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I. BEVEZETES (A SZAB ALYZAT CELJA,

ALAPSZABALYI HIVATKOZASOK)

II. AZ EGYESULET ALAPADATAI

3. Sz6khelye: 1094 Budapest, Viola utca 50.

4. Az EgyesUlet pecsetje: 30 mm 6tm6rrijri k6rmez<iben ndvdnykoszoru kdzepdn egy

mdhkas, alatta felirat: ,,ANNO 1 879", felette egy mdh, kdrben felirat: Orszigos
Magyar Mdh6szeti Egyesiilet ds a pecset szdma.

6. Az Egyestilet e-mail cime: omme@omme.hu

III. TAGDIJAK

7. Az egyes tags6gi formdk esetdn fizetend<i 6ves tagdijak mdrt6kdnek m6dosit6sa

kizitr6lag a Kiildtittgyiilds hatrirozatiival tdrt6nhet.

8. Az OMME egyes tagsrigi form6i 6s a tagdijak m6rtdke:

Tagsiigi lorma Tagdij

Epv6ni tas
rEfdolgoz?

(Termel6 vagy
)

5000 forint + 100 forint/mdhcsal6d

Pertol6 tag Tagszervezet iiltal meghatdrozott

Tisaeletbeli tag Mentesiil a tagdij fizet6si
k<itelezettseg a16l.
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1. AZSZMSZCELJA
Az Orsz6gos Magyar Mdhdszeti Egyesiilet (a tov6bbiakban: Egyesiilet) mrikdddsdre

vonatkoz6 rdszletes szab:llyok meghatarozisa amelyek az Egyestilet minden

alkalmazdsrlban 6116 szemdlyre, ill. szervezetdre 6rvdnyesek 6s kdtelez<iek.

2. TORVENYIHATTER
A Szervezeti 6s Miikdd6si Szabiiyzat (tovribbiakban: SZMSZ) a Polgriri

T6rv6nykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny, az egyestildsi jogr6l, a kdzhasznt
jog6lkisr6l, valamint a civil szervezetek miikridds6rol ds tdmogalisrlr6l sz6l6 201 l. 6vi

CLXXV. Tcirvdny, valamint az Egyesiiletnek a Ktilddttgy'ril6s dltal 2018. november l8-
An m6dositott Alapszabdlya alapjdn k6sziilt.

5. Az Egyesfilet honlapja: www.omme.hu



9. Kbittolag az egy6ni tagsigi forma tagsigi jogviszonya igazolhat6.

lO.Tagvigi jogviszonyr6l sz6l6 igazolist kizitrolag az OMME Hivatala dllithat ki.

IV. SZERVEZETIFELEPITESAITATANOS
SZABALYAI

I 1.Az OMME testiiletei a Kiildottgyril6s, az Eln6ks6g, azEllenbrzb Bizottsag, az Etikai

6s Fegyelmi Bizotts.ig, ds az Orszigos Vezettiseg.

l2.Nem kdthet6 a Magyar M6h6szeti Nemzeti Programb6l finanszirozott, az Egyesiilet

elndke 6ltal ellenjegyzett, 6 h6napn6l hosszabb hatiirozott idejii, vagy hatiirozatlan

idore sz6l6 vdllalkozisi szerz6dds olyan szemdllyel, aki tagia az Eln6ksegnek, az

Ellen6rz6 Bizottsagnak, illetve az Etikai 6s Fegyelmi BizottsiLgnak.

l3.Az Elndksdg, az Ellenorzo Bizottsag, valamint az Etikai 6s Fegyelmi Bizottsig

tagiainak megvrllasa6vit k6vet<ien, a tisasegvisel6 kinevezesekor a megviilasztott

tisasegvisel<i 6s az Egyestlet kdzitt a Magyar Mdh6szeti Nemzeti Programb6l

finanszirozott, az Egyesiilet elntike 6ltal ellenjegyzett, 6 h6napt6l hosszabb

hatarozott idejii, vagy hat6rozatlan id<ire sz6l6 v6llalkozisi szerz6ddst az Egyesiilet

elnoke kdteles 15 napos felmondrlsi id6vel felmondani.

l4.Az OMME testtileteinek iildsei nyilvdnosak. Ha az egyesiileti erdek aa kivAnj4

egyszert szavazati ttibbsdggel zart til6st kell elrendelni.

l5.Az iil6sek nyilvrinossiigot, tagsagot 6rint6 hatfuozatait az Egyesiilet honlapjrin kOzre

kell adni az til6s 6v6nek december 31. napjiiig.

16.A2 iil6sek lefolytatrisara vonatkoz6 szabrilyokat az egyesiilet Alapszabrilya ds jelen

Szabllyzat rdgziti.

