
Tisztelt EIndks6gi Tag!

Ezriton meghivlak a 2018. februrir 8-rln, cstit6rtdkdn sona kertil6 elntiks6gi iil6sre, amelynek

helyszine: 1094 Budapes! Viola utca 50. Kezddsi id6pont: 10.00 6ra

Napirendi pontok:

OMME Hivatalvezet6 kiviilasztdsa
OMME Budapesti szaktaruicsad6 kivifl asztiisa

Jegyz6kdnyvi gyakorlat megbesz6l6se

Zrir6-kezel6sre enged6lyezeu kdszitrn6nyek melldkhatdsainak tanukninyozisa
Informatikai rendszertink megujitasa fejlesztdse
Orszigos Vezet6sdgi (2018. 03. 18.) iil6s el6k6szit6se
Bedrkezett kdrelmek elbinll6sa
Egyebek

Mdh6sztri.rsi tidvdzlettel :

Kaoja:
- Elntiks6g Tagiai
- Ellen6rz6 Bizottsig Elntike
- OMME Vezet6 szaktanric sad6
- OMME Budapesti szaktandc sad6

- OMME NP Koordinrltor
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Bross P6ter

ORSZAGOS MAGYAR UEUESZTU EGYESOLET

Iktat6szim: 10/2018
Trirgy: Meghiv6

Budapest, 201 8. februar 23.

1094 Budapest, Viola u' 50.
Telefon: 05 U276-0015,05 71456-0377 Rax: 061145G0378

E-mail: ommel984@entemet.hu www.omme.hu



Jegyz6ktinlv az OMME Elntiks6gi iil6s6r6l

Id6pont: 2018. febru,iLr 8.

Helyszin: 1094 Budapest, Viola utca 50. OMME tirgyal6
Jeryz6k6nyrwezet6: Huller D6niel
Jelen vannak: Jelenl6ti iv szerint
Hitelesit6k: D6zsa Tam6s Kdroly 6s Fekete J6zsef

10 6ra 10 perckor Bross P6ter megnyitja az iil6st.

Bross P6ter jegyz6k<inyv hitelesit6knek javasolja: D6zsa Tamtis Krlroly ds Fekete J6zsef

eln6ks6gi tagokat, jegyz6kdnyv vezet6nek javasolja Huller Danielt.

Ellenvetes Nincs. Egyhangu elfogad6s

Bross P€ter megkezdi a gyiildst l0: l0

Bross P6terjelzi, hogy Hegedfis Ddnes nem jdn el az elndks6gi iil6sre.

Bross Pdter trijdkoztatja az elndks6get, hogy 8 ember drkezik az dllasinterjrikra a meghirdetett

k6t pozici6ra.

Az al6bbi jelentkez6k nem jdnnek el: Pet6 Gribor, Bdlcskei Gydrgy, Horvrith L6szl6

Bross P6ter ismerteti, az iil6s progmmjAt.

Szavaz{s a kdvetkez6 elniiksdgi 6s iddpontjdr6l: Mrircius I csiit6rttik

Ellenvet6s nincs. Egyhangri elfogadris.

Bross kiosztja a kutat6shoz sztiks6ges dokumentumokat 6sjelzi, hogy a k6vetkez6 eln6ks6gin

a kutatris lesz az egyik t6ma.

1/2018.02.08 Hatdrozat:

Kiild6ttgrff l6s (helyszin: I(irolyi Mihity Gimn{zium)

Eryhangfl igen szavazis (iprilis 7.)

Jelenleg 9 en vaglunk. (Lriszl6fff Zsolt kdsik)

Bross kiosztja a Kisk6r6si ingatlannal kapcsolatos dokumentumokat.

OMME 6tadja-e a l6v6sz klubnak az ingatlant?

10:33 Lirszl,6ffy Zsolt meg6rkezik

212018.02.08 Hatirozat: Az elnSks6g felhatalmazza Bross P6tert, hogr tirryaljon a

kisktirSsi ingatlannal kapcsolatban az ingatlan v6tel6rira vonatkoz6an beszdmitisra
keriiljSn a teremhaszndlati lehet6s6g min6l hosszabb id6re (min 10 6v re) a helyi
szervezetnek az 6rdek6ben.

Eryhangri igen szavazis (10 igen)



1./ napirendi pont: oMME hivatalvezet6 kivilasztdsa

Bross: 25rt iil6s16l val6 szavazSs

Tiibbs6g igennel szavazott

dr. Pungor Adridn meg6rkezik 10:40 kor.

Botos P6ter meg6rkezik 11:00 kor.

