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A KÖZHASZNÚ JOGI STÁTUSZÚ EGYESÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐNYÖK:
-   Nagyobb társadalmi elismertség, támogatottság.
-  Pályázati  lehetőségek,  olyan  anyagi  támogatások  elnyerése,  melyek  során  még
hatékonyabban megvalósíthatók egyesületünk céljai, feladatai.
-  Az SZJA 1%-ára való jogosultság.
-  A vezetői  ülések  nyilvánossága,  a  közhasznúság  tárgykörébe  tartozó  iratokba  való
betekintési jog bárki által történő gyakorlása.
- Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból más is (nem OMME tag is) részesülhet.

A KÖZHASZNÚ JOGI STÁTUSZÚ EGYESÜLETEKRE VONATKOZÓ SZIGORÚBB
SZABÁLYOK:
- A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok.
-  Ezen  kívül  az  Egyesületnek  rendelkeznie  kell  a  megfelelő  erőforrásokkal  és  a
társadalmi támogatottsággal is.

Az  Országos  Magyar  Méhészeti  Egyesület  2012.  és  2013  évi  pénzügyi  adatainak
figyelembevétele  alapján,  a  közhasznú  jogállás  megállapításához  szükséges  mutatók
állapota az alábbi volt:

Erőforrás ellátottsági mutató:

A közhasznú jogi státusz elnyerése érdekében legalább egy feltételnek meg
kell felelni!

Megfelelő  erőforrás  áll  a  szervezet  rendelkezésére,  ha  az  előző  két  lezárt  üzleti  év
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül.

• Megfelelő  erőforrás  áll  az  egyesület  rendelkezésére,  ha  az  átlagos  éves  bevétele
meghaladja  az  előírt  1.000.000  Ft-ot  -  az  egyesület  a    2013.  évben  teljesítette   a
mutató esetében előírt feltételt.

• Megfelelő  erőforrás  áll  az  egyesület  rendelkezésére,  ha  a  két  év  egybeszámított
adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív -  az egyesület a    2013. évben
teljesítette   a mutató esetében előírt feltételt.

• Megfelelő  erőforrás  áll  az  egyesület  rendelkezésére,  ha  a  személyi  jellegű
ráfordításaink  (kiadásaink)  –  a  vezető  tisztségviselők  juttatásának  figyelembevétele
nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét – az egyesület a 2013. évben
nem tudta teljesíteni a mutató esetében előírt feltételt.



Társadalmi támogatottsági mutató:

A közhasznú jogi státusz elnyerése érdekében legalább egy feltételnek meg
kell felelni!

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az Egyesületnél, ha az előző két lezárt
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül.

• Megfelelő  társadalmi  támogatottság  mutatható  ki  az  egyesületnél,  ha  az  SZJA
meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerint  az  egyesületnek  felajánlott
összegből kiutalt összeg eléri a jogszabályban előírt bevétel nélkül számított összes
bevétel  2  %-át   -  az  egyesület  a  2013.  évben  nem  tudta  teljesíteni  a  mutató
esetében az előírt értéket.

• Megfelelő  társadalmi  támogatottság  mutatható  ki  az  egyesületnél,  ha a  közhasznú
tevékenység érdekében felmerült  költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás
felét a két év átlagában - az egyesület a   2013. évben teljesítette   a mutató esetében
előírt feltételt. 

• Megfelelő  társadalmi  támogatottság  mutatható  ki  az  egyesületnél,  ha  közhasznú
tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően -  az egyesület a 2013. évben nem tudta
teljesíteni a mutató esetében az előírt értéket


