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I. A mrrketing szabilyzat l6nyege:

Az Orsz6gos Magyar Mdhdszeti Egyesiilet 2006. 6vi Ktilddttgyuldsi hatirozala, valamint az

OMME marketing szzbiiyzata alapjrfur, a mdh6szeti 6vben a tagok 6ltal befizetett tagdijakb6l,
a marketing tev6kenys6g biaositrisrira elkiildnitett p6nziigyi keretiisszeg.

II. A marketing szabr{lyzat c6lja:

Eves viszonylalban, az egyestiletek rendezesdben megval6sul6 mdhdszeti rendezv6nyek
marketing k6lts6geinek a fedezdse, melyek lehetnek az OMME kcizpont, 6nri.ll6 vagy helyi
szervezetek Altal szervezelT marketing cdhi rendezv6nyek. Segitsdgnyujt..is az OMME
drutermel6 mdh6szei szimina a mdhdszeti termdkek jobb piaci 6rt6kesit6s6hez, a fogyasa6k
r6sz6re tdrt6n<i ismerette{eszt6s a miz, a vinigpor, a propolisz ds a mdhpemp<i emberi
szervezetre gyakorolt j6tdkony hatrisait illet<ien.

lll. A marketing keretiisszeg alapja:

IV. A marketing t{mogatis ig6nyl6s6nek szempontjai:

A kdrelmet az erre rendszeresitett bels<i nyomtatvA.{ryon kell benyujtani. A marketing
szabiiyzat l6trehozisrit az indokolta. hogy az orszlgban miikdd<i helyi 6s 6nrill6 szervezetek

egyre t6bb, sz6les fogyasZ6 tdmegeket vonz6 rendezvdnyeket szerveznek, amelyek ig6nyes 6s

min<is6gi lebonyoliuivihoz, k6rik a marketing alapbol tort6n6 trLmogatrisukat. Annak
6rdek6ben, hogy valamennyi Egyesiilet azonos feltdtelekkel igdnyeljen temogatast a

rendezvdnyek marketing kdltsdgeinek finanszirozisiihoz, a kdvetkezri szempontok keriilnek
figyelembev6telre:
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Az Orszdgos Magyar M6h6szeti Egyesiilet tagjai 6ltal. a mdh6szeti 6vben befizetett kieg6szit6
(75 Ft/mdhcsal6d) tagdijbev6tel6b6l, minden 6vben tervez6sre ds elkiil6nit6sre kertil6
m6hcsal6donkdnti 20 Ft, amely a marketing keret alapjrlt szolg6ltatja. A marketing keretre a

Kiilddttgyiil6s eltal j6v6hagyott elktilSnitett dsszeg 6vente vtitoz6, az alapjri,n, hogy a tagsrig
az alaptagdijon feliil, dves viszonylatban h6ny darab m6hcsal6dot regisztriil.

- Az igdnyl6s id6pontjdban, a szervezet tagdijtartozissal nem rendelkezhet,
- a kdrelmezri szervezet, a t"giair6l megfelel6 elszamoList 6s taglist6t nytjtott be az OMME

Hivatala rdszdre,
- a k6relmez6 egyesiilet tagldtszrimrinak figyelembe v6tele, kiildntisen a marketing alapba

befi zetett 6sszeg alapjiin,



a megrendez6sre keriil6 rendezv6ny, ldtogatotts6g6t tekintve, milyen 6rdekkid6sre, milyen
sz6les tdmegbiizi sra sziimit,
milyen hagyomrinyokkal bir a szervez6 egyesiilet, hainy 6ve van jelen ez a rendezvdny,
marketing szempontb6l, a szervezel program gyeng6nek, kdzepesnek vagy er6snek

it6lhet6,
a mindenkori trimogatrisi 6sszeg, maximiilisan 500 ezer forint lehet rendezvdnyenk6nt.

Az OMME dltal, 6ves szinten tfmogatott 6s kiemelt marketing rendezv6ny,
tev6kenys6g:

Az OMME kdzponti rendezv6nyeire az dves szinten rendelkezdsre 6116 marketing alapb6l
25Vo kerul elkiil6nit6sre.
Tovribbi kiemelt marketing c6hi kiadris a UpZflRAt yN6 l0%-os, 6s ebb6l az 6sszegb6l
finanszirozott udvarhdlgyek 50-50 ezer forintos temogatiisa is. Az e feletti dsszeg

foly6sitrisrihoz elntiki j6v6hagyas sziiksdges.

M6zlovagrendek triLmogauisrira a marketing alap maximum 30 o/o-a adhat6, amely a

lovagrendek ttik6lts6g6re 6s sz6ll6sara fordithat6. A k6relmez<inek ut6lagos elszirnolisi
kdtelezetts6ge van, ftnyilviintartiis, szilmla m6solatanak csatolis6val a rendezvdny
lebonyolitAs6t k6vet6 30 napon beliil az OMME fel6. Amennyiben magasabb <isszegti

el6leget igdnyelt, az elszrimoLls utAn k6teles a kiiklnbdzetet a marketing alapba vissza
fi zetni, az elszitrnolissal egyidej rile g.

Kiemelt rendezv6nyek eset6ben maximum, 6vente egy alkalommal 500 ezer Ft ig6nyelhet6.
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Kiemelt rendezv6nyek: KaposviiLri Mdzes-napok; Fej6r Megyei
Sz6kesfehdrviir; J6szber6nyi M6zvrisrir, K:1rp6t-medencei Mdzfes^ivti,
Glulai Mdz 6s Mdzeskaliics Fesaiviil.

M6zfes^ivii,
Zalaegerszeg;

Egyeb rendezv6nyek eset6ben az egyestiletek Altal befizetett marketing alap maximum
50%-Aig igdnyelhet6, a marketing t6mogates ig6nyl6s6nek szempontjai alapjiin.

VL A tdmogatrisi k6relmek benytjtisrinak id6pontja:

A tagszervezetek egdsz dvben folyamatosan nyrijthatjrik be k6relmeiket, melyeket az

Eln6ksdg dvente k6t alkalommal, mrircius 31-ig 6s szeptember 30-ig bir6l el.

VII. A t{mogatisi k6relmek tovribbitisa:

A k6relmek az OMME Hivatal r6sz6re keriilhetnek benyrijtrisr4 postai vagy elektronikus
form6ban.
Lev6lben tdrtdn6 tovribbit6s a 1094 Budapest, Viola utca 50., e-mail-ben tovebbitott k6relem

az ommel 984@entemet.hu cimre t6rt6nik.
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VIII. A t6mogatf si k6relmek birdlata:

A trirnogatrisi kdrelmek, az VI. pontban megleldlt benyujtisi hauirid6ket kdvet6 els6 elntiks6gi

iil6sen el6terjesa6sre keriilnek, melyen az Elndks6g tagiai elbirrlljrik 6s ddntdst hoztak az

egyes igdnyldseknil.

IX. Visszaj elzes:

Az Elndks6g ddntdsdt kdvet6en, a Hivatal, inisban trij€koaatja a k6relmez6t a marketing c6hi

timogatrisi kdrelmet 6rint6 ddnt6sr6l.

X. 2A16 rendelkez6sek

Jelen Marketing Szab6lyzat 2018. riprilis 5-6n l6p hatrllyba 6s visszavon6sig 6rv6nyes.

Budapest. 2018. 6prilis 5.
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