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l. A szabilyzat c6lja

A szabdlyzat cdlja a pdnz-, ds eszkozgazddlkodesi, iigyviteli rendelkezesek osszefoglalisival
el<isegiteni a szabilyszeni egyesoleti mrikodist, gazdiLlkodist, segiteni az Orsz6gos Magyar
Mih6szeti Egyestilet celj ainak megvalosul6sit es megovni az egyesiilet vagyon6t.

2. A szabfilyzat hatdlya, felel6ss6g, ellen6rz6s

(1) A szabilyzat hatelya az Orszigos Magyar M6heszeti Egyesiilet Hivatal6nak 6s helyi
(tag)szervezeteinek (tovebbiakban: OMME) p6nzi.igyi-, ellen6rz6si, iigyviteli tevdkenysegere,
valamint ezen feladatainak ell6tis6ban resztvev6, kozremtikdd6 szem6lyekre terjed ki.

(2) A vezet<i ti sasegviselok es az alkalmazottak teljes kore, illewe a helyi tagszervezetek eln6kei
hatiskortikben felel<isek a gazdilkodisi szabilyok betartisriert.

(3) A hivatalvezeto feladata els6sorban az alapszabily, a gazd6lkod6si szabiiyzat es a vonatkoz6
jogszab6lyok el6ir6sai szerint a penztigyi, szirnviteli, iigyviteli es vagyonkezelesre vona*ozo
szabilyok betartiisa. Irinyitja es feltigyeli az OMME gazdrilkodrlsrlt, ligymenetet, megovj a az
egyestilet vagyonet. Ezeket erint6 m6dositdsi javaslatai16l az Elnokseg dont.

(4) Az OMME p6nz ds bizonylati forgalminak nagysdg6t6l ftigg6en szakkepzett fd, vagy
mell6kill6sir munkat6rsat alkalmazhat, a munk6ltat6i j ogokat a hivatalvezet6 gyakorolja.
Az OMME konyvelds6t kdnywiteli szolg6ltatist v6gz6 villalkoz6ssal is v6geztetheti. A szolgiltato
6ltal vdgzett feladatok ellen6rz6se a hivatalvezet6 feladata. Kiils<i konyvelesi szolg6ltato
alkalmaz6sa a vilasztott vezetok, p6nztigyekben a hivatalvezet6 felelSss6g6t nem mentesiti.

(5) A gazdrilkodist mind az Elnoks6g, mind az Ellen6rz<i Bizottsig az 6v sor6n folyamatosan
figyelemmel kisdri, ellen6rzi. A p6naigyi adatok val6disrig66rt ahivatalvezet<i felel5s.

(5) A gazdalkodissal kapcsolatos vezetoi informdci6 kerest, ellen<irz6st brirmellk tisztsegviselo
kezdem6nyezhet az tigyvivo es ellen<lrz<i testiiletek egyidejii t6jekoztatisa mellet. Az ellen5rzes
lefolytat6sar6l a megkeresett testtilet egyszeni t6bbs6gi szavazissal d0nt. Az ElnOkseg nemleges
d0ntese eseten az Ellenorzl Bizotts6g jogosult saj 6t hatiskorben a k6rddses vizsgilatot lefolytatni.
Speciilis szakismeretet igenylo esetekben az Eln6ks6g vagy azEllen6rz6 Bizottsdg kiils6 szakerto
bevonis6t kerheti, ennek koltsegeit az egyesiilet fedezi.

3. lives gazditkodisi terv

(1) Az OMME koteles evente gazdilkod6si. (penztigyi-,vagyongazdrilkodrisi) tervet kesziteni. Az
dves tervben kell el<lirinyozni a mrikod6si kdlts6geket, meghatdrozni az alapok kepzeset (pl.
marketing- es katasarofa alap, tartos betet, vagyoni hozzrijrirulis, stb.).

(2) Az eves tervben kell6 rdszletessegig (pl. MMNP jogcimenkent) felbonwa kell az OMME
mtikod6s6nek, tevekenys6geinek kiad6sait, forr6sait, vagyongyarapit6si, p6nztigyi egyensrilyit 6s

folyamatoss{git rogziteni. A tervezett bev6teleket, kiad6sokat azok forr6sai (sajit bev6tel,
t6mogatdsok) szerint is meg kell bontani.

