v6 nem v6laszthat6ak. Nem vesz6lyeztethetik az
egrestilet c6lj6nak megval6sitisiit 6s az egyesrilet tev6kenys6g6t.

6. Peftol6 tag: az, akit szervezettik ilyen tagsdgi megnevez6ssel vesz fel. Tagdiifizet6si
kotelezetts6ge m6rt6k6t kiiltin kell esetenk6nt felv6teh,ikkor meghatiirozni annak a
szervezetnek, aki a tagot felveszi. Az egyesiilet rendezv6nyein tanicskozasi joggal
r6szt vehet, vezet6 tiszts6gvisel6v6 nem vdlaszthat6. Nem vesz6lyeztetheti az
egyesiilet c6ljdnak megval6sfuisdt 6s az egzestilet tev6kenys6g6t.

7.1. A tagsigi viszony kezd6 napia az a nap, amikor a tartalm6ban 6s formdjdban
megfelel6 k6relmet a helyi,- teriileti 6s dn6ll6 szervezet elfogadja, s a tag az 6ves
tagdijat befizette. A k6relmez6 sz6khelye/lak6helye szerinti szervezet a felv6tel el6l
nem z6rk6zhat el.

7.2. Az dndll6 jogi szemily tagszervezet felvdteldr1l az eln6ks6g d6nt.

B. Az egyestilet tagja, vezett tiszts6gvisel6je 6s ellen6rz6 bizottsdgi tagja k6rheti a
bir6srigt6l a tagok 6s a logi szem6ly szervei Sltal hozott hatdrozat hat6lyon kiviil
helyez6s6t, ha a hatirozat iogszabalys6rt6 vagr a l6tesit6 okiratba iitkozik A
hatirozat hatiilyon kiviil helyez6se irint att6l az id6pontt6l szilmitott harminc napon
behil lehet keresetet inditani az eryesiilet ellen, amikor a jogosult a hat6rozatr6l
tudomiist szerzett vagy a hatArozatr6l tudomiist szerezhetett volna. A hatarozat
meghozataldt6l szdmitott egy6ves, jogveszt6 hat6rid6 eltelt6vel per nem indithat6. A
hat6rozat hat6lyon kiviil helyez6se irenti per megindit6sinak a hatdrozat
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v6grehaitesera halaszt6 hat5lya nincs. A bir6siig indokolt esetben a felperes

k6relm6re a hatAr ozat v6grehajt6sdt felftiggesztheti.

9. Az egyesiilet rendes, pdrtol6 tagja maga hatdrozhatja meg hogy melyik szervezetben

kivdnja grakorolni tagsfgi iogait. Iivk<izben ezen nem valtoztathat. Viltoztat6si
szdnd6k6t minden 6v december 1-j6ig iriisban kell bejelentenie.

1.0. A tags6gi viszony megsziinik:

a) Elhal6lozSssal, jogi szem6ly eset6n jogut6d n6lkiili megsziin6ssel;

b) Kil6p6ssel;

c) Kizdr6ssal (Etikai-Fegyelmi szabiilyzateljirSsaszerint);
d)Tagsigi jogviszony egyes[ilet altali felmondas6val.'

L1. A tagsigi viszony kil6p6ssel tdrt6n6 megsz(n6s6nek az id6pontja a szdnd6k

bejelent6s6nek a megrei-teriileti szervek vezet6 tiszts6gvisel6j6hez tdrt6n6 6rkez6s

napja.

12. KizArAsra az Egyesiilet Etikai-Fegyelmi BizottsAg SzabAlyzata szerint, a tagnak

iogszabAlyt, az egrestilet alapszab6ly6t vagy kiilddttryiil6si hatirozatdt srilyosan

vary ism6telten s6rt6 magatart6sa eset6n kertilhet sor. Az eljdrds meginditdsdrdl 6s

annak okdrdl az 4rintett tagot drtesiteni kell. Az 1rintett tagnak lehetdsdget kell

biztositani arra, hogy a kizdrdsi hatdrozat meghozatala el6tt a vddekezds6t akdr
{rdsban, akdr sz6ban el6adhassa. A kizdrdsi hatdrozatnak tartalmaznia kell a kizdrds

alapjdul szolgdl1 tdnyeket 6s azok bizony{tdkait valamint a jogorvoslatrdl sz6l6

tdjdkoztatdst. A kizdrdsi hatdrozatot - a jogorvoslati eljdrdsokban is igazolhat6

m6don kell az |rintett taggal kdzdlni. AkizArAsr6l az Etikai-Fegyelmi Bizottsiig dont.

Ddnt6s6t a k6zbesit6st6l szimitott 30 napon beliil jogorvoslattal lehet megtdmadni,

m6sodfokon az iigyben a Ktildiittryril6s dtint. A dont6shoz6k az irdsbeli hatSrozatot

indoklSssal k6telesek ellitni. A mdsodfokri diint6s ellen a bir6sdghoz lehet fordulni.

13. A tags6gi iogviszony felmond6siir6l a Kiildtittgyfil6s ddnt, amennyiben a tag a

tagdijfizet6si kdtelezetts6g6t, mint a tagsig felt6tel6t nem teljesiti ir6sbeli

felsz6litdst kdvet6 30 napon beliil sem. A tagdfj fizetdsdnek elmulasztdsa esetdn a

kt)lddttgy,filis abban az esetben mondhatja fel a tag tagsdgi jogviszonyds ha az

elndksdg el1tte irdsban igazolhat6 m6don, p6thatdrid6 tfrzbsivel is a

jogkdvetkezminyekre tdrtdn6 figyelmeztet,ssel felhivta az 
'rintett 

tagot a tagdti

megfizetdsdre, azonban a pdthataridd is eredmdnytelen l telt el.

