
Orsz{gos Maryar M6h6szeti Eg,esiilet
ALAPSZABALYA

A jelen Alapszab6ly az tj Polgriri Tciwdnykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. t6rv6ny, ktildndsen annak a
3:63 - 3:87.9-ai. toviibbii az egyesiil6si jo916l. a kcizhasznt jogilldsr6l. valamint a civil szervezetek
mrikrtd6sdr6l ds trimogatrisrir6l sz6l6 201I. 6vi CLXXV- tv. alapjrin. az alibbiak szerinti. jogi
szem6lyis6ggel rendelkez6, krizhasznu jellegii tevdkenys6g kifejtds6re is l6trej6tt egyestlet
miik<fd6s6t hatitrozza meg. Az Egyestilet - Ktlddttgyril6s6nek d<jnt6se alapjdn - tev6kenysdg6t a

2013. 6vi CLXXVII. tdrv6ny 12.$ (1) bek. alapj6n tovribbfolytada.

l. Az Esvesiilet neve: Orszigos Magyar M6h6szeti Eg'esiilet
Rcividitdse: OMME

2, @Slre: 1094 Budapest Viola u. 50.

3._Az Orszdgos Magyar M6h6szeti Egyesiilet, <inill6 jogi szemdly, besoroliisa: kitzhasznri szeryezet.

a) a magyar mdhdszek 6sszefog6sa, 6rdekeik v6de1me, k6pviselete.
b) pontos ds gyors tej6koztatris, a m6h6szettel kapcsolatos informtici6k6l,
c) folyamatos kdpz6s a mdhdszeti tev6kenys6g hat6konys6g6nak nriveldse 6rdek6ben,
d) f6rumok megtartiisa az aknrriLlis kdrd6sek megvitatrisri.ra,
e) rij szakmai m6dszerek etv6tele, kidolgozisa, gyors gyakorlati alkalmaziisrfurak t6mogatis4
kezdem6nyezdse 6s megleremt6se,
f) tagok gazdasrigi tev6kenys6g6nek segit6se 6s szervezdse,
g) a magyar m6hdszeti mrilt ds hagyomiiay 6pol6sa,

Az el6z6ek 6rdek6ben:
. A mdh6szettel Ssszefiigg6 tudomiinyos tev6kenysdggel, ehhez kapcsol6d6 kutatrissal, 6llat 6s

fogyaszt6vddelmi tdrekvdsek tiimogatiisiival, az euroatlanti integnici6 el6segit6s6vel jin:J hozzA a
hazai m6hdszet fej l6d6s6hez,

5. Az Eevesiilet feladata. tev6kenvs6se:
a) A m6h6szek szakmai kdpviselete az iilani, t6rsadalmi, gazd6lkod6 6s egy6b, valamint a

nemzetkdzi szervek el6tt 6s szervezetekben,
b) Javaslataival, programjaival el6segiti a mdh6szek szakmai 6rdekeinek drv6nge juttatrisit;

c) Szakmai ismeretek dsszefogrisa, kutatrisa, oktatiisa, az ehhez sztiksdges szervezeti keretek
kialakit isa mrik6dtetdse,
d) Kapcsolattartris az 6llarri, tirsadalmi, nemzeti 6s nemzetkdzi szervekkel, szervezetekkel
feladatai megval6sitrisa c6ljdb6l, igdnyt tarwa anyagi 6s erk6lcsi segitsdgtikre,
e) Jogszab6ly/ok/ban rifu:uhiizott feladatok elletasa (alv6llalkoz6k esetleges bevonrisrival is),
ide6rtve a tagok kdzponti- 6s Eur6pai Uni6s kdlts6gvet6si tdmogat:isrival kapcsolatos k6relmeinek
ellendrzdsit, azok v6lem6nyezdsdt, 6s a m6rtdkiikre val6 javaslattdtelt,

fl Felhatalm azis alaplin igazoliisok kiad6sa 6s adatszolgriltat6s a tiimogaLisokat foly6sit6knak,
elbiril6knak 6s egy6b illetdkes, 6rdekelt, vagy 6rintelt szerveknek,

t.
Az Egresiilet neve, c6lja, feladata, miikiid6si alapelvei

4. Az Esvesiilet c6lia:
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g) Szakmai kdzremrik<idds 6s v6lem6nyezds. valamint ezen feladatok 6gazati k6pviselete a

hazai 6s nemzetk6zi testtiletekben, nemze*tizi.- hazai 6s szakmai szabvrinyok. el6irrisok
jogszabiilyok kidolgoziisiiban, honositrisriban, adaptrilistiban.
h) A m6h6szet marketing tevdkenys6gdnek <isszehangoldsa 6s v6gz6se. (alvrillalkoz6k
bevondsiival is), melynek sorin bemutat6kat, kirillitrisokat is szervez 6s kivitelez,
i) Osszej<lvetelek rendez6se mely alkalmat ad arra, hogy a m6h6szek az aknuilis elm6leti 6s

gyakorlati k6rd6seket megvitassd.'k ds megismerj6k, pdlyrizati lehet6s6geikr<il trlj6koztatrist kapjanak.
j) Az Egyesiilet tagjait szakmai ismeretek b6vit6se 6rdek6ben videofilmekkel, krinyvkiadrissal
ds k6n1v terjesztdsdvel segiti,
k) Eljuttatja az egyestileti keretek kcizcitt kialakitott szakmai iilliispontokat az arra illet6kes
int6zm6nyekhez, szew ezetekhez,
l) Ktizremiikddik az rillami feladatokat kepez6 mdheg6szsdgiigy gondjainak megold6siiban,
valamint a m6h v6delemben,
m) Trimogatja a trijmeg6rzdsi, termdszetvddelmi 6s fogyasa6v6delmi t6rekv6seket,
n) A m6z 6s mdhdszeti termdkek ndpszenisit6se drdekdben bemutat6k, mdzk6stol6k szervez6se,
valamint kirillitisokon val6 megjelends.

6. Az Egyestiletre vonatkoz6 adatok ds tdnyek nyilviinosak. Az Egyesiilet a m6hdszet iigydt
felkarol6, azdrt tenni akar6 magrinszemdlyek, jogi szemdlyek demokatikus k<iztiss6ge,
tinkorm:inyzati elven fel6piil6 szervezeti renddel.

7. Az Egyestilet szervezet€t, miik6ddsi rendjdt eg6sz tev6kenys6gdt rigy alakitja ki, hogy a szervezet
szolgriltatrisai a szervezet tagjain kiviili szem6lyek szdrn{ra is hozzrif6rhet6ek.

8. Feladatainak megval6sitiisa sor6n egytittrniikddik dllami 6s dnkormrinyzati, orszigos 6s helyi
6llamigazgarisi szervekkel, szakhat6siigokkal, gazddlkod6 szervezetekkel, valamint a cdljait
segiteni tud6 civil szervezetekkel 6s miis intdzmdnyekkel.

9. Az Egyesiilet feladatainak megval6siuisa, c6lja megval6sit6s4 gazdasiryi felt6teleinek biaosiuisa
6rdek6ben gazdasrigi-vrillalkoziisi tev6kenys6get is szervezhet 6s vdgezhet, ez azonban krizhasznri
illet6leg alapcdl szerinti tevdkenysdg6t nem vesz6lyeztetheti, alapvet6 feladatainak megval6sitisiit
nem zavarhatja. Gazdrllkodrisi eredmdnydt nem osztja fel, azokat visszaforgatja k6zhasznri, alapc6l
szerinti tev6kenysdgdre.

10. Az Egyesiilet politikai tevdkenys6get nem folytat, <inkormrinyzati ds orszigos vagy Eur6pa
Parlamenti k6pvise16 v6lasztrisokon nem indul, szervezete prirtokt6l fiiggetlen, azoknak anyagi
trimogatrist nem nyijt, s ilyen tiimogaulst nem fogad el.

1L Az Egyesiilet bevdtelei: tagdijb6l, sajrit vrillalkozrisainak eredm6ny €bt5l, hozzi\{ntllsokb6l,
kiiltsdgvet6si Limogat6sb6l, adomrinyokb6l, felajdnlisokb6l, trimogatrisi €s pilytr;ati bevdtelekb6l,
valamint a befizetett szemdlyi jtivedelemad6 meghatrirozott rdsz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint
kiutalt <isszeg6b6l rillnak.

12. Az Egyesiilet a Civil w. 34. $ (1) bekezd6s a) pontja szerinti aLibbi kdzhasznf tev6kenys6geket
folytatja:
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Ktizfcladat megnevez6se Jogszabilll'he11

Egdszsdgme96rz6s,
betegs6gmegel6z6s,
eg6szsdges 6letm6d

segitdset cd126 ismeretek
kdzvetit6se.

Kdzremiikrid6s a
mdheg6szs6giigyi

feladatok elLitrisrlban.

A lakossrig eg6szsdgi 6llapotrinak javitiisa.
jobb eletrnin6sdg el6segit6se. az
egdszsegtigyr6l sz6l6 t<irvdnyben
meghatiirozott c6lok 6s alapelvek

drv6nyesiil6se.

1997. dvi CLIV tdn'dny az
eg6szs6giigyr6l 144.$ (l )-(2)

Eg6szs6gkiirosit6 kdrnyezeti hatrisok elleni
fell6p6s.

Megfi gyel<i vizsgrilatok vdgz6se.

A Magyar Mdh6szeti Nemzeti
Programr6l sz6l6 I 18i2013

(XII.l6.) VM rendelet 23-24.$

Allategdszs6gti gyi faladatok

Nevel6s, oktatrls,
k6pessdgfejlesads,
ismeretterjesZ€s,
szaktan6csad6s.

