
OMME ALAPSZABÁLY 
2014



Általános javaslatok összességében az ASZ
kapcsán
• Az OMME belső szabályzatai legkésőbb 2015. február 28. napjáig

készüljenek el.

• Erdélyi János ASZ tervezetének ismertetése

• Az összeférhetetlenségek szervezeti egységenként/intézményenként
kerüljenek szabályozásra

• Az írásbeli-postai úton történő szavazás rendje ne intézményenként,
hanem egységesen egy helyen kerüljön szabályozásra



Formai módosítási javaslatok

• Az Alapszabályban a felsorolások esetében pöttyök helyett betűrendi
felsorolás (a,b,c..) illetőleg alszámozás (1.1, 1.2.,1.1.1, 1.1.2….)
kerüljön alkalmazásra a könnyebb követhetőség érdekében – ASZB
egyetért, módosítva



I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési 
alapelvei

1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület

Rövidítése: OMME

Javaslat:

Az OMME külföldi elnevezései kerüljenek feltüntetésre.

Az Egyesület angol elnevezése: Hungarian Beekepers Organisation

2. Székhelye: 1094 Budapest Viola u. 50.



3. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közhasznú szervezet, önálló 
jogi személy



4. Az Egyesület célja: 

a) a magyar méhészek összefogása, érdekeik védelme, képviselete,

b) pontos és gyors tájékoztatás, a méhészettel kapcsolatos 
információkról,

c) folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonyságának 
növelése érdekében,

d) fórumok megtartása az aktuális kérdések megvitatására,

e) új szakmai módszerek átvétele, kidolgozása, gyors gyakorlati 
alkalmazásának támogatása, kezdeményezése és megteremtése,

f) tagok gazdasági tevékenységének segítése és szervezése,

g) a magyar méhészeti múlt és hagyomány ápolása,

h) a környezet védelme.



Az előzőek érdekében:

a) A méhészettel összefüggő tudományos tevékenységgel, ehhez
kapcsolódó kutatással, állat és fogyasztóvédelmi törekvések
támogatásával, az Euroatlanti integráció elősegítésével járul hozzá a
hazai méhészet fejlődéséhez,

b) Ezek alapján kapcsolódik az illetékes minisztériumok,
fogyasztóvédelmi szervek és a helyi önkormányzatok közfeladatainak
ellátásához



5. Az egyesület feladata, tevékenysége:
a) A méhészek szakmai képviselete az állami, társadalmi, gazdálkodó és egyéb, valamint nemzetközi szervek

előtt és szervezetekben,
b) Javaslataival, programjaival elősegíti a méhészek szakmai érdekeinek érvényre juttatását
c) Szakmai ismeretek összefogása, kutatása, oktatása, az ehhez szükséges szervezeti keretek kialakítása,

működtetése,
d) Kapcsolattartás az állami, társadalmi, nemzeti nemzetközi szervekkel, szervezetekkel feladatai

megvalósítása céljából, igényt tartva anyagi és erkölcsi segítségükre,
e) Jogszabály/ok/ban ráruházott feladatok ellátása (alvállalkozók esetleges bevonásával is), ideértve a tagok

központi- és Európai Uniós költésvetési támogatásával kapcsolatos kérelmeinek elbírálását, azok
véleményezését, és a mértékükre való javaslattételt,

f) Felhatalmazás alapján igazolások kiadása és adatszolgáltatás a támogatásokat folyósítóknak, elbírálóknak
és egyéb illetékes, érdekelt, vagy érintett szerveknek,

g) Szakmai közreműködés és véleményezés, valamint ezen feladatok ágazati képviselete a hazai és
nemzetközi testületekben, nemzetközi-, hazai és szakmai szabványok, előírások jogszabályok
kidolgozásában, honosításában, adaptálásában,

h) A méhészet marketing tevékenységének összehangolása és végzése, (alvállalkozók bevonásával is),
melynek során bemutatókat, kiállításokat is szervez és kivitelez,

i) Kapcsolattartás az állami, társadalmi, nemzeti, nemzetközi szervekkel, szervezetekkel feladatai
megvalósítása céljából, igényt tartva anyagi és erkölcsi segítségükre,

j) Összejövetelek rendezése mely alkalmat ad arra, hogy a méhészek az aktuális elméleti és gyakorlati
kérdéseket megvitassák és megismerjék, pályázati lehetőségeikről tájékoztatást kapjanak,

k) Az egyesület tagjait szakmai ismeretek bővítése érdekében videofilmekkel könyvkiadással és könyv
terjesztésével segíti,

