
Orszdgos Magyar M6h6szeti Eg'esiilet
ALAPSZABALVA

A jelen Alapszabiiy az tj PolgriLri Tiirv6nykdnyw6l sz6l6 2013. dvi V. tdrv6ny. kiil6n6sen annak a

3:63 - 3:87.$-ai, tovibbd az egyesiildsi jogr6l, a k<izhasznf jog6ll6sr6l. valamint a civil szervezetek
mrikdddsdr6l ds trimogauisrir6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tv. alapjrin, az alibbiak szerinti. jogi
szem6lyis6ggel rendelkez6, kdzhasznf jellegri tevdkenysdg kifejt6s6re is l6trejittt egyesiilet
miiktid6s6t hatiaozza meg. Az Egyesiilet - Ki.ildrittgyiildsdnek ddnt6se alapj:in - tev6kenys6g6t a

2013. 6vi CLXXVII. ttirvdny 12.$ (l) bek. alapj6Lrn tov6bbfolltatja.

I.
Az Egresiilet neve, c6lja, feladata, miiktid6si alapelvei

l. Az Esvestilet neve: Orszigos Magrar M6h6szeti Eryesiilet
R<tvidit6se: OMME

2.S&lyg: 1094 Budapest Viola u. 50.

3._Az Orsz6gos Magyar Mdh6szeti Egyesiilet, cinrill6 jogi szem6ly, besorol6sa: kdzhasmri szervezet.

a) a magyar m6h6szek dsszefogasa, drdekeik v6delme, kdpviselete,
b) pontos 6s gyors trij 6koaauis, a m6h6szettel kapcsolatos informrlci6kr6l,
c) folyamatos kdpzds a mdh6szeti tevdkenysdg hatdkonys6grinak ndveldse 6rdekdben,
d) f6rumok megta(asa az akturilis k6rd6sek megvitatiis{ra,
e) tj szakmai m6dszerek riwdtele, kidolgoziisa, gyors gyakorlati alkalmaziisiinak tii.rnogatrisa,
kezdem6nyez6se ds megleremtdse,
f) tagok gazdas{gi tev6kenys6g6nek segit6se 6s szervez6se,
g) a magyar mdhdszeti mflt 6s hagyomrlny 6pol6sa,

Az. el6z.6ek 6rdek6ben :

. A mdh6szettel risszefiigg6 tudomiinyos tev6kenysdggel, ehhez kapcsol6d6 kutatrssal, ellat 6s

fogyaszt6vddelmi tdrekvdsek timogatiisival, az ewoatlanti integrrici6 el6segitdsdvel jirul hozzd a

hazai m6h6szet fejl6ddsdhez,

5. Az Es!'esiilet feladata. ter,6kenys6se:
a) A mdh6szek szakmai kdpviselete az Allami. trirsadalmi, gazd6lkod6 6s egydb, valamint a

nemzetkrizi szervek el6tt 6s szervezetekben,
b) Javaslataival. programjaival el6segiti a mdhdszek szakmai drdekeinek 6rv6nyre juttat6siit;
c) Szakmai ismeretek dsszefogrisa, kutatesa, oktatiisa, az ehhez sziiksdges szervezeti keretek
kialakitrisa, miikddtetdse.
d) Kapcsolattartas az illamt, tirsadalmi, nemzeti ds nemzetk<izi szervekkel, szervezetekkel
feladatai megval6sitiisa c6ljab6l, ig6n)'t tartva anyagi 6s erkiilcsi segits6gtikre,
e) Jogszabdly/ok/ban rifu:uhrizott feladatok elLit6sa (alvrlllalkoz6k esetleges bevonrisrival is),
idedrwe a tagok krizponti- ds Eur6pai Uni6s kdltsdgvetdsi tlmogatrisdr.al kapcsolatos kdrelmeinek
ellendrzisit, azok v6lem6nyezesdt, ds a mdrtdkiikre val6 j avaslattdtelt,
f) Felhatalmaz{s alapjin igazoliisok kiadiisa 6s adatszolgriltatris a tiimogatiisokat foly6sit6knak,
elbird,l6knak ds egydb illetdkes, drdekelt, vagy 6rintett szerveknek.
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g) Szakmai ktizremrik<idds 6s v6lem6nyezds. valamint ezen feladatok iigazati k6pviselete a
hazai 6s nemzetkdzi testtiletekben, nemzetkdzi,- hazai ds szakmai szabviinyok. el6iriisok
j ogszabrilyok kidol gozrisriban, honosit6srlban, adaptiil6sdban,
h) A mdhdszet marketing tev6kenys6g6nek risszehangoldsa 6s vdgz6se, (alvrillalkoz6k
bevonris6val is). melynek sordn bemutat6kat, kiellitesokat is szervez ds kivitelez.
i) Osszejdvetelek rendezdse mely alkalmat ad arra, hogy a m6hdszek az akrurilis elm6leti 6s
gyakorlati kdrd6seket megvitassiik ds megismerjdk, pAlyiuati lehet6s6geik6l t6jdkoztatdst kapjanak,
j) Az Egyesiilet tagjait szakmai ismeretek b6vitdse 6rdek6ben videofilmekkel, krinyvkiadrissal
ds kdnyv terjeszt6s6vel segiti,
k) Eljuttatja az egyestileti keretek k6z6tt kialakiton szakmai 6ll6spontokat az arra illetdkes
intdzmdnyekhez , szerv ezetekhez,
l) Kdzremiikitdik az dllami feladatokat k6pez6 m6hegdszsdgiigy gondjainak megoldiisiiban,
valamint a mdh vddelemben,
m) Tri.rnogatja a trijmegorz€si,termdszewddelmi ds fogyasa6vddelmi t6rekvdseket,
n) Am6z ds mdhdszeti term6kek ndpszerfisit6se 6rdekdben bemutat6k, mdzk6stol6k szervez€se,
valamint kidllitrisokon val6 megjelen6s.

6. Az Egyestiletre vonatkoz6 adatok 6s tdnyek nyilviinosak. Az Egyesiilet a m6h6szet iigydt
felkarol6, az6rt tenni akar6 magiinszemdlyek, jogi szemdlyek demokratikus k<izcissdge,
cinkormdnyzati elven fe[6pii16 szervezeti renddel.

7. Az Egyestilet szewezer€t, mrikdddsi rendjdt egdsz tev6kenys6g6t rigy alakitja ki, hogy a szervezet
szolg6ltatrisai a szervezet tagjain kiviili szemdlyek szimAra is hozz6fdrhet6ek.

8. Feladatainak megval6sitrisa sordn egyiittmtikddik dllami 6s dnkormiinyzati, orszigos 6s helyi
rillamigazgatrisi szervekkel, szakhat6siigokkal, gazdrllkod6 szervezetekkel, valamint a c6ljait
segiteni tud6 civil szervezetekkel 6s miis int6zm6nyekkel.

9. Az Egyestilet feladatainak megval6sitiisa, cdlja megval6sitrisa, gazdasdgi feltdteleinek biaositiisa
drdekdben gazdasrigi-vrillalkozrisi tevdkenysdget is szervezhet 6s vdgezhet, ez azonban kdzhasznri
illet6leg alapcdl szerinti tev6kenys6g6t nem vesz6lyeztetheti, alapvet<i feladatainak megval6sitrisrit
nem zavarhatja. Gazddlkod6si eredm6nydt nem osZja fel, azokat visszaforgatja k<izhasznri, alapcdl
szerinti tev6kenysd96re.

10. Az Egyesiilet politikai tevdkenysdget nem folltat, dnkormrlnyzati ds orsz4gos vagy Eur6pa
Parlamenti kdpvisel<i vdlasZdsokon nem indul, szertezete prlrtokt6l fiiggetlen, azoknak anyagi
dmogatAst nem nyrijt, s ilyen tiimogatiiLst nem fogad el.

11. Az Egyesiilet bev6telei: tagdijb6l, sajet v6llalkozisainak eredmdny 6bbl, hozz{jirukisokb6l,
kdltsdgvetdsi trirnogatrisb6l, adom:inyokb6l, felajrlnLisokb6l, t6rnogatiisi 6s piiydzali bev6telekb6l.
valamint a befizetetl szem6lyi jrivedelemad6 meghatrirozott r6szdnek az ad6z6 rendelkezdse szerint
kiutalt 6sszeg6b6l rillnak.

12. Az Egyesiilet a Civil tv. 34. S (l) bekezd6s a) pontja szerinti alibbi k6zhasznri tev6kenys6geket
folytatj a:
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Ktizhasznf tev6kenl s69 Kiizfeladat megnevez6se ,logszabill heh'

Egdszs6gmeg6rz6s,
betegs6gmegel6zds,
egdszsdges 6letm6d

segitdsdt cel26 ismeretek
krizvetitdse.

K<izremrikddds a
m6hegdszs6gtigyi

feladatok elkitdsdLban.

A lakossiig egdszs6gi rillapotrinak javitrisa.
jobb dletmin6s6g el6segit6se, az

egdszsdgtigyrril sz6l6 tdrv6nyben
meghatrirozott c6lok 6s alapelvek

6rvdnyesiildse.

A Magyar M6hdszeti Nemzeti
Programr6l sz6l6 I l8/2013

(XII.16.) VM rendelet 23-24.$

Al lategdszs6gii gyi faladatok
7012003 (VI.27.) FVM rendelet 5.$

(3)

Nevel6s, oktatds,
k6pess6gfejlesa€s,
ismeretterjeszt6s,
szaktaniicsad6,s.