17. Feladatai:

17.1 . Az Egyesiilet k6pviselete, az Elntikseg munk6j6nak ir6nyitrisa, a OMME Hivatal

hivatalvezet<ij6nek feliigyelete;

17.2. Az OMME testiiletek munk6j6nak ekikdszitdse, munkrijuk dsszehangolilsa;

I 7.3. A Kiilditttgyiiles, Orszigos Vezet6segi iil6s, Elndkseg iisszehivrisa 6s

tfljikoz.atisa;,

17.4. Az OMME nemzetktizi- 6s hazai kdpviselete, illetve megfelel6 kdpviseletdnek

bizosit6sa;
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17 .5. Az Elntikseg munkatervdnek ttsszeelfitAsa, munkij6nak
iriinyitrisa;

szervezese es

17 .6. Az Elntiksdgi hatrlLrozatok v6grehajtris6nak ellen<irzese;

17.7. A hivatalvezetS feletti munkrlltat6i jogok gyakorkisa, kivdve a kinevezdst ds az

elmozditiist, amelyr6l javaslata alapjrin az Elndkseg ddnt;

17.8. Az Elndk polgriri jogi szerz6ddseket 6s egyiittmiikdddsi meg:illapodiisokat az

egyesiileti miiktidds folyamatos fenntartrisa, ds az egyesiilet programjainak,
kamprinyainak miikddtetese 6rdek6ben 6niill6an kdt. A szerzriddsek 6s egydb
megellapod6sok megk6tds6r6l kdteles az Elndksdget a legkdzelebbi iilisen
Uj6koaatni. Ett6l elt6r6 esethn iu Eln6ks6g el6zetes j6vrlhagydsa sztiksdges;

17.9. Gondoskodik a lagszervezetekkel val6 kapcsolattaftes folyamatossigrir6l, a
krilcs6nds informrici6 iiramkis biaositdsiir6l:

17. 10. Feltigyeli ds ir6nyitja a Magyar M6heszeti Nemzeti Program
ekikdszitdsdt, v6grehajtiis6t, illetve szab6lyszenis6g6t.

u. AZ ALTALANoS ELNOKHELYETTES:

18. Feladatai:

18.1. Feliigyeli az Egyestilet sajit szabiiyzatainak 6s a tdrvdnyeknek megfelel6
miiktiddset;

18.2. Feliigyeleti jogkdrt gyakorol a demokratikusan vdlasaott resttiletek iildseir6l
k6sziilt jegyzrikdnywek, hatrtozatok elkiildnitett nyilv6ntart6sa, karbantarr6sa felett;

18.3. Az egyestileti Eln6k megbizisa vagy akadrilyoaat6sa eset6n, mint eln<iki
feladatokat ellit6 tisasegvise16, az elntiki jogkrirben meghatii.rozottak szerint jrlr el.

VII. A SZAKMAI ELNOKHELYETTES:

I 9. Feladatai:

I 9.1 . Kdzremrikiidik a szakmai dll6sfoglal6sok kialakitrisribaq az 6lkisfoglalishoz
sziikseges kiserletek gyakorlati megoldrisriban,

19.2. Feliigyeli 6s ellen<irzi a Vezet<i Szaktanricsad6 eltal iranyitott orszigos
szaktaniicsad6i hii6zatot 6s annak munkdjdt.
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VIII. A NEMZETKOZI KAPCSOLATOKERT
FELELoS ELNOKHELYETTES :

20. Feladatai

20.1. Az Elndkkel egyetertdsben r6sa vesz a nemzetk6zi kapcsolatok ki6pit6s6ben,
t6mogatja az Elndk nemzetkdzi munkrijrit;

20.3. Kiilkapcsolati vonatkozlsiban r6sZ vesz a Magyar M6h6szeti Nemzeti Progtam

kidolgozislban. Felelos a NP teljesit6sr6l k6szitett jelent6sek elk6szitdseben;

20.4. Az Elnttk megbizisabol rdszt vesz minden olyan nemzetkdzi szeruezet iilesdrL

amelynek tagla az Egyesiilet;

20.5. Szakmai anyagok lefordit6saval segfti az OMME Hivatal munk6j6t.

IX. AZ ELNOKSEG

2l . Altalanos rendelkezesek 6s feladatok:

21.1. Az Elndksdg iil6seit az Elndk hivja 6ssze. Az Elndksdg til6s6nek id6pontjdt
megeltiz6en legal6bb 15 nappal az elntiksegi tagok 6s meghivottak r6sz6re a

napirendi pontok felttintetdsevel meghiv6t kiild postai, illetve elektronikus (E-mail)
riton;

21.2. Az Alapszabaly rendelkezdseinek megfelel6en az Elndksegi iildseken legakibb 6 f:
meglelen6se kdtelez6 az 6rv6nyes dtint6sek meghozatal6hoz;

21.3. Az Eln6ks6g ddnt6seit egyszerii sz6ttibbseggel hozza, szavaz tegyenl6s6g esetdn az

Elndk szavazata dtint;

21.4. Amennyiben az Elndkseg tagiainak szima 8 fii alii cs<ikken, a hiinyz6 elndksdgi

tagokat a V6lasz6si szabilyzatban foglalt rendelkezdsek betart6sa mellett potolni
kell, a legkdzelebbi Kiilddugl.til6sen Jeldlti Bizottvigot kdtelesek v6lasztani a
ktlddttgytil6si tagok;

21.5. Az Elndkseg lagSai az elndksegi hatrirozatban rdgzitetten 6s hateriddt megszabva a

meghatrirozott 6s viillalt szakteriileten tev6kenyen kattelesek a kijeldlt feladatokban
resa venni, a feladatok teljesit6se 6rdekeben munkacsoportot is ldtrehozhatnak;

