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Jegyzőkönyv 
bizottsági ülésről 

 
Időpontja: 2016. június 09. 15:00 
Helye:       Budapest, Tűzoltó u. 39. – OMME iroda 

Jelen vannak: Halász Balázs, Dr. Körmendy-Rácz János, Kővágó Károly, 

Somogyi-Magyar József; Szlávik Orvos Mária - EB tagok  

Határozatképesség: EB-elnök megbízottja megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. 

Napirend: Az előre megküldött meghívó szerint, de az 1. és 2. napirendi pontok sorrendi 

cseréjével. (a 10:00-kor kezdődött, de elhúzódó elnökségi ülés miatt) 

 

1. napirendi pont: 2016. évi EB-munkaterv összeállítása 

A korábban elektronikus úton előzetesen egyeztetett, és a meghívóval megküldött 2016. évi 

bizottsági munkaterv javaslatot az EB- elnöke megbízása alapján Somogyi-Magyar József, 

ismerteti. A bizottsági tagok az egyes feladatok végrehajtását önkéntes vállalással, lehetőség 

szerint egyenlő arányban, figyelembe véve az egyenlő munkaterhelést felosztották egymás 

között. 

15:55-kor Ficzere Péter a bizottság elnöke is csatlakozik az üléshez. Rövid tájékoztatást kap a 

munkaterv addigi megvitatásáról, megteszi saját vállalását. A munkaterv kiegészítésére, ill. 

módosítására két javaslat érkezik. Az éves munkatervet és a kiegészítéseket a bizottság 

egyhangúan elfogadja. A végleges munkatervet jelen jegyzőkönyv 1.sz.-ú melléklete 

tartalmazza. 

(A jegyzőkönyv véglegesítése előtti napokban munkatervi javaslat érkezett Körmendy tagtárstól, 

erről az EB elektronikus levélben dönt.) 

 

2. napirendi pont: tájékoztatás az egyesület aktuális ügyeiről 

A délelőtt kezdődött és az EB ülés idején még be nem fejezett elnökségi ülésen elhangzottakról 

az ott résztvevő EB elnök röviden tájékoztatta a bizottság tagjait. Az Elnökségi ülés főbb témái: 

• módosított alapszabály és újonnan választott egyesületi vezetőség bírósági bejegyzése 

folyamatban van, 

• IBM szerződést az korábbi döntésnek megfelelően megkötötték az informatikai rendszer 

telepítését megkezdték, 

• OMME M.o. Kft.-nél kialakult helyzet (ügyvezetés, lapkiadás folyamatossága) 

megoldására tett intézkedések ismertetése, 

• elnöki javaslat u.n. munkacsoportok létrehozására, ezzel kapcsolatos feladatok, 

eljárásrend, ütemezés megvitatása, 

• mézpiaci helyzet és az idei akácméz termelési szezon értékelése, erről szóló elnökségi 

nyilatkozat tartalma, 

• marketing alapból igényelt támogatások elbírálása, 

• egyebek (erről Ficzere P. kérésére az időközben véget ért elnökségi ülésről érkező 

hivatalvezető tájékoztatta a bizottságot.) 

 

3. napirendi pont: a bizottság ügyrendjének megvitatása 

Az előzetesen megküldött ügyrend javaslatot a bizottság tagjai megvitatták, az ülésen javasolt 

módosításokkal, javításokkal kiegészített ügyrend szövegét jelen jegyzőkönyv megküldésével 
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párhuzamosan, elektronikus úton megkapják a bizottság tagjai. A végszavazást követően 

intézkednek az ügyrend honlapon történő közzétételéről. 

A bizottság egyetért abban és javasolja, hogy a testületek (elnökség, OV) és az állandó, vagy 

ideiglenes bizottságok, munkacsoportok vagy külön dokumentumban, vagy a módosított SzMSz-

ben – hasonlóan az EB-hez – szabályozzák és rögzítsék írásban eljárásrendjüket. 

 

4. napirendi pont: állásfoglalás a 2015 évi informatikai audit megállapításai alapján szükséges 

intézkedésekről 

A bizottság tagjai a terjedelmes, több szempont (szakmai, gazdasági jogi) szerinti iratanyag 

áttanulmányozását követően további információgyűjtést tartanak szükségesnek a megalapozott 

álláspont kialakításához, továbbá szükségesnek ítélik a jelenleg zajló informatikai rendszer 

frissítése során feltárt, az előző rendszer hiányosságainak megismerését. 

 

5. napirendi pont: egyebek 

Az előző, összevont vezetőségi üléstől eltelt időszakban a bizottság hatáskörébe tartozó 

megkeresés nem érkezett. 

 

A következő EB-ülés várható időpontja, augusztus második fele, budapesti helyszínnel. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 ………………………. ……………………… ………….……………. 
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