(3) Az OMME Ktilddttgyiil6se 6ltal jovl,hagyou 6ves terv az OMME minden szerv6re 6s tagiAra
kotelezo. Ev kdzbeni m6dositis6ra az Elnokseg jogosult. A m6dositris(-ok)rol a soron kovetkez6
Orsz6gos Vezet6segi tildst 6s a Kiildottgyrilest az Elnoks6g trijekoaatni kdteles.
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4. P6nzgazdilkodris

(1) Az OMME az
OTP Bankn6l vezetett 11705008-20130154-00000000 szrlmu f6sz6ml6n, es a tagszervezetek

al-foly6szrimlijrin koteles vezetni a kezelt pinzeszkozeit. A foly6szimla feletti rendelkez6sre az

utalvinyoz6si, al[,irisi stb. jogosiwinyoka az Alapszabdly, jelen Szab6lyzat 6s az illet6kes
p6nzintezn6ny (bankok, OTP, stb.) el6ir6sait kell alkalmazni.

(2) A szimla feletti rendelkezesi jogot a p6nzintezmenyhez benytjtott hivatalos al6irdsi
cimp6ld6nyon szerepl6k (az eln6k, az eln6khelyettesek, a hivatalvezet6 es megbizott helyettese)
alfi r6s6val ell6tou formanyomtatv6nyon kell megadni.

(3) A beveteleket az OTP BanknriLl vezetett szimlira kell utalni, a fizet6si kotelezettsegeket - kiv6ve
ahiu,ipenztiti kifizetdseket - ugyanen6l a sz6ml6r6l kell teljesiteni.

(4) A pendorgalom (kiszpenzben, illewe bankszd,rnkin tort6n6) lebonyolitris el6inisait a

P6nzkezel 6si S zab 6ly zat r 6szlelezi.

5. Kiitelezethegvillakis, ellenjegrz6s' utalvinyoz6s

(l) Kotelezettsegv6llalas minden olyan jognyilatkozat, amelyb<il az egyesiilet terhere fizetesi,
sz6,rnl6z6si, munkavegzesi vagy foglalkoaat6si kotelezettseg keletkezik:
Ilyenek: a megbizis, megrendel6s, megrendeles visszaigazol6s4 szillit6si 6s vdllalkozdsi szerz<ides,

berleti szerz6des, alkalmazotti jogviszonyt ldtrehozo, modosito ds megsztintet6 jogryilatkozat,
kiktildetes elrendelese, 6s minden olyan kotelezveny, amelyb6l fizetesi, szolgAltat6si, vagy egy6b

gazdas6gi kihatisu kotel ezettseg sz6rmazik.

(2) A kotelezettsegvillal6s lehets6ges dokumentumai: kinevezdsi okirat, szerz6des, meg6llapodis,
(visszaigazolt) megrendeles, beruhizis-finanszirozisi alapokminy, enged6lyezesi okirat, p6ly6zati

[ton odaitelt t6mogat6srol szol6 dontes aliirt dokumentuma, a beszerzesi elj 6rds kozzetett ajinlati,
reszveteli felhivrisa.
(3)Az OMME nev6ben feladatainak elldt6sa sorin fizet6si vagy m6s teljesit6si kotelezetts6get
vitllalni az egyesiilet elnoke, hivatalv ezetoje, vagy kivdtelesen a Ktldottgyiiles 6ltal megbizott
szemdly jogosult .

A kotelezetts6gviillal6s a kijel6lt szem6ly ellenjegyz6se ut6n 6s csak iresban tort6nhet. A ellenjegyz6
azt igazolja, hory a megkotend<i szerzodes, megillapodis, vagy m6s tigylet jogszeni es a fedezete
rendelkezesre iill.
(4) Osszef6rhetetlensegi szabdlyok:

a) A kotelezettsegvillalo 6s az ellenjegyzo, illetve az utalvinyozo es az ellenj egyzb ugyanazon
gazdasigs esem6nyre vonatkoz6an - azonos szemely nem lehet.
b) K6telezettsegvillal6si, utalv6nyoz6si, ellenj egyzesi feladatot nem vdgezhet az a szem6ly, aki
ea a tevekenyseg6t kdzeli hozzitartozoja (Ptk. 685. $-6nak b) pontja), vagy a maga j av Lral tnir
el.