Feln<ittoktatris

Szakmai bemutat6k tartisa

2013. 6vi DO(VII. tdrv6ny a
feln6ttkdpz6sr<il

A Magyar M6h6szeti Nemzeti
Programr6l sz6l6 I l8/2013

CXII.16.) VM rendelet 10$, 14-15.$

Term6szetv6delem,
rillatv6delem,

krimyezetv6delem

A termdszetv6delmi kultura fejlesztdse, a
termdszet 6s a m6h vddelmdvel kapcsolatos

ismeretek oktatrlsa, kdmyezettudatos
gazdrilkodris te{esZdse

1996. 6vi LIII. t6rv6ny a term6szet
v6delmdr6l 64-65.$

Katasztr6fa- elhd.rit6s
K6aeriileteken l6v6 gazdrltlan m6hajok

befog:isa

201 1 . 6vi CLXXXIX. tv.
Magyarorsziig helyi

rinkormiioyzatair6l 1 3.$ (2)

Fogyaszt6vddelem
Mdzek, mdh6szeti term6kek min6sdg6nek

eseti 6s folyamatos vizsgdlata

1997. €vi CLV. tv. a
fogyasa6v6delemr6l 45. $ (l)
A Magyar M6h6szeti Nemzeti

Programr6l sz6l6 I I 8/2013
(XII.16.) VM rendelet 21.$

Btnmegel6z6s
A kdzbiaonsrig javitiisiira inin1ul6, mdhek
loprisrit akadrilyoz6 a rend6rs6gi felderitdst

segitS tev6kenysdg

Tudomiinyos
tevdkenysdg, kutatris

13. Az Egyesiilet feliigyeleti szervei: illetdkess6ggel ds hatlsktinel rendelkez6 tigy6szsdg 6s

bir6sig, (6rvdnyszdk), enged6lyhezlfeltetelhez kdt6tt vagy szabilyozott tevdkenysdg v€gzlse
esetdn e tevdkenysdg felett hat6srlgi ellen6rzdsre jogosult hat:isktirrel rendelkez6 6llami szerv.

J

m

1997 . €vi CLIV tdrvdny az
eg6szsdgiigyr6l 144.$ ( 1 )-(2)

A Magyar M6hdszeti Nemzeti
Program 118/2013 CXII. I 6.) VM

2s.$

Egdszsdgkrirosit6 krimyezeti hatrlsok elleni
fell6pds.

Megfi gyel6 vizsgrilatok v6gz6se.

Egyuttmrikdd6s a mdhdszeti trirgyt,
mdh6szethez kapcsol6d6 kutatisokban

A Magyar Mdhdszeti Nemzeti
Programr6l szbl6 I 1 8 /20 I 3

(xrr.16.)vM 19.$
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Az Eglesiilet szervezete, szen'ei

Az Eg1'esiilet iltaLlnos tinkorm{nlzati rendelkez6sei :

2. Az Egyestilet vezet6 szerveit 6s vezet6 tisasdgvisel6it demokratikusan, Ktilddttgyrilds
keretdben vrilasajrik meg. Az Egyesiilet vezetS tisztsdgvisel6i az Egyesiilet nagykoru,
cselekv6kdpes termdszetes szemdly rendes tagjai, illetve a rendes tag jogi szem6ly kdpvisel6i
lehetnek.

3. Az Egyesiilet vezet6 szervei, tisasdgvisel6i megbiziisukat ndgydvi id6tartamra, viilasztis
ttjrin nyerik el. Lemondis, betegs6g, elhaliilozris eset6n helydre rij tisas6gvisel6 vrilasztiisira kertil
sor. Indokolt esetben id6k6zi vd{asztilst kell tartani. A tisztsdgvisel6 id6kdzi v6lasa6sa esetdn a
megbizat6s a ciklus vdgdig tart.

4. Az Egyesiilet ellentirz6 szente az Ellen6rz6 Bizotts6g, amelyet 4 6we a Ktilddttgyiilds
vrilasa.

5. Nem lehet a feliigyel<i szerv (EB) elndke vagy tagia, illetve k<inywizsgil6ja az a szem€ly,
aki az OMME ddntdshoz6 mdsik szerv6nek vezet6 tisasdgvisel6je.

6. A legf6bb szerv, valamint az ijgyintdzb ds kdpviseleti szerv hati.Lrozathozalalflban nem vehet
r6szt az a szem€ly, aki vagy akinek k<izeli hozzittNtoz6ja a hat6rozat alapjin

- kdtelezettsdg vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy

- brirmilyen miis el6nyben r6szesiil, illetve a megktitend6 jogiigyletben egydbk6nt 6dekelt.
Nem min6stil el6nynek az Egyestilet c6l szerinti juttatiisai keretdben a b6rki 6ltal megkdtds n6lkiil
ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltatris, illetve az Egyestilet 6ltal tagianak, a tags6gi jogviszony
alapj6n nyijtott, az Alapszabrilynak megfelel<i cdl szerinti juttatiis.

7. Nem lehet az Ellen6rz6 Bizottsiig elndke vagy tagja, illewe kdnywizsgril6ja az a szemdly,
aki

a) a legf6bb szerv, illewe az ijgyinldzo 6s k6pviseleti szerv elncike vagy tagia (ide nem ertve az
egyesiilet legf6bb szerv6nek azon tagiait, akik tisas6get nem tdltenek be),
b) az Egyesti,lettel a megbizauisrin kivtili m6s tevdkenys6g kifejt6s6re irriLnyul6

munkaviszonyban vagy munkavdgz6sre irrinyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, kiv6ve, ha jogszabrlly
miisk6pp nem rendelkezik,
c) az Egyestilet c6l szerinti juttatrisrib6l rdszesiil - kiv6ve a b6rki riltal megk6tds n6lkiil ig6nybe
vehet6 nem p6nzbeli szolgriltatrisokat, 6s az Egyestilet altal tagiAnak a tagsdgi jogviszony alapjrin az
Alapszabrllyban foglaltaknak megfelel6en nyrijtott, alapc6l szerinti juttatrist -, illewe
d) az a)-c) pontban meghatiirozott szemdlyek kdzeli hozzii,artoz6ja. A kdzeli hozz trtoz6k,
vagyis a hrizaslirs, az egyenesiigbeli rokon, az drdkbefogadott, a mostoha- 6s a nevelt gyermek, az
6r<ikbefogad6-, a mostoha- 6s a nevel6sztil6 ds a tesw6r, valamint az d.lellitrs, (2013. dvi V. tv., Ptk.
8:1. $ (l) bek. l-2. pont)

8. Nem lehet az Egyestilet vezet6 tiszts6gvisel6je hrirom 6ig az a szemdly, aki megel6z6en
olyan kdzhasmri szervezetnek a megsziinds6t megel6z6 k6t dvben legald,bb egy 6vig vezet6
tisztsdgvisel6je volt, amely az aliibbi m6don megsziint:
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l. Az Egyestilet helyi. teruleti szeryezetei rink6ntessdg alapj6n j<innek ldtre. rinkormiinyzati
elven miikridnek, el6segitve a tagok gazdiilkod6srit, jogainak 6s k<itelezettsdgeinek 6rv6nyesiildsdt.
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9. A yezeto tiszts6gviselS, illefve az ennek jekilt szem6ly kciteles valamennyi 6rintett
krjzhasznri szewezetet el6zetesen til5koztatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejrileg mris
kdzhasznri szervezetn6l is betdlt. A tisas6gvisel6 lijdkozlatS nyilatkozatit az OMME iigyvezet6s
detum 6s sorsz6mhelyes nyilvrintartiisban k<jteles a munkatigyi adatok tiiroliisi adatok trirollsi
szabAlyai szerint meg<irizni .

10. Az Egyestilet velaszott tisas6gvisel6i tev6kenys6giiket kaitelesek rendszeresen ds legjobb
tudrisuk szerint v6gemi. Vrllasa6ik ttjdn birmikor visszahivhat6k. Visszahiviist az Orszitgos
Vezet6s6g, illewe az Elndks6g, illewe az Ellen6rzd Bizottsiig, illetve a vilasZ6 szervezet tagiainak
10%o-a kezdem{nyezhet abban az esetben, ha a tisztsdgvisel<i az Egyestilet drdekeit vagy a

mdh6szet szakmai hagyomdnyait bizonyithat6an ds jelent6sen megs6rti.

I l. Az Egyesiilet vezet6 tisztsdgvisel<ii: az Eln6ks6g 6s az Ellendrz6 Bizottsrig tagjai

12. A fels6bb testtileti szervek hat[rozalai az als6bb szervekre ds az Egyestilet valamennyi
tag1ara kotelezoek. A vezet6 szervek hatS.Lrozatait a d6nt6sben 6rinteftekkel k6zdlni kell. A
hatirozatokal kdzze kell tenni az egyesiilet sajrlt honlapjrin (wwwomme.hu), levdlben 30 napon
beltil ds lehet6s6g szeint az Agazati-szakmai lap kdvetkez6 sziimiiban kdzzd kell tenni. Az
Egyesiilet vezet6 szerveinek a ddnt6sben 6rintettre vonatkoz6 hatArozatait a szemdlydben drintettek
r6szdre 8 napon beliil igazolhat6 m6don kell megkiildeni.

13. Az Egyestilet vezet5 szerveinek ddnt6seir6l nyilvrlntartrlst vezet, amelyb6l a ddnt6s tartalma,
id6pontja, 6s hatrilya, illetve a ddnt6st tdmogat6k 6s ellenz6k sziimar6nya (ha lehets6ges szemdlye)
megrillapithat6.

15. Az Egyesiilet mrikdd6sdnek legfontosabb szabiilyair6l, miik6d6si m6djrir6l, szolgaltat6sainak
igdnybev6teleir6l. a Kiilddttglul6sre k6szitett 6ves beszrirnol6rSl, az ott hozott halfuozalohSl az
iryazati-szakmai lapban, M egyestilet honlapjrin (www.omme.hu) tilikoztatja tagiait,
tagszervezeteit, az oniili egyesiileteket ds a munkrlja irrint 6rdekl5d6ket.