21.6. Az Eln6ks6g tagiai 6ruill6an nem jogosultak az Egyestilet kdpviselet6ben eljiiLrni,

kiziLr6lag az Eln6k ir6sbeli meghatalmaz6sa eset6n;
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20.2. Meghatairozott nemzetkdzi feladatok eset6n helyettesiti az Elndk6t;



21.7. irasbeli javaslatot b6rmely Elndksdgi tag eldterjesahet, az iildst megeltizrien
legal6bb 5 nappal, sz6beli el6te{esa6st az Elndksdgi iilds kezdetekor is eki lehet
tedesaeni;

21.8. Az Elndks6gi til6seken els6sorban a ddnt6seket ig6nyl6 - a meghatiirozott m6don
el6kdszitett-iigyeket kell megtiirgyalni. Ezt kdvet6en a tdj6koztat6 jellegiieket, majd
az egyebeket. Csak ea kdvetheti a kdtetlen, avagy rendszerbe foglalt eszmecsere;

21.9. Az Ellen<irz6 Bizottsrig Elndke 6s a hivatalvezet<i az Elndksegi iildsek rilland6
meghivottjai, akik tanicskozisi joggal vesznek rdszt az iildseken. Az iildst
megel6z<ien inisban - elektronikus fornuiban is - javaslatot tehetnek az egyes
napirendi pontokkal kapcsolatban;

21.10. Az EB elntikdnek joga hogy az ElleniSrziS Bizotts.ig tagjai kdziil -akadiilyoaatds, vagy szakmai indokoka tekintettel-EB tagot delegriljon az Elndksegi
ii16sekre;

2l.ll. Az Elndks6gi iildsekre k<itelez<i meghivni a vezeto szaktandcsad6t, a nemzeti
program koordiniitort, valamint az OMME Magyarorszig Kft. tigyvezet6j6t.

X. AZELLEN6RZ1BtzorrsAc

22.Feladata

22.1. ElleniSrzi az Egyesiilet tdrv6nyes mrikddds6t, tigyrendjdt maga 6llapitja meg;

22.2. Az Elndkseg r6sz6re sz6l6 hatfuozatot a bizottsig Elndke kdteles el6terjesaeni a
legkdzelebbi Elntiks6gi iildsen, a bizousig brlrmely hat6skdrdbe tartom k6rd6sben
kezde mdnyezhet e hdk sdgi hatfu ozathozatall.

XI. AZ ETIKAI ES FEGYELMI BIZOTTSAG

23.1. A;z Etikai 6s Fegyelmi Bizottsiig feladata az Etikai ds Fegyelmi Szabiiyzatban
foglaltaknak megfelel6en etikai,/fegyelmi tigyekben az eljrirrist lefolyatni ds a
fegyelmi hatdrozatot meghozni, az tigy stlydnak megfelel6en szankcion6l.

XII. A KULDOTTGYULES

24. A helyi es ttnall6 szervezetek elndkeinek kiv6tel6vel a kiildtitteket a helyi 6s 6nrill6
szervezetek k6zgyiil6se egy naptiiri dwe, hatrirozott id6tartamra viiasa.la egyszeni
sz6tdbbsdggel. Kiv6telt kdpez ez al6l, ha az 6n6ll6 szervezet Alapszab6lya vagy
Szervezeti 6s MriLk<td6si Szzbitlyzzla misk6ppen rendelkezik;
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23. Feladata:



25. A kiildd$ek a termekii, valamint feldolgoz6i tagok ktiztl kertilnek megvdlasarlsra.
Amennyiben az oniili tagszeNezet Alapszabrilya, vagy Szervezeti ds Miikddesi
Szab|ly zata lehet6v6 teszi, p6tkiilddttek is vrllasahat6k;

26. A kutdottet csak egy jogcimen illeti meg k6pviseleti jog. A megvrllasztott ktildott
mindazokban a kdrddsekben, melyekben a Kiild6ttgnildsnek van hataskdre, koteles
megismerni az 6t megviilasz6 tagsigi kiir v6lem6nydt, javaslat6t 6s ezeket
k6pviselni;

27. A Kiilddttgl,rildsen beltil a termel<ii, valamint a feldolgoz6i kiild6ttek tagozatokat
alkotnak;

28. A Kiilddttgyiildsen a termel6i 6s a feldolgoz6i tagozat egytittesen, 6vente legakibb
k6tszer iil6sik a Kiild6ttgytil6s keretdben;

29. A Ktlddttgyiilds adott ewe drvdnyes l6tszimrit az Alapszabrilyban leirtak szerint kell
megiillapitani. Osszet6tele: 50% termel6i, 50 % feldolgoz6i tag;

30. A kiilddtti megbizatris megsziinik:
a) a tags6gi viszony megszrindsdvel (a tagsrigi viszony megsztndsdnek napj6n),
b) a k[ld6tt elhaliloz6srival (elhaldlozisa napj6n),
c) a megbizatas hatriridej6nek lejrirtival (a lejrirat napjrin),
d) lemondrissal (a lemondris hat6lyba l6pes6vel),
e) a Egyesiilet, tinrill6 vagy helyi tagszervezet megsztn6s6vel (a megsztines napj6n).