Feln6ttoktatris

2013. Evi DO(VII. tdrvdny a
felnSttk6pz6sr6l

A Magyar M6h6szeti Nemzeti
Programr6l sz6l6 I 18/2013

(XII.16.) VM rendelet l0$, l4-15.$

Term6szetv6delem,
rillatvddelem,

kcimyezetv6delem

A term6szetvddelmi kultura fejlesa6se, a
term6szet 6s a m6h v6delmdvel kapcsolatos

ismeretek oktatiisa, kdmyezeth:datos
gazddlkodiis terjesadse

1996. 6vi LIII. tdrv6ny a termdszet
vddelmdr6l 64-65.$

Katasztr6 fa-e I hriLritris
Kdaertileteken l6v6 gazdrltlan m6hrajok

befogdsa

2011. dvi CLX)O(X. tv.
Magyarorszlg helyi

6nkormd.nyzatair6l I 3.$ (2)

Fogyasa6vddelem
Mdzek, m6hdszeti term6kek min6sdgdnek

eseti ds folyamatos vizsgdlata

1997 . €vi CLV. w. a
fogyasa6v€delemr51 45.$ (l )

A Magyar Mdh6szeti Nemzeti
Programr6l sz6l6 17 I 1201 3

(XII.l 6.) VM rendelet 2l . $

Biinmegel6z6s
A kdzbiaonsdg javitiisiira irrinyul6, mdhek
loprisrit akaddlyoz6 a rend6rs6gi felderitdst

segit6 tev6kenys6g

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti
Programr6l sz6l6 I l8/2013

(xrr.l6.)vM 1e.$

Tudominyos
tev6kenys6g, kutatds

A Magyar M6h6szeti Nemzeti
Program 11812013 (XII.16.) VM

25.$

13. Az Egyestilet feliigyeleti szervei: illetdkess6ggel 6s hatask6rrel rendelkez6 tigy6szs6g ds

bfr6s6g, (tdrv6nysz6k). engeddlyhe/feltdtelhez kdt<itt vagy szabiiyozoll tev6kenysdg v6gzdse

esetdn e tev6kenysdg felett hat6s6gi ellen6rz6sre jogosult hatriskdrrel rendelkez6 rillami szerv.

,

Kiizhasznt ter'6kenys69

Szakmai bemutat6k tartilsa

Egy0ttmiikddds a m6hdszeti trirgyi,
m6h6szethez kapcsol6d6 kutatrisokban

7012003 (V1.27.) FMvlrendelet 5.$
(3)



II.
Az Egvesiilet szervezete, szen'ei

Az Egyestilet 6ltalinos iinkormdnyzati rendelkez6sei :

1. Az Egyesiilet helyi, tertlleti szervezetei dnk6ntessdg alapjdn jdnnek l6tre, 6nkorm:inyzati
elven miikddnek, elSsegifve a tagok gazd6lkodrisrit, jogainak 6s kdtelezetts6geinek 6rv6nyesillds6t.

2. Az Egyestilet vezet6 szerveit ds vezet<i tisas6gvisel6it demokatikusan. Kiild6ttgyriles
keretdben v6lasztj6k meg. Az Egyestilet vezetd tiszts6gvisel6i az Egyesiilet nagykoru,
cselekv<ikdpes term6szetes szemdly rendes tagjai, illewe a rendes tag jogi szem6ly k6pvisel6i
lehetnek.

3. Az Egyesiilet vezetS szervei, tisasdgvisel6i megbizlsukat n6gydvi id6tartamra, viilasztrls
ttjia nyerik el. Lemondils, betegs6g, elhalilozds eset6n helydre rij tisztsdgvisel6 v:ilaszt is:ira kertil
sor. Indokolt esetben id6ktjzi v6lasaiist kell tartani. A tisasdgvisel6 idokdzi viiasaAsa esetdn a

megbizatiis a ciklus v6gdig tart.

6. A legf6bb szerv, valamint az tgyint€zo 6s k6pviseleti szerv hatirozathozalalitban nem vehet
r{szt az a szemdly, aki vagy akinek k<izeli hozzAlrtoz6ja a hatrlrozat alapjiin

- kdtelezetts6g vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy

- bdrmilyen miis el6nyben r6szesiil, illewe a megkdtend6 jogtigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.
Nem min6stl el6nynek az Egyesiilet c6l szerinti juttatrlsai keretdben a b6rki dltal megkdtds n6lktil
igdnybe vehet6 nem p6nzbeli szolgiiltatiis, illetve az Egyesiilet Altal tagidnak, a tagsrigi jogviszony
alapjdn nyujtott, az Alapszabiiynak megfelel6 cdl szerinti juttatiis.

7. Nem lehet az Ellen6rzo Bizotts6g elntike vagy tagia, illetve kdnryvizsgril6ja az a szemely,
aki

a) a legftibb szerv, illetve az igyintezb 6s k6pviseleti szerv elndke vagy tagia (ide nem €rve az
egyestilet legf6bb szerv6nek azon tagjait, akik tiszudget nem tdltenek be),
b) az Egyesiilettel a megbizatisdn kil/iili mris tevdkenysdg kifejt6s6re irriryul6
munkaviszonyban vagy munkav6gzdsre irrinyul6 egy6b jogviszonyban rill, kiv6ve, ha jogszabrily
mrlskdpp nem rendelkezik,
c) az Egyesiilet c6l szerinti juttat6s6b6l rdszestil - kivdve a ba(ki altal megkdt6s ndlkiil ig6nybe
vehet6 nem p6nzbeli szolgdltatdsokat, 6s az Egyestilet altal tagid.nak a tagsiigi jogvisz ony alapjin az
Alapszab6lyban foglaltaknak megfelel6en nyrijtott, alapc6l szerinti juttat6st -, illewe
d) az a)-c) pontban meghatiirozott szemdlyek kozeli hozzAtartozoja. A kdzeli hozzitartozok,
vagyis a hizast irs, az egyenesiigbeli rokon, az dr<ikbefogadott, a mostoha- 6s a nevelt gyermek, az
6rdkbefogad6-, a mostoha- 6s a nevel6sztil6 ds a testv6r, valamint az 6lett6rs, (2013.6vi V. tv., Ptk.
8:1. $ (l) bek. l-2. pont)

8. Nem lehet az Egyesiilet vezet6 tisas6gvisel6je hrlrom evig az a szem6ly, aki megel6z6en
olyan ktizhasznt szervezetnek a megsziindsdt megel6z6 k6t 6vben legalibb egy 6vig vezetb
tisztsdgvisel6je volt, amely az alibbi m6don megsz[int:
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4. Az Egyesiilet ellen6rz6 szerye az Ellen6rz6 Bizotts6g, amelyet 4 6vre a Kiilddttgyiil6s
valasz/..

5. Nem lehet a feliigyel6 szerv (EB) elnrike vagy tagja, illefve kdny,wizsgril6ja az a szemdly,
aki az OMME dcint6shoz6 miisik szerv6nek vezet6 tisztsdgvisel6je.



a) amely jogut6d ndlktil sziint meg tgy, hogy az rillami ad6- 6s v6mhat6srlgnril nyilv6ntartott
ad6- ds vrimtartozdsdt nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az iilarni ad6- 6s viirnhat6srig jelent6s dsszegri ad6hidnyt trirt fel.
c) amellyel szemben az iilami ad6- 6s viirnhat6s6g tizletlezriris intdzkeddst alkalmazotT, vagy
iizletleziiriist helyettesit5 birsiigot szabott ki.
d) amelynek ad6szinnit az iilarni ad6- ds vii.rnhat6 siry az ad6zits rendjdr5l sz6l6 t6rv6ny szerint
felftiggeszette, illet6leg tdr6lte.

9. A vezet6 tiszlsdgvisel6, illeWe az ennek jel6lt szem6ly k6teles valamennyi 6rintett
kiizhasznf szervezetet ekizetesen tijdkoaatni arr6l. hogy ilyen tisasdget egyidejrileg mrls
kdzhasznri szervezetn€l is bet6lt. A tiszts6gvisel6 tij€koztati nyilatkozat6t az OMME tigyvezet6s
d6tum ds sorsz6mhelyes nyilvrintartiisban kriteles a munkatigyi adatok trlrolisi adatok trirolisi
szab lyai szerint meg6rizni .

10. Az Egyestlet viixztott dsasdgviselSi tevdkenys6giiket kdtelesek rendszeresen ds legjobb
tudiisuk szerint v6gezni. Vrllasa6ik ftjdn bdrmikor visszahivhat6k. Visszahivrlst az ()rszitgos

Vezet6s6g, illetve az Eln<iksdg, illetve az Ellen6rz6 Bizotts:ig, illetve a v6lasa6 szervezet tagiainak
llVo-a kezdemlnyezhet abban az esetben, ha a tisztsdgvisel6 az Egyestilet 6rdekeit vagy a

m6hdszet szakmai hagyomdnyait bizonyithat6an 6s jelentSsen megsdrti.

12. A fels6bb testiileti szervek hathrozatai az als6bb szervekre ds az Egyestilet valamennyi
tagi6ra kdtelezdek. A vezet6 szervek hat6rozatait a ddntdsben 6rintettekkel kttz6lni kell. A
hatarozatokat k6zz6 kell tenri az egyestilet sajrit honlapjrin (www.omme.hu), lev6lben 30 napon

beliil 6s lehet6s6g szerint az gazati-szaknai lap kdvetkez6 szirmttban kdzzd kell tenni. Az
Egyestilet vezetd szerveinek a d6nt6sben 6rintettre vonatkoz6 halirozatail a szem6lydben 6rintettek
r6sz6re 8 napon beltil igazolhat6 m6don kell megktildeni.