l) Eljuttatja az egyesületi keretek között kialakított szakmai álláspontokat az arra illetékes intézményekhez,
szervezetekhez,

m) Közreműködik az állami feladatokat képező méhegészségügy gondjainak/feladatainak megoldásában,
valamint a méh védelemben,

n) Támogatja a tájmegőrzési, természetvédelmi és fogyasztóvédelmi törekvéseket,
o) A méz és méhészeti termékek népszerűsítése érdekében bemutatók, mézkóstolók szervezése, valamint

kiállításokon való megjelenés.
További javaslat: az i) alpont kerüljön törlésre



6. Az Egyesületre vonatkozó adatok és tények nyilvánosak. Az Egyesület
a méhészet ügyét felkaroló, azért tenni akaró magánszemélyek, jogi
személyek demokratikus közössége, önkormányzati elven felépülő
szervezeti renddel. A hangsúly a tagok képviseletén, szolgálatán,
szervezetei tevékenységén van.

Javaslatok:

1. Az elnökségi ülések, OV ülések, Küldöttgyűlések nyilvánosak, azokon
bárki részt vehet, hang- és képfelvétel szabadon készíthető.

2. Az elnökségi ülések, EB ülések OMME honlapján elektronikus úton
követhetőek legyenek.



7. Az Egyesület szervezetét, működési rendjét egész tevékenységét úgy
alakítja ki, hogy azok az előzőekben megfogalmazott célokat szolgálják,
egyes szolgáltatásaiban kívülállók is részesedhessenek.

8. Feladatainak megvalósítása során együttműködik országos és helyi
államigazgatási és önkormányzati szervekkel, szakhatóságokkal,
gazdálkodó szervezetekkel valamint a céljait segíteni tudó civil
szervezetekkel és más intézményekkel.



9. Az Egyesület feladatainak megvalósítása, célja megvalósítása,
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet szervezhet és végezhet, ez azonban közhasznú illetőleg
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti, alapvető
feladatainak megvalósítását nem zavarhatja. Gazdálkodási eredményét
nem osztja fel, azokat visszaforgatja közhasznú, alapcél szerinti
tevékenységére. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

10. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.



11. Az Egyesület bevételei: tagdíjból, jogi személyek és saját
vállalkozásainak eredményéből, hozzájárulásokból, költségvetési
támogatásból, adományokból, felajánlásokból, támogatási és pályázati
bevételekből valamint a befizetett személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összegéből állnak.



12. Az Egyesület a Civiltv. 34. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja

Közhasznú tevékenység Közfeladat megnevezése Jogszabályhely

Egészségmegőrzés,

betegségmegelőzés,

egészséges életmód 

segítését célzó

ismeretek közvetítése.

Közreműködés a 

méhegészségügyi

feladatok ellátásában.

A lakosság egészségi 

állapotának javítása, jobb

életminőség elősegítése, az 

egészségügyről szóló

törvényben meghatározott 

célok és alapelvek

érvényesülése.

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről 

144§ (1)-(2)

Egészségkárosító környezeti 

hatások elleni fellépés.

Megfigyelő vizsgálatok 

végzése.

A Magyar Méhészeti Nemzeti

Programról szóló 118/2013 (XII.16.) VM 

rendelet 23-24§

Állategészségügyi feladatok
70/2003 (VI.27.) FVM rendelet

5§ (3)



Nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés,

ismeretterjesztés, 

szaktanácsadás.

Felnőttoktatás

Szakmai bemutatók tartása

2013.évi LXXVII. törvény a 

felnőttképzésről

A Magyar Méhészeti Nemzeti

Programról szóló 118/2013 

(XII.16.) VM rendelet 10§, 14-15 

§

Természetvédelem, 

állatvédelem,

környezetvédelem

A természetvédelmi kultúra 

fejlesztése, a természet

és a méh védelmével kapcsolatos 

ismeretek oktatása,

környezettudatos gazdálkodás 

terjesztése

1996.évi LIII. törvény a természet 

védelméről 64-65§

Katasztrófa-elhárítás

Közterületeken lévő gazdátlan 

méhrajok befogása,

darazsak kiirtása

2011.évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13§ (2), (18)

Közhasznú tevékenység Közfeladat megnevezése Jogszabályhely



Fogyasztóvédelem

Mézek, méhészeti termékek 

minőségének eseti és

folyamatos vizsgálata

1997. évi CLV. tv a 

fogyasztóvédelemről 45§ (1)