31. A ktildittt ktilddtti megbizat6sar6l a helyi vagy 6ndll6 tagszervezetnek eljuttatott
frdsbeli nyilatkozattal mondhat le. A lemond6 nyilatkozatot az Egyesiilet kdteles
tudomilsul venni.

XIII. AZ ORSZAGOS VEZET6SEG

32. Az Ors,;gos Vezet6seg az Egyestiletnek nem vezet6 testiileti szerve, hanem
t6jdkoaat6 forumak6nt miiktidik, amely a Ktilddttgnil6snek van aldrendelve. Ul6seit
dvente legakibb kdtszer 6ssze kell hivni;

33. Az OrszAgos Vezet<isdg tagja a vezet6sdgi iil6st megel6z6en k6teles a helyi vagy
dnrillo tagszervezet kdzgyiil6s6n a tagvig javaslatait, dszrevdteleit megk6rdezni, es
ezeket a vezet6segi iil6sen el6terjesaeni.

XIV. A TAGSZERVEZETEK

34. Az 6ruill6 szervezetek az Egyestlettel megk6tend<i egyiittmiikdddsi meg6llapodris
al6inis6val vrilnak OMME tagszervezettd;

35. Az dftill6 szervezetek kOtelezettsegei:
a) taglista kiilddse 6s tagdij befizetdse minden 6v rni,rcius 31. napj6ig,
b) a nuircius 31, napja utri.mi tagdij befizet6sekkel kdtelesek legal6bb havonta

elsziLmolni,
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c) tagszervezeti eln6kvriltas esetdn kdteles en<il - k<izgyiil6si jegyztikdnlv
mell6kelis6vel - l5 napon beliil drtesiteni az Egyesiiletet,

d) Kdteles a termel6i 6s feldolgoz6i kiilddttek adatait (ndv, lakcim, el6rhet6sdgek)
Kiilddttgyiil6seket megel6z<i harmadik munkanapon 12.00 6nlig megktildeni az

OMME Hivatalinak.

36. Nem 6niiLll6 tagszervezetek az OMME helyi szervezetei, 6nill6 jogi szemelyis6ggel
nem rendelkeznek;

37. A helyi tagszervezetek kdtelezettsdgei:
a) taglista ktilddse 6s tagdij befizet6se minden 6v mdrcius 3 I . napj6ig,
b) a m6.rcius 31 napja ut6ni tagdij befizet6sekkel kdtelesek legaftibb havonta

elszimolni,
c) tagszervezeti elndkvdltris eset6n kdteles err6l - ktizgyiildsi jegyztik6nyv

melldkel6sdvel - l5 napon beliil 6rtesiteni az Egyesiiletet,
d) Kdteles a termel6i 6s feldolgoz6i kiilddttek adatait (n6v, lakcim, eldrhet6segek)

Ktildottgyiil6seket megel6z6 harmadik munkanapon 12.00 6rriig megkiildeni az

OMME Hivatakinak.
e) Kdteles a p6nzforgalmi jelentdsdt (eredeti szimftlk, bev6teli-, kiad6si

pfirztdrbizonylat. penzamapl6, dsszesitett pinzforgalmi jelent6s) negyed6vet
kdvet6 h6nap 15. napjdig megktildeni az OMME Hivataliinak,

f) Kdteles az 6ves leltrirrit (t6rgyi eszk6zdkr6l, pdnzeszkdzr6l) trlrgy6vet kdvetkezd 6v
janurir l5-ig megkiildeni az OMME Hivataldnak,

g) Kdteles az elmdleti, bemutat6 elSadiisokr6l sz6l6 bizonylatokat az esem6nyt k6vet<i

5 napon beliil megkiildeni az OMME Hivataftinak.

XY. AZEGYESULET TAGSAGA

38. Az Ors"igos Magyar M6h6szeti Egyestilet olyan nyitott szervezet, amelynek

dnkdntes bel6pes ritjrin brirmely, a mdh6szeti iryazatban 6rdekelt termdszetes 6s jogi
szemdly tagja lehet, tovebb6 tagia lehet minden olyan term6szetes vagyjogi szemely,

aki tevdkenysdg6vel a m6h6szeti Agazatot kivrinja segiteni, tovAbb6 tevdkenys6g6vel

segiteni kivinja az Orszitgos Magyar Mdh6szeti Egyesiilet 6ltal kitiizdtt cdlok

e1616sdt, illetve szimpatizil az Egyesiilet 6ltal folyatott tevdkenys6ggel.

39. Beldpds kiziaolag helyi vagy 6n6ll6 tagszervezetnel lehetseges, egy6ni elbiralds
alapj6n. Aki az OMME tagia kivrin lenni, az Egyesiilet honlapjrin kdzzdtett beldpdsi

nyilatkozatot kdteles kitdlteni es helyi vagy 6n6ll6 tagszervezetehez eljuttatni,
valamint ezzel egyidejrileg kdteles megfizetni a tagsagi dijat.

40. A tag azan tagszervezetn6l szimit OMME tagnak, amelyben adott 6vi tagdijrit

megfizette, a laghoz kapcsol6d6 jogokat ezen lagszqrvezet gyakorolja adott 6we
vonatkoz6an.