13. Az Egyesiilet vezet6 szerveinek ddnt6seir6l nyilviiLntartdst vezet, amelyb6l a ddnt6s tartalma,

id6pontja, 6s hauilya, illetve a ddntdst tilmogat6k ds ellenz6k szinnarinya (ha lehetsdges szemdlye)

megrillapithat6.

14. Az Egyestilet Kiilddttgyiil6sdnek iildsei €s az Orszigos Vezet6sdg, Elndksdg til6sei

nyilvilnosak, azon a bels6 rend megtartdsrival a ktilddtteken 6s az iigyvezet6sen, valamint
meghivottakon 6s a Ktilddttgyiil6s hatdrozata alapjiin taniicskozrisi joggal rendelkez6 szem6lyeken

kiviil mris is r6szt vehet. A nyilvrinossdg jogszabiilyban meghatarozott esetekben korl6tozhat6.

15. Az Egyestilet miikridds6nek legfontosabb szabrilyair6l, mtikdd6si m6djrir6l. szolgriltatrisainak

ig6nybev6teleir6l, a Kiilddttgyul6sre k6szitett dves beszimol6rol, az ott hozott hatiaozatokr6l az

fugazati-szak:rnai lapban, az egyesiilet honlapjrln (www.omme.hu) tijdkoztalia tagiait'

tagszewezeteit, az 6rrill6 egyesiileteket ds a munkija irrlnt 6rdekl6d5ket.

16. Az Egyesii,let miikdd6se soriin keletkezett iratokba el6zetes egyeztet6s alapjrin ktizvetlentil

bri.rki betekinthet.

17. Az Egyestiletet az Elnciks6g elndke, akaddlyoztatAsa esetdn vagy egyedi tigyekre adott iriisos

megbizrlsa alapjrin az elndkhelyettesek, 6s sztiks6g szerint az Elndks6g tagjai iinrill6an kdpviselik. E
jogkiiriik harmadik szemdlyekkel szemben 6rv6nyesen nem korl6tozhat6.
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1 1 . Az Egyestilet vezet6 tiszsdgvisel6i: az Elndksdg 6s azEllen6rzd Bizottsrig tagiai.



18. Az Egyesiilet gazdasiigi tev6kenys6gei felett. a tev6kenys6g szerinti hatiisk<irrel rendelkez6

iillami szerv. a hat6s:igi ellen6rzdsre vonatkoz6 szab6lyok alkalmazilsiival feliigyeletet gyakorol.

19. Az Egyestilet tartozAsaidrt saj6t vagyoniival felel. A tagok - a tagdij megfizet6s6n til - az

Egyesiilet tartoz6sai6rt sajdt vagyonukkal nem felelnek.

20. Az Egyesiilet megsziinik, ha:
. megsziin6s6t vagy miis Egyestilettel val6 egyestildsdt a Kiilddttgyil6s kimondja,
. a bir6s6g (t6rv6nysz6k) megsziinds6t megrillapitja.
. M Egyesiilet mris jogi szem6lly6 nem alakulhat rit. csak Egyesiilettel egyesiilhet 6s csak

e gyestiletekre viilhat sz6t.
A jogi szem6ly jogut6d n6lkiili megsztindsdnek illtaldnos esetein tul az Egyestilet jogut6d

ndlkiil megsziinik, ha:
. az Egyesiilet megval6sitotta c6ljrit vagy az Egyesiilet c6ljrinak megval6sitlsa lehetetlenn6

vdlt, 6s rij c6lt nem hatiiroztak meg; vagy
. az Egyesiilet tagjainak szrima hat h6napon kereszttil nem 6ri el atizfbt.

21. Az Egyesiilet megsziindse eset6n a hitelez6k kiel6gitdse ulen megmaradt vagyon - ha a
Kiilddftgylil6s mrisk6nt nem rendelkezik -, az orszitgban mrikdd6siiket igazol6, hasonl6 c61t, jogi
st6tuszri, <inrlll6 jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 mdh6sz egyestiletek krizritt tagletszim arrlnyban
oszlik meg.

22 Az Egyesiilet testtileti szervei:
. Kiilddttglulds (KGY)
. Orszdgos Vezet6s6g (OV)
. Elndksdg
. Ellen6rz6 Bizottsrig (EB)
. Etikai-FegyelmiBizotts6g(ET.B)
. Rdgi6s ds megyei vezet6sdg
. Szakbizottsrlgok
. Teriileti ds helyi mdh6sz szervezetek vezet6sdge
. Jogi szem6lyis6gii szervezetek vezet6s6ge

III.
Kiildiittryiil6s

l. Az Egyesiilet legf6bb ddnt6shoz6 szer',te a Kiilddttgyril6s, amely dvenk6nt sziiks6g szerint,
de legalibb kett6 alkalommal iil6sezik (rendes Kiild<ittgyiilds). Az Egyesiilet elndke a meghiv6t 15

nappal kordbban a napirend megiel6lds6vel kdteles kdzbesiteni, melyet az Egyestilet honlapjrin is
kiSzze kell tenni. A Meghiv6nak tartalmaztia kell az egyesiilet nevdt, sz6khelydt, a Ktilddttgyiil6s
idej6nek ds helyszindnek megjel<ildsdt, valamint a napirendet.

2. A tag jogosult a Kiilddttgyril6sen rdszt venni, a ktilddtt jogosult szavazati jogitt gyakorolni.
Az Elnciksdg tagiai 6s a kiilddttek a Kiilddttgyiilds rendj6nek megfelel6en felsz6lalni, k6rddseket
feltenni, javaslatokat 6s dszrev6teleket tenni.

3. Az Elndks6g, vagy az EB vagy a ktild<ittek 10%-rinak irrisbeli kezdem6nyez6s6re a cdl 6s az
ok megjeldldse eset6n rendkiviili Kiild6ttgyrildst kell dsszehivni. Az egyesiilet elnrike a meghiv6t 15
nappal kor6bban a napirend megleliil6sdvel k6teles kikiildeni, melyet az Egyesiilet honlapjrin is
kcizz6 kell tenni.
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4. Hatiirozatk6pes a Kiild6ttglulds abbut az esetben. ha azon a leadhat6 szavazatok t<ibb. mint
fel6t (50%+1f6) kdpvisel5 szavazdsra jogosult r6szt vesz. A hatiirozatkdpess6get minden
hatirozathozatalnril vizsgiilni kell. Hatiirozatkdptelens6g eset6ben l5 napon beliil azonos
napirenddel ujabb Ktildcittgl.rildst lehet <isszehivni, amelyik a kiild6ttek legal6bb 20%-rinak jelenldte

eset6n hat6rozatkdpes. A ha&irozatkdptelens6g miatt megism6telt kiildrittgyiilds a ktilddttek legaklbb
20%-inak jelenl6te esetdn hatdrozatkdpes az eredeti napirendi pontokban, ha ez eredeti
kiild6ttgyuldsi meghiv6ban erre kifejezetten figyelmeaett6k a kiild<jtteket 6s abban a megism6telt
Kiilddttgyr.il6s helydt 6s idejdt is feltiintett6k.

5. A Ktilddttgyrilds hatfuozatait a jelenl6v6 ktilddttek szavazatainak arrinyriban egyszeni

sz6t6bbs6ggel hozza. Az egyesiilet Alapszabdly:inak m6dositiisiihoz a tagok hriromnegyedes
sz6tdbbsdggel hozott hatirozata sztiksdges. Az Egyestilet cdlj rinak m6dositrisiihoz 6s az Egyesiilet
megszrin6sdr6l sz6l6 ktilddttgyiil6si-dtint6shez pedig a szavazati joggal rendelk ez6 tagok
hiiromnegyedes sz6t<ibbsdggel hozott hatfuozala sziiksdges.

6. A hatirozathozatalra iil6s tartasa ndlktil is lehet6s6g van, ajrinlott-t6rtivev6nyes lev6l
formiiban. Az ilyen hatArozathozatalt az Elntiks6g a hatirozat tervezetdnek a ktildtittek rdsz6re

postai riton t6rt6n6 megkiildds6vel kezdemenyezi. A kiilddttek szArnina a tervezet k6zhezv6tel6t6l

sz6mitoft nyolcnapos hatririd6t kell biztositani arra, hogy szavazatukat postai tton megkiildjdk az

Elntiks6g rdsz6re.
A hatirozathozztali eljrirris akkor eredm6nyes, ha legalibb artnyi szavazatot megktildenek az

Elnciksdg r6sz6re, amennyi szavazati jogot k6pvisel6 kiild6tt jelenldte a hatrirozatkdpess6ghez

sztiksdges lenne iilds tart6sa eset6n.

A szavazlsra megszabott hatririd6 utols6 napjiit kdvet6 hrirom napon beltil - ha valamennyi kiildittt
szalazAta ezt megelozlen drkezik meg, akkor az utols6 szavazat be6rkez€sdnek napjrit6l szrimitott

hdrom napon beltil - az Elndksdg megdllapitja a szayazAs eredm6ny6t, 6s azt tovribbi h6rom napon

beliil krtzli a kiilddttekkel. A hatii.rozathozatal napja a szayazisi hatrlrid6 utols6 napja, ha

valamennyi szavazat koriibban bedrkezik, akkor az utols6 szavazat bedrkezdsdnek napja. Ezeket a

szavazatokat az Eln6ks6g ktiteles egy 6vig irattiirban meg6rizni.
Ha brirmely ktildtitt az til6s meglartrisrit irisban kdri, a Ktild6ttgyril6st az Eln<iks6gnek 6ssze kell
hivnia.