16. Az Egyesiilet mrikdddse sor6n keletkezett iratokba el6zetes egyeztetds alapjrin k6zvetleniil
brirki betekinthet.

17. Az Egyesiiletet az Elndks6g eln6ke, akadrilyoztat6sa eset6n vagy egyedi tigyekre adott irdsos
megbizasa alapjiln az elncikhelyettesek, ds sztiks6g szerint az Elndks6g taglai 6n6ll6an k6pviselik. E
jogkririik harmadik szemdlyekkel szemben drvdnyesen nem korl6tozhat6.

5

6, T

a) amely jogut6d n6lkiil sziint meg rigy, hogy az rillami ad6- 6s viimhat6sdgniil nyilviintartott
ad6- ds vrirntarto zAsdt nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az illami ad6- 6s vrimhat6srlg jelentSs risszegri ad6hiriny trlrt fel.
c) amellyel szemben az iilami ad6- 6s vrirnhat6srig tizletlezrirris int6zkeddst alkalmazott, vagy
ilzletlezrirrist helyettesit<i birsrigot szabott ki,
d) amelynek ad6szirnifi az iilami ad6- ds vtimhat6sig az ad6zits rendj6r6l sz6l6 trirv6ny szerint
felffiggeszlette, illet6leg trirdlte.

14. Az Egyestlet Ktilddttgyril6s6nek iildsei ds az Orszitgos Vezet6s6g, Elnciks6g tildsei
nyilvrinosak, azon a bels5 rend megtartasAval a kiilddtteken 6s az iigln/ezet6sen, valamint
meghivoftakon 6s a Ktilddttgyiilds hatiirozata alapjiin taniicskozrisi joggal rendelkez6 szem6lyeken
kiviil mis is rdszt vehet. A nyilviiLnossig jogszabdlyban meghatdrozoft esetekben korl6tozhat6.



18. Az Egyesiilet gazdasrigi tev6kenys6gei felen, a tev6kenysdg szerinti hataskrirrel rendelkez6
rillami szerv. a hat6srigi ellen6rz6sre vonatkoz6 szabAlyok alkalmaz:lsrlval feliigyeletet gyakorol.

19. Az Egyesiilet tartozisailrt sajiit vagyoniival felel. A tagok - a tagdij megfizet6sdn tril - az
Egyestilet tartoziisai6rt sajiit vagyonukkal nem felelnek.

20. Az Egyesiilet megsziinik, ha:
. megsziindsdt vagy m6s Egyesrilettel val6 egyesiilds6t a Kiilddttgyiil6s kimondja,
. a bir6sdg (trirv6nysz6k) megsziin6s6t megri.Jlapitja.
. az Egyesiilet mds jogi szem6lly6 nem alakulhat rit, csak Egyesiilettel egyesiilhet 6s csak
e gyestil etekre vrilhat szdt.

A jogi szem6ly jogut6d n6lkiili megszrin6s6nek rlltalinos esetein tul az Egyesiilet jogut6d
n6lkiil megsziinik, ha:

Egyestlet megval6sitotta c6ljrit vagy az Egyesiilet c6ljrinak megval6sitiisa lehetetlenn6
v6lt, 6s tj cdlt nem hatrlroztak meg; vagy
. az Egyestilet tagiainak szilma hat h6napon kereszttil nem 6i el a tiz fbt.

21. Az Egyestilet megsziin6se esetdn a hitelez5k kiel6git6se utrin megmaradt vagyon - ha a
Kiildttttgyrilds m6sk6nt nem rendelkezik -, az orszdgban miikrid6stiket igazol6, hasonl6 cdlri, jogi
strltuszri, 6n6116 jogi szem6lyisdggel rendelkez6 mdhdsz egyesiiletek k<jzritt tagl6tszim aninyban
oszlik meg.

22. Az Egyesiilet testtileti szervei:
. Krilddngyiil6s (KGY)
. Orszrlgos Vezet6s6g (OV)
. Elniiks6g
. Ellen6rz6 Bizottsrig (EB)
. Etikai-FegyelmiBizottsdg(ET.B)
. R6gi6s 6s megyei vezet6s6g
. Szakbizottsrigok
. Tertileti 6s helyi m6hdsz szervezetek vezet6sdge
. Jogi szemdlyis6gii szervezetek vezet6s6ge

IIL
Kiildiittgyfil6s

1. Az Egyesiilet legf6bb d<int6shozS szerve a Ktild6ttgyril6s, amely 6venk6nt sztiksdg szerint,
de legallbb kett6 alkalommal ril6sezik (rendes Ktlddttgyiil6s). Az Egyestilet eln<ike a meghiv6t 15

nappal konibban a napirend megjel5l6s6vel kdteles k6zbesiteni, melyet az Egyesiilet honlapjrin is
k<jzzd kell tenni. A Meghiv6nak tartalmaznia kell az egyestilet nev6t, sz6khelydt, a Ktild6ttgyiilds
idejdnek ds helyszin6nek megjekildsdt, valamint a napirendet.

2. A tag jogosult a Kiilddttgyrildsen r6szt venni, a kiildcitt jogosult szavazati jogit gyakorolni.
Az Einriks6g tagjai 6s a kiilddttek a Kiilddttgyril6s rendjdnek megfelel<ien felsz6lalni, kdrd6seket
feltenni, j avaslatokat 6s 6szrev6teleket tenni.

3. Az Elndks6g, vagy az EB vagy a kiilddttek 10%-rinak irrisbeli kezdemdnyezds6re a cdl 6s az
ok megjel6l6se eset6n rendkiviili Ktilddttgyr.il6st kell <isszehivni. Az egyesiilet elncike a meghiv6t 15

nappal korribban a napirend megjel<il6s6vel kriteles kikii.ldeni, melyet az Egyestilet honlapjin is
krizz6 kell tenni.
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5. A Kiilddttgyril6s haritrozat^it a jelenl6v6 ktild6ttek szavazalainak ardnyiban egyszerii

sz6t6bbs6ggel hozza. Az egyesiilet Alapszabrilyrinak m6dosit6srihoz a tagok hiiromnegyedes
sz6tdbbs6ggel hozolt hatirozata sztiks6ges. Az Egyesiilet cdljrinak m6dositiisiihoz ds az Egyesiilet
megszrinds6r6l sz6l6 ktilddttgyrildsi-d<intdshez pedig a szattazali joggal rendelkez| tagok
hriromnegyedes sz6tdbbsdggel hozott hatArozata szi.iksdges.

7. A Kiildtittryiil6s kizir6lagos hatdsktirei

a) az Alapszabdly elfogad:isa, m6dositilsa;
b) az Egyesiilet megsziindsdnek, egyesiildsdnek 6s sz6wrilis6nak elhatiiLroz6sa;

c) a vezet6 tiszsdgviselS megviilasztiis4 visszahivrisa 6s dijazrisrinak megdllapitiisa, tov:ibb6
saj6t k6r6sre tdrt6n6 felment6se;
d) az 6ves kdltsdgvetds elfogadiisa;
e) az 6ves beszrlmol6 - ezen beliil az ii;gryezelo szervnek az egyestlet vagyoni helyzet6r6l
sz6l6 jelent6s6nek - elfogadiisa;
f) a vezeto tiszsdgvisel6k feletti munkriltat6i jogok gyakorftisa, ha a vezetb tiszts6gvisel6k az

Egyesiilettel munkaviszonyban rillnak;
g) az olyan szerz6d6s megkdt6s6nek j6vrihagyrisa, amelyet az Egyesiilet sajrit tagirival, vezet6
tisztsdgvisel6jdvel, a feltigyel6bi zotlsflg tagSixal vagy ezekhozzifiartoz6j6val kdt;
h) a jelenlegi 6s korribbi egyesiileti tagok, a vezetS tiszts6gvisel6k ds a feliigyel6bizottsdgi
tagok vagy miis egyesiileti szervek tagiai elleni kriLrtdrit6si ig6nyek drvdnyesitdsdr6l val6 ddnt6s;
i) a feliigyel6bizottsrlg taglainak megviilasztiisa, visszahivrisuk 6s dijazisuk megiillapitdsa;
j) a vilasztott kdnywizsgdl6 megvillaszt'isa, visszahivrisa dijazrisrinak megrillapitrisa;
k) a vdgelsziirnol6 kijel6ldse:
l) az Egyestilet egydb testiiLleti szerveinek 6vi beszimoltat6sa;
m) elvi ddntds ingatlan vdsrirLisrir6l, illetve az Egyestilet tulajdonriban l6v6 ingatlan eladrlsrir6l;
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4. Hatrirozatkdpes a Kiilddttgyiilds abban az esetben. ha azon a leadhat6 szavazatok tdbb. mint
fel6t (50%+1f5) k6pvisel6 szavazbsra jogosult rdszt vesz. A hatarozatkdpessdget minden
hathrozathozatalniil vizsg:ilni kell. Hatrirozatk6ptelens6g eset6ben 15 napon beliil azonos

napirenddel rijabb Kiild<iug1.iil6st lehet risszehivni, amelyik a ktild6ttek legallbb 20%-rlnak jelenl6te

eset6n hatArozatkdpes. A hatrirozatk6ptelens6g miatt megism6telt ktild6ttgfilds a kiildottek legal6bb
2\yo-inak jelenldte eset6n hatiirozatkdpes az eredeti napirendi pontokban, ha ez eredeti
kiilddttgylil6si meghiv6ban erre kifej ezetten figyelmeaeu6k a ktilddtteket ds abban a megism6telt
Kiild<ittgyrilds hely6t 6s idej6t is felttintett6k.