4l . Beldpds sordn a tags6gi jogviszonyban a kistermel6i elelmiszer-termel6s, -elo6llitds

6s - 6rt6kesites feltdteletSl sz6l6 5212010. 0V.30.) FVM rendelet alapjtin

engeddllyel rendelkez5 tag feldolgoz6i, illetve ilyen engeddllyel nem rendelkez<i tag

termel6i besoroliisit nyilatkozat ttjen kell megdllapitani-
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42. Az egy'ni tag kUlditttet v6lasahat, kuldittt6 v6lasahat6, vezetri tisZsegvisel<inek
jelti lhet5 helyi vagy tin6ll6 tagszervezete k6zgyiil6sen.

43. A tag az 6t a Kiilddttg),lildsben k6pviselo kiilddtt6l, illetve az Egyestilet testiileti
szerveinek taglait6l b:irmikor, brirmilyen szakmai, vagy az Egyestiletet 6rint6
kerdesben felvikigositrist, inform6ci6t, tajdkoztat6st k6rhet;

45. A tagnak kezdem6nyez6en, a c6lok el6r6set segit<ien kell kdzremiikddni az Egyesiilet
munk6j6ban, tevdkenys6gdben;

46. A tagnak a tagdijat a vonatkoz6 Kiilddttgyiil6si hatarozatnak megfelel6erl illettileg
az Alapszabiiy 6ltal meghatdromtt id<ipontban, rendszeresseggel 6s m6rt6kben be

kell fizetnie;

){YI. AZ OMME HIVATALA

47. Az Egyesiilet alkalmazottai az OMME Hivatalanak munkavrillal6i.

48. Az OMME Hivatal6t a hivatalvezet<i ir6,nyitja. A munka szervezdsdt megbizavlval
6s feltigyelet6vel az lrodavezeti is ell6thatja.

49. Az operaliv miik6d6s 6rdek6ben a hivatalvezet6 munkadrtekezletet tarthat, amelynek
r6sztvev6i: az Egyesiilet alkalmazottai, avezelo szaktanacsad6 ds a nemzeti program
koordin6tor.

50. A hivatalvezet6 jogai:
a) Az Elntik meghatalmazisa alapjin az Egyesiilet eseti jellegii k6pviselete,

b) A KUldttttgyul6s 6ltal elfogadou munkaterwel 6s kciltsegvet6ssel 6sszhangban

kdtelezetts6gek viillaliisa"

c) Munkdltat6i jogok gyakorlisa az Egyesiilet alkalmazotlai felett,

d) Utasitrisi jog gyakorlelsa az Egyesiilettel v6llalkoz6i szerz6d6sben iiLll6 termdszetes

vagy jogi szem6lyek felett,

e) Iranyitj4 ellen6rzi 6s feliigyeli az Irodavezet6, a Nemzeti Program Koordiruitor 6s

a vezet6 Szaktan:icsad6 tev6kenys6g6t,

f) Az egyesiilet testiileti til6sein val6 r6szv6tel,

g - Az Elndk elozetes t Ajdkoztatisa mellett utalvriny ozis a j6vithagyott kdltsegvet6s
keretein beltil.

il

44. A tag kdtelessege betartani az 6rvenyes jogszab6lyokat, a Egyestilet Alapszab6lydt
6s egy6b szabAlyzatait, valamint a vezsto testtiletek 6ltal j6vdhagyott hatiirozatokat,
illetve szakmakdzi meg6llapodisokat;



51. A hivatalvezet6 feladatai:

a) Az OMME Hivatal jogszeni mrikdddsenek 6s gazd6lkod6sinak biaositris4

b) Az Elndk meghatalmaz4sdval az Egyesiilet kdpviselete hazai 6s nemzetkdzi
szinten,

c) Az OMME Hivataliinak operativ irrinyitrisa,

d) A Kiilddttg)'ril6s 6ltal j6vShagyott munkatervnek a v6grehajtrisa a j6vihagyott
kdlts6gvetds alapj6n,

e) Az Elndksdg 6s az Elniik munk6jinak segitdse,
jegyz6k<inyveinek elk6szittet6se,

AZ elndks6gi tildsek

f1 A Kiildtittgyul6s ds az Eln6kseg hatArozatainak v6grehajtrisa 6s v6grehajtatris4

g) Munkaertekezletektartiisa,

h) A munkdltat6i jogok gyakorlisa az Egyesiilet minden munkav6llal6ja esetdben,

i) A kinevezds. az elmozditas, a bdrez6s, a bdren kivtili juttatrisok, valamint
jutalmazils esetdn kdteles e16 zete*n az Egyesiilet Elndk6t t6jdkoztatni,

j) A munkat6rsak munkrijrinak 6rtdkel6se,

k) Az egyesiilet iigyirat 6s adatkezeldsdnek. illetve v6delmdnek biaositrisa ds
irinyitrisa,

l) Polgdri jogi szerz6ddsek el6k6szit6se. a szerz6d6sben foglaltak teljesit6s6nek
ellen6rzdse.

m) Szervezi 6s irdnyitja az Egyestilet iiltal rendezett orszlgos rendezvdnyek
el6k6szit6sdt, lebonyo litrisat,

n) El6k6sziti 6s szervezi a Kiilddttgyiilds, az Orsz6gos Vezet6sdgi, valamint az
Elndks6gi tildsek jegyz6kcinyveinek vezet6s6t, nyilv6ntartdsit 6s a hatdrozatok
trira (hatarozatok k<inyve) rilland6 naprak6sz iillapotban val6 tartris6t,

o) IrdLnyftja 6s dsszefogja az OMME marketing tev6kenys6g6t.