7 . A Kiildtittgfil6s kizirdlagos hatriskiirei

a) az AlapszzbriLly elfogaddsa, m6dosit6sa;
b) az Egyesiilet megsztindsdnek, egyes0l6s6nek 6s szdwrllisri.nak elhataroziisa;

c) a vezel| tisztsdgvisel6 megviilaszrisa, visszahiv6sa ds dijazrisrinak meg6llapitrisa, tovdbb6

sajiit k6r€sre tdrt6n6 felmentdse;
d) az 6ves k6lts6gvet6s elfogadasa;

ej az dves beszimol6 - ezen beliiLl az tgyvezetb szervnek az egyestilet vagyoni helyzetdr6l

sz6l6 jelent6s6nek - elfogadrisa;
f) a .yezetb tisztsdgvisel6k feletti munk6ltat6i jogok gyakorLisa, ha a vezetti tiszts6gvisel6k az

Egyestlettel munkaviszonyban rillnak;
gl' a, olyal szerz6d6s megkot6sdnek j6v:ihagyrisa, amelyet az Egyesiilet saj6t tagirival, vezet6

tiszts6gvisel6jdvel, a feliigyel6bizottseg tagieval vagy ezekhozzAtartoz6jdval kdt;

h) a jelenlegi 6s konlbbi egyestileti tagok, a vezet6 tisztsdgvisel6k 6s a feliigyel6bizotts6gi

tagok vagy mris egyesiileti szervek tagiai elleni krirt6rit6si ig6nyek drv6nyesit6sdr6l val6 daint6s;

i) a feliigyel6bizottsrig tagjainak megvdlaszt6sa, visszahivrisuk 6s dijazdsuk megrlllapit6sa;
j) a vrilasztott kdnywizsgril6 megviilaszuisa, visszahivrisa dijazrisrinak megiillapiuisa;

k) a vdgelszimol6 kijeliil6se;
l) az Egyestilet egydb testiileti szerveinek dvi beszirnoltatisa;
m) elvi dbntds ingatlan vasa(Lfuarol illewe az Egyesiilet tulajdon6ban ldvS ingatlan eladrisrir6l;
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n) meg6llapitja az 6ves tagdij m6flekdt, ezzel dsszeftigg6 kedvezm6nyeket;
o) az Ellen6rz6 Bizotts:ig jelentds6nek megvita!6sa, beszdmoltatdsa;
p) az Elndks6g Alapszabiilyba vagy jogszabriLlyba iitkciz6 hatiirozatiinak megsemmisitdse;
q) tagdij 6s az ahhoz tartoz6 kedvezm6nyek megdllapitiisa:
r) kitiintetdsekadom6nyozlsal
s) miisodfokon dtint az Etikai 6s Fegyelmi iigyekben;
t) ddntds minden iigyben, melyet jogszabrily, hat6srig, bir6srig, iigydszsdg a Ktildttttgytil6s
hatrlskdr6be utal.

8- AKiildiittgyul6sselkapcsolatosegy6brendelkezdsek:

8.1 Ktild6tt: a helyi, a teriileti, ds az <tnrill6 mdh6szszervezetek elndkei, valamint a
mdh€szszervezetekben minden D efejezett 75 fd ttt6n egy f6;

8.2 Ktild<itteknek csak az Egyestilet rendes tagja vrilaszthat6.

Minden kiild6tt egy szavazafial rendelkezik.

AhatArozat meghozatalakor nem szavazhat az,

8.3

8.4

- akit a hatfuozat kotelezettsdg vagy felel6ssdg al6l mentesit vagy az Egyesiilet terhdre
m6sfajta el6nyben rdszesit;

- akivel a hatrirozat szeint szerzSd6st kell k<itni;
- aki ellen a hatirozat alapjrin pert kell inditani;
- akinek olyan hozz tartoz6ja 6rdekelt a ddntdsben, aki az Egyesiiletnek nem t"gia;
- aki a ddntisben 6rdekelt m6s szervezettel ttibbs6gi befolyiison alapul6 kapcsolatban rill;

vagy
- aki egy6bk6nt szemdlyesen drdekelt a d6nt6sben.

8.5 Minden szavazati joggal rendelkez6 ktilddtt, elndksdgi tag viiaszt 6s viilaszthat5.
Vdlaszthat6k toviibbii mindennemii tisztsdgre - tisznijitrisok alkalmiival azok az egyesiileti
rendes tagok, akiket a Jel6l6 Bizottsrig az Egyesiilet bels6 szabiilyzatai szerint vagy a
Ktilddttg1ilds sz6tdbbs6ggel jekil. Az ekk6nt jel6lt szemdly nyilatkozik arr6l, hogy a jeldldst
v6llalja, 6s nyilatkozik an6l, hogy megvrllaszliisa esetdre az risszef6rhetetlens6gi el6inisok
vele szemben nem iillnak fenn.

8.6 A Kiilddttgytilds riltal v6Llasztott tisztsdgvisel6 ktilddttgyildsi jogrilftisrit az 6nrill6 6s
helyi szervezet nem vonhatja meg.

8.8 A kiilddttgyiil6si meghiv6 kdzbesitdst6l - szirnitott, 7 napon beltil a tagok 6s az
Egyesiilet szervei a Ktlddttg)'rildst cisszehiv6 egyestileti elndk6l a napirend kiegdszitdsdt
kdrhetik, a kieg6szit€s indokftisilval.

8.9 A napirend kieg6szitdsdnek tlrgy6ban a Kiildtittgyiildst 6sszehiv6 eln6k jogosult
drinteni. Ha a napirend kieg6szitdse iranti k6relemr6l az eln6k 3 napon beltil nem d6nt, vagy
ha aa elutasitja, dcintis6r6l a kiilddtteket igazolhat6 m6don 3 napon beltil ktiteles drtesiteni.
A Kiilddttg)'ril6s a napirend elfogadris6r6l s?616 hatfuozal meghozataliit megel6z6en ktil<in
ddnt a napirend kieg6szit6s6nek trirgyriban. Uj napirendi pont f;lv6tel6hez ekkor valamennyi
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ktildritt egyhangli haterozata sziiks6ges.

8.10 Tan6cskoziisi es szavazati jogokkal vesznek rdszt a Kiilddttgyrildsen az Eln<iks6g,
Orsziigos Vezet6sdg tagjai, valamint a ktild6ttek. A kiild6ttek csak szemdlyesen
gyakorolhatjrik szav azati 6s tandcskoziisi jogaikat.

Tanricskozrisi joggal vesznek r6sa a Ktilddttgyiil6sen az Egyestilet hivatalvezet6je, az
Ellen<irz6 Bizottsrig elndke 6s tagjai.

8.11 A levezet6 eln<ikrit. a jegyz5k6nywezet6t, a kdt jegyz6k<inyv hitelesitrit ds a
szayazatszhniil6kat a hatirozatkdpessdg megrillapitrlsa utrin kell megviilasztania a

Ktilddttglul6snek nyilt szavazrissal 6s egyszeni sz6t<ibbs6ggel ajelen lev6 ktlddttek kdztil.

8.12 A jegyz6kcinyv

A jegyz6kiinywben rdgziteni kell a Ktilddttgyrilds hely6t 6s id6pontjdt, a napirendi pontokat, a

hauirozatkdpess6get, a ktilddttgyr.ilisi tisztsigvisel6k megvdlaszt is:lt 6s nev6t, az

elhangzottak 6s a ddntdsek tartalma! idej6t 6s hat6ly6t, a diint6st trlmogat6k ds ellenkez6k
szinnuinyitt. A jegyz6kdnyvet a levezet6 elnrik, a jegyz6kdnywezet6 6s a k6t jegyz6kdnyv
hitelesitS irja al6.

8.13 Hatiirozatok

A hatirozatok meghozataliit kdvet6en a levezetd elndk azonnal sz6ban kihirdetr a

hatiirozatokat a Kiilddttgyiil6s el6tt. A ki.ilddtt$,ril6si hatrirozatokat igazolhat6 m6don kell az

6rintettekkel kdzdlni.

IV.
Orszigos Vezet6s6g

l. Az Orszdgos Vezet<is6g az Egyestiletnek nem vezet6 testiileti szerve, hanem trijdkoztat6

f6rumak6nt mrikddik, amely a Ktilddttgl,ii,l6snek van aliirendelve. Ul6seit dvente legaliibb k6tszer

6ssze kell hivni. Indokolt esetben rendkivtili iil6st tart.

2. Az Orszigos Vezet6s6g l5lazitma a mdhdszszervezetek szimrihoz igazodik. Az OV tagiai: az

elndks6gi tagok, Etikai-Fegyelmi Bizottsrig elntike 6s taglai, tertileti, helyi 6s ttndll6
m6h6szszervezetek elnrikei vagy rilland6 helyettese, aki egydbkdnt a helyi szervezete Alapszabiilya
szerint is az elndk rllland6 helyettese.

3. Az Orszdgos Vezet6sdg iildseire taniiLcskozasi joggal az Ellen6rz6 Bizotts6g eln<ik6t meg kell
hivni, napirend szerint szak6rtSk is meghivhat6k.

v.
Elntiks69

1. A III. fejezetben r€szletezetl szerv 6ltal fenn nem tartott jogktirdkben az Egyestilet

ininyitrisrival kapcsolatos dtjntdsek megjozatalir4 az Egyesiilet mr,iktid6se folyamatossiigdnak

biaositrisrira l6trehozott testiilet a l l I6s Elndks6g.

2. Az Elndksdg tagjai a Ktilddttgltlds riltal vdlasztott elnttk, elndkhelyettesek (3 f6) 6s tov6bbi
hdt tag.
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3. Az Eln<iksdg tev6kenys6g6t az Egyestlet 6rdekdnek megfelel6en kitja el.