A Magyar Méhészeti Nemzeti

Programról szóló 118/2013 

(XII.16.) VM rendelet 21§

Bűnmegelőzés

A közbiztonság javítására 

irányuló, méhek lopását

akadályozó a rendőrségi 

felderítést segítő

tevékenység

A Magyar Méhészeti Nemzeti

Programról szóló 118/2013 

(XII.16.) VM 19§

Tudományos tevékenység, 

kutatás

Együttműködés a méhészeti 

tárgyú, méhészethez

kapcsolódó kutatásokban

A Magyar Méhészeti Nemzeti

Program 118/2013 (XII.16.) VM

25§

Közhasznú tevékenység Közfeladat megnevezése Jogszabályhely



Javaslatok az egyesületi cél és közhasznú
tevékenység vonatkozásában
1. Az Egyesület célja a mézelő méhek és egyéb beporzók védelme

Ennek érdekében közhasznú tevékenység:

A méheknek a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről (Éltv.)
5. § (3) bekezdése szerint megfogalmazott védeni rendelet státusz legalább megtartása
melletti kiállásával illetőleg mindezen ténynek az érintett agrárium képviselőivel, illetve
legalább a hazai közvéleménnyel történő megismertetésével járul hozzá a méhcsaládok
további fennmaradásának környezeti alapfeltételeinek biztosításához.

Határozott és gyors fellépésével hozzájárul a méhek és egyéb hasznos beporzók pusztítása
által a 2012. évi ….törvény 241. §. (1) bekezdés b) pontjába ütköző természetkárosítás
bűntettét megvalósító esetekben a tényállás és az elszenvedett veszteségek pontos
érzékeltetésével a döntéshozók és a közvélemény álláspontjának kialakításához.

A leghatározottabban fellép a mézelő méhek életfeltételeinek beszűkülésével járó
jogszabálytervezetek ellen illetőleg kivétel nélkül részt vesz minden méheket és hasznos
beporzókat érintő jogszabálytervezet megalkotásában és hatályos jogszabályok módosítási
folyamataiban. Szükség esetén jogszabályok módosítási javaslatok beterjesztésében működik
közre.



2. Méhészek, méhészetek összefogása, a méhészeti mezőgazdasági ágazat
érdekképviselete, jogainak érvényesítése

3. Jogalkotás, jogállamiság fejlődésének elősegítése, különösen a méhészeti
tevékenységet érintő jogszabályok alkotásában (2010. évi CXXX. tv.)

4. Érdekegyeztetések elősegítése, különös tekintettel a méhészeti érdekek
érvényesítésére (220/2008 (VIII. 30.) Korm. rendelet, 2012. évi CXXVI. tv.,
2012. évi CXXVIII. tv., 2008. évi XLVI. tv.)

5. Piaci verseny tisztaságát szolgáló tevékenységek elősegítése a méhészeti
tevékenység és a méhészeti termékek értékesítésének sikere érdekében
(1996. évi LVII. tv., 2008. évi XLVII. tv., 2008. évi XLVIII. tv., 2012. évi CXXVIII.
tv.)

6. Hazai termelés és piac védelmének elősegítése, a méhészeti tevékenység
és a méhészeti termékek hasznosítása, értékesítése érdekében (2012. évi
XXX. tv., 52/2010 FVM rendelet, 2008. évi XLVII. Tv., 55/2009 Korm. rendelet)



7. Az információ szabadságának védelme különösen a méhészeti
érdekek érvényesítése tekintetében (2011. évi CXII. tv., 43/2010 FVM
rendelet)

8. Méhészek és közvélemény gyors és pontos tájékoztatása a
méhészettel kapcsolatos információkról (2010. évi CIV .tv.)

9. Euroatlanti integráció elősegítése a méhészeti tevékenység és
méhészeti termékek sikere érdekében

10. Oktatás, szakképzés, továbbképzés elősegítése, oktató, képzést
segítő anyagok, ajánlások készítésének ösztönzése (2011. évi CXC. tv.)

11. Állategészségügy, ezen belül kiemelten az állam méhegészségügyi
feladatainak elősegítése

12. Munkavédelmi ismeretek terjesztésének elősegítése a méhészeti
munka biztonságának növelése érdekében



13. Tudományos kutatás, műszaki fejlesztés elősegítése a méhészeti
tevékenységnek és a méhészeti termékek felhasználásának elősegítése
érdekében (1999. évi LXXVI. tv., 2004. évi CXXXIV. tv.)

14. Tudományos és műszaki ismeretterjesztés elősegítése a méhészeti
tevékenység és a méhészeti termékek megismerése, fejlesztése
érdekében (2011. évi CXC. tv.)