Turi J6zsef 6rkezik 11:23 kor.

Sus6n Fdcz6n Zsuzsa nna 11:31

Bokor Tamds 15:07

Szavazis eredm6nye:

1. Pungor AdriSn

2. Bokor Tam6s

3. Botos P6ter

Ebdd sziinet 11:55

2,/ napirendi pont: oMME budapesti szaktan6csad6 kivilaszt6sa

Demeter Lilsz16 14:22

Rusk6 Rebeka 14:44

N6meth Levente 14:53

Szavazis eredm6nye: Demeter L6sz16

tart6zkod6s:2

lgen:8

3./ napirendi pont: Jegyz6ktjnyvi gyakorlat megbesz6l6se

T6th P6ter krizre ad egy r6gebbi jegyz6krinyvet pozitiv p6ldak6nt, amelyet 6 k6szitett. A mostani
jegyz6kcinyvek szerinte visszakovethetetlennek. Azt javasoua h az 6 iiltal elk6sz(tett p6lda alapjiin
k6szitsUk el a jegyz6krinyveket 6s szabjunk leaddsi hatdrid6t az elk6szit6s6re.

Bross P6ter szerint miutdn teljes lesz az OMME l6tsziim j6l fog m(kcidni a rendszer, nem sz0ks6ges

sz6szerinti jegyz6kOnyv.

Bezzeg Ldszl6javasolja, hogy hangfelv6tel alapjiin meg lehet irni a jegyz6ktinyvet. T6th P6ter szerint
r6szletesebbnek kell lennie a r6gebbi .iegyzSkainyveben l6v6,,hozziisz616sok" r6sznek.

Hozzdsz6l6s:

Dr. Seb6k P6ter megemlitett, hogy egy koriibbi gyakorlatok szerint hanganyag rdgzit6se ttirt6nt az

iil6sr5l. Ez jelenleg nincs benne az alapszab6lyban.

Hal6sz G6bor megjegyz6se: koriibbi alapszabdlyban benne volt, hogy k6telez6 hanganyagot k6sziteni
az eln6ks6gi16l, a jelenlegiben val6ban hiiinyzik.



4./ napirendi pont: Zdrr5-kezel6sre enged6lyezett k6szitm6nyek mell6khatSsainak tanulminyozisa

T6th P6ter prezentilja a t6m6t 6s az al6bbi javaslatot teszi: Az apiwar 6s biowar 500 atkaol6
k6szitm6nyek hatiisai miatt adjunk be a NEBIH-nek egy panaszt a labor vizsgdlatokra alapozva.

A tovdbbiakban T6th P6ter k6peket mutat be, amelyek Tolna megy6ben Tengelic teleplil6sen
k6sziiltek. A k6peken l5that6 m6hcsa liidokniil a Destruktor kezel6s hatalmos iillomiiny pusztuliist

okozott (10fok feletti h6m6rs6kletben tdrt6nt a kezel6s). Ugyanabban a m6h6szetben azonos id6ben
Perizinnel kezelt m6hcsalSdokn6l az elhullds l6nyegesen kevesebb.

Sajiit beilllitott kis6rletei alapjiln az aliibbi ajdnldst fogalmazza meg P6ter:

Oxov6r (terme15 m6h6szetbdl 6rkezett) kezelt csaldd eset6n is n6mely k6szitm6nyn6l m6hpusztu16s

volt

5./ napirendi pont: lnformatikai rendszerUnk megfiit5sa, fejleszt6s

Horviith Giibor adja e16 a t6miit:

A jelenlegi rendszerunk a koriibbi taBnyilvAntart6 rendszerre 6pUI, ij adatokkal kell feltdlteni az [j
programot. A tesztel6s mdr folyamatban van. K6t szerverlink van. A benti rendszer oregnek szdm[t,

cse16lni kell. Az ajdnlatot elfogadtuk 6s megrendeltiik. K6rtiik a tiivoli el6r6s6t a szervernek.

Mfszaki hiba miatt sziiks6gessd v;lt az OMME informatikai rendszer6nek meg(jitiisa. Titbb cegt6l

irajSnlatot k6rttink, az elntiks6g megismerte az ajinlatokat 6s egyhangrian elfogadta a vezet6

szaktanicsadri javaslatit, a Gyapi Net ajiinlatat.