4. Az Eln<iksdg a Kiilddttgyiil6snek van al6rendelve. azaz annak til6sein k<izteles r6szt venni,
k6rd6sekre vrilaszolni 6s az Egyesiilet tev6kenysdgdr6l ds a gazdasrigi helyzet6r6l besziimolni. Az
Elnriksdg szi.iksdg szerint, de 6vente legakibb 6 alkalommal til6sezik, tildseire az Ellen6rz6
Bizottsrig elndk6t ds az OMME hivatalvezet6t - taniicskozdsi joggal - meg kell hivni.

5. Az Elniiksdget az Egyesiilet elnrike ir6sban vagy elektronikus riton legaliibb tizendt nappal
kor6bban a napirend k<izl6s6vel hivja 6ssze-

6. Az Elnciksdg hatiirozatk6pes. ha a tagiaib6l legalibb 6 fci az til6sen meglelenik, hatirozatait a
jelenl6v6k egyszerti sz6tdbbs6g6vel hozza. A hatirozatok nyilvrintartiisd.ra, a halirozalok €s az
iildsek nyilvrinossrlgrlnak kizititsira ds a hatarozatok k<izl6s6re - a szem6lyes jellegii hatrirozatok
kivdteldvel - az Alapszabrily iiltaliinos el6ir6sai vonatkoznak.

7. Eln6ksdgi Ul6s eset6ben a hatArozathozatalra til6s tartrisa ndlkiil is - kiv6telesen - lehet6sdg
van. Az ilyen hatrirozathozatalt az Elnrik a hatArozat tervezet6nek a tagok rdszdre postai riton
tdrtdn6 megktilddsdvel kezdem€nyezi. A tagok sziimilra a tervezet kdzhez.vdtel|tol szirnitott
nyolcnapos hatirid6t kell biaositani arra, hogy szavazatukat megkiildj6k az Elnrik r6sz6re. A
hatirozathozalali elj6rris akkor eredmdnyes, ha legal:ibb annyi szavazatot postai uton megktildenek
az Eln6k rdsz6re, amennyi elnriksdgi tag jelenldte a hat6rozatkdpessdg6hez sziiks6ges lenne iil6s
tafiasa eset6n. Ha brirmely tag az iil6s megtanesat iriisban kiviinja, az elniiks6gi til6st az Elndknek
dssze kell hivnia. A szavazdsra megszabott hatdridS utols6 napjiit k<ivet6 hiirom napon beliil - ha
valamennyi tag szavazata ezt megel6z6en drkezik meg, akkor az utols6 szavazat be6rkez6s6nek
napjet6l szfunitott hiirom napon beltil - az Eln<jk megrillapida a szavazAs eredmdnydt, 6s azt
tov6bbi hiirom napon beliil kdzli a tagokkal. A hatirozathozatal napja a szavaz{si hatrlrid6 utols6
napja, ha valamennyi szavazat kordbban bedrkezik, akkor az utols6 szayazatbeerkezdsdnek napja.

8. Az Eln<iks6g feladata 6s jogkrire

a) Eves munkatervet k6szit 6s a Kiilddttgyrilds j6vrihagyrisa utiin gondoskodik annak
megval6sftrisrlr6l;
b) Elkdsziti az Egyesiilet 6ves munkrijrir6l, az 6ves besziimol6t, az 6ves kiiltsdgvet6st;
jelentdst terjesa el6 az Egyesiilet vagyoni, p6nztigyi 6s j<ivedelmi helyzet€rll1,
c) Kitfizi a Ktildringyil6s id6pontjit, megfiatArozza a Ktildrittgyiilis helyszin6t, risszehivja
aa risszerillitja 6s el6k6sziti napirendj6t;
d) Az Elndks6g tagiai szakmai tertiletiiknek megfelel6 programokat, javaslatokat
dolgomak ki 6s terjesztik azokat az Elndks6g el6;
e) Az Elndk javaslata alapjrin d6nt az OMME hivatalvezet6j6nek alkalmazisrir6l 6s
munkaviszonya megsziintetdsdr6l;
f) Az Elndk javaslata alapjrin ddnt az Egyesiilet 6ltal alapitott Eazdas gi 6rsas6g
iigyvezet6jdnek kinevezdsdr6l ds visszahiv6siir6l;
g) Koordinrilja a Magyar M6h6szeti Nemzeti Program v6grehajtrisrinak feladatait;
h) A feladatok megval6sitiisa 6rdek6ben gazd6Llkodik a Kiilddttgyiilds riltal j6vifiagyott
pdnziigyi keretekkel;
i) Besziimoltatja az Egyesulet hitatalveznt6jdt;
j) livihagyja azBgyestilet bels6 szabiilyzatait;
k) Kitfzi az Orsz gos Vezet6s6gi iilds idSpontjdt, meghatfuoza az til6s helyszin6t,
tisszerlllitja napirendj dt;
l) Ajdnlist kdszit a Kiilddtgyfil6s rdszdre a tisas6gvisel<ik tisaeletdijrir6l;
m) Ddnt jogi szem6lyekkel tdrtdn6 egytittmiik<id6s megkdt6s6r6l, illet6leg jogi szem6ly
tagfelvdteldrdl;
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n) Felel az Egvestilet mrikdd6kdpessdgdnek fenntartisi6rt:
o) Az Elndksdg tagjai k6telesek a Kiilddttgyrildsen rdszt venni, a Ktilddttgyiilesen az
Egyesiilettel kapcsolatos k6rd6sekre vrilaszolni. az Egyesiilet tev6kenys6gdr6l 6s gazdasrigi
helyzet616l besziimolni;
p) A beszrimol6k el6k6szitdse 6s azoknak az OV 6s Kiild6ttgyulds eld terjesadse;
q) Az 6ves k6lts6gvet6s elk6szitdse ds annak OV 6s Ktlddttgyrilds eld terjesadse;
r) Az egyestileti vagyon kezel6se, a vagyon felhaszn6llsrira 6s befektet6sdre vonatkoz6. a

Ktilddttgfilds 6s OV hatiiskrjr6be nem tartoz6 ddnt6sek meghozatala ds v6grehajtrisa:
s) Az Egyesiilet jogszabdly 6s az Alapszabiily szerinti szervei megalakitdsiinak 6s a
tisas6gvisel6k megvrilasztatrlsrlnak el6k6szitdse;
t) Az Elndks6g dltal 6sszehivott Ktilddttgyiilds napirendi pontjainak meghat6rozisa;
u) Ha a gazdasigi eredmdnyek lehetSv6 teszik, javaslatot tehet a Kiild6ttgy0l6snek az
Ellen6rz6 Bizottsrig tagiainak tisaeletdijtira;
v) J6v:ihagyja az Egyestilet 6ltal ktitendS szerz6d6seket, amelyek nem tartoznak a

Ktld6ngyil6s hatrisktirdbe;
w) Nyilv:intartja az egyesiileti tagsegot;
x) Vezeti ds meg6rzi az Egyestilet k6n1weit, hatrirozatait, szemezeti okiratait, miikdddsdvel
kapcsolatos egyib iratait;
y) Az Egyesiiletet 6rint6 megszfindsi ok fenndll6sakor vizsgiilatot folytat 6s megleszi az

ezzel kapcsolatos intdzkeddseket.

vI.
Ellen6rz6 Bizottsig

l. Az Egyesiitet ellen6rzS szerve a Ktlddttgy'ril6s Altal velasztott 7 f6s (elniik 6s 6 tag) EllenSrz6

Bizotts6g, amely 6rkddik a jogszabrilyoknak, az Alapszabitly 6s az Egyesiilet bels6 szabrllyainak

vdgrehajtiisa 6s betaruisa felett. Munkrijrir6l besziimol a Kiilddttgyril6snek. lndokolt esetben a

vezet6 szervekl6l int6zkeddst k6r. Munkdj 6hoz szakdrt6ket vehet igdnybe. Uldseit a Feltigyel6
Bizottsrig elncike hivja 6ssze.

2. AzEllenorz6 Bizottsrig elndke 6s tagjai az Egyesiileten beliil mris tisasdget nem tdlthetnek be.

3. Az Ellen6rz6 Bizotts:ig taga az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a

tev6kenys6ge ellitis:ihoz sziiksdges kdrben nem korldtozulk. Nem lehet az Ellen6rzo Bizottstig
tagia, akivel szemben a vezet6 tisztsdgvisel6kre vonatkoz6 kizrir6 ok rill fenn, tovdbbri, aki vagy
akinek a hozzltartoz6ja az Egyestilet vezet6 tisasdgvisel6je. Elndkdt a Kiilddttgytilds vdlasaja.

4 . Az ellenbrzb bizottsrlgi tagsdg megszflndsdre a vezet6 tiszts6gvisel6i megbizatiis megsziin6sdre

vonatkoz6 szabrilyokat kell alkalmazni, azz6,l, hogy az ellen6rz6 bizottsrigi tag lemond6

nyilatkozatitt az Egyestilet Elndks 6g€hez ntdzl

5. Az ElTenbtz6 Bizottsrig tagiai a Bizottsrig munkrijriban szemdlyesen k6telesek r6szt venni, az

Egyestilet iigywezetds6t6l fiiggetlenek, tev6kenys6gtik soriin nem utasithat6ak.

6. A Bizottsdg maga rillitja 6ssze munkaprogramjdt, iigyrendj6t, mely r6sz6t kdpezi a

Kglddttgyulds ei6 terjesaend6 ellen6rz6 bizottsigi beszimol6nak. Uldsit sztiks6g szerint, de

minimum dvente k6t alkalommal tartja. Ul6seit, illet6leg miikciddsdt dokument6lni kiiteles,
jegyz6k6nyv felv6tel6vel. A Bizottsdg iildse akkor hatrirozatk6pes, ha az iil6sen legaliibb ndgyen

megjelennek. Minden kdrd6sben testtiletileg, egyszeni sz6t<ibbsdggel hatriroz.
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7. Bizottsilg elntike 6s lagsai az Egyestilet brirmely szerv'dnek til6s6n. rendezvdnyein rdszt
vehetnek. A Kiildtittgyril6sre ds az OV-re az Ellenorzl Bizottsiig tagSait, az Elnciks6g iil6sdre az EB
elntik6t meg kell hivni.