52. Az todavezet6 feladatai:

a) Javaslatot tehet az OMME hivatalvezet6jenek a beosaottak felment6sere,

b) Az Egyesiilet alkalmazottainak utalviinyozni a j6vriLhagyott ktiltsegvet6s keretei
kdztttt,

c) Az iroda miiktid6senek szervezdse,

d) Az iroda rlltal miikddtetett programok ir6nyit6sa,
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e) Az iroda 6s a helyi tagszervezetek teljes p6nziigyi 6s szakmai adminisztnici6ja.

53. A vezet6 szaktaniicsad6 jogai 6s feladatai:

a) lrrinyitja 6s ellen<irzi a megyei Szaktan6csad6k munk6j6t, ennek 6rdek6ben
szem6lyes ellen6rz€st is v6gez, melyrSl irdsban kdteles jelent6st k6sziteni,

b) Ellen6rzi 6s 6rt6keli a Szaktanicsad6k jelentdseit, beszimol6it. ElsS fokon
elbir6lja javaslataikat,

c) Ellen<irzi 6s igazolja a Szaktaruicsad6k elszimoliisait, valamint az elvdgzett
munkijukat,

d) Felel6s a Nemzeti Programban szerepl6 t6mogat6sok min6l magasabb szintti
ig6nybev6teld6rt ds annak gyakorlati megval6suliis66rt,

e) Tartja a kapcsolatot az egyestileti Elnttk dltal meghatiirozott hattiskdrben a Magyar
Allamkincstiinal.

f) Kdteles havi rendszeres#ggel beszrlmol6 jelent6st kdsziteni a Magyar
Allamkincst6r 16 szere, a vezelo Szaktanicsad6i kdrben vdgzett tevekenysegdr<il,

g) Segiti az Egyesiilet tagnyilv6ntart6 rendszerdnek naprak6sz nyilvrintartisrit,
fej lesa6s6t,

h) Ellen6rzi a szaktanacsad6i hal,6zal iital rdgzitett nyilvdntartris naprakdszseg6t,

i) Szaktaruicsad6 szerztiddsszeg6se esetdn kdteles 6rtesiteni az Egyes[let Elndkdt 6s

hivatalvezet6j6t,

54. A szaktandcsad6k:

a) A Szaktanecsad6k a sajrit kiirzettikben tartott el6addsaikdrt dijazasban 6s ktildn
kdlts6gt6rit6sben nem rdszesiilhetnek,

b) El6ad6i dij 6s k6ltsegtdrit6s szaktanicsad6 esetdben csak akkor szlrnolhat6 el, ha

az OMME-val szaktaniicsad6i tev6kenys6gre k<ittitt vrillalkoz6i szerz6d6sben

nevesitett megyen ds tev6kenysdgi k6rdn kiWli t6m6ban tart el6adrist,

c) Orszigos rendezvdnyeken val6 tevekeny rdszvdtel 6s k<izemiikdd6s eset6n sem
rdszestilhetnek dijaz;isban, illetve kiikin k6ltsdgl6rit6sben,

d) Az Orszdgos Vezet6s6gi iil6sen, a Kiilddttgytl6sen, az OMME Kongtesszuson,
valamint a viliigtalalkoz6n a jelenldtiik kritelezo,
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e) Az OMME iiltal szervezett kdzponti rendezvdnyeken. a vezeto szaktan6csad6
beosaiiseinak megfelel6en. kotelezo a r6szv6teliik,

0 A szaktanicsad6k vrillalkozisi szerzriddset hatiirozou id6tartamra a Nemzeti
Program id6intervallumilra kell kdtni.

g) A szaktarulcsad6 kdteles a vrillalkoz6i szerz6d6sben foglaltakat betartani.

h) A v6llalkozisi szerz6ddseket az Egyestilet eln<ike irhatja al5,

i) A vezet6 szaktanilcsad6 javasolhatja bri.rmely szaktaruicsad6i vrillalkozasi
szerzodds egyo ldalt felmondrisit az Egyestilet Eln6kdnek.

55. A nemzeti program koordinritor jogai ds feladatai:

a) Az Egyestilet kdpviselete a nemzeti programmal kapcsolatos kdrd6sekben,

b) A magyar mdhdszeti nemzeti program tervezet6nek elk6szit6se,

c) Tan6cskozisi joggal r6szt vehet az egyesiilet szakmai k6rd6sekkel foglalkoz6
testtileti tilds€in.