(5) Az OMME elnoke a jov6hagyott eves tervel6iriinyzaton beltil 5.000.000,- Ft 6rtekhatdrig
egyedtil, 5.000.000,- Ft-on felett az Elnoks6g jovihagy6s6val villalhat kdtelezetts6get 6s

utalvilnyozhat, a hivatalvezet6 vagy brirmelyik elnokhelyettes ellenjegyzesdvel.

(6) Az elnok akadiilyoztatisa eset6n az dltala meghatalmazott szemely eVvagy a hivatalvezet<!
3.000.000,- Ft 6rtekhatarig egyedi.il vdllalhat kotelezetts6get es utalv6nyozhat a misik jogosult
ellenjegyz6sevel. Az 6rtekhatir feleu az Elndkseg j ovihagydsa sztiks6ges.
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(7) A hivatalvezet6 eltal megbizott alkalmazott a folyamatos iigymenethez sziikseges, illetve az
iigyvitelhez tartoz6 irodaszerek, irodai eszk6zdk, anyagok beszerz6s6n6l, szolgiltat6sok
megrendel6s6ndl 100.000,- Ft-ig egyedtil is vellalhat kotelezetts6get es utalv6nyozhat. A megbizou
alkalmazott ktitelezettsegvillaliisi es utalv6nyoz6si joga a hivatalvezet6 t6volleteben 300.000,- Ft
drtdkhatririg terjed. A megbizott 6ltal utalvinyozott 6sszegeket a hivatalvezet6 ellenjeglzi.

(8) A szaktanricsad6i hrilozat mr.ik0desevel kapcsolatosan felmerult kOltsegszdmlAk utalv6nyozisa
el<iu a teljesitest a vezet<i szaktan6csad6nak al6irris6val kell igazolnia,

Elektronikus drutal6sokat csak az elnok, illewe az 6ltala irdsban megbizott szemdly az elektronikus
6tutalisoka vonatkozo szab6lyok pontos betartisival es a fenti ert6khatirok figyelembev6tel6vel
eszkozolhet.

(9) A hivatalvezet6 a nem dtala vegzett kotelezetts6gyillal6sokat es utalvinyoz6sokat ellen6rzi 6s
ellenjegyzi.

(10) Beruhizisok csak a Krildottgyriles 6ltal j6v6hagyott penziigyi tervben megjelolt celoka, az
Elnoks6g dontese alapj6n fi nanszirozhat6k.

(11) Utalvanyozis a kiaddsi bizonylaton vagy annak mellekleten tdrtenik. A sz6mlit vezet<i
pdnzintdzet ftj an tort6nS 6tutal6sokhoz az utalvenyozast, az annak alapj6t kepez6 sz6ml6r4
megkeres6sre, felszolitisr4 vagy kezdemenyezett utalvdnyoziskor a belso bizonylatra kell
rivezetni.

6. Bev6telek

(1) Az OMME beveteleib6l fedezi koltsegeit. A beviteleket az dves gazd6lkodisi tervben szerepl6
tdtelek bontesenak megfelel<ien, a szdmviteli szabilyok szerint kell elszimolni.

(2) Az OMME lehetsiges bevetelei.
a) egyesiileti tagdij;
b) gazdasigi-v6llalkozrlsi tev6kenysegbSl (szolgiltatds nyujtisnb6l) szirmaz6 bevetel;
c) a k6l tsegvetesi t6mogat6s:

ca) a piiyiuat ttj6n, valamint egyedi dontessel kapott kdltsegvet6si temogates;
cb) az Europai Unio struktur6lis alapjaib6l, illewe a Koh6zi6s Alapb6l szdrmaz6, a

k6ltsegvet6sbril juttatott temogates;
cc) azEuropu Unio kolts6gvetis6b6l vagy mis iilamt6l, nemzetkdzi szervezett6l szirmaz6

t6mogatis;
cd) a szemdlyi jdvedelemad6 meghat6rozott r6sz6nek az adoz6 rendelkez6se szerint kiutalt

6sszege;

d) az illamhdaartis alrendszereib6l kozszolgiltatisi szerz6des ellenert6kek6nt szerzett bevetel;
e) m6s szervezett<il, illewe maginszem6lyt<il kapott adominy;
f; el6z66vek felhaszn6latlan maradvinya;
g) az el<lz6ekbe nem tartoz6 egy6b bev6tel.