6. A hatirozarhozatalra tilds tartdsa ndlki.il is lehetds6g van, aj6nlott-tdrtivevdnyes lev6l
formiiban. Az llyen hatirozathozatalt az Elntiks6g a hatitrozal tervezet6nek a ktild6ttek r6sz6re

postai riton tdrt6n6 megktild6s6vel kezdem6nyezi. A kiild6ttek szirm{ra a tervezet kdzhezvdtel6t6l
sziimitott nyolcnapos hat:lrid6t kell biaositani arra, hogy szavazaitkat postai fton megktildj6k az

Elniiks6g rdsz6re.
A hatfuozathozatali eljriras akkor eredm6nyes, ha legaldbb annyi szavazatot megktildenek az

Elndks6g rdszdre, amennyi szavazati jogot kdpvisel6 kiild6tt jelenl6te a hatiirozatkdpess6ghez
sztiksdges lenne iil6s tart:isa eset6n.

A szavazisra megszabott hat:irid6 utols6 napj6t krivet6 hrlrom napon beliil - ha valamennyi ktilddtt
szayazatA ezt megel6zi3en 6rkezik meg, akkor az utols6 szavazat bedrkezds6nek napjrit6l szilmitott
htlrom napon beltil - az Elnriksdg megrillapitja a szavazds eredm6ny6t, 6s azt tovrlbbi h6rom napon
beltil kctzli a kiitddttekkel. A hatdrozathozatal napja a szavazisi hat irid6 utols6 napja, ha
valamennyi sza'vazat konibban be6rkezik, akkor az utols6 szavazat be6rkez6sdnek napja. Ezeket a
szavazatokat azBlndks6g kdteles egy 6vig irattiirban meg6rizni.
Ha b6rmely kUlddtt az iil6s megtartriset inisban kdri, a Kiilddttgyiildst az Elndks6gnek 6ssze kell
hivnia.



n) megrlllapitja az dves tagdij mdrtdkdt, ezzel risszeftigg6 kedvezm6nyeket;
o) az Elleni5rz6 Bizottsiig jelent6sdnek megvitatdsa, beszilmoltatilLsa:
p) az Elnciks6g Alapszab:ilyba vagy jogszabrilyba titk<iz6 hatrlrozatiinak megsemmisitdse;
q) tagdij 6s az ahhoz tartoz6 kedvezmdnyek megiillapitrisal
r) kitiintet6sekadomrl,nyozrisa;
s) m6sodfokon drint az Etikai 6s Fegyelmi tigyekben;
t) ddntds minden tigyben, melyet jogszabdly, hat6srig, bir6srig, tigy6szs6g a Kiilddttgyrilds
hatriskdrdbe utal.

8. AKiilddttgyiil6sselkapcsolatosegy6brendelkezdsek:

8.1 Kiilddft: a helyi, a teriileti, 6s az 6niil6 mdhdszszervezetek elnrikei, valamint a
mdhdszszervezetekben minden beJejexett 75 fd ltAn egy ft5;.

8.2 KiildOtteknek csak az Egyesiilet rendes tagja v6lasahat6.

8.3 Minden kiildcttt egy szzyazattal rendelkezik.

8.4 A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a hatArozat k6telezetts6g vagy felel6sseg al6l mentesit vagy az Egyesiilet terh6re
misfajta el6nyben r6szesit;

- akivel a hatriro zat szeint szerz6ddst kell k6tni ;

- aki ellen ahatirozat alapjrin pert kell inditani;
- akinek olyan hozzittartoz6ja irdekelt a ddnt6sben, aki az Egyesii,.a"1 n"m lqgia;
- aki a ddnt6sben 6rdekelt m6s szervezettel tObbsigi befoly6son alapul6 kapcsolatban rill;

vagy
- aki egydbk6nt szemdlyesen drdekelt a ddnt6sben.

8.5 Minden szavazati joggal rendelkez6 kiild6tt, eln6ksdgi tag vAlaszt ds viilaszthat6.
Vrilasahat6k toviibbii mindennemri tiszts6gre - tisznijitrisok alkalmdval azok M egyesiileti
rendes tagok, akiket a Jel6l6 Bizottsrig az Egyestilet bels6 szabrllyzatai szerint vagy a
Kiildiittgyiilds sz6tdbbs6ggel jel6l. Az ekkdnt jeltilt szem6ly nyilatkozik arr6l, hogy a jeldl6st
vrillalja, ds nyilatkozik arr6l, hogy megv6lasaiisa esetdre az cisszefdrhetetlensdgi elSirrlsok
vele szemben nem 6llnak fenn.

8.6 A KtildOttgyul6s iiltal v6lasaott tisztsdgvisel6 ktilddttgyrildsi jogrilkisrit az 6nrill6 6s

helyi szervezet nem vonhatja meg.

8.7 A Kiilddttgyiildsen a szabrllyszenien kdzdlt napirenden szerepl6 kdrddsben hozhat6
hatirozat, kiv6ve, ha valamennyi kiilddtt jelen van 6s a napirendben nem szerepl6 kdrdds
megtlrgyal6sdhoz egyhangilag ho zzillnit.

8.8 A ktilddttgy'rildsi meghiv6 k6zbesit6st6l - sziirnitott, 7 napon beltil a tagok ds az
Egyesiilet szervei a Ktlddttgyrildst 6sszehiv6 egyestileti elndkt6l a napirend kieg6szitds6t
k6rhetik, a kieg6szitds indokkisdval.

8.9 A napirend kieg6szitds6nek trirgyriban a Kiilddttgyil6st dsszehiv6 elndk jogosult
ddnteni. Ha a napirend kieg6szitdse ir6nti k6relemr6l az elndk 3 napon beliil nem ddnt, vagy
ha azt elutasitja. ddnt6s6r6l a ktilddtteket igazolhat6 m6don 3 napon beliil ktiteles drtesiteni.
A Kiildottg$lds a napirend elfogadrisrir6l sz6l6 halirozat meghozatalit megel6zSen ktil6n
dcint a napirend kieg6szit6s6nek tdrgyriban. Uj napirendi pont felv6tel6hez ekkor valamennyi
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ktild<itt egyhan gi ha|fu ozata sziiks6ges

8.10 Tandcskozrisi es szavazali jogokkal vesmek r6szt a Ktild6ttgyiil6sen az Elndksdg,
Orszigos Vezet6sdg tagiai, valamint a ktildtittek. A ktilddttek csak szemdlyesen
gyakorolhad6k szavazati 6s tanricskozlsi jogaikat.

Tanricskozrisi joggal vesznek r6sa a Kiilddttgyril6sen az Egyesiilet hivatalvezet<i,je, az
Ellen5rz5 Bizottsiig elndke 6s tagjai.

8.12 A jegyz6kdnyv

A j egyz<ikdnyvben rdgziteni kell a Kiilddttgyiil6s helydt 6s idSpontjrit, a napirendi pontokat, a

hatirozatkdpessdget, a ktilddttgyr.ildsi tiszts6gvisel6k megvilaszuisrit ds nev6t, az
elhangzottak 6s a d6nt6sek tartalm6t, idej6t 6s hatAlyi,I., a drint6st trlmogat6k 6s ellenkez6k
szimar:inyiit. A jegyz6kdnlvet a levezet6 elndk, a jegyz6k6nywezet6 6s a k6t jegyz6krinyw
hitelesit6 irja ali.

8.13 Hatdrozatok

A hatrlrozatok meghozataliit k<ivet6en a levezet6 elndk azonnal sz6ban kihirdeti a

hat:irozatokat a Kiilddttglul6s el6tt. A kiilddttgyill6si hatrlrozatokat igazolhat6 m6don kell az

6rintettekkel kdz6lni.

IV.
Orszigos Vezetds6g

l- Az Orszrigos Vezet6sdg az Egyesiiletnek nem vezet6 testtileti szerve, hanem t6jdkoaat6
f6rumak6nt miikddik, amely a Kiild6ttgyuldsnek van aldrendelve. Uldseit dvente legaliibb k6tszer
6ssze kell hivni. Indokolt esetben rendkivUli Ul6st tart.

2. Az Orszrigos Vezet6s6g l6tszima a m6hdszszervezetek szim:i,hoz igazodik. Az OY tagtrai'. az
elntiksdgi tagok, Etikai-Fegyelmi Bizotts:ig eln6ke 6s tag,ai, teriileti, helyi is 0n6ll6
m6h6szszervezetek elndkei vagy rllland6 helyettese, aki egy6bk6nt a helyi szervezete Alapszab6lya
szerint is az elndk rllland6 helyettese.

3. Az Orsz6gos Vezet6sdg tildseire taniicskozdsi joggal az Ellen6rz6 Bizotts6g elndkdt meg kell
hivni, napirend szerint szakdrt6k is meghivhat6k.

v.
Elniiks6g

1. A III. fejezetben r6szletezett szerv iiLltal fenn nem ta(oft jogkdrdkben az Egyesiilet
irrinyitris6val kapcsolatos d6ntdsek meghozataklra, az Egyestilet miikriddse folyamatossiigii.nak
biaositiisiira ldtrehozott testiilet a 1l f6s Elndks6g.

2. Az Elndksdg tagjai a Kiilddttgyulds 6ltal v6lasztott eln6k, elntikhelyettesek (3 f6) 6s tov6bbi
h6t tag.
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8.ll A levezetd elndk6t, a jegyz6ktinywezetot. a k6t jegyz6k<in1v hitelesit6t ds a
szavazatszAmlil6kat a hatrlrozatk6pess6g megrillapiuisa ut6n kell megvdlasztania a

Kiilddttgytildsnek nyilt szavaz6ssal 6s egyszerii sz6tribbsdggel ajelen lev5 kiilddttek kdziil.



