
Lo2-o lfb€t hG

MARKETTNG szABAlvznr
onszAoos MAGyAn nrt En Es zETt ecvesU ler
MARKETTNG szABAlvznrANAK RENDSZERE

1



I. A marketing szabilyzat l6nyege:

l. Az Orszdgos Magyar Mdhdszeti Egyesiilet 2006. dvi Ktilddttgytildsi lra.tfirozata, valamint
az OMME marketing szabAlyzata alapjrin, a m6hdszeti 6vben a tagok 6ltal befizetett

tagdijakb6l, a marketing tev6kenysdg biaositrisrira elkiil6nitett penziigyi keretdsszeg.

II. A marketing szab6lyzat c6lja:

2. Eves viszonylatban, az egyesiiletek rendezds6ben megval6sul6 m6h6szeti rendezvdnyek

marketing kdlts6geinek a fedez6se, melyek lehetnek az OMME kdzpont, tin6ll6 vagy helyi
szervezetek 6ltal szervezett marketing c6hi rendezv6nyek. Segits6gnyijtas az OMME
drutermel<i mdh6szei szfumira a m6h6szeti term6kek jobb piaci 6rtdkesitdsdhez, a fogyasa6k
r6sz6re tdrtdnS ismeretterjesztds a mdz. a viriigpor, a propolisz 6s a m6hpemp6 emberi

szerv ezetre gyakorolt j6tdkony hat6sait illet6en.

m. A marketing kerettisszeg alapja:

3. Az Orsziigos Magyar M6h6szeti Egyestilet taglai ailtal, a m6h6szeti 6vben befizetett

kieg6szitS (85 FVm6hcsal6d) tagdijbevdteldb6l. minden 6vben tervez6sre 6s elkiil6nitdsre

kertil6 m6hcsal6donk6nti 23 Ft, amely a marketing keret alapjdt szolg6ltatja. A marketing

keretre a Kulddttgy'rilds 6ltal j6vri.hagyott elkiiliinitett dsszeg 6vente v6ltozo. az alapjri.m, hogy

a tagsag az alaptagdijon feltil. 6ves viszonylatban hd.ny darab m6hcsalidot regisar6l.

IV. A marketing timogatis ig6nyl6s6nek szempontiai:

4. A kdrelmet az erre rendszeresitett bels5 nyomtatviinyon kell benyujtani' Egy k6relmen

legfeljebb egy jogcim szerepelhet (kiemelt rendezv6ny, m6zlovagok k6lts6g6nek

finanszirozisa, m6zkir6lyn5 ktilts6gdnek finanszirozisa, egy6b rendezv6ny). A marketing

szzbitlyzat l6trehoziset az indokolta. hogy az orszigban mukdd<i helyi 6s 6nrill6 szervezetek

egyre tdbb, sz6les fogyasZ6 tttmegeket vonz6 rendezv6nyeket szerveurek, amelyek ig6nyes

es min<isdgi lebonyolitiis:ihoz, k6rik a marketing alapb6l ttirt6n6 trimogauisukat. Annak

6rdek6ben, hogy valamennyi Egyestilet azonos felt6telekkel igdnyeljen tamogatest a
rendezv6nyek marketing k<ilts6geinek finanszirozis6hoz, a ktivetkez6 szempontok kertilnek

figyelembev6telre:

a) Az igdnylds id6pontjriban, a szervezet tagdijtartoz6ssal nem rendelkezhet,

b) a k6relmezS szervezet, a taglair6l megfelel6 elszimoList 6s taglistAt nyrijtott be az

OMME Hivatala r6sz6re,

c) a k6relmez6 egyestilet tagldtszam6nak figyelembe v6tele, kiiliindsen a marketing alapba

befi zetett <isszeg alapjrin,
d) a megrendez6sre keriil6 rendezv6ny, letogatoftseg6t tekinwe, milyen 6rdekl5d6sre,

milyen sz6les t6megbrizisra szimit,
e) milyen hagyom6nyokkal bfu a szewezo egyesiilet, hany 6ve van jelen ez a rendemdny,
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f) markeling szempontb6l. a szewezeti program gyeng6nek, k<izepesnek vagy er6snek

itdlhet6.
g) a mindenkori tdmogatrisi 6sszeg, maximiilisan 500 ezer forint lehet rendezv6nyenk6nt.

5. Lehet6s6g van egydni k6relem elbir6l6siira is.

V. Marketing t6mogatis m6rt6ke, jogalapja, a k6relem benyrijtisrinak 6s

elbir:il6sdnak szabdlyai:

6. Az OMME k6zponti rendezv6nyeire az 6ves szinten rendelkez6sre rill6 marketing
alapb6l 50 % keriil elkiildnitdsre.

7. Tovdbbi kiemelt marketing c6hi kiadris a MEZKIRiLYN6 t0%-os, 6s ebb6l az

6sszegb6l finanszirozott udvarhdlgyek 50-50 ezq forintos tamogatasa is. Az e feletti

6sszeg foly6sitasrifroz elndki j6vdhagyis sziiks6ges.

8. M6zlovagrendek tirnogat6silra a marketing alap maximum 20%o adhat6. amely kizrir6lag

a lovagrendek ritikdlts6g6re 6s szrilklsara fordithat6. A kdrelmezonek ut6lagos elsziirnol6si

kdtelezettsdge van, ritnyilv6ntartils, szirnla miisolatrinak csatoliisiival a rendezv6ny

lebonyolitAset kdvet6 30 napon beliil az OMME feld. Amennyiben magasabb dsszegii

el6leget ig6nyelt, az elszlrnolits utifui k6teles a kiildnbdzetet a marketing alapba vissza

frzetni, az elszimoldssal egyidejilleg. A mdzlovagok sz6lldsk6lts6g6re legfeljebb 5000

Ft/nap/m6zlovag kSlts6g sziLrnolhat6 el.