(3) Az OMME minden tagla, koteles a Kuldottgyriles iLltal megillapitott tagdijat tagi felv6tel6t6l
kezd6d<ien befizetni a ki.il6n hatirozattal meglelolt hat6rid6ig. /Jelenleg minden 6v februir 28-ig. -
KGY 27.t2019. (11.16.y

(4) Az OMME bevetelet jelenti mindaz a pdnztgyi mfivelet, amely ndveli az OMME penzvagyonit.
igy pl. a betetek, 6llamkowinyek, stb. kamatai is.

(5) A p6nzeszkozok tartos penzintdzeti elhelyezeserdl, annak modj6r6l, reszleteir<il az Eln6kseg
dont.

Oldal:419.
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7. fv v6gi p5nzeszktizdk, p6nzmaradvdny

(1) Az ev vegi merlegben szerepl6 pdnzeszk6z6ket - mint a vagyon r6szet - ajanudLri nyit6sz6ml6kra
kell 6wezetni.

(2) Azdv vegi penzeszkozokb6l kell rendezni a soron k6vetkez6 ev miikdddsi kolts6geit mindaddig,
amig az fedezetet nyrijt, illetve a Kildottgyriles a kovetkez6 6vi penziigyi tervet jova nem hagyj a.

(3) Az egyestilet a gazd6lkod6s soriin elert eredm6nyt nem oszthatja fel, azt a hat6lyos
Alapszab6ly6ban meghat6rozott kozhasznf tevdkenyseg(ek)re kell forditania.

(4) A penzintdzetben tartosan lekotOtt p6nzeszk6z6k kamatit, illewe a pdnzi.igyi m[iveletek
eredmeny6t az OMME kolts6geinek fedezetere kell forditani.

8. Kiadisok

(l) Az OMME kiadisait az eves gazd6lkodisi tervben szerepl6 t6telek bont6sinak megfelel6en a
sz6mvitel i el 6irdsok beart6s6val kell el szimolni.

(2) Az OMME koltsegei, r6fordit6sai:
a). alapc6l szerinti (k6zhasznu) tevdkenyseghez kdzvetleniil kapcsolod6 k{ilts6gek;
b). gazdasagi villalkozisi tevekenyseghez (szolg6ltat6s nyrijtisri.rhoz) kozvetleniil kapcsol6do

koltsegek;
c) az egyestilet kozponti 6s helyi szerveinek miikoddsi kolts6gei (ideerwe az adminiszr6cio

koltsegeit 6s az egy6b felmertilt kozvetett kolts6geket), valamint a tdbb tev6kenysdghez
haszn6lt immateridlis j avak es trirgyi eszkoz6k ert6kcsdkkenesi leir6sa;

d) az el6z6ekben nem emlitett egyeb k6ltsegek.

(3) A kiad6sok kolts6g-nemenkenti megbontisdt, elsz6moldsit az5. szirmlaosztilyban a sz6mviteli
torveny el6irisai es a felhaszni{iis celj a szerint elkiilonithetoen kell vegezni. A p6nzmozg6st kiad6si
6s bev6teli bizonylatokkal, pdna6rkdnywel, banksz6mla kivonattal illewe a jogszabaly 6ltal el<iirt
egyeb bizonylatokkal kell al6timasztani.

(4) A fG 6s mellekfoglalkoz6su alkalmazottak, tisasegviselok, egyeb megbizottak (pl. megyei

eln6k6k, ti&6rok, stb.) a penziigyi tervben szerepl6, munkaszerz6d6sbe foglalt munkaber6t, a
Kiildottgyiilds riltal elfogadou tiszteletdijit 6s az ezekre vonatkoz6 kozterheket az OMME koteles

kifizetni, illewe az illetekes szerveknek 6tutalni (Szja, jrirulekok, stb.).