3. Az Elnciks6g tev6kenys6g6t az Egyestilet drdekdnek megfelelSen ldtja el.

4. Az Eln6ks6g a Ktildrittgyrildsnek van aldrendelve, azaz antak iildsein k<iaeles rdsZ venni,
kdrd6sekre villaszolni 6s az Egyesiilet tevdkenysdgdr6l 6s a gazdasrigi helyzetdr6l beszimolni. Az
Elndks6g sziiksdg szerint, de dvente legalibb 6 alkalommal iildsezik, til6seire az Ellen6rz6
Bizottsrig elndk6t 6s az OMME hivatalvezet<it - tan6cskozrisi joggal - meg kell hivni.

5. Az Elniiksdget az Egyesiilet eln<ike irdsban vagy elektronikus riton legaklbb tizendt nappal
konibban a napirend k<izl6s6vel hivja cissze.

6. Az Elndks6g hatiirozatk6pes, ha a tagjaib6l legakibb 6 f6 az iil6sen megjelenik, hatdrozatait a
jelenl6v6k egyszeni sz6t<ibbs6g6vel hozza. A hatiirozatok nyilv6ntartrisrira, a hatdrozatok d,s az
iildsek nyilvrinossdgehak ktz{risiLra ds a hatiirozatok kdzl6s6re - a szemdlyes jellegii hat6rozatok
kivdtel6vel - az Alapszabrily rlltalinos el6irrisai vonatkoznak.

7. Elntiks6gi Ul6s eset6ben a hatArozathozalalra iil6s tarti.sa ndlkiil is - kiv6telesen - lehet6s6g
van. Az ilyen hatirozathozatalt az Eln6k a hatirozat tervezet6nek a tagok r6sz6re postai riton
tdrtdn6 megkiild6s6vel kezdemdnyezi. A tagok szd.rniira a tervezet k6zhezv6tel6t6l szimitott
nyolcnapos hatirid6t kell biaositani arra, hogy s?avazantkal megkiildjdk az Eln<ik r€szdre. A
halirozalhozalali eljrinis akkor eredm6nyes, ha legal:ibb annyi szavazatot postai riton megkiildenek
az Elndk rdszdre, amennyi elntiksdgi tag jelenl6te a hatrirozatk6pess6g6hez sziiksdges lenne iil6s
tartrisa esetdn. Ha brirmely tag az iil6s megtartas6t inisban kivrinja, az elndks6gi til6st az Elndknek
tissze kell hivnia. A szavaz{sra megszabott haririd6 utols6 napjiit k<ivet6 hiirom napon beliil - ha
valamennyi lag szavazata ezt megel6z6en drkezik meg, akkor az utols6 szavazat be6rkez6sdnek
napjdt6l szrimitott hiirom napon beliil - az Elndk megdllapitja a szavazAs eredmdny6t, ds azt
tovribbi hrirom napon beltil k6zli a tagokkal . A hatiuozathozatal napja a szavazAsi hatririd6 utols6
napja, ha valamennyi szavazat koriibban bedrkezik, akkor az utolso szavazatbe6rkez6s6nek napja.

8. Az Eln0ks6g feladata 6sjogkdre:

a) Eves munkatervet k6szit ds a Kiilddttgyrilds j6vrihagyrlsa utrin gondoskodik annak
megval6sitisir6l;
b) Elkdsziti az Egyesiilet 6ves munk6jrir6l, az 6ves beszilmol6t, az 6ves ktiltsdgvet6st;
jelentdst terjesa el6 az Egyesiilet vagyoni, pdnz[gyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l;
c) Kitiizi a KtlddugyiiLl6s id<ipontjrit, meghati;rozza a Kiildtittgyfilds helyszindt, dsszehivja
azt cisszerillitja 6s el6kdsziti napirendj6t;
d) Az Eln6ks6g taglai szakmai teriiletiiknek megfelel<i programokat, javaslatokat
dolgoznak ki 6s terjesaik azokat az Elndks6g el6;
e) Az Elndk javaslata alapjrin dtint az OMME hivatalvezet6j6nek alkalmazdsrir6l 6s
munkaviszonya megsztintetds6r6l;
f) Az Elndk javaslata alapjan ddnt az Egyestilet altal alapitott gazdasdgi tirsas6g
iigyvezet6jdnek kinevez6s6rtil ds visszahivdsiir6l;
g) Koordindlja a Magyar M6hdszeti Nemzeti Program vdgrehajtisrinak feladatait;
h) A feladatok megval6silisa 6rdekdben gazdrllkodik a Ktilddttgtlds riltal j6vrihagyott
p6nzUgyi keretekkel;
i) Beszrirnoltatjaaz Egyesiilet hivatalvezet6jdt;
j) l6vihagyja az Egyestilet bels6 szabilyzataiq'
k) Kitr.izi az Orszigos Vezet6s6gi tilds id6pontjrit, meglatfuozzz az iil6s helyszin6t,
6sszeillitja napirendj6t;
l) Aj6nl6st kdszit a Kiildttttgyiilds r6szdre a tisas6gvisel6k tiszteletdij:ir6l;
m) D6nt jogi szem6lyekkel tortdn6 egytittmiikddds megk6t6sdr6l, illetdleg jogi szem6ly
tagfelv6teld16l:
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n) Felel az Egyestilet miikcid<ikdpessdgdnek fenntartris66rt;
o) Az Elndks6g tagjai ktitelesek a KiildottgFildsen r6szt venni. a Ktilddttgyrildsen az

Egyestilettel kapcsolatos k6rd6sekre vilaszolni, az Egyesiilet tev6kenys6g6r6[ ds gazdas:igi

helyzetdr6l beszrimolni;
p) A beszdmol6k el<ikdszitdse 6s azoknak az OV 6s Kiilddttgyul6s el6 terjesztdse;
q) Az dves kdlts6gvetds elkdszitdse 6s annak OV ds Ktildtittgyul6s eld terjesZ6se;
r) Az egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhasznrllisrira 6s befektet6sdre vonatkoz6. a

Kiilddttgyul6s ds OV hat6sk6r6be nem tartoz6 d6nt6sek meghozatala ds v6grehajt6sa;
s) Az Egyesiilet jogszabrily 6s az Alapszabiily szerinti szervei megalakitris6nak 6s a
tisztsdgvisel6k megv6lasztatrisrinak el6k6szit6se;
t) Az Elntiksdg iiltal dsszehivott Kiilditttgyiil6s napirendi pontjainak meghatrirozlsa:
u) Ha a gazdasigi eredmdnyek lehetdv6 teszik, javaslatot tehet a Kiilddttgytl6snek az

Ellen6rz6 Bizottsig tagiainak tisaeletdijrira;
v) J6vrihagyja az Egyesiilet riltal k6tendS szerz6d6seket, amelyek nem tartoznak a

KUldttttg)'rilds hatrisk6r6be;
w) Nyilvrintartja az egyestileti tagsrigot;
x) Vezeti 6s meg6rzi az Egyesiilet kdnyveit, hatitozatait, szervezeti okiratait, miiktid6sdvel
kapcsolatos egydb iratait;
y) Az Egyesiiletet drint5 megsztin6si ok fennrilkisakor vizsgiilatot folytat ds megleszi az

ezzel kapcsolatos int6zkeddseket.

VI.
Ellen6rz6 Bizottsig

2. AzEllenbrz6 Bizottsrig elntike ds tagjai az Egyesiileten beltil m6s tisztsdget nem t6lthetnek be

3. Az Ellenorzti Bizottsrlg tagtra az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6kdpessdgdt a

tevdkenys6ge ellltrisrihoz sztiks6ges ktirben nem korl6tozt6k. Nem lehet az Ellerorzo Bizotlsiig
tagi4 akivel szemben a yezetb tiszts6gvisel6kre vonatkoz6 kizir6 ok rlll fenn, tovribbri, aki vagy
akinek ahozzitzrtoz6ja az Egyesiilet vezet6 tisztsdgvisel6je. Ehdk6t a Kiildctttgyiil6s v6lasaja.

4. Az ellenorzl bizottsrigi tagsdg megsztinds6re a vezet6 tiszts6gvisel6i megbizatiis megsziinds6re

vonatkoz6 szabdlyokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellen<irz6 bizottsrlgi tag lemond6
ryllatkozatii az Egyestilet Elndks6 g6hez int6zi.

5. Az Ellendrzb Bizottsdg tagjai a Bizottsrlg munkdjriban szemdlyesen k6telesek r6sz venni, az

Egyestilet tiglvezetdsdt6l fiiggetlenek, tevdkenysdgiik soriin nem utasithat6ak.

6. A Bizottsdg maga dllitja 6ssze munkapro gramjitt, iigyrendj6t, mely rdsz6t kdpezi a

Kiildottgyiil6s el6 terjesaend6 ellen6rz6 bizottsrigi beszimol6nak. Ul6sit sztiksdg szerint, de

minimum dvente k6t alkalommal tartja. Uldseit. illet6leg miikdddsdt dokumentiilni kdteles,
jegyz6krinyv felv6tel6vel. A Bizottsrig iil6se akkor hatirozatk6pes, ha az iil6sen legal6bb n6gyen
megielennek. Minden k6rddsben testiiletileg, egyszeni sz6tiibbs6ggel hatiroz.
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1. Az Egyestilet ellen<irz6 szerve a Kiilditttgyul6s riltal viilasaott 7 f5s (elntik is 6 tag) Ellen6rz6
Bizottsrig, amely 6rktidik a jogszab:ilyoknak, az Alapszabily 6s az Egyesiilet bels6 szabilyainak
v6grehajtrisa 6s betartiisa felett. Munkrijrir6l beszilmol a Ktild6ttgyiildsnek. Indokolt esetben a

vezet6 szervekl6l intdzkeddst kdr. Munkdjdrho z sz*€rtbket vehet igdnybe. Ul6seit a Feltigyel6
Bizottsrig elndke hivja dssze.