8. A Bizottsrig feladata 6s jogk6re:

. A tagok tinkorrnrinyzati drdekeinek k6pviselete;

. Az Egyesiilet mflkdd6s6re, a gazdasigi v6,Ilalkozis egdsz tevdkenysdg6re kiterjed<i ellen6rz6s;

. Jogosult az Egyesiilet brirmely kdnyv6be, sz6mviteli nyilvrintartrisriba, iratrlba betekinteni,
megvizsgrilni, a vezet| tiszsdgvisel6kt<il jelent6st 6s felviligositrist, a szervezet munkavallal6it6l
pedig tdj6koaatiist vagy felvikigositrist k6rhet. A felvikigositds megadiisa ktitelez6;

. Javaslatait, indiw6nyait az Elniiksdg, az Orszirgos Vezet6sdg ds a Kiilddttgyril6s kdteles
drdemben meglArgyalni, arr6l hat:irozatot hozni;

. Az 6ves besziimol6r6l, gazdasiryi eredm6nyr6l, sziiks6g szerint az OV ds a Kiildiittgyril6s el6
keriil6 el6terjeszt6sekr6l v6lem6ny nyilvrinit. E n6lki.il az dves beszimol6 trirgyriban 6rvdnyes
hatilrozat nem hozhat6;

. Inditv:inyozhatja bdrmely tisasdgvisel6, akir az eg6sz testiilet felel6ssdgre vonilsrit,
visszahivris6t.

' Kezdemdnyezheti - az ok megjel6l6s6vel - a Ktilddttgyul6s, Orsziigos Vezet6sigi iil6s 6s az
Eln6ksdg dsszehivris:lt. Ha az illet6kes vezet6s6g nem tesz eleget k6telezettsdgdnek, az EB sajrit
hatrlskdrdben ilsszehivhatja a Kiilddttgyiildst, Orszigos Vezet6sdgi iil6st, illetve az Elndksdget.

' Ha a gazdasigi eredm6nyek lehet6v6 teszik, javaslatot tehet a Ktilddttgyiildsnek a
tisztsdgvisel6k tiszteletdijiira.

VII.
Az Etikai-Feryelmi Bizotts69

1. Az Egyesiilet Ktilddttgytildse 4 dv id6tartalrna 5 tagf Etikai-Fegyelmi Bizottsrigot (eln6k ds 4
tag) vrilasz. A Bizottsrig sztiksdg szerint, de dvente legalibb egy alkalommal tartja iildseit. Az tilds
akkor hal6rozatk6pes, ha legallbb 3 f6 jelen van.

2. A Bizottsrlg feladata kimunkiilni ds betartatni azokat az elvrfuisokat, amelyek a m6hdszet
szakmai tekintdly6t meg6rzik 6s emelik. Ezek megsdrt6se esetdn a Bizottsdg gondoskodik a
kivizsgrilisr6l, stlyos esetben javaslatot tesz a felel6ssdgre vondsra.

3. Srilyos vdts6g eset6n a Bizottsrig - valamely egyesiileti tag vagy testtilet iriisbeli
kezdemdnyez6sdre - vizsgiilatot folytat az 6rintett taggal szemben. Az eljltis alatt a Bizottsrig ziirt
iildsen megvizsgilja az er.e vonatkoz6 inisbeli bejelentdst. Kdteles lehet6s6get biaositani az azzal
drintett tag szitrnfua" hogy arra ugyancsak iriisban viilaszolhasson. A Bizottsig maga d6nt arr6l,
hogy ezt k<ivet6en sz6beli meghallgat6st is elrendel-e a t6nyrillis tisztiuisa 6rdek6ben. Ha ilyet
elrendel, akkor kdteles mind a bejelent6 , mind az drintett tag szdmdra azonos feltdteleket biztositani
a sz6beli meghallgalisra. A Bizottsiig a bejelentds 6rkeztet6s6tdl szilmitott 45 napon beliil kd,teles
ddnt6st hozni.
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VIII.
Az Egyesiilet Helyi-, 6s Tertileti tagszelTezetei, az iinilki jogi szem6lyis6gii

tagszervezetek

l. Az Egyesiilet helyi 6s teriileti mlhdszszewezetei nem iinrill6ak, kdzvetleniil az Egyestilet

kdzpontj iihoz tartomak.

2. Az OMME dnrill6 jogi szem6lyisdggel, 6s 6nrill6 gazdrilkodrisi jogkdrrel ruhrizhatja fel helyi 6s

teriileti tagszerveit (rin6ll6 iigyint6z6 szery k6pviseleti jogkda mrik6ddshez sziiks6ges vagyon

biaositrisa).

2.1. tij ufiileti is helyi sTemezet nem hozhatd ldtre.

3. A Teriileti m6hdszszervezetek egy-egy telepiildsre (megydre, viirosr4 ktizsdgre, falvakra)

kiterjedS hat6sktirfi szervezetek.

4. A Helyi 6s Teriileti mdhiszs zervezetek tinrill6 gazdri.Llkodiist nem folytatnak. A kdzponttal val6

kapcsolatuk ktizvetlen. Forg6alapjukat maguk teremtik el6. A k<izponti ktitelezetts€gen feliili
pinzeszk6zeikkel szabadon rendelkeznek.

5. Tag 6s tagdijnyilvfurtartris, valamint id6szaki p6nz[irjelent6st vezetnek. Negyedivenkdnt

elszimoliist kdszitenek is a megiillapitott tagdijat befizetik a k6zpont r6szdre.

6. Az OMME igazol6sa alapjan Helyi, Teriileti- egyesiileti szimlaszimot nyithatnak.

7 . Szervezik a Teriileti m6h6szek kdz6ss6gi 6letdt, el6tdrbe helyezve a rendszeres oktatrist.

8. Tagiaik ktiztl n6gY6venk6nt

B izottsiigot vrilasztanak.
demokratikusan Onkormiinyzati Vezet6sdget ds Ellen6rz6

g. Az dnkormrinyzati vezet6s legal6bb hrirom ftib6l rlll. Elnctk, titk6r ds gazdasfigi titker. Az

Ellentirz6 Bizottsiig is hrlrom tagri (elndk + kdt tag).

ll. A Helyi, Teriileti szervez eteket az OV-n az elndke, a KUldt ttgyiildsen minden befejezett 75

tagonk6nt egy kiildiitt k6pviseli a Kiilddttgytil6sben'

12. Az 6nill6 jogi szem6lyisdgii m6h6sz tagszervezetek az Elndks6ggel kdt<itt egyiittmriktiddsi

meg6llapodris aA.;,in fepr"t bi 6s mrikodnek egy0tt az Egyesiirlettel. Kiitelezetts6gei 6s jogai

azonosak a helyi 6s terileti m6h6sz tagszervezetekkel.

13. Az itnrill6 jogi szem6lyis€gri m6h6sz tagszervezetek valamennyi tagia OMME taggd v6'lik 6s

vonatkozik r6juk az OMNC mindenkori Alapszabiilya 6s az OMME tagdijfizetdsi

ktitelezetts6giiknek hatririd6re eleget tesmek.

rx.
Megrei 6s R6gi6s bizottsigok

l. R6gi6kban, megy6kben, ha a tagsiig ig6nyli, rdgi6s 6s megyei vezet6st valaszthatnak.

2. A r6gi6, illetve a megyei bizottsSgok elndkei k6pviselik a r6gi6ban, illetve a megydben a

m6h6szek k<izds drdekeit. Koordinrilja a helyi egyestileti c6lok megval6suLisat.
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3. A vdlasztiis kiildritteken keresztiil tiirtdnik.

4. Kiildrittjogokkal rendelkemek az 6nrill6 jogi szemdly tagok elncikei. a helyi 6s riniill6 szervezet
elniike, tovrlbb6 a valasaott kiilddtt.

x.
Szakbizottsigok

I . A Ktilddttgytilds, az OV 6s az Elndksdg az Egyesiiletet 6s a mdhdszeti szakmiit 6rint6
javaslatok kidolgozrisrira, egyes k6rd6sek megvitatiisrira szakbizottsrlgokat hozhat l6tre. Ezek
lehetnek rilland6 vagy eseti bizottsiigok.

2. A szakbizottseigok annak
elvdgzdsdvel.

a szervnek tartoznak besziirnolni, mely megbiza a feladat

xI.
Az Egresiilet vezet6 tiszts6gvisel6i

a) Elndk
b) Elndkhelyettesek (3 fb)
c) Elndksdgi tagok (+7 f5)
d) Ellen6rz6 Bizonsrig elnrike 6s tagiai (7 f6)

l. A vezetd tisasdgvisel6k a tisztsdgtikre vonatkoz6an ri'ltallban elviirhat6 gondossiiggal k6telesek
eljrimi, vdllalt feladatukat ellitni.

2. A tisas6gvisel6ket a Ktildiittgyril6s vrilasztja, nevezi ki ds menti fel vagy hivja vissza.

3 ' A tiszlsdgvisel6k megbizatris a 4 dvre, id6krizi v6lasaris esetdn a ciklus h6tralev6 rdszdre sz6l.