15. Hatékony méhészeti termelés módszertani kultúrájának fejlesztése

16. Biogazdálkodás szempontjainak megismertetése, előtérbe
helyezése a méhészetben (Európai Bizottság 889/2008/EK rendelete)

17. Méhészek gazdasági tevékenységének segítése (61/2009 FVM
rendelet, 118/2003 VM rendelet)

18. Magyar méhészeti múlt és hagyomány ápolása (Szent Ambrus
ünnepe, Méhek napja, mézlovagrend működésének elősegítése)



19. Méhészeti termékek minőségének védelme (19/2004 FVM-
ESzCsM-GKM rendelet, 66/2010 FVM rendelet, 220/2008 Korm.
rendelet)

20. Méhészeti termékek (kaptártermékek) hasznának, előnyös
tulajdonságainak megismertetése, fogyasztásának elősegítése. Tudatos
vásárlói magatartás fejlesztése itthon és külföldön egyaránt.

21. Egészséges életmódot és környezetvédelmet szolgáló
tevékenységek elősegítése. Apiterápiával kapcsolatos ismeretek
terjesztésének elősegítése (1997. évi CLIV. tv., 1999. évi XLII. tv.,
63/2011 NEFMI rendelet)

22. Biodiverzitást fokozó tevékenységek támogatása, méhlegelő
növények, méhek és a természetes megporzó rovarok védelme
(43/2010 FVM rendelet, 44/2005 FVM-GKM-KvVM rendelet)



23. Természetes ökoszisztémák védelmének elősegítése, méhlegelő
növények, méhek és a természetes megporzó rovarok védelme (1995.
évi LIII. tv., 219/2004 Korm. Rendelet)

24. Termőföld védelmét szolgáló tevékenységek elősegítése, méhlegelő
növények, méhek és a természetes megporzó rovarok védelme (2007.
évi CXXIX. tv., 1107/2009 EK EP-T rendelet)

25. Erdők védelmét szolgáló tevékenységek elősegítése, méhlegelő
növények, méhe és a természetes megporzó rovarok védelme

26. Épített környezet védelme, zöldfelületen a méhlegelő növények,
méhek és a természetes megporzó rovarok védelme

27. Szabadidő hasznos és tevékeny eltöltésének elősegítése. Turizmus,
kiemelten a mézturizmus támogatása.



Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.

13. Az egyesület tevékenysége alapján közhasznú szervezetként különféle
kedvezményekre jogosult.

Javaslat: a 13. pont kerüljön törlésre

14. Az Egyesület felügyeleti szervei: illetékességgel és hatáskörrel rendelkező
ügyészség és bíróság (törvényszék), engedélyhez/feltételhez kötött vagy
szabályozott tevékenység végzése esetén e tevékenység felett hatósági
ellenőrzésre jogosult hatáskörrel rendelkező állami szerv.



II.II.II.II. Az Az Az Az Egyesület szervezete, szerveiEgyesület szervezete, szerveiEgyesület szervezete, szerveiEgyesület szervezete, szervei
Az Egyesület általános önkormányzati rendelkezései:

1. Az Egyesület helyi szervezetei önkéntesség alapján jönnek létre, önkormányzati elven
működnek, elősegítve a tagok gazdálkodását, jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

Javaslat 1. ponthoz: helyi szervezet elnevezés helyett mindenütt területi szervezet elnevezés legyen

2. Az Egyesület vezető szerveit és tisztségviselőit demokratikusan, Küldöttgyűlés keretében
választják meg. Az Egyesület vezető tisztségviselői az egyesület rendes tagjai illetve a rendes
tag jogi személy képviselői lehetnek.

3. Az Egyesület vezető szervei, tisztségviselői megbízásukat négyévi időtartamra, választás útján
nyerik el. A tisztségviselő időközi választása esetén a megbízatás a ciklus végéig tart.

Javaslat a 3. ponthoz:

- Lemondás, betegség, halál esetén helyére új tisztségviselő választására kerül sor – időközi
választás legyen

- Az előző választási szavazatok arányának sorrendjében a következő legtöbb szavazatot kapott
személy lépjen be automatikusan a megüresedett helyre

4. Az Egyesület ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelyet 4 évre a Küldöttgyűlés választ.



5. Nem lehet a felügyelő szerv (EB) elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az OMME döntéshozó szerv, illetve ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének (OV, Küldöttgyűlés) azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti
juttatást, ide értve, de nem kizárólagosan a Magyar Méhészeti Nemzeti Programra
vonatkozó jogszabályok (2014. 11. 16. napi állapot szerint a 118/2013 (XII. 16.) VM
rendelet) által nevesített juttatásokat -, illetve

d) az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.