7. Bizotts6g elncike ds tagai az Egyesiilet brirmely szerv6nek iil6s6n. rendezv6nyein r6szt
vehetnek. A Kiildtittgy-rildsre ds az OV-re az Ellenorzl Bizottsiig tagait, az Eln<iks6g iil6s6re az EB
eln<ik6t meg kell himi.

8. A Bizottsrig feladata 6s jogktire:

A tagok rinkormiiLnyzati 6rdekeinek k6pviselete;

Az Egyesiilet miikciddsdre, a gazdasiryi vrlllalkozls eg6sz tevdkenysdg6re kiterjedS ellenSrzds;

. Jogosult az Egyestilet b6rmely k6n1w6be, szrfunviteli nyilviintartisiiba, iratiiba betekinteni,
megvizsgiilni, a vezet6 tisas6gvisel6kttil jelentdst 6s felviligosit6sl, a szervezet munkav6llal6it6l
pedig t6j dkozlatrist vagy felvi169osit6st k6rhet. A felviLigositris megadiisa kdtelez6;

. Javaslatait, inditvrinyait az Eln<iks6g, az OrszAgos Vezet6s6g 6s a Ktild<ittgyril6s kdteles
6rdemben megtiirgyalni, arr6l haulr ozatot hozni;

. Az 6ves besziimol6r6l, gazdasrigi eredm6nyr6l, sziiks6g szerint az OV 6s a Kiilddttgyiil6s el6
keriil6 el6terjesztdsekr6l v6lemdnyt nyilvrinit. E ndlkiil az 6ves besz6mol6 tfugyeban 6rvdnyes
hatirozat nem hozhat6;

. Indiw:inyozhatja brirmely tisztsdgvisel6, akir az egdsz testiilet felel6ssdgre von6sii!
visszahiv:is:it.

. Kezdem6nyezfieti - az ok megiel6l6s6vel - a Kiilddttgyulds, Orszigos Vezet6s6gi iil6s 6s az
Elnriks6g iisszehivrlsrit. Ha az illet6kes vezet6s6g nem tesz eleget kdtelezetts6gdnek, az EB saj rit
hatiisktjr6ben tisszehivhatja a Ktilddftgyiil6st, Orszigos VezetSs6gi iil6st, illewe az Elnriks6get.

. Ha a gazdasiryi eredmdnyek lehet6vd teszik, javaslatot tehet a Kiilddttgylil6snek
tiszts6gvisel6k tisZeletdij iira.

a

VII.
Az Etikai-Feryelmi Bizotts69

l. Az Egyestilet Ktilddttgyril6se 4 dv id6tartalma 5 tagi Etikai-Fegyelmi Bizotts6got (elnrik 6s 4
lag) vilaszt. A Bizottsrig sztiks6g szerint, de 6vente legaldbb egy alkalommal tartja iildseit. Az iil6s
akkor hatrirozatk6pes, ha legal6bb 3 f6 jelen van.

2. A Bizottsiig feladata kimunk6lni 6s betartatni azokat az elviiriisokat, amelyek a mdh6szet
szakmai tekintdlydt megSrzik 6s emelik. Ezek megsdrtdse esetdn a Bizotts6g gondoskodik a
kivizsgriLisr6l, srilyos esetben j avaslatot tesz a felel6ss6gre von6sra.

3. Sirlyos vdtsdg esetdn a Bizottsrig - valamely egyesiileti tag vagy testiilet ir6sbeli
kezdemdnyez6s6re - vizsgdlatot foly'tat az 6rintett taggal szemben. Az eljrir6s alalt a BizoITsAg zdrt
iiLl6sen megvizsg iila az ene vonatkoz6 irilsbeli bejelentdst. Kdteles lehet6s6get biaositani az azzal
6rintett tag szinn{ra, hogy arra ugyancsak ir6sban viilaszolhasson. A Bizottsrig maga drint arr6l,
hogy ezt kdvet6en sz6beli meghallgatilst is elrendel-e a t6nyalkis tisz.irzdsa 6rdek6ben. Ha ilyet
elrendel, akkor kdteles mind a bejelentS,mind az 6rintett tag sz6mdra azonos felt6teleket biztositani
a sz6beli meghallgatrisra. A Bizotts6g a bejelent6s drkeaet6sdt<il sziimitott 45 napon beliil kdteles
ddnt6st hozni.
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VIII.
Az Egyesiilet Helyi-, 6s Teriileti tagszervezetei, az tin{ll6 jogi szem6lyis6gii

tagszervezetek

1. Az Egyestilet helyi 6s tertileti mdheszszervezetei nem 6ndll6ak, ktizvetleniil az Egyesiilet
kdzpontjiihoz tartoznak.

2. Az OMME 6nrill6 jogi szem6lyis6ggel. 6s 6nrill6 gazdriLlkodrisi jogkdrrel ruhrizhatja fel helyi 6s

teruleti tagszerveit (6n:ill6 iigyintdz6 szerv. k6pviseleti jogkcir, miik<iddshez szUksdges vagyon
biztositiisa).

2.1. Uj teriileti is helyi szervezet nem hozhati litre.

4. A Helyi ds Teriileti mdh6szszervezetek tindll6 gazdrilkodiist nem folltatnak. A k6zponttal val6
kapcsolatuk krizvetlen. Forg6alapjukat maguk teremtik el6. A kiizponti kdtelezettsdgen feliili
pdnzeszktizeikkel szabadon rendelkeznek.

5. Tag 6s tagdijnyilv6ntart6s, valamint id6szaki pdnztiirjelent6st vezetnek. Negyeddvenkdnt
elszrlmolist k6szitenek ds a megrillapitott tagdijat befizetik a kdzpont rdszdre.

6. Az OMME igazol:isa alapjin Helyi, Teriileti- egyesiileti sziimlasziirnot nyithatnak

7 . Szervezik a Teriileti mdhdszek krizciss6gi 6letdt, elSt6rbe helyezve a rendszeres oktatdst.

8. Tagjaik kiiztil n6gy6venk6nt demokratikusan Onkorm inyzati Yezetlsdget ds Ellen6rz6
Bizottsiigot v6lasZanak.

11. A Helyi, Tertileti szervezeteket az OV-n az elndke, a Kiilddttgyril6sen minden befejezett 75
tagonk6nt egy kiild6tt kdpviseli a Ktildiittgyiil6sben.

12. Az 6n{ll6 jogi szemdlyis6gfl m6h6sz tagszervezetek az Elndks6ggel kiitdtt egytttmrikdd6si
megillapodris alapj6n l6pnek be ds mr,ikridnek egyiitt az Egyesiilettel. K6telezetts6gei 6s jogai
azonosak a helyi 6s teriileti m6h6sz tagszervezetekkel.

13. Az iin:lll6 jogi szem6lyisdgri m6hdsz tagszervezetek valamennyi tagia OMME taggri vrilik 6s

vonatkozik rdjuk az OMME mindenkori Alapszab6lya 6s az OMME tagdijfizetdsi
k6telezettsdgiiknek hauirid6re eleget tesznek.

Ix.
Meryei 6s R6gir6s bizottsigok

l. Rdgi6kban, megydkben. ha a tagsiig ig6nyli, r6gi6s 6s megyei vezetdst velasahatnak.

2. A r6gi6, illetve a megyei bizottsdgok elncikei kdpviselik a r6gi6ban, illewe a megydben a
m6hdszek k6zds drdekeit. Koordiniilja a helyi egyesiileti cdlok megval6sul6s6t.
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3. A Teriileti mdh6szszervezetek egy-egy telepiildsre (megydre, viirosr4 k6zs6gre. falvakra)
kiterjed6 hatiskttni szervezetek.

9. Az dnkormiinyzati vezetds legal6bb h6rom f6b6l rill. Elndk, titk6r 6s gazdasrigi titkrlr. Az
Ellenrirz6 Bizotsrig is h6rom tagt (elndk + kdt tag).



3. A v:ilasztiis ktildritteken keresztiil tdrtdnik

4. Kiildtlttjogokkal rendelkeznek az 6nrill6 jogi szem6ly tagok elndkei. a helyi ds <jnrll16 szervezet
elntike, tovdbbii a vdlasztott kiilddtt.

x.
Szakbizottsigok

I . A Ktilddttgyiilds. az OV 6s az Elntiks6g az Egyestiletet ds a m6h6szeti szakmat 6rint6
javaslatok kidolgoziisira, egyes kdrd6sek megvitatisrira szakbizotts6gokat hozhat l6tre. Ezek
lehetnek rllland6 vagy eseti bizottsagok.

2. A szakbizotts6gok annak a szervnek tartomak beszrimolni, mely megbizta a feladat
elvdgz6sdvel.

xr.
Az Eryesiilet vezet6 tiszts6gvisel6i

a) Elndk
b) Elndkhelyettesek (3 f6)
c) Elndks6gi tagok (+7 f6)
d) Ellen6rz6 Bizottsdg elntike is taglai (7 f<i)

l. A vezet6 tiszs6gvisel5k a tiszsigiikre vonatkoz6an ri.ltaliban elviirhat6 gondossdggal k6telesek
eljimi, vdllalt feladatukat ell6tni.