4. Az Egyesiilet vezet6 tisasigvisel6i az Elndksdg tagjai 6s azEB tagSai.

5. Vezet6 tiszts6gvisel5 az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6kdpessdg6t a tev6kenysdge
ellritrisrihoz sztiksdges k6rben nem korlitoaiik. A vezeto tisas6gvisel5 feladatait szemdlyesen
kdteles elkitni. Nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6 az, akit btincselekndny elkrivetdse miatt joger6sen
szabadsrlgvesads btintetdsre itdltek, amig a biintetett el66lethez Iiiz6dd h6trinyos kdvetkezmdnyek
al6l nem mentestilt. Nem lehet vezet6 tiszsdgvisel6 az, akit e foglalkozrist6l joger6sen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozdst6l jogerSs bir6i itdlettel eltiltottak, az eltilt6s hatrilyi alatt az itlletben
megiel6lt tevdkenysdget folytat6 jogi szemdly vezet6 tisasdgvisel6je nem lehet. Az eltiltAst
kimond6 hathrozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6lisztsegvisel6 az, akit eltiltottak a
vezet6 tisztsdgvisel6i tevdkenysdgt6l. A vezet6 tisZs6gvisel6 az Egyesiiiet tagjai r6sz€re kriteles az
Egyesiiletre vonatkoz6an felviligositris adni ds sziimukra az Egyesiiletre vonatkoz6 iratokban 6s
nyilvri.ntartrisokba betekintdst biaositani. A felviligositris t 6s az iratbetekintdst a vezetii
tiszsdgvisel6 a jogosult 6ltal tett iftisbeli titoktart6si nyilatkozat tdteldhez k<itheti. A vezet6
tisztsegvisel6 megtagadhatja a felviliigositilst ds az iratokba val6 betekintdst, ha ez az Egyesiilet
tizleti titkat sdrten6, ha a felviliigositrist k6r6 a jog6t vissza6ldsszeriien gyakorolja vagy felhivris
ellendre nem tesz titoktartiisi nyilatkozatot.

6. Megszrinik a \ezet6 tiszts6gvisel6i megbizatiis

. hatdrozott idejri megbizatris eset6n a megbizds id6tartam6nak leirirt6vall
' megsziintet6 feltdtelhez k6t6tt megbizatiis esetdn a felt6tel bekcivetkezds6vel:
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. visszahiv6ssal:

. lemond:issal;

. a vezetS tisasdgvisel6 hakilaval;

. a vezetl tisZs6gvisel6 cselekv6kdpessdg6nek a tevdkenysdge ellitAsiltoz sziiksdges ktirben
tiirtdn6 korl:itozisevd ;. avezetl tiszts6gvisel6vel szembeni kizrir6 vagy dsszefdrhetetlens6gi ok bek6vetkezt6vel.

7. A vezet6 tisztsdgvisel6 megbizatdsrir6l az Egyesiilethez cirnzell, az Egyestilet m6sik vezet6

tiszts6gvisel6j6hez vagy ddnteshozl szervdhez int6zett nyilatkozattal brirmikor lemondhat. Ha az

Egyesiilet mrik6d6k€pess6ge ezt megkivdnja, a lemond6s az tj rezetd tisas6gvisel6 kijeldl6sdvel
vagy megviiaszt6srival. ennek hi6nyriban legk6s6bb a bejelent6stSl szimiton hawanadik napon

vrilik hatrllyossri.

XII.
Az elniik, elntikhelyettesek

L Az elntik felel6s az Egyesiilet szerveinek tdrvdnyes 6s AlapszabiiLlyszerti mriktid6s6nek

megszervezds66rt. Munkejet a Szervezeti 6s Miikrtddsi Szabiltzat szerint rendben 6s feladat

megosarissal h:irom eln6khelyettes segiti. Akad6lyoztalisa eseten fltaliinos elndkhelyettes

helyettesiti.

2. Az elr6k
a) Kdpviseli az Egyesiiletet, bir6s6gok 6s hat6srigok el6tt, harmadik szem6lyekkel szemben,

k6pviseleti jogrit 6nrill6an gyakorolja;
b) El6k6sziti ds tisszehangolja a testtiletek munkejet;

"j KOt.l"r 6sszehivni a az OrszAgos Vezet6s6g til6s6t, ha azt az OY tagiainak 20Yo-a az iil6s

c6ljrfurak megiel6l6s6vel kdri, valamint az EB vagy az Elnoksdg sziiksdgesnek tartja;

d) Szervezils ir6nyitja az iigyin'azo szervezetet, valamint a k6zponti programokat €s a pAlyiuati

tevdkenysdget, irinyitja az OMME hivatalit;
e) Az Alapszab6ly keretei ktizdtt szerz6d6st ktit;

fl Ondll6an utalviinyoz 6s irisban meghatrirozza az'ttalvinyozisra jogosultakat;

g) Jutalmaz, felel6ss6gre von, etikai eljdlist kezdem€nyez;

I e hivatalv"zet6 f;len munkdltat6i jogokat gyakorol, kiv6ve a kinevezdst ds elmozditast,

amelyr6l javaslata alapjrln az Elndks6g d6nt;

i) Ene irrirryul6 rlOnt6s alapjrin gondoskodik meghiv6 kikiilddsdvel illet6leg kbzzdtdteldvel a

Kiilddttgyfll6s, az OV illet6leg az Elndksdg Osszehivrisrir6l;

xIIL
Az OMME hivatala 6s az OMME hivatalvezet6

I. Az Egyesiilet munka-feladatait, a testiiletek munkrijrinak adminisztrativ el6k6szit6s6t az

Elndksdg 6s a hivatal v6gzi.

2. Az OMME hivatalvezet5 gondoskodik az Egyesiilet ktile6ggazdrilkodasanak tervez-6s6r<il 6s

v6grehajtris6r6l, a p'rtr:tigyi mriveletek jogszeriis6g6r6l , a penzigyi tervek 6s beszimol6k

el6k6szit6s616l.

3. A hivatal dolgoz6i felett az OMME hivatalvezet6je gyakorolja a munk6ltat6i jogokat, kivdve a

munkaviszony l6tesit6s6t 6s megsztintet6set, amelyr6l javaslata alapjrin az elntik d6nt.
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XIV.
Az egrestilet tagiai

l. Az Egyestlet tagla lehet az, aki drdekelt a szervezet miik<id6s6ben, kdri a 1'elv6tel6t a
szervezetbe, elfogadja az AlapszabAly rendelkez6seit. vrillalja a tagdij rendszeres fizetdsdt.

2. Tagsitgi viszonya akkor kezdodik, amikor beldpdsi nyilatkozatakor dves tagdijrit megfizette 6s a
helyi, teruleti vagy az 6niil6 jogi tagszervezete a bel6p6si kdrelmet elfogadta. Ea k6vet6en tagi
jogviszonya akkor folyamatos, ha a sajrit tagszervezetdndl minden 6v mrircius 31. napjiig a tagdij
aktu:ilis 6sszeg6t befi zeti.

3. A tagok lehetnek:
. Rendes
. Tisaeletbeli
. Prirtol6 tagok

4. Rendes tag lehet minden nagykoru magyar ds nem magyar rillampolg:ir, tovrlbbri szervezet, aki
nincs eltiltva a k6ziigyek gyakorlisrit6l, kdri tagfelvdtelit, OMME beldpdsi nyilatkozatot tesz,
v:illalja a tagdij fizet6s6t ds magiira n6zve kdtelez6nek tekinti az Napszablly rendelkezdseit. A nem
termdszetes szem6ly tagok k6pvisel6ik utjriLn gyakoroljak 6s teljesitik jogaikat, kdtelezettsdgeiker.

5 . A rendes tag j ogai 6s kdtelezettsdgei
. Ktttelesek elegettenni tagdijfizetdsi kritelezettsig6nek;. Kdteles beta(ani az Napszabily ds az egyesiileti hatiirozatok rendelkezdseit;. Vrllaszthat 6s viilaszthat6;
. R6szt vehet az Egyesiilet minden tevdkenysdgdben, rendezv6nyein;
' Nem vesz6lyeaetheti az Egyesiilet c6lj6nak megval6sitriset 6s az Egyesiilet tevdkenysdgdt.

6. Tiszeletbeli tag:. az - a m6h6sz szervezetenkdnt legfeljebb kett6 szem6ly-, akit saj6t
szervezetdben tisaeletbeli tagnak v6lasaanak. A tisaeletbeli tagok a tagdijfizet6si kotelezetts6g ai6l
mentestilnek. Az Egyesiilet rendezvdnyein taniicskozisi joggal r6sa vehetnek, vezet6
tiszts6gvisel6vd nem vdlaszthat6ak. Nem veszdlyeztethetik az Egyesiilet c6ljrinak megval6sit6set 6s
az Egyesiilet tevdkenys6gdt.

7. Prirtol6 tag az, akit szervezetiik ilyen tagsegi megnevezdssel vesz fel. Tagdij fizetfsi
kdtelezettsdge mdrt6k6t kiildn kell esetenkdnt felvdteliikkor meghatiirozni annak a szerveietnek, akia tagot felveszi. Az Egyesiilet rendezv6nyein tafticskozdsi joggal rdsa vehet, vezet6
tiszts6gvisel6vd nem viilasahat6. Nem vesz6lyea etheti az Egyestilet c6ljrinak megval6sitisilt 6s az
Egyestlet tev6kenysdgdt.

8. A tagsrigi viszony kezd6 napja az a nap, amikor a tartalmiiban 6s formrij6ban megfeleld
kdrelmet a helyi,- teriileti 6s dnrill6 szervezet elfogadja, s a tag az dves tagdijat befizette. A
k6relmez6 szdkhelye/lak6helye szerinti szervezet a felvltel el6l nem zirk6zhat el.