Javaslatok összeférhetetlenségi esetkörökhöz Javaslatok összeférhetetlenségi esetkörökhöz Javaslatok összeférhetetlenségi esetkörökhöz Javaslatok összeférhetetlenségi esetkörökhöz –––– IB javasolja, hogy IB javasolja, hogy IB javasolja, hogy IB javasolja, hogy 
csak az IM állásfoglalást követően tárgyaljákcsak az IM állásfoglalást követően tárgyaljákcsak az IM állásfoglalást követően tárgyaljákcsak az IM állásfoglalást követően tárgyalják
- A szaktanácsadók az érdekvédelmi munkában nem vehetnek részt.

- EB tag, elnökségi tag, Etikai-Fegyelmi Bizottság tagja, (vezető) szaktanácsadó nem 
lehet OV tag, kizárólag tanácskozási joggal vehessek részt ezeken az üléseken.

- Nem lehet OV tagja, Elnökség tagja, Elnök, Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke és
tagja, Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja:

• (vezető) szaktanácsadó,
• bemutató méhész,
• OMME rész- vagy 100% tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője, döntéshozója,

alkalmazottja, vagy azzal jogviszonyban álló személy, illetve ezek hozzátartozója
• MMNP 9. §-a szerinti koordinátor
• aki az OMME-vel alkalmazotti vagy egyéb munka végzésére létesített jogviszonyban áll vagy

ezek hozzátartozója
Ilyen jogviszonyok különösen, de nem kizárólagosan a weblap-szerkesztő, rendszergazda,
központi iroda munkavállalói, szerzői. Szerkesztői, editori, kép editori, állategészségügyhöz,
méhmérgezéshez kapcsolódó feladatok ellátására létesített jogviszonyok.



Nem összeférhetetlen az előadást, bemutató méhészeti bemutató tartó
személy tevékenysége, illetve a szerzői jog alá tartozó semmilyen
tevékenység, mint pl. újságcikk illetve könyv írását vállaló személy,
amennyiben tevékenységéért juttatást, napidíjat nem kap – ide nem
értve a költségtérítést.

Nem összeférhetetlen, ha az Elnökség, az Etikai-Fegyelmi Bizottság
elnöke ill. tagja és az Ellenőrző Bizottság elnöke ill. tagja
költségtérítésben vagy a Küldöttgyűlés által előre megszavazott átalány
tiszteletdíjban vagy a Küldöttgyűlés által utólag megszavazott
jutalomban részesül.

A nem összeférhetetlen tevékenységek kategóriájához kapcsolódóan az
OMME Elnökség, Etikai-Fegyelmi Bizottság, Ellenőrző Bizottság
semmilyen döntést nem hozhat. Amennyiben döntés szükséges, akkor
azt a Küldöttgyűlés hozhatja meg.



6. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be-annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig-vezető tisztséget,

• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

• amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte



7. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Javaslat a 7. ponthoz: A jelölt illetve tisztségviselő tájékoztató nyilatkozatát az
OMME ügyvezetés dátum és sorszámhelyes nyilvántartásban köteles a
munkaügyi adatok tárolási szabályai szerint megőrizni.

8. A döntéshozó szerv valamint az ügyvezető szerv azon határozatának
meghozatalában, amelyben érintett, nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.



9. Az Egyesület választott tisztségviselői tevékenységüket kötelesek rendszeresen és
legjobb tudásuk szerint végezni. Választóik útján bármikor visszahívhatók.
Visszahívást az Országos Vezetőség, ill. az Elnökség, ill. az Ellenőrző Bizottság, ill. a
választó szervezet tagjainak 10%-a/20 %-a kezdeményezhet abban az esetben, ha a
tisztségviselő az Egyesület érdekeit vagy a méhészet szakmai hagyományait
bizonyíthatóan és jelentősen megsérti. ASZB 20%-ot javasol