2. A tiszts6gvisel6ket a Kiilddttgyffl€s vdlasaj4 nevezi ki ds menti fel vagy hivja vissza.

3. A tisas6gvisel6k megbizatrisa 4 6vre, id6kdzi v:ilasztris esetdn a ciklus hetralev6 rdsz€re sz6l.

4. Az Egyesiilet vezet6 tisrsdgvisel6i az Elndks6g tagiai ds az EB tagiai.

5. Yezetb tisztsdgvisel5 az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6kdpess6g6t a tevdkenysdge
ell6tdsiihoz sziiks6ges kdrben nem korkitoarik. A lezetb tisasdgvisel5 feladatait szem6lyesen
kdteles elkitni. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit biincselekmdny elkcivetdse miatt joger6sen

szabadsrigveszt 6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el66lethez fiiz6d6 hritrrinyos kdvetkezm6nyek
al6l nem mentesiilt. Nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6 az, akit e foglalkozist6l joger6sen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozist6l jogerSs bir6i itdlettel eltiltottak, az eltiltris hatrilya alatt az itdletben
megjel<ilt tev6kenysdget folytat6 jogi szem6ly vezet6 tisztsdgvisel5je nem lehet. Az eltiltrlst
kimond6 hatiirozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a
vezet6 tisztsdgvisel6i tevdkenysdgt6l. A vezet6 tisas6gvisel6 az Egyesiilet taglai risz€re ktiteles az
Egyesiiletre vonatkoz6an felviligositrist adni 6s sz6rnukra az Egyesiiletre vonatkoz6 iratokban 6s

nyilvrintartrisokba betekint6st biaositani. A felviligositdst ds az iratbetekint6st a vezet|
tisztsdgvisel6 a jogosult altal tett irasbeli titoktaruisi nyilatkozat tdtel'hez k6theti. A vezet6
tisas6gvisel6 meglagadhatja a felviligositrist ds az iratokba val6 betekint6st, ha ez az Egyesiilet
iideti titkdt s6rten6, ha a felviligosiList kdr6 a jogrit vissz-adl6sszeriien gyakorolja vagy felhivris
ellen6re nem tesz titoktartrisi nyilatkozatot.

6. Megszrinik a vezet6 tisztsdgvisel6i megbizatris

hatrirozott idejri megbizatds eset6n a megbiziis idtitartamrinak lejrirt6vall
megsziintet6 feltdtelhez kotdtt megbizauis eset6n a feltdtel bekrivetkezds6vel;
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7 . A vezeto tisas6gvisel6 megbizatiisrir6l az Egyesiilethez cimzett, az Egyestilet miisik vezet6
tisasdgvisel6j6hez vagy d<int6sh ozb szerv€hez intdzett nyilatkozattal b6rmikor lemondhat. Ha az

Egyestilet mrikdd6k6pess€ge eZ megkivdnja, a lemondiis az uj1 vezeto tisas6gvisel6 kijeldl6sdvel
vagy megvdlasarisrival, ennek hiriny6ban legkds<ibb a bejelentdst6l sz6mitott hatvanadik napon
vrilik hatrilyoss6.

xII.
Az elntik, elniikhelyettesek

l. Az elntik felelSs az Egyesiilet szerveinek t6rvinyes ds Alapszabilyszerii miik6dis6nek
megszervez6s66rt. Munkejft a Szervezeti ds Mrikitddsi Szabilyzat szerint rendben 6s feladat
megoszt6ssal hiirom elndkhelyettes segiti. Akadrilyoztatrisa esetdn eltalAnos elntikhelyetles
helyettesiti.

2. Az eln6k
a) Kdpviseli az Egyesiiletet, bir6s6gok 6s hat6srigok el6tt, harmadik szem6lyekkel szemben,

k6pviseleti jogrit 6nrill6an gyakorolja;
b) El6kdsziti ds dsszehangolja a testiiletek munkdj6t;
c) Kdteles 6sszehivni a az Orsziigos Vezet6s6g iil6sdt, ha azt az OY taglainak 20%o-a az il6s
cdljdnak megjeldl6sdvel k6ri, valamint az EB vagy az Eln6ks6g sztiks6gesnek tartja;
d) Szervezi 6s irrinyitja az ngyintizb szervezetet, valamint a k6zponti programokat €s a pilydzati
tev6kenysdget, irinyitja az OMME hivaraldt;
e) Az Alapszabrlly keretei kdzdtt szerz6ddst kdt;
f; 0n6ll6an utalviinyoz ds iriisban meghatriro zza az ttalvinyozisra j ogosultakat;
g) Jutalmaz, felekissdgre von, etikai eljdrdst kezdemdnyez;
h) A hivatalvezet6 felett munkiltat6i jogokat gyakorol, kivdve a kinevez6st 6s elmozditiist,
amelyr6l javaslata alapjrin az Elndks6g ddnt;
i) Ene irdnyul6 d6nt6s alapj:in gondoskodik meghiv6 kiktild6s6vel illet6leg kaizzdtdtel6vel a

Ktilddttgyfil€s, az OV illet6leg az Elniiks6g iisszehivrisrir6l;

XIII.
Az OMME hivatala 6s az OMME hivatalvezetd

1 . Az Egyestilet munka-feladatait, a testiiletek munkdjrinak adminisztrativ el6kdszitds6t
Elndksdg 6s a hivatal v6gzi.

az

2. Az OMME hivatalvezet5 gondoskodik az Egyestilet k6lts6ggazdrilkod6s.hak tervez6ser<il 6s

v6grehajtrisri.r6l, a pdnziigyi miiveletek jogszeriisdgdr6l , a p&tzijgyi tervek 6s beszrirnol6k
el<ik6szitds6r5l.

3. A hivatal dolgoz6i felett az OMME hivatalvezetde gyakorolja a munkeltat6i jogokat, kivdve a

munkaviszony l6tesit6s6t 6s megsztintetdsdt, amelyr6l javaslata alapjrin az eln6k d<int.
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. visszahiviissal:

. lemondiissal;

. a vezeto tisas6gviseki hal6l6val;

. a \ezetb tisztsdgvisel6 cselekv6kdpess6gdnek a tevdkenysdge ellit6srihoz sztiksdges ktirben
tdrtdn6 korletoziseval;
. a vezetb fisasdgvisel6vel szembeni kizir6 vagy dsszef6rhetetlens6gi ok bek<ivetkez6vel.
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xlv.
Az eg'esiilet tagiai

1. Az Egyesiilet tagja lehet az, aki drdekelt a szervezet mrikrid6s6ben, k6ri a felvdteldt a
szervezetbe, elfogadja az Alapszabiiy rendelkezdseit, vrillalja a tagdij rendszeres fizetdsdt.

2. Tags gi viszonya akkor kezd6dik, amikor bel6pdsi nyilatkozatakor 6ves tagdij6t megfizette ds a

helyi-, teriileti vagy az 6niill6 jogi tagszervezete a beldp6si k6relmet elfogadta. Ezt k<ivet6en tagi
jogviszonya akkor folyamatos, ha a sajrit tagszervezet6ndl minden 6v miircius 3l . napjdig a tagdij
akturllis 6sszeg6t befizeti.

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

4. Rendes tag lehet minden nagykoru magyar ds nem magyar rlllampolg:ir, tov:ibb:i szervezet, aki
nincs eltilwa a kdztigyek gyakorl:is:it6l, kdri tagfelvdtel6t, OMME bel6p6si nyilatkozatot tesz,
villalja a tagdij fizetds6t 6s magrira n6zve k6telez6nek tekinti az Alapszabrily rendelkezdseit. A nem
termeszetes szem6ly tagok kdpvisel6ik ttj6n gyakoroljdk €s teljesitik jogaikat, k6telezetts6geiket.

5. A rendes tag jogai ds kcitelezeusdgei
. Kdtelesek eleget tenni tagdijfrzet6si kdtelezetts6g6nek;
. Kdteles betartani az Napszabiiy 6s az egyesiileti hatrirozatok rendelkez6seit;
. Vrilaszthat ds vrilaszthat6;
. R6sa vehet az Egyesiilet minden tev6kenysdgdben, rendezv6nyein;
. Nem veszdlyeztetheti az Egyestilet c6ljiinak megval6sitris6t 6s az Egyesiilet tevdkenys6gdt.

6. Tiszteletbeli lag'. az - a m6hdsz szervezetenkdnt legfeljebb kett6 szem6ly-, akit sajrit
szervezet6ben tisaeletbeli tagnak v:ilasztanak. A tisaeletbeli tagok a tagdijfrzetdsi kdtelezetts6g al6l
mentesiilnek. Az Egyestilet rendezv6nyein tan6cskozisi joggal r6szt vehetnek, vezet6
tiszts6gvisel6v6 nem vdlaszthat6ak. Nem vesz6lyeaethetik az Egyestilet c6ljrinak megval6sitiisiit 6s

az Egyesiilet tev6kenysdg6t.

7. Prirtol6 rag; az, akit szervezettik ilyen tagsdgi megnevez6ssel vesz fel. Tagdijfizetdsi
kritelezetts6ge mdrtdk6t ktiktn kell esetenkdnt felv€teltikkor meghatiirozni annak a szervezetnek, aki
a tagot felveszi. Az Egyestilet rendezvdnyein tandcskoziisi joggal r6sZ vehet, vezet6
tiszts6gvisel6vd nem viilaszthat6. Nem veszdlyeaetheti az Egyesiilet cdljrinak megval6sitrisiit ds az
Egyestilet tev6kenys6g6t.

8. A tagsdgi viszony kezd6 napja az a nap, amikor a tartalmriban 6s formdjiban megfelel6
kdrelmet a helyi,- teriileti 6s dndll6 szervezet elfogadja, s a tag az 6ves tagdijat befizette. A
kdrelmez6 sz6khelye/lak6helye szerinti szewezet a felvdtel el5l nem zirk zhat et.

8.1 . Az 6ndll6 jogi szem6ly tagszervezet felv6tel6r6l az Elndksdg ddnt.