6./ napirendi pont: Bedrkezett k6relmek elbiriilSsa

1. k6relem: Bross P6ter el6adja, hogy Nagy Gyula Sz6kesfeh6rviiri M6zesnapok elnevez6s(

rendezv6ny0kre 5OO 000 ft t6mogatiist k6rt a marketing alapb6l. Az elntiks6g teljes

egyet6rt6ssel tAmogatja a rendezv6nyt'

2. k6relem: Bross p6ter el5adja, hogy r6szt vettek Simonn6 Eviival 6s Fekete l6zseffel a

m6zkiszerel5k gyii16s6n. Elk6sziilt egy anyag amely a16ir6s utdn az Agrdrminiszt6riumhoz lesz

bekiildve. Ehhez k6ri Bross P6ter a vezet6s6g hozziijiiruliis6t, hogy az oMME is al;iirja.

probl6ma leir6sa: egyre t6bb m6zkiszerelS hagyja ott az 6gazatot a NEBIH 6ltal kiszabott nagy 6rt6kU

biintet6sek miatt. Egyesek perre mennek 6s fellebbeznek a dtint6s ellen mdsok a sokdig elhiz6d6

eljiiriis 6s a magas perkolts6gek miatt befizetik a biintet6st. A NEBIH a vizsg6latai sordn Syakran

ellenminta n6lkUl szabja ki a szankci5kat, illetve ha ellenminta keriil benyrijtiisra, akkor azt gyakran

nem fogadjiik el.

Szavaz6s a116l, hogy az OMME killtin levelet irion, amelyben timogatja a mdzkiszerel6ket.

Szavazis: 7 igen tartrizkodds:2 ellene:1

3. k6relem: Bross el6adja, hogy rij egyesiilet alakult Oroshdz6n 16 emberrel 6s k6ri a felv6tel6t

az OMME-hoz, helyi szervezetk6nt' A vezet6sdg tudomisul veszi az ii szervezet

megalakul6sSt.

Ajiinliis: t6li haszn6lat eset6n a 2 szer egy[iftes hasznilata l6val nagyobb kockAzatot jelent.

Amennyiben kumafosz hat6anyagot haszndlnak a t6l folyam6n, azt megelSz6en fluvalin6t
hat6anyagot hasznilni kockezatos. Enyhe teleken osztott (ttibbsz6ri vagy kiil6nbtiz6 szerekkel,

elt616 hat6anyaggal) kezel6s vagy Oxdlsav kezel6s ktivesse.



4. k6relem: M6szilros J6zsef rjj oniil16 egyesiilete k6relmezi egyiittmfiktid6si megiillapod;ls

ktit6s6t. Bross P6ter az javasolja, hogy a perek lezdrtdig ezzel az egyesiilettel ne kiisslink

szerz6d6st. A d6nt6st elhalasztjuk.

Tart6zkodik: 1 igen:5 nem:3

Liiszl6ffy Zsolt elment 17:11 kor

7./ napirendi pont: Egyebek

Bross P6ter: felhivjuk a tagszervezetek figyelm6t hogy a nemzeti programb6l finanszirozott,

elm6leti ismeretterjeszt6sek, bemutat6k m6h6szetek sor6n elhangzott el6adisok csak

kimondottan szakmai t6mft, az el6ad6s tematikijiit drintse, mell6zze az aktu6lis szakmapolitikai

v6lem6nyeket.

Bross meger6sit6st k6r abban, hogy m6rcius v6g6n Alle beviiserl6kdzpontndl a tavalyihoz hason16

m6zesnapot szervezziink. Az eln6ks6g egyhangfan megszavazta a rendezv6ny megtartas6t.

Az ag16rminisztert felk6rte a szlov6n agr6rtdrca, hogy a Celje mez6gazdas6gi kiiillitiison Magyarorsz6g

legyen a vend6gorszdg. Az AMC felk6rte az OMME-t egy m6h6sz stand feliillltdsiira.

A toviibbiakban 6tletel6s a stand kialakitiisri16l.

NAK javasolja egy m6h6szeti aloszt6ly l6trehozdsdt azon beliil m6h6szeti munkacsoportot.

Fekete J6zsef nem javasolja a l6trehoz6sdt, ismertette az 6rveit.

Seb6k P6ter szavazSst k6r:

P6cs-Harkdny fut6versenyen log6val vaki megjelen6s a prikin. (150 fiX)ft)

Szavaz6s: egyhang( igen

17:48 Bross P6ter lezdrja az Ul6st.

Ellenjegyz6k:

Bross P6ter
OMME elnrik

Huller Driniel
j egyz5kcinlv vezet6

Hitelesitrik:

D6zsa Tamrls Kriroly
OMME eln<lksdgi tag

Fekete J6zsef
OMME elniiks6gi tag
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