(5) Az alkalmazotti bdrek es jrirulekaik kifizetese munkakori leills alapjan, 6rvenyes

munkaszerz6desek szerint tortenik. A havi munkaber 6s a szemelyi jellegri kifizet6sek a mindenkori
rendelkezesek szerinti bizonylatolis alapj 6n kertilhet kifizetesre. A b6rsz6Lrnfejtes6rt a konyvel6s 6s

a hivatalvezet6 felel6s.

(6) Szakert6i dijak csak szerz6des es teljesitm6ny igazolbs alapjin fizethet6k. A megbizist es

teljesit6sigazolist az egyestilet elnOke vagy az i tala meghatalmazott szem6ly, (a megbiz6s
teljesit6senek igazol6s6t a megb izhs tirgya szerint illetekes elnoksegi tagla is) irja ali.
Az elsziimol6sokert a szak6rtoi dijra vonatkozo rendelkezesek alapj6n a konyveles, illewe
hivatalvezeto a felel6s.

2022.03.04.

(6) A penztigyi miiveletekr6l 6s annak eredmenyeir6l, illetve a rendkiviili gazdas6gi esem6nyekr6l
es annak hatisairol az Elndkseg 6ves beszimolojdban ktiteles tijekozatni a Ktildottgytilest.
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(7) A tisztsegviselok tisaeletdij 6ra az Ellen1rzo Bizottsig j avaslata alapjAn az EB elnoke tesz
el6terjesadst a KUldottgyiilesnek, j ovihagyis vegett.
Az 6ves teljes ilyen celu keret6sszeget a Kiildottgytiles hagyj a j6v6. Kifizetes az elfogadott
keret0sszeg alapjdn t6rtenhet. A bizonylatoldsert 6s a sz6mfejt6s6rt a hivatalvezet<i felekls
utalvdnyoz6 az OMME eln6ke. vagy akad6lyoztat6sa eseten az 6{tal6nos eln6k-helyettes. A OMME
eln6kenek ti szteletdij et az Ellenorzo Bizotts6g elnoke utalvinyozza.

(8) A Krildottgyiil6s elozetes jov6hagy6sa, illetve felhatalma,risa sziiksdges az olyan szerzcidesek
megkot6sehez, amelyet az egyeslilet saj6t tagj6val, vezet5 tisas6gvi sel6jevel, az ellen6rz6 bizotts6g
tagjival vagy ezek hozzirtartoz6j 6val ktit. Beq tisaeletdij, egy6b szem6lyi jellegti kifizetds csak az

OMME kozponton keresaiil tortenhet.

(10) Berleti dijak csak berleti szerzodes alapj6n fizethet6k. A postai koltsegeket bermentesiwe kell
kiegyenliteni. A kimeno postai ktildemenyek nyilvr{,ntartis6,r6l elektronikus ikat6si nyilvintart6
vezetdsdvel kell gondoskodni. .

(11) Igenybe vett szolg6ltatist a megrendeles, visszaigazol6s es teljesit6s utin lehet<ileg 6tr:tal6ssal
kell fizetni. A megrendelest az elndk, lagy az elnok 6ltal meghatalmazott szemdly, vagy a
hivatalvezet6 irja al6. Utalv6nyozo az 6rtekhatrirt6l fugg6en az OMME elndke, vagy az elnok dltal
meghatalmazott szemely.

(12) Az iroda-, 6s szdmitistechnikai g6pek, berendezesi tbrgyak beszerzese, megrendelese,
k6zvetlen v6sirl6s ftjen is t6rt6nhet. A fizet6si megbiz6st, illetve a sziml t az hivatalvezetti, vagy
az eln0k vagy az eln6k 6ltal meghatalmazott szem6ly irja alr.