d) A magyar mdh6szeti nemzeti program szakmai ir6nyitrisa,

e) A magyar mdh6szeti nemzeti program teljes k6rii adminisztrdcioj6nak biaositrisa

f) A magyar m6hdszeti nemzeti programmal kapcsolatos p6nztigyi elszimolis ds
jelent6sek k6szit6s6ben rdszvdtel,

g) Szakmai jelent6sek ds statisztikdk, nyilvrlntart6s k6szit6se,

h) Havi jelent6st kdszit a magyar mdhdszeti nemzeti program v6grehajtrMval
kapcsolatban,

i) Folyamatosan tartja a kapcsolatot a Magyar Allamkincstiirral a nemzeti program
tigyint6z6si fo lyamataiban,

j) Elkdsziti a magyar mdhdszeti nemzeti progftunmal kapcsolatos 6ves beszimol6t,

k) Felel6s az Egyestilet honlapjrinak magyar mdhdszeti nemzeti programmal
kapcsolatos tartalmainak folyamatos vezetdsedrt, karbantartdsA6(, hirek
felt6lt6sedrt,

l) Az Elniik d6nt6s6t kdvet<ien koordiniiLlja a mezvizsgalatokat. Felel<is a m6zmintak
6venk6nti elktildnitett rakt6roz6sri6rt, amellr<il naprak6sz nyilvrintart6st vezet,

m) Felel<is az 6venk6nti M6heg6szs6giigyi ismeretek c. kiadv6ny kiaddsd6rt.
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XVIII. Alrar-ANosHaurOnpsr szReALvor

56. Munk6ltat6i szabiilyok:

56.1 . Az alkalrnazottak
Az Egyesiilet alkalmazottainak munk6ltat6ja az OMME hi\xatalvezet6F. A hivatalvezet6
felett a munkriltat6i jogokat az Egyestilet Elndke gyakorolja.

56.2. A munkaviszony ldtrejdtte
Az Egyesiilet az alkalmazottakniil a beldpdskor ir6sbeli munkaszerz6d6sben lat&ozzz
meg azl, hogy az alkalmazottat milyen munkakdrben, milyen felt6telekkel 6s milyen
mertdkri szemdlyi alapb€rrel foglalkoaatja.

56.3. Az Egyesiilet a kdvetkezi szerz6d6stipusokat alkalmazza:

a) Hatrirozatlan idejii - Azokban a munkakdrtikbeq amelyek hosszri trivon

meghatiirozouak az egyesiilet feladatainak vegrehajtiis6hoz.

b) Hatrirozott idejti - Els<isorban kamp6nyok 6s projektek rdszfeladatainak

v6grehajtrisara, meghatiirozott feladatra alkalmazott szem6lyek eset6n.

c) Megbizisi szerz6d6s - Els<isorban r6szfeladatok eseten.

56.4. A munkarend

Az Egyesiilet a k6vetkez6 tipusri munkarendek szerint foglalkoaatja alkaknazo$ait,

amelyet minden esetben a munkaszerz6ddsben rdgzit:

a) Kdtdtt munkaid6: Az irodai alkalmazottak foglalkoaatrisa alapesetben heti 40

6r6barL k6ttitt munkaid6ben td(6nik. Amennyiben a munkarend nem keriil ett6[

eltdr6en meghat6rozAsra, H-CS 8-16.30, P 8-14 6niig tart.

b) Ktitetlen munkaid6: A hivatalvezet6 kdtetlen munkaidtiben dolgozik.

56.5. Szabads6g

Az Egyestlet minden dolgoz6j6t megilleti a t6rv6ny szerinti szabadsag. A szabadsig

kivetel6nek ig6ny6t legaldbb a szabadsig igdnybev6tele el6tt I h6ttel jelezni kell. Az
dves szabadsiigot kdvetkezri 6v miircius 31 .-ig ki kell venni.

5 6.6.A munkavd gzds dijazisa
Az Egyesiilet alkalmazottai a kdvetkez<i b6rez€sekben rdszesiilhetnek, amelyek kdziil a
fix havi b6rez6s tekinthet6 alapesetnek:

a) Fix havi b6r: A munkarendben meghatarozott munkaid6 ledolgozisa utAn jer6

b6rez6s, amelyet a munkaszerz6dds rdgzit.

b) Jutalom/pr€mium: Az alkalmazottak 6ves 6rt6kel6se alapjrin a hivatalvezea az

Elntik engeddly6vel maximum lz havi Vrezisnek megfelel6 jutalmat 6llapithat
meg. Az Elndk a hivatalvezet6 eseteben maximum Yzhavi birezdsnek megfelel6
jutalrnat rillapithat meg.
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56.7. A munkaviszony megszrindse

A munkaviszony megszrindsere a ktivetkez<i esetekben kerUl sor:

a) A munkavrillal6 6s a munkriltat6 k6zds megegyezdsekor,

b) A hat6rozott idejti szerz6d6s lejrirtakor,

c) A szerz<idds bdrmelyik fel 6ltal tdrtdnt egyoldahi felmondrisakor,

d) A szerz<idds felmondrisrira sor keriilhet a munkavdllal6 munkakiir6nek
6tszervez6sekor,

56.8. A leszamol6 dolgoz6nak minden egyesiileti tulajdoni nila l6v6 iigyiratot,
dokumentumot, trirgyi eszkda le kell adnia. Csak ennek fej6ben adhat6k ki szAmAra

az igazoftisok.

56.9. A munkavdllal6 a munk6ltat6 dltal rendelkez6s6re bocsritoft ds leltriri
nyilviintartasban a neve alatt szereplo eszkdzrik rendeltet6sszeni haszruilatdra

k6telezett.

