
MARKETING SZABALYZAT
ORSZAGOS MAGYAR MEHESZETI EGYESULET
MARKETTNG szABAt-vzlrANAK RENDSZERE
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I. A marketing szab lyzat l6nyege:

Az OrsziLgos Magyar Mdh6szeti Egyesulet 2006. 6vi Kiilddttgyul6si hatirozzt4 valamint az

OMME marketing szabiiyzata alapjrin, a mdhdszeti 6vben a tagok riltal befizeteu tagdijakbol,
a marketing tev6kenyseg biaositrisrira elkiiltinitett penztigyi keretdsszeg.

II. A marketing szabilyzat c6lja:

Eves viszonylatban, az egyestiletek rendez6sdben megval6sul6 m6h6szeti rendezvdnyek
marketing kdlts6geinek a fedezdse, melyek lehetnek az OMME kdzpont, <inlll6 vagy hell
szervezetek 6ltal szervezett marketing c6hi rendezv6nyek. Segitsegnyfjtis az OMME
rlrutermel6 m6h6szei sz6miira a mdhdszeti term6kek jobb piaci 6rtdkesitdsdhez, a fogyasa6k
r6szdre t<irtdn6 ismeretterjesads a m€2, a virrigpor, a propolisz 6s a mdhpempti emberi
szervezetre gyakorolt j6tdkony hatiisait illetoen.

III. A marketing keretdsszeg alapja:

Az Orsz6gos Magyar Mdhdszeti Egyestilet tagjai rlltal, a m6h6szeti 6vben befizetett kieg6szit6
(75 Ft/mdhcsal6d) tagdijbev6tel6b<il, minden 6vben tervez6sre 6s elktldnit6sre keriil6
m6hcsakidonk6nti 20 Ft, amely a marketing keret alapjdt szolgri.Lltatja. A marketing keretre a
Kiildtittgyiil6s riltal j6v6hagyott elkiilSnitett dsszeg dvente viltoz6. az alapj6Ln, hogy a tags6g

az alaptagdijon feliil, dves viszonylatban hAny darab m6hcsalldot regisanil.

IV. A marketing tdmogatr{s ig6nyl6s6nek szempontjai:

A kdrelmet az erre rendszeresitett bels6 nyomtatvifiyon kell benyujtani. A marketing
szabiiyzat letrehozisait az indokolta" hogy az orszlgban mriLk0d6 helyi 6s 6nill6 szervezetek

egyre tdbb, sz6les fogyasa6 tdmegeket vonz6 rendezvdnyeket szerveznek, amelyek igdnyes 6s

min6sdgi lebonyolit6siihoz, k6rik a marketing alapb6l tdrtdn6 tAmogatdsukat. Annak
6rdekdben, hogy valamennyi Egyesiilet azonos feltetelekkel igdnyeljen tii.rnogauist a
rendezv6nyek marketing kdltsdgeinek finansziroz6s6hoz, a krivetkezo szempontok kertilnek
figyelembevdtelre:

Az igdnyl6s id6pond6ban, a szervezet tagdijtartoziissal nem rendelkezhet,
a kdrelmez<i szervezet, a tagiair6l megfelel6 elszimokist 6s taglistrit nyfjtott be az OMME
Hivatala rdsz6re.
a kdrelmez6 egyestlet tagldtszirnanak figyelembe vdtele, kiiliindsen a marketing alapba
befi zetett dsszeg alapjdn,
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a megrendez6sre keriil6 rendezv6ny, ldtogatottsdg6t tekintve, milyen 6rdekl6ddsre, milyen
szeles tdmegbrizi sra szimit,
milyen hagyomrinyokkal bir a szervezS egyesiilet, hriny 6ve van j elen ez a rendezvdny ,
marketing szempontb6l, a szervezet program gyeng6nek. k6zepesnek vagy er6snek
itdlhet6,
a mindenkori trirnogatrisi 6sszeg, maxim6lisan 500 ezer forint lehet rendezvdnyenkdnt.

Az OMME 6ltal, 6ves szinten tdmogatott 6s kiemelt marketing rendezv6ny,
tev6kenys69:

Az OMME k6zponti rendezv6nyeire az 6ves szinten rendelkez6sre 6116 marketing alapMl
25% kertil elktiltinit6sre.
Tovrlbbi kiemelt marketing cdlt kiadris a UfZruRAlyN6 10%-os, 6s ebb6l az 6sszegb6l
finanszirozott udvarhdlgyek 50-50 ezer forintos tii,rnogat6sa is. Az e feletti dsszeg
foly6sitiisiihoz elndki j6vrihagyris sztiksdges.

Mdzlovagrendek ti.rnogauisiira a marketing alap maximum 30 %;o-a adhat6, amely a
lovagrendek ritikdltsdgdre 6s szilLisri.ra fordithat6. A kdrelmez6nek ut6lagos elszirnolasi
kdtelezettsdge van. ritnyilvrintartris, szimla mrlsolaxinak csatoliis6val a rendezvdny
lebonyolitrisrit kdvet<i 30 napon beliil az OMME feld. Amennyiben magasabb dsszegti
el6leget igdnyelt, az elsz6moliis utan kdteles a ktildnbdzetet a marketing alapba vissza
fizetni, az elsziimoldssal egyidejtileg.

Kiemelt rendezvdnyek esetdben maximum, 6vente egy alkalommal 500 ezer Ft ig6nyelhetd.

Kiemelt rendezvdnyek: Kaposvii.Lr.i M6zfesaivril; Fejdr Megyei M6zfesaivril,
Sz6kesfehdrvrir; Jriszber6nyi M6zvrisrir, Kiirpdt-medencei Mdzfesztivril, Zalaegerszeg;
Gyr:lai Mdz es M6zeskakics Fesaivril.

Egydb rendezvdnyek esetdben az egyestiletek iiltal befizetett marketing alap maximum
50%-rlLig igdnyelhet6, a marketing trirnogatris igdnyl6sdnek szempontjai alapjrin.

VI. A timogatisi k6relmek benyijtisrinak id6pontja:

A izgszervezetek egdsz dvben folyamatosan nyujthatjrik be kdrelmeiket, melyeket az
Eln6kseg 6vente k6t alkalommal, mrircius 3l-ig 6s szeptember 30-ig binll el.

YIL A tdmogatisi k6relmek tovibbitisa:

A kdrelmek az OMME Hivatal rdsz6re keriilhetnek benyujt..isr4 postai vagy elektronikus
form6ban.

Lev6lben tdrtdnd tovribbitis a 1094 Budapest, viola utca 50., e-mail-ben tovabbitott k6relem
az ommel984@enternet.hu cimre t6rt6nik.
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VIII. A timogat6si k6relmek birr{lata:

A t6mogatrisi k6relmek, az VI. pontban megjeldlt benyujt isi hat6rid6ket k6vet<i elsti elndks6gi

til6sen el6tedeszt6sre kertilnek, melyen az Elndks6g taglai elbiriljrik 6s dtint6st homak az

egyes ig6ny16sekrril.

IX. Visszajelz6s:

Az Elndksdg d6nt6sdt kdvetden, a Hivatal, irasban uijdkoztada a kdrelmeztit a marketing cdhi

t6rnogatrisi k6relmet 6rint6 d6ntdsr6l.

X. Zirb rendelkez6sek

Jelen Marketing Szabilyzal20lS. 6prilis 5-6n ldp hauilyba 6s visszavonrisig 6rvdnyes.

Budapest. 201 8. 6prilis 5. 1rS l l:11,.
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