(13) Az 6vi reprezenteci6s kdlts6gkeret a tdrveny szerinti m6rt6ket nem haladhatja meg. A kifizetest
a hiui pdnztArukbol vagy itutalissal lehet teljesiteni. A felhaszndldst a hivatalvezet<in ek, vagy az
elnoknek kell igazolni.
Reprezent6ci6s kerete csak az OMME elndk6nek, a hivatalvezet<inek 6s az OMME szervezet helyi
eln6keinek van.

(14) Utaz6si kolts6gtdritest csak [rti elszimolds alapj riur lehet elsz6molni. Alkalmazottak saj6t
gepkocsi haszn6lat6t csak az elnok enged6lyezheti. Az [tik6ltseg kifizetese: a hizipenaarbol
k6szp6nzfizetesi bizonylaual, vagy 6tutal6ssal.
Bizonylatok: irti elsz6mol6s, es kdltsegelsz6molis a mindenkori penztigyi, szimviteli 6s

adoszab6lyok szerint, illetve a kikiildetesi rendelvdny. Kiilfoldi kikiildetdsekr<il ir6sos riti-jelentest
kell kesziteni. Els<i alkalommal torten6 ritikoltseg elsz6mol6sakor a gepj6rmii forgalmi
engedelyenek m6solat6t is be kell nyujtani. Helyi szervezetekn6l t6rt6n6 iginybevetelndl az
elrendelo es a teljesitest igazolo a helyi elndk vagy helyettese. Az alkalmazou riti elszi,rnokisnak
meg kell felelnie a mindenkor hat6lyos MMNP erre vonatkoz6 el6irdsainak.

(15) Az OMME helyi vagy 6nill6 szervezeteinek kerelme alapjrin a regionilis meheszeti
rendezv6nyek megszervez6s6hez, az egyesiileti-tirsadalmi elet el6segit6s6rg meheszeti szakmai
programok lebonyolit6sira, a mezfogyasztAs n6pszenisiteset szolgil6 esemenyek t mogatis*a, az
elndkseg ddnt6st hozhat, visszateritend<!, vagy vissza nem teritend6 - a Marketing Alap terhere
elszimolt - anyag; hozzi$itrulis biaositds6r6l.

(16) Tart6san pozitiv p6nztigyi eredmeny esetdn saj6t foniisbol, illetve ilyen c6lu timogat6si forris
elnyerese eset6n a Ktilddttgyiilds riltal j 6v6hagyott penzugyi terv szerint, 25 millo Ft-ot meghalado
beruhdz6st lehet eszk6zolni.
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9. Vagyonkezel6s

(1) A h6zi p6nae(ak) kezelesere vonatkoz6 szabelyokat, kiilonosen az orzesre, a bizonylatol6sra
vonatkoz6 rendelkezeseket szigoruan meg kell tartani.

(2) A pdnzkezel6s reszletes szabilyait az Eln6kseg ri,ltal j6vihagyott pinzkezel6si szabLlyzat
t lalmaz"a, amelyjelen szabilyzat mindenkori mell6kletet kepezi.

(3) Anyagok eszkozok beszerzeser6l, k6szletezes6r6l es felhasznil6srir6l bizonylatokat kell
kiillitani. A nyilviintartdsok naprakeszs6geert a hivatalvezet6 feleltis.

(4) Az anyagok, eszkozok biztons6gos 6rzeser6l kdtelesek gondoskodni az OMME alkalmazottai
6s mindazok, akiket ezzel megbiznak. A szemelyes haszn6latra kiadott eszkdz6kdrt az Atvevo
felel6s, az err6l vezetett nyilvintart6s naprakeszseg6r6l a hivatalvezeto gondoskodik.

(5) A takar6kos gazdilkodis erdekeben az 500.000,-Ft 6rteket meghalado eszk6zbeszerz6seknel,

szolgiltatisok megrendelesenel legalibb ket iraj 6.Lnlat bek6r6se sztikseges, ezt hitelt 6rdeml6en

dokument6l ni kell.

(6) Az ingatlan vagyont 6rint6 ve'ltozisok (v6sirlis, eladis, tart6s berbead6s, berbev6tel) eset6ben a

KUlddttgyriles jov6hagy6sa sztikseges. Tart6s b6rbead6s eseten a b6rleti dijat infl6ci6 k6vetden kell
megillapitani.