14. A tags{gi viszony megsz[in6se eset6n a befizetett tagdijat nem lehet visszakovetelni.

15. Az Eryesiilet miikdd6s6nek r6szletesebb szab6lyai

a) Szervezeti 6s Mfikiid6si SzabAlyzat;

b) Szdmviteli 6s P6nziigyi SzabAlyzat;

c) Kitiintet6si SzabAlyzat 6s az

d) Etikai-Fegyelmi Szabdlyzat tartalmazza
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e) V6lasztdsiSzabityzat

16. A szabAlyzatok megalkotisa az EIn0ks6g hatiirkor6be tartozik.

Zdr6 rendelkezr6sek

Az Egyesrilet els6 Alapszabdly|t a Magyar M6h6szek Egyesiilete 1984. jfnius 23.-An

tartott alakul6 kozry(l6s6n fogadta el.

Az alapszabdlyt a Ktilddttgyfil6s tdbbszdr m6dosftotta.

Az egyestilet mfik6d6s6re vonatkoz6 legfontosabb szab6lyokat jelenlegi tartalm{val 6s

formiliiiban a 2016. 11. 13. napjdn tartott ktildtinryfll6s fogadta el.

A jelen Alapszabilyban nem szabAlyozon k6rd6sekben a Polgdri Ttirv6nykdnlrur6l sz6l6

2013. 6vi V. t6rv6ny illewe az egyestik6si jogr6l, a k<izhasznf jog6lliisr6l valamint a civil

szervezetek mfikod6s616l r6s timogatdsdr6l sz6l6 20LL. 6vi CLXXV. tOrv6ny

rendelkez6sei tis a mindenkor hatAlyos iogszabilyok az irinyad6ak.

: Budapest, 2076. november 13.

,ffi*,
az egyes0let eln6ke

Ellenjegyzem:

Az olapszabdly egysCges szerkezetbe foglalt sztivege megfelel a ldtesttd okirat

mddosftdsok olapidn hatdlyos tartalmdnak

Budapest, 2015. november 73.

['..,A^^,
Dr. So6s Tibor tigrv6d

Dr. So6s Tibor Ug5ru6di Iroda

1281 Bp. Pf.70.
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Az Alap s zab dly M ELLE KLET E

AZ OMME VEZETf TI SZTSEGVISELaI VALAMINT AZ ETIKAI-FEGYELIWI

BTnqTTSAG TAGIAI, MEGVALASZTVA 2020. dprilis h6 23-ig

Alapszab dly Xl.fej ezet 4. pont

ELNOI<SEG:

1. Ndv: Bross Piter elndk
lakcfm: 1183 Budapest Krildi Gy. u. 74.

2. Ndv: Fekete Jdzsef dltaldnos elndkhelyettes

Iakc{m: 3100 Salgdtarjdn Damianich ilt 113.

3. Ndv: Dr. Hegedfis Ddnes elndkhelyettes

Iakcim: 6000 Kecskemdt Segesvdri u. 34.

4. Niv: Lriszl6ffy Zsolt elndkhelyettes

lakcim: 6754 1jszentivdn Szigeti rtt 7.

5. Ndv: T6th PCter elndksigi tag

lakcim: B3j0 Silmeg DarnaY K. u. 5.

6. Niv: Bezzeg Ldszl6 Mihdly elndksdgi tag

Iakcim: 5053 Szdszberek Bajcsy-Zs. u. 9.

7. Niv: Dr.lvldszdros Ldszli elndksdgi tag

lakc{m: 2621 Ver6ce Liszt F. u. 10/6.

8. Niv: Csonka lmre eln\ksdgi tag

lakcim: 7400 Kaposvdr Kinizsi ltp. 3.

9. Ndv: Dr. Seb6k Pdter elniiksdgi tag

lakcim: 7811 Bosta ArPdd kdz 5.

70.Ndv: D6zsa Tamds Kdroly elndksdgi tag

lakcim: 6400 Kiskunhalas Fiizespuszta 018/8'

77.Ndv: Simonnd Venter Eva elndksdgi tag

lakcfm: 2851 KdrnYe Soml6i rit 5.
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ELLEN6RZ6 BIZOTTSAG

AZ EGY ES|J LET H IVATAL4NAK VEZETA] E.

1. Niv: Ficzere Pdter a bizottsdg elndke

lakcim: 3200 Cydngyds Egri ilt 4. 3/2.

Ndv: Somogyi Maryar l6zsef bizottsigi tog
lakcim: 8733 Somogysdmson Fd u. 135.

Ndv: Szhivik-Orvos Mdria bizottsdgi ug
Iakc(m: 5600 Bdkiscsabo Zrinyi u. 6.

Ndv: Mdszdros Jdnos bizottsdgi tag
lakcim: 7400 Koposvdr Pdzmdny Piter u. 77.

Niv: Rdvdgi Kdroly bizotudgi tag
lakc[m: 8834 Murakereszt r Arany ]dnos ilt 9.

Niv: Haldsz Bol zs bizottsdgi tag
lakcim: 6400 Kiskunhalas Szdchenyi u- 28.

Ndv: Dr. Kdrmendy-Rdcz Jdnos bizottsdgi tog
lakc(m: 2094 Nagykovdcsi Park u. 39.

Ndv: Mdszdros J6zsef
lakcfm: 2038 S6sktit Bike u. 2.

Budapesl 2016. november 73.

EllenJegyzem:

Budapest, 2076. novfuher 73,

Hll, a-^
' Dr.SodsTibor gyvid

Dr. Sods Tibor ligyvidi troda
' 1281 Bp. Pf 70.

,-t, ,')l

ih,tA
Br6sS PCter

oz egyestilet elndke