9. Kiemelt rendezvdnyek eset6ben maximum, dvente egy alkalommal 500 ezer Ft

ig6nyelhet<i.

10. Kiemelt rendezvdnyek: Kaposvii.ri Mdzfesztiv6l; Fejdr Megyei Mdzfesaivil,
Sz6kesfeh6rvrir; J6szberdnyi M6zviisar, I(lrprit-medencei M6zfesztivrll, Zalaegerszeg;

Gyulai M6z 6s M6zeskal6cs Fesztivri,l.

1 I . Egy6b rendezvdnyek esetdben az egyestiletek altal befizetett marketing alap maximum

50%-dig ig€nyelhet6, a marketing tiimogatris ig6nyl6s6nek szempontjai alapjdn.

12. A kiemelt 6s egy6b rendezv6nyek timogatrisi k6relmdben, a rendezv6nl,e ig6nyelt
trimogatrisi dsszeg legalabb 7\yo-i!t kdrelezl az alibbiakban felsorolt marketing eszk<izdk

beszerz6s6re forditani:

a) molin6, roll up, egy6b reklirntribla reklimfeltilet, ziszl6

b) plak6t, sz6r6lap, ismerefterjesa6 kiadviinyok, prospektus

c) s6tor, szdk, pad

d) jelmez

e) m6zk6stolhteshoz sziiksdges eszktizdk

f) sz6r6ajand6kok a rendezvdny l6togat6i szlnira
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g) m6zzel, m6hdszettel kapcsolatos gyermekj6tdkok, foglalkoztat6k

h) egy6b mdheket, mdh6szetet bemutat6, mdzfogyasztiist dsztdnz6 eszkdzdk;

i) rendezv6ny anyag, eszkdz (pl. pdlyrizati dijak).

13. A benyijtott trimogatrisi k6relemben pontosan meg kell nevezni a vrisrirolni kivrint
marketing eszkdzt, annak Aret, megjelendsdt, valamint az eszkdzzel v6gzend6 marketing
tev6kenys6get. A k6relemben foglaltak alapjrln mdrlegel az Elndksdg, 6s d6nt az

eszkdzJeszkdzcik beszerz6sdnek ufunogatesAr6l.

14. A kdrelembe foglalt trimogatrisi dsszeg m6rt6k6re azY. fejezet 9. 6s 11. pontjaiban

foglaltak alkalmazand6k.

15. A fentiekben felsorolt eszkdztik beszerzdsdt igazol6 szdmkik miisolat6t a rendezv6ny
kiivet<i l5 napon meg kell kiildeni az OMME sz6khely6re (1094 Budapest, Viola utca 50.)'

16. Amennyiben a beszerz6st igazol6 sz6mkik hatarid6ig nem drkemek meg, vagy az

OMME Hivatal6nak el6zetes vizsg6lata alapjrin nem a k6relemben foglaltaknak
megfelekien lett felhasmiilva a tiimogatiisi 6sszeg, abban az esetben az OMME
hivatalvezet6je javaslatot tesz az Elndks6g r6sz6re a jogosulatlan tamogatiisi dsszeg

visszat6rit6s6re. Amennyiben az Elndks6g hat6.rozatdban a jogosulatlan uimogatdsi dsszeg

visszat6ritdsdrril ddnt. akkor a teljes tamogauisi dsszeget 5 munkanapon beltil vissza kell
utalni az OMME 1I705008-20130I54 szrfunu bankszimlijara.

17. A timogatrisi kdrelmek, a VI. fejezetben megieltilt benyujuisi haLirid6ket k6vet6 els6

elndksdgi iil6sen el6terjesa6sre kertilnek. melyen az Elndksdg tagjai elbiniljik 6s d6nt6st

homak az egyes ig6nyl6sek6l. Az Elndks6g marketing rendezvdny trimogat6srir6l sz6l6

hatfuozztAban megrillapitott trimogatlsi tisszeg mdrtdke nem lehet magasabb, mint az V.
fejezetben meg6llapitott dsszegek maximiilis m6rtdke, valamint egy rendezv6ny egy 6ven

beltil maximum egy alkalommal tri.rnogathat6.

VI. A tdmogat{si k6relmek benyrijtis6nak id6pontja:

18. A tagszervezetek eg6sz 6vben folyamatosan nyujthatjdk be kdrelmeiket, melyeket az

Elndksdg dvente k6t alkalommal, m6rcius 31-ig 6s szeptember 30-ig bir6l el.

VIL A timogatisi k6relmek tovibbitisa:

19. A kdrelmek az OMME Hivatal rdsz6re kertilhetnek benyijtisra, postai vagy elektronikus

formriban.

20. Levdlben tdrtdn6 tovdbbitas a 1094 Budapest, Viola utca 50., e-mail-ben tovebbitott

k6relem az omme 1984@entemet.hu cimre tctrtdnik.
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VIII. Visszajelz6s:

21. Az Elndksdg ddntdsdt ktivet6en, a Hivatal, ir6sban Lijdkoztatja a kdrelmez6t a marketing
cdhi ui.rnogatrisi k6relmet 6rint<i d6nt6sr6l.

lX. Zir6 rendelkez6sek

22. Jelen Marketing Szabiiyzat 2020. janu r l-6n l6p hatrilyba 6s visszavoniisig drvdnyes.

'){ Ntiir
Budapest, 2019. december 12.
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