10. Leltirozis

( I ) Ev v6gi zrlrris sor6n az OMME osszes befektetett- 6s forg6eszk0zeit, (im materi 6l i s j avakat, t6rgyi
eszkozoket, keszleteket, pdnzeszkozoket, 6rtekpapirokat) kintlev6segeit (koveteleseit) es

kotelezettsegeit, a forr6sokat megfelelS reszletezettsegben es csoportositisban, az el6ir6soknak
megfelel6en kotelez<i leltiromi. A leltirozis kiterjed az idegenhelyen tiirolt (haszn6latra kiadott)
eszk6zoke is.

(2) A thrgyi eszkozok es k6szletek lelt6rozdsa t6nyleges mennyisegi felvetellel tortenik, a tobbi
eszkdzcsoportn[,] egyeaeteses leltirt kell alkal mazni.

Lelt6roz6sr6l kdsztilt dokumentumokat (leltririv, leltirdsszesit6, stb.) az lratkezelesi szabalyzatban

rdgziteuek szerint kell kezelni, megorimi-

(3) Amennyiben a lelt6rozis sorin a nyilv6ntart6st6l elterest tapasaalnak, a leltafiobbletr6l vagy a

leltrirhirinyrol feljegyz6st, vagy jegyz6konyvet kell kesziteni, ez alapiin le kell k6nyvelni, mald az

elt6r6s ok6t meg kell rillapitani es a megfelel<i intezked6seket meg kell tenni. (leirds, igazolojelentes,
felel6ss6gre von6s, 6llom6nyba vetel, stb.)

(4) Az elndksdg 6ltal jovihagyott leltrlroz6si szabhlyzat a jelen szabitlyzat mindenkori mell6kletdt
kepezi.

11. Selejtez6s

(1) A leltaroz6st megelozoen azokal az eszkozdket, amelyek m6r nem felelnek meg
rendeltetesiiknek, elavultak, feleslegesse v6ltak, fehijitdsra nem alkalmasak, hibrisak, vagy
miik{feskeptelenek es javitisuk nem gazdas6gos csak szabiLlyos selejtezessel szabad a
nyilvintartisokb6l torolni.

(2) Csak fizikailag t6nylegesen meglevo, fellelhet6 eszkoz selejtezhet6. Eltiint, elveszett,
megsemmistilt eszkozt leltiirhi6nyk6nt kell felvenni.

Gazdr{lkod{si Szab{lyzat
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(3) A selejtez6st az OMME elnoke riltal irisban megbizou alkalmazottak vigzik. A selejtez6sr6l
jegyz6konywet kell felvenni es abban r6gziteni kell az eszk6z azonosito es nyilv6ntart6si adatai
mellett a feleslegesse vdlis okAt es az ilyen eszkozok tovibbi sors6t. (pl. ert6kesit6s alkatreszkint,
hullad6kk6nt vagy megsemmisitds, stb.) A selejtez6s szabilyszeriis6geert es megfelel<i
dokumentdltsigi6n a hivatalvezet6 felelcis.

(4) A selejtezest az OMME elnoke hagyjaj6vb, az ellirist az EB utolagosan ellenSrizheti.

12, Ktinyrryez et6s

(l) Az OMME szimvitel6ben es kdnywezetds6ben a szimviteli tdrv6nyben el6irt iltal6nos es a
civil szervezetek k6nyu/ezetesi sajdtossigairol sz6l6 kiil6nleges szabilyok az irinyad6ak.

(2) Az OMME, mint els6dlegesen kdzhasznu tevdkenys6get folytato szervezet kett6s kOnywitelt
v ezet, magyar nyelven, forint6rtekben.

(3) Az OMME az alapcdl szerinti (ezen beliil k6zhasznfr) tevdkenysdg6b6l, illewe a gazdas6gi-
v6llalkoz6si tevekenysdgeb6l szirmazo beveteleit es k6ltsegeit, riforditdsait (kiad6sait)
elkiildnitetten tartja nyilvin.