8.1. Az rindll6 jogi szemdly ragszervezet felvdteldrdl az Elndks6g d6nt.

9. Az Egyesiilet taeia, vezeto tiszts6gvisel5je 6s ellen6rz6 bizotts:igi tagja k6rheti a bfu6segt6l a
tagok 6s a jogi szemdly szervei riltal hozott hatiirozat hatrilyon kiwl helyezds{t, ha a hatarozat
jogszabrilys6rt6 vagy a l6tesit6 okiratba iitkdzik. A hatrirozat hatiilyon kivtil helyezdse irdnt au6l az
id6pontt6l szimitott harminc napon beliil lehet keresetet inditani az Egyestilet ellen, amikor a
jogosult a hatdrozatr6l tudomrist szerzetl vagy a hatrirozatr6l tudomiist szerezhetett volna. A
halfuozat meghozataliit6l szimitott egy6ves, jogvesz<i hatririd6 eltelt6vel per nem indithat6. A
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harArozat hatrilyon kiviil helyez6se iriinti per meginditrisrinak a hatdrozat v6grehajtisiira halaszt6
hatiilya nincs. A bir6srig indokolt esetben a felperes k6relmere a hatArozat vdgrehajt6siit
felfiiggesztheti.

10. Az egyesiilet rendes, prirtol6 tagia maga hat6rozhatja meg, hogy melyik szervezetben kiviinja
gyakorolni tagsegi jogait. Evktizben ezen nem v6ltoaathat. V6ltoztauisi sz6nd6krlt minden 6v

december l-j6ig ir6sban kell bejelentenie.

I 1. A tagsrigi viszony megsziinik:

a) Elhalilozrissal, jogi szemdly eset6n jogut6d n6lkiili megsziin6ssel;

b) Kil6pdssel;
c) Kiz:irrissal (Etikai-Fegyelmi szab|lyzat eljinisa szerint);

d) Tagsdgi jogviszony egyesiilet riltali felmond6s6val.

12.A tags:igi viszony kildpdssel t6rt6n6 megsziindsdnek az id6pontja a szrlnd6k bejelent6sdnek a

megyei-teriileti szervek vezetd tiszts6gvisel6jdhez ttirt6n6 6rkez6s napja.

13. Kizirdsra az Egyesiilet EtikaiFegyelmi Bizotts6Lg Szabirlyzata szerint, a tagnak jogszabrilyt, az

Egyesiilet Alapszabrilyrit vagy kiilddttgytil6si halirozati,/- sulyosan vagy ism6telten s6rtd magatafiasa

.."t6, ke.tilh.t sor. Az eljiinis megindiuisrir6l 6s annak oklr6l az 6rintett tagot 6rtesiteni kell. Az

6rintett tagnak lehet6s6get kell biaositani arra, hogy a k'tzirir;i hatfuozat meghozatala el6tt a

v6dekez6sEt akir irrisban, akiir sz6ban el6adhassa. A kizi.,nisi hat6rozatnak tartalmaznia kell a
kiz6rris alapjriul szolgril6 tdnyeket 6s azok bizonyitdkait, valamint a jogorvoslatr6l sz6l6

trij6koaatrisi. A kiz6r6si hat6rozatot - a jogorvoslati eljrirdsokban is igazolhat6 m6don kell az

6rintett taggal kdz6lni. A kizrl.risr6l 
^z 

Etikai-Fegyelmi Bizottsrig d6nt. Ddnt6sdt a kdzbesit6st6l

sz6mitott 10 nupoo beliil jogorvoslattal lehet megtamadni, mdsodfokon az iigyben a Kiilddttgyiil6s

dttnt. A d6ntdshoz6k az irrisbeli hat6rozatot indoklissal ktitelesek ell6tni. A misodfolru ddntds ellen

a bir6srighoz lehet fordulni.

l4.A tagsdgi jogviszony felmondisrlr6l a Kiilddttgyril6s d6nt, amennyiben a tag a tagdijfizetdsi

kOtelezettsdg6t, mint a tagsdg feltetel6t nem teljesiti irrisbeli felsz6litist kiivet6 30 napon beltil sem.

A tagdij fizitds6nek elmulasztasa esetdn a Kiildtittgyilds abban az esetben mondhatja fel a tag

tagsdgi logviszonyri! ha az Elndksdg elStte iresban igazolhat6 m6don, p6thatririd6 tiizdsdvel 6s a

.logtO-ve*izmenyeke t6(6n6 figyelmeaetdssel felhivta az €intett tagot a tagdij megfizet6s6re,

azonban a p6that6rid6 is eredmdnyteleniil telt el.

15. A tagsdgi viszony megsziin6se esetdn a befizetett tagdijat nem lehet visszakovetelni.

16. Az Egyesiilet mtikdd6s6nek r6szletesebb szabalyai:

a) Szervezeti 6s Mrik6d6si Szabilyzat;
b) Szimviteli 6s Pdnziigyi Szzbillzat;
c) Kittintet6si Szabifiyzat;
d) Etikai-Fegyelmi SzabrilYzat;

e) Vri,laszt lsi SzabilYzat;

t) Marheting Szabdlyzat;
g) Belsd Adatvddelmi is Adatbiztonsdgi Szobrilyzot;
h) Iratkezelisi is lratselejtezisi Sx,abdlyzata

17. A szzbirlyzalok megalkotisa az Eln<iks6g hatriskdrdbe tartozik.
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x\'.
Z{116 rendelkez6sek

Az Egyesiilet els6 Alapszabrilyrit a Magyar Mdh6szek Egyesiilete 1984. jtnius 23.-an aftott alakul6
ktizgyiil ds6n fogadta el.
Az Alapszab{lyt a Kiilddttgyul6s tdbbsztir m6dositotta.
Az Egyesiilet mrikdd6sdre vonatkoz6 legfontosabb szabiilyokat jelenlegi tartalmrival 6s formdjriban
a 2018. 11.,18. napjdn tartott Ktilddttgyiilds fogadta el.
Ajelen Alapszabrilyban nem szabiilyozott k6rd6sekben a Polgriri T<irvdnyk<inyvr6l sz6l6 2013. dvi V.
t6rv6ny, illetve az egyestil6si jogr6l, a krizhasznu jogrllftisr6l, valamint a civil szervezetek
miikctd6s6r6l 6s uimogatdsiir6l sz6l6 2011. dvi CLXXV. tdrvdny rendelkezdsei ds a mindenkor
hatrilyos jogszabAlyok az irrinyad6ak.

Budapest, 2018. november 18.

"6"%'az Egyestilet eln<ike

Az AlapszabAly egys6ges szerkezetbe foglalt szdvege megfelel a l6tesitS okirat m6dositdsok alapj6n
hatdlyos tartalmdtrak.

Budapest, 2018. november 18.

Bross 6ter
az Egyesiilet elnrike
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Az Alapszabily MELLEKLETE

AZ OMME VEZF,.TO TISZTSEGVISELOI, VALAMINT AZ ETIKAI-FEGYELMI
BIZOTTSAG TAGJAI, MEGVALASZTVA 2020. dprilis hri 23-ig

Alapszabily XI. fejezet 4. pont

ELN6KSEG:

I . N6v: Bross P6ter elndk
lakcim: 1 183 Budapest, Krudy Gy. u. 14.

2. N6v: Fekete J6zsef iiltaliinos elntikhelyettes
lakcim: 3 100 Salg6tarjan, Damjanich rit I I 3

3. N6v: Dr. Hegediis D6nes eln<ikhelyettes
lakcim: 6000 Kecskem6t, Segesvriri u. 34.

4. N6v: Liszl6f$ Zsolt elntikhelyettes
lakcim:6754 Ujszentivdn, Szigeti tt 7.

5. Ndv: T6th P6ter elndksdgi tag
lakcim: 8330 Stimeg, Damay K. u. 5.

6. Ndv: Bezzeg Lriszl6 Mih6[y elnriks6gi tag
lakcim: 5053 Sziiszberek, Bajcsy-Zs. u. 9.

7. Ndv: Dn M6sziros Ldsd6 elndksdgi tag
lakcim:2621 Ver6ce, Liszt F. u. l0/6.

8. Ndv: Csonka Imre elndksdgi tag
lakcim: 7400 Kaposvrir, Kinizsi ltp. 3.

9. Ndv: Dr. Seb6k P6ter eln6ks6gi tag
lakcim: 781 1 Bosta, Arped kdz 5.

l0.N6v: D6zsa Tamds Kriroly eln6ks6gi tag
lakcim: 6400 Kiskunhalas, Fiizespuszta 01 8/8.

1 1.N6v: Simonn6 Venter f,va elnriks6gi tag
lakcim: 2851 Kcimye, Soml6i tt 5.
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ELLENORZO BIZOTTSAG:

I . Ndv: Ficzere P6ter a bizottsiig elntike
lakcim: 3200 Gy<ingycis. Egn il 4. 312.

2. N6v: Somoryi Magrar J6zsef bizotts6gi tag
lakcim: 8733 Somogys6mson, F<i u. 135-

3. Ndv: Szlivik-Orvos Miria bizottsdgi tag
lakcim: 5600 B6kdscsaba. Zrinyi u. 6.

4. N6v: M6sziros Jdnos bizottsiigi tag

lakcim: 7400 Kaposviir, Pdamriny Ptter v'17 .

5. N6v: K6vrig6 Kiroly bizottsigi tag
lakcim: 8834 Murakeresztrir, Arany Jinos ut 9.

6. Ndv: Halisz Balizs bizottsilgi tag
lakcim: 6400 Kiskunhalas. Sz6chenyi u. 28.

7. N6v: Dr. Ktirmendi-Rdcz Jinos bizottsiiLgi tag
lakcim: 2094 Nagykovilcsi, Park u. 39.

AZ EGYESULET HIVATALANAK VEZEToJE:

Budapest, 2018. november 18.

N6v: Dr. Pungor Adridn
lakcim: 1165 Budapest, Miszdros Jduef u I. 7/115.

P6ter
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