Javaslat a 9. ponthoz: A visszahívási kezdeményezést az ügyvezetőnek címezve az
OMME Központi Irodához kell benyújtani. Az ügyvezető a kezdeményezők személyét
a nyilvántartásban összeveti és az ügyvezető 8 napon belül a honlapon meghirdeti a
visszahívási kezdeményezést tárgyaló Küldöttgyűlés helyét és idejét. A visszahívást
tárgyaló – bizalmatlansági küldöttgyűlésnek csak a bizalmatlansági kérdés
megtárgyalása és szavazása, továbbá annak eredményétől függően a jelölő
bizottság felállítása illetve tisztségviselő választó küldöttgyűlés helyének és
időpontjának megválasztása lehet csak a napirendje. Más napirendet a
bizalmatlansági javaslatot tárgyaló küldöttgyűlésen nem lehet tárgyalásba venni,
annak meghirdetése esetén az semmis. Amennyiben az ügyvezető bármilyen oknál
fogva nem hívja össze a bizalmatlansági küldöttgyűlést, akkor a kezdeményezők
bármelyike összehívhatja azt. A bizalmatlansági javaslatot tárgyaló Küldöttgyűlés
esetlegesen megüresedő tisztségviselők megválasztásához ugyanazon a
Küldöttgyűlésen megválasztja a jelölő bizottságot és kitűzi a tisztségviselő választó
Küldöttgyűlés helyét és időpontját.



10. Az Egyesület Küldöttgyűlése és Országos Vezetősége akkor
határozatképes, ha tagjainak fele plusz egy fő jelen van. Ha gyűlést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor hét napon túl, de tizenöt
napon belüli időpontban - az eredeti napirendre felvett kérdésekben - új
gyűlést kell összehívni és a gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül/a
tagok legalább 20%-ának jelenléte/tagok 50%-a+1 fő jelenléte/30%-ának
jelenléte esetén határozatképes. Erre a meghívóban külön fel kell hívni a
figyelmet.

11. A határozathozatal nyílt szavazással történik kivéve, ha a testület előzetes
többségi döntéssel titkos szavazásról határoz. Minden tagot/küldöttet egy
szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata
dönt. Személyi ügyekben titkosan kell szavazni, ha a jelenlévők 10%-a, vagy
az érintett személy kéri.
Javaslat a 11. ponthoz: A pont kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a tagok a
küldötteken keresztül gyakorolják szavazati jogukat. Tisztségviselő választása
illetve visszahívása esetén titkosan kell szavazni, egyéb személyi ügyekben
pedig akkor, ha a jelenlévők 10%-a vagy az érintett kéri.



12. Tisztségviselő választáskor - kettőnél több jelölt esetén - ha egy jelölt sem kapott 50 % plusz egy
szavazatot, akkor második szavazásra kerül sor ugyanazon a napon, melyen az a két jelölt indul, akik az
elsőn a legtöbb szavazatot kapták. A második szavazáskor a több szavazatot kapott jelölt tekintendő
megválasztottnak.

13. A testületi szervek üléséről, az ott hozott határozatokról, a szavazás számarányáról jegyzőkönyv
készítendő. A Küldöttgyűlésről és OV ülésről a jegyzőkönyv készítése, hitelesítése érdekében az
ügyvezetés hangfelvételt készít, egyebekben az ülésekről engedély nélkül hangfelvétel nem készíthető.
A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két - erre választott - tag hitelesíti.

A Küldöttgyűlésen és az OV ülésen levezető elnököt, 1 fő jegyzőkönyvvezetőt és 2 fő jegyzőkönyv
hitesítőt valamint a minimum 3/5 főből álló Szavazatszámláló Bizottságot a jelenlévő küldöttek/tagok
egyszerű többséggel választanak. – ASZB 5 főt javasol

Javaslat a 13. ponthoz:

- Korlátlanul legyen készíthető hangfelvétel, vágatlanul a tagság részére szabadon terjeszthető legyen

- OMME a hangfelvételt 5 évig köteles megőrizni, tag előzetes időpont egyeztetés esetén az OMME
irodában meghallgathatja – ASZB ezt támogatja , másolatot kérhet

- Minden egyesület elnöke/küldötte 15napon/30 napon belül írásban kapja meg a hitelesített
jegyzőkönyvet és 15 napon belül az OMME weblapján is tegyék közzé egy belső fórum oldalon,
melyhez a tagok férnek hozzá – ASZB javasolja az elnököknek, belső fórumra feltenni

- OMME elnöke is írja alá a jegyzőkönyvet – ASZB javasolja az adott ülést levezető elnök, az adott szerv
elnöke, a jkönyvezető és jkönyv hitelesítők írják alá