56.,10. A munkavillal6 a munkaviszonyiib6l ered6 kdtelezettsdgdnek vdtkes
megszegesdvel okomtt kiir6rt kfuteritdsi felel6sseggel tartozik. SziLnddkos

k6rokozis eseten a munkav6llalo a teljes kart kdteles megteriteni.

56.11. Az egyestileti tulajdonri g6pj6rmiiveket kizAr6lag egyesiileti c6lra szabad

haszn6lni. A g6pkocsi haszniiatii az Egyesiilet Elndke enged6lyezheti.

56.I 2. Adatok 6s informrici6k kezelese 6s vddelme:

A munkav6llal6 minden, az Egyesiileti munka sor6n keletkeztetett, valamint haszruilt

adatot 6s inform6ci6t kdteles bizalmasan kezelni. Minden ilyen adat ds infornuici6 az

Egyesiilet tulajdonrit kdpezi. A munkav6llal6 feladatkdr6ben keletkezett adatok

biaonsigos tarol6sd.r6l kdteles gondoskodni 6s a munkaviszony megsztntekor minden

dokument6ci6t felettese rdszdre iitadni.

56. I 3. Titoktartrisi k6telezettsdgek

A Munkav6llal6 a munkahelydn kivtil is a Munkriltat6 6rdek6nek megfelel6 magatartAst

kdteles tanirsitani. Ennek keret6ben kiil6n6sen tilos:

a) a Munkeiltat6niil szerzett ismereteknek, iizleti kapcsolatoknak brirmilyen
form6ban tdrt6n6 felhaszniilisa, ezek harmadik szemdly tudonr6s6Lra hozatala,

b) a Munkiltat6 tevdkenys6gdre vonatkoz6 brirmely adat harmadik szem6ly r6sz6re

l6rl6ni3 hozzAf5rhetdvd t6tele, idedrtve azokat is, amelyek az Ugyvedi titokartas
hatrllya ali tartoznak,

c) a Munkriltat6 j6 hirnevdt, hitelkdpessdg6t sert6 vagy veszelyeztet6 tdnyek

ellitasq hireszteldse, vagy egy6b erre utal6 rnagatartes tanisitAsa.

56.14. A munk:iltat6 krirt6rit6s fizet6sere kdtelezheti a Munkavilllal6t, amennyiben a

fent err itett pontok kdziil brirmelyiket megszegn6.
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57. Nyilv6ntartdsi szab6lyok:

Az Egyesiilet az egyes tdrv6nyeknek 6s jogszaMlyoknak megfelekien nyilv6Lntartrlsokal

vezet. A nyilvrintartrisokkal kapcsolatos szab6lyokat tu egyes kieg6szit<i szzbiiyzatok
tartalmazzik .

58. Kdpviseleti 6s felekissegi szabalyok:

a) Az Egyesiiletet 6ltalinosan egy szem6lyben teljes joggal az Eln6k kdpviselheti
hazai 6s nemzetkdzi szinten egyarant.

b) Meghat6rozott k6rddsekberL az Elndk meghatalmazrisAval az Alelndk(6k), az

Elndkseg tagjai, illetve a hivatalvezet<i is egy szemdlyben k6pviselhetik az

Egyesiiletet.

59. Cdgszerii aldirris:

Egy szem6lyben teljes kdriien az Elntik irhat ali. Az Eln6k nreghatallnaz/r,aval az

Ateln6k(6k) 6s a hivatalvezetd irhat all.

60. Belyegzo haszniilata:

a) Egyesiileti belyegz6k mindazok a belyegz6k, amelyek az Egyesiilet hivatalos
elnevezdsdt tiintetik fel. A belyegz<ikkel elkitott, c6gszeriien alilirt iratok tartalma
kdtelezetts6gvallal6st, jogszerz6st, jo916l val6 lemond6st jelent.

b) Az egyesiilet belyegz6it az OMME Hivataliiban kell nyilvintartani. Az 6tvev<ik

szemdlyesen felekisek azok meg6rzds6drt.

61 . Nyilatkozatok a mddia szimiira
A m6dia szAmira teljes kdrtien az eln6k, az Eln6k meghatalmazisival az Alelndk(6k),
az Elndks6g taglai, a hivatalvezsl , a vezeto szaktaruicsad6 6s a megyei szaktanricsad6k
jogosultak nyilatkozri.

XIX. KIEG E SZ|T 6 SZ AB ALY ZATOK

a) Gazddlkod6si szabilyzat

b) P6nzkezeldsi szzbAlyzzt
c) Kittintetdsi szabelyzat
d) Etikai- 6s Fegyelmi szabllyzat
e) Vilasa6si szabdlyzat
f) Iratkezeldsi 6s iratselejtezdsi szzb lyzat
g) Belsd adatv6delmi 6s adatbiztons6gi szzbirlyzat
h) Marketing szabilyzal

s$$
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Jelen Szabiilyzatot az OMME Elndksege az Alapszabilyban foglalt felhatalmaz4sa
alapjin, 2022. februdr 09. napjiin megtartott iil6s6n EH 2.12022. szAmt hatinozz,tiJal
hagyta j6vri azzal, hogy a Szabiiyzat rendelkez6sei 2022. iprilis 04. napjrin l6pnek
hat6lyba.

Budapest, 2022. februir 09.

Bross P6ter
Orszigos Magyar M6h6szeti Egyesiilet
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