(4) Az OMME rdszletez6 (analitikus) nyilvrintart6sait ugy kell kialakitani, hogy az segitse a
gazd6lkodis tervszeriis6g6t, hatekonysdgit, biaositsa az elszimolisok attekinthet6segdt, a
tev6kenysegek bevdteleinek es kiad6sainak cel- ds jogcim szerinti csoportosit6s6t. Szolg6ltasson
alapot a kdvetkez6 ev tervezisehez.

13. Beszimolds

(1) Az OMME gazdilkodris4 tevekenysege sordn az tizleti 6v azonos a napte,ri ewel, a merleg
fordulonapja t6,rgy6v dec.31. Az ives gazdrilkodrist december 31-el le kell z6mi es ossze6Lllitani a
vagyonmdrleget.

(2) Az eves beszimol6t 6ttekinthetSen, a kell6 rdszletezetts6ggel kell dsszeillitani is elfogadris,
j6vihagyis celjrib6l a Ktldttttgyules ele kell terjesaeni.
A beszfunol 6 artalmazza:

- a merleget,
- az eredmeny-kimutat6st,
- a kieg6szit6 mellekleteket (p6nziigyi terv)
- a kozhasznusigi mellekletet.

(3) A besz6mol6t penztigyi (tizleti) jelent6s eg6szitheti ki. Ebben drtdkelni kell a tewezett 6s
megval6sitott gazdas6gi eredmdnyeket, a kiaddsok es bev6telek terv-teny adatait, azok pdnziigyi
hatisait, a megtakaritAsok vagy tulteljesit6sek okit.

(4) Az eli5zi5ekben r6szletezett un. gazdasiryslpdnntgyi besz6mol6 mellett az Elndks6g azEllenorzo
Bizous6g illewe az Etikai 6s Fegyelmi Bizottsrig szakmai besz6molot keszit a tirgy6vi testiileti
tevekenysegtikr6l.

(5) A besz6mol kat az Alapszabd,lyban foglaltak szerint el6zetesen meg kell kiildeni a
Kiildottgyr.iles resztvev6inek.

(6) Az OMME dves beszrimol6j 6t az Ellenbn,6 Bizottseg t6telesen feli.ilvizsg6Llj a 6s a

hildottgytil6snek a beszimol6val kapcsolatos eszrev6teler6l 6rtekel6 jelent6st k6szit. Megfelel6sdg
eset6n javaslatot tesz a besz6mol6 kiildottgyiil6s Altali elfogadAsfua, vagy hitelesit6s c6ljib6l
fliggetlen konywizsgil6 alkalmazis6t kirheti.
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(7) Az dves beszdmol6val egyidejiileg el kell kesziteni az OMME kdvetkezS evi gazdilkod6si
(penztigyi) tervet es szakmai celkit[izdseit tartalmazo munkaterv6t, melyet jov6hagy6s celjibol a
Kiildottgy0les ele kel I terjesaeni.

(8) Az 6ves besz6molo a Kiildottk0zg),''.iles jov6hagyiis6val leziirtti vilik. Az elfogadott beszdmolot,
kdzhasznrisigi mellekletet az adott iizleti ev merleg fordulonapjdt kovet6 miijus 3 l.-ig let6tbe kell
helyezni es a civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntartAsdrol es az ezzel osszeftigg6 eljir6si szabilyokr6l
sz6l6 torvenyben meghatdrozott modon es kell kozzetenni.

(9) A kozz6t6teli kotelezettseg kiterj ed a besz6mol6, valamint kozhasmirs6gi melleklet OMME
honlapj6n tdrten6 elhelyez6sdre is. A kozz6tett adatok folyamatos megtekinthet6s6g6t legakibb a
kbzzetelelt koveto harmadik iiLzleti evre vonatkoz6 adatok kbzzeteteleigbiztositani kell.

A szabilyzat 2022. r{prilis 04. napjdn l6p hatilyba.

Budapest, 2022. mLrcius 04
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Szabdlyzat

Jelen Gazdilkodisi Szabdlyzat m6dositds6t az OMME Elniiks6g 2021. mdrcius 04-i iil6s6n
megtirgralta, 6s egyhangrilag j6vdhagyta.
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