9. Az Egyesiilet tagja, vezet6 tiszts6gvisel6je ds ellen6rz6 bizottsrigi tagia kdrheti a bir6srigt6l a

tagok 6s a jogi szemdly szervei dltal hozott hatiirozat hatiilyon kiviil helyezds6t, ha a hdArozzl
jogszabrilysdrt6 vagy a ldtesit6 okiratba titkdzik. Ahatirozal hatiilyon kiviil helyezdse iriint att6l az
id6pontt6l szAmitott harminc napon beliil lehet keresetet inditani az Egyestilet ellen, amikor a
jogosult a halfuozatr6l tudom:ist szerzel1. lagy a hatrirozatr6l tudom6st szerezhetett volna. A
hat:irozat meghozaalat6l szemitott egy6ves, jogveszt6 hatirid6 eltelt6vel per nem indithat6. A
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hatfuozat hatillyon kivtil helyez6se iriinti per meginditisrinak a hatirozat v6grehajtiisrira halaszt6
hatrilya nincs. A bir6sdg indokolt esetben a felperes kdrelmere a halarozat vdgrehajtrisrit
felftiggesztheti.

10. Az egyesiilet rendes, prirtol6 tagia maga hatrirozhada meg, hogy melyik szervezetben kivrinja
gyakorolni tagsrigi jogait. Evktizben ezen nem vdltoztathat. Vriltoaatdsi szrind6krit minden 6v

december l-j6ig irisban kell bejelentenie.

1 1. A tagsrigi viszony megsz[inik:

a) ElhaLilozrissal, jogi szem6ly eset6n jogut6d n6lktili megsziin6ssel;
b) Kildp6ssel;
c) Kizrir6ssal (EtikaiFegyelmi szabilyzat eljar6sa szerint)l
d) Tagsdgi jogviszony egyestilet 6ltali felmond6s6val.

12.A tagsrigi viszony kildp6ssel tttrtenS megszfindsdnek az id6pontja a szlnddk bejelent6s6nek a

megyei-teriileti szervek vezet6 tiszts6gvisel6jdhez t6rtdn6 drkez6s napja.

13. Kizrirrisra az Egyesiilet Etikai-Fegyelmi Bizot$ag Szabiiyzata szerint, a tagnak jogszab6ly, az

Egyesiilet Alapszabrilydt vagy kiildringyildsi haterozadt srilyosan vagy ism6telten s6rt6 magatartiisa

esetdn keriilhet sor. Az eljrir:is meginditisdr6l 6s annak okir6l az 6rintett tagot 6rtesiteni kell. Az
drintett tagnak lehet6s6get kell biaositani arra, hogy a kizarrisi hatiLrozat meghozatala el6tt a

vddekez6s6t akiir iriisban, akrir sz6ban el6adhassa. A kiz6rrisi hatarozatnak tartalmazaia kell a
kizrirds alapjiLul szolgril6 t6nyeket 6s azok bizonyit6kait, valamint a jogorvoslatr6l sz6l6

t:lj6koztatest. A kizrir:isi hatitrozatot - a jogorvoslati elj6rdsokban is igazolhat6 m6don kell az

6rintett taggal kdzdlni. A kiz;irrisr6l az Etikai-Fegyelmi Bizotts:ig ddnt. Ddntds6t a k6zbesit6st6l

szdmitott 30 napon beliil jogorvoslattal lehet megtrimadni, m6sodfokon az tigyben a Kiilddttgytilds
d6nt. A d6nt6shoz6k az irrisbeli hatiirozatot indokkissal kdtelesek elldtni. A mrisodfokri dtintds ellen
a bir6sdghoz lehet fordulni.

l4.A tags6gi jogviszony felmondiisrir6l a Ktilddttgyfflds ddnt, amennyiben a tag a tagdijfizetdsi
kdtelezettsdgdt, mint a tagsiig felt6tel6t nem teljesiti irrlsbeli felsz6litrist ktivet6 30 napon beltil sem.

A tagdij fizetdsdnek elmulasztrisa eset€n a Kiilddugyiil6s abban az esetben mondhatja fel a tag

tagsrigi jogviszony6t, ha az Eln<iksdg el6tte iriisban igazolhat6 m6don, p6thatiiLrid6 tiiz6sdvel 6s a
jogk6vetkezmdnyekre ttirtdn6 figyelmeaetdssel felhivta az drintett tagot a tagdij megfizet6sdre,

azonban a p6thatriridS is eredmdnyteleniil telt el.

15. A tags6gi viszony megszrin6se eset6n a befizetett tagdijat nem lehet visszak6vetelni.

16. Az Egyestilet miik6d6s6nek r6szletesebb szabillyai:

Szervezeti 6s Mtikdddsi Szabilyzat;
Szdmviteli 6s P6nziigyi Szabilyzat;
Kitiintetd s i Szab 6ly zat;
Etikai -Fe gyelmi S zab iiy zat;
V6lasadsi Szabiiyzat;

J) Marketing Szabdlyzst;
g) Belsd Adatvidelmi is Adatbizlonsdgi Szobtilyzot;
h) IratkeTelisi is Iratselejtezisi Szabdlyzat*

17. A szabilyzatok megalkotiisa az Elnciks6g hat6sk6r6be tartozik.

t7

a)
b)
c)
d)
e)
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xv.
Zirri rendelkez6sek

Az Egyesiilet els6 Alapszab6lyit a Magyar M6h6szek Egyesiilete 1984. jrinius 23.-rin tartott alakul6
krizgyril 6sdn fogadta el.
Az Alapszabiilt a Kiilddttgyril6s t6bbszdr m6dositotta.
Az Egyesiilet mrikdddsdre vonatkoz6 legfontosabb szab6lyokat jelenlegi tartalm:lval 6s formijriban
a 2018. 11. 18. napj6n tartott Kiild6ttgyiil6s fogadta el.
Ajelen Alapszabrllyban nem szabiilyozott k6rd6sekben a Polgrlri T6rv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V
tdrveny, illewe az egyesiildsi jogr6l, a kcizhasznri jog6lldsr6l, valamint a civil szervezetek
mtik6dds6r6l 6s trlmogat6siir6l sz6l6 201 l. dvi CLXXV. tdrvdny rendelkezdsei ds a mindenkor
hatiilyos jogszabily ok az ininyad6ak.

Budapest, 2018. november 18.

lZ//,
Bros( PEter

az Egyesiilet eln<ike

Az Alapszabily egys6ges szerkezetbe foglalt sztivege megfelel a l6tesit6 okirat m6dositrisok alapjrln
hatiilyos tartalmiinak.
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Az Alapszabily MELLEKLETE

AZ OMME V EZ['T O TISZTSEGVISELOI, VALAM INT AZ ETIKAI-FEGYELM I
BIZOTTSAG TAGJAI, MEGVALASZTYA2024. szeptember h6 04-ig

Alapszabily XI. fejezet 4. pont

ELNOKSf,G:

l. N6v: Bross P6ter elndk
lakcim: I 183 Budapest, Knidy Gyula u. 14.

2. N6v: Dn Rusvai Mikl6s iiltaliinos elndkhelyettes
lakcim: 2365 In6rcs, Patak tanya

3. Ndv: Dn Hegedffs D6nes elndkhelyettes
lakcim: 6000 Kecskem6t, Segesvriri u. 34.

4. N6v: Dr. Brinai Andnis eln6khelyettes
Iakcim:7474 Simonfa. Pet6fi u. 39.

5. N6v: Csonka Imre eln6ksdgi tag
lakcim: 7400 Kaposvar. Kinizsi ltp. 3. 2/4.

6. N6v: Dr. Kolics Bal6zs ehdksdgi tag
lakcim: 8710 Balatonszentgydrgy, Csillagvrir u. 35.

7. Ndv: Lriszka Istvin Attila eln<iks6gi tag
lakcim: 3263 Domoszl6. Kossuth tit 59.

8. N6v: Petnehiry Antal eln<iksdgi tag
lakcim: 2700 Cegl6d. Darazs u. 3.

9. N6v: Simonn6 Venter Eva etndksdgi tag
lakcim: 2851 Kdrnye. Soml6i u. 5.

l0.N6v: Zsibritdn6 PaczukAnik6 elndks6gi tag
lakcim: 5650 Mez6berdny, Kereki u. 39.
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ELLENORZO BIZOTTSAG:

1. N6v: M6sziros Jinos a bizottsiig eln6ke
lakcim: 7400 Kaposviir, Piaminy Pdter u. 77.

2. N6v: Ficzerr P6ter bizonsiigi tag
lakcim: 3200 Gydngyds. Egri tt 4. 312.

3. N6v: Ha}isz Balizs bizottsrigi tag
lakcim: 6400 Kiskunhalas. Szdchenvi u. 28.

4. Ndv: Dr. Kiirmendy-R{cz Jinos bizotts6gi tag
lakcim: 2094 Nagykovricsi. Park u. 39.

5. N6v: K,6vig6 Kriroly bizottsrigi tag
lakcim: 8834 Murakeresarir. Aranv Jrinos rit 9.

6. Ndv: Somogri Maryar J6zsef bizottsrigi tag
lakcim: 8733 SomogysdLmson, F6 u. 135.

7. Ndv: Szldvik-Orvos Mdria bizottsiigi tag
lakcim: 5600 B6k6scsaba. Zrinvi u. 6.

AZ EGYESULET HIVATALANAK VEZET6JE:

Budapest, 2020. szeptember 05.

Tan[ I .

NEV: Farkas Ildik6 Zsuzsa
ANYJA NEVE: Baranya Ilona
SZUL..HELY, ID6: Budapest. 1974.12.04.
LAKCIM:.1091 Bp., Ifitmunkdsu. 18.

SZIG. SZAM: 472743PA

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

.a- )
' t./ ,/
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Bross P6ter

az Egyesiilet elntike

ALAIRAS:

Tan,[2.
NEV: Pr. PungorAdri6n
ANYJA NEVE: Mirton Ildik6

SZUL. HELY, ID6: Nagyatrid, 1989.09.12.
LAKCIM: 1165 Bp., Mdsziros J6zsefu. 1. 7/115.

SZIG. SZAM: 529007TA
eLniRAs: ..;z ) --V:. -, -, -..-_.-)n '-- /.Zi-'