14. A felsőbb testületi szervek határozatai az alsóbb szervekre és az Egyesület
valamennyi tagjára kötelezőek. A vezető szervek határozatait a döntésben
érintettekkel közölni kell, tudomásukra kell hozni az egyesület saját honlapján
(www.omme.hu), levélben 30 napon/15 napon belül és lehetőség szerint az
ágazati-szakmai lap következő számában közzé kell tenni. Az Egyesület vezető
szerveinek a döntésben érintettre vonatkozó határozatait a személyében érintettek
részére 8 napon belül igazolható módon kell meg küldeni. – ASZB 30 napot javasol

Javaslatok a 14. ponthoz:

- ágazati-szakmai lap helyett ágazati-szakmai lapok

- felsőbb testületi szerv helyett a KGY kerüljön feltüntetésre

- név szerinti szavazás bevezetése és a szavazatok közzététele az OMME weblapján

- A pont kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az egyesület szerveinek hierarchiája:
legmagasabb szintű a KGY, ez alatt található az OV és ez alatt található az
Elnökség, ez alatt található az Elnök és alatta az OMME ügyvezető. Az egyesület
ellenőrzés tekintetében fennálló hierarchiája: A legmagasabb szintű a KGY,
közvetlen alárendelve az EB. Az ETB is közvetlenül a KGY-nek van alárendelve. Az
EB és az ETB egymástól és minden más szervezeti egységtől függetlenek,
autonóm működésűek, azok visszahívásáról csak a KGY dönthet.



15. Az Egyesület vezető szerveinek döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyből a döntés tartalma, időpontja, és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

Javaslat a 15. ponthoz:

- A KGY és OV esetén számarány, Elnökség, EB és ETB, szakbizottságok esetén a számarány és személy is
megállapítható legyen. A döntéseket a tagok névre szóló bejelentkezését követően az OMME weblapján
elérhetővé kell tenni.

- Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság ülésén a név szerinti szavazás elrendelésére bármely tag kérésére sor
kerülhet. - ASZB nem támogatja a név szerinti szavazás lehetőségének bevezetését.

16. Az Egyesület Küldöttgyűlésének ülései és Országos Vezetőségi ülések valamint az ügyvezető szerv (Elnökség)
ülései nyilvánosak, azon a belső rend megtartásával bárki részt vehet. A nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. Az érdeklődő a vitában is felszólalhat, ha a napirenden lévő kérdéssel
összefüggő érdekeltségét igazolja.

Javaslat a 16. ponthoz:

- Kerüljön konkretizálásra, mely esetekben lehessen a nyilvánosságot korlátozni.

- Ne csak napirendi érdekeltség esetén lehessen felszólalni.



17. Az Egyesület működésének legfontosabb szabályairól, működési
módjáról, szolgáltatásainak igénybevételeiről, a Küldöttgyűlésre készített
éves beszámolóról, az ott hozott határozatokról az ágazati-szakmai lapokban
tájékoztatja tagjait, tagszervezeteit, az önálló egyesületeket és a munkája
iránt érdeklődőket.

Javaslat a 17. ponthoz:

- az ágazati-szakmai lap mellett az OMME weblapja (www.omme.hu) is
kerüljön feltüntetésre – ASZB támogatja

- Ne kizárólag a Méhészújságban, a Méhészetben is tegyék közzé – ASZB
támogatja, hogy lehetőleg az ágazati-szakmai lapokban is tegyék közzé

18. Az Egyesület működése során a közhasznúság körében keletkezett
iratokba előzetes egyeztetés alapján közvetlenül bárki betekinthet.

Javaslat 18. ponthoz: telefonon is lehessen egyeztetni időpontot, telefonon is
lehessen felvilágosítást kérni – ASZB nem támogatja



19. Az Egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén vagy egyedi ügyekre adott
írásos megbízása alapján az elnökhelyettesek önállóan képviselik. E jogkörük
harmadik személyekkel szemben érvényesen nem korlátozható.

Javaslat a 19. ponthoz: meghatalmazott harmadik személy rendes tag is önálló
képviseleti jogot kaphasson.

20. Az Egyesület gazdasági tevékenységei felett, a tevékenység szerinti hatáskörrel
rendelkező állami szerv, a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok
alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

21. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén
túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Javaslat a 21. ponthoz:

- vezető tisztségviselők kárfelelőssége kerüljön rögzítésre

- A döntésekért, döntések elmaradásáért a döntést meghozó testület döntésben
ill. döntés elmaradásában érintett vezetőit személyes kárfelelősség terhelje a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. - ASZB támogatja



22. Az Egyesület megszűnik, ha:

a) feloszlatását, vagy más egyesülettel való egyesülését a Küldöttgyűlés 
kimondja, 

b) a bíróság (törvényszék) feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel
egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz
főt.



23. Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradt
vagyon - ha a Küldöttgyűlés másként nem rendelkezik - az országban működésüket
igazoló, hasonló célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező méhész egyesületek
között taglétszám arányban oszlik meg.

Javaslat a 23. ponthoz:

- az OMME tagok között a befizetett tagdíjak arányában kerüljön felosztásra a
vagyon

- kiegészítés: Hasonló célnak tekintendőek azon egyesületek, amelyeknek célja
(I/4), tevékenysége (I/5) ill. közhasznú tevékenysége (I/12) legalább 60-60%-ban
fedi az OMME célját, tevékenységét és közhasznú tevékenységét is.

- ASZB javaslata, hogy hasonló célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező
közhasznú méhész egyesületek között taglétszám arányban kerüljön felosztásra



24. Az Egyesület testületi szervei:

a) Küldöttgyűlés (KGY)

b) Országos Vezetőség (OV)

c) Elnökség

d) Ellenőrző Bizottság (EB)

e) Etikai-Fegyelmi Bizottság (ET.B)

f) Régiós és megyei vezetőség

g) Szakbizottságok

h) Területi és helyi méhész szervezetek vezetősége

i) Jogi személyiségű szervezetek vezetősége

Javaslat a 24. ponthoz: A b), f) és i) alpont szűnjön meg, helyi” méhész
szervezet elnevezés helyett mindenütt a „területi” elnevezés szerepeljen



III.III.III.III. KüldöttgyűlésKüldöttgyűlésKüldöttgyűlésKüldöttgyűlés

Javaslatok általánosságban a Küldöttgyűlés kapcsán:

- A küldöttek hitelesített elektronikus aláírással elektronikusan is
ülésezzenek, szavazhassanak (külön erre a célra létrehozott fórumon,
felhasználói névvel és jelszóval történjen meg az azonosítás,
szavazatszámláló rendszer alkalmazásával) - IB nem támogatja, a
fennálló struktúra maradjon

- Küldöttgyűlésen küldöttarányos szavazatok legyenek - IB nem
támogatja, a fennálló létszám maradjon



1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely évenként legalább egy
alkalommal ülésezik (rendes Küldöttgyűlés). Az egyesület elnöke a meghívót 15/30
nappal korábban a napirend megjelölésével köteles kiküldeni, melyet az egyesület
honlapján is közzé kell tenni.

Javaslat az 1. ponthoz:

- A Küldöttgyűlés évenként legalább két alkalommal ülésezzen

- Kiegészítés: A napirend a rendes tagok által indokolással megjelölt napirendi ponttal
kiegészíthető, amelyet az elnökségnek lehet megküldeni a meghívó kézhez vételét követő
5 napon belül. Az elnökség csak egyhangú szavazással dönthet a napirendi pont javaslat
napirendre történő felvetésének megtagadásáról. A kiegészített napirendet az egyesület
weblapján 10 nappal KGY előtt közzé kell tenni.

2. A tag jogosult a Küldöttgyűlésen részt venni, a küldött jogosult szavazati jogát gyakorolni.
Az OV tagjai és a küldött és a Küldöttgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

Javaslat a 2. ponthoz: kiegészítés: - A tag szavazati jogát a küldötteken keresztül gyakorolja.
A tagok és a küldöttek is jogosultak legyenek felszólalni.



3. Az OV vagy az Elnökség vagy az EB vagy a küldöttek 20-20%-ának írásbeli kezdeményezésére a cél és
az ok megjelölése esetén rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni. Az egyesület elnöke a meghívót 15
nappal korábban a napirend megjelölésével köteles kiküldeni, melyet az egyesület weblapján is közzé
kell tenni.

Javaslat a 3. ponthoz: kiegészítés – A kezdeményezők személyét a küldötti nyilvántartással veti össze az
OMME Központi Iroda, az eredményről az ügyvezető tájékoztatja az Elnökséget és az EB tagjait.
Összehívásért az Elnök fele, akadályoztatása és egyéb elfoglaltsága esetén a KGY-t az Elnökség ill. az EB
más tagja is összehívhatja. Az összehívás technikai lebonyolításáért az ügyvezető felel.

4. Határozatképes a Küldöttgyűlés abban az esetben, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
(50%+1fő) képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetében 15 napon belül azonos napirenddel újabb Küldöttgyűlést
lehet összehívni, amelyik a tagok legalább 20%-ának/50%+1 főnek /a küldött és a képviseleti jogkörben
meghatározott helyettesítést is figyelembe vett szavazatarányosan 40%-ának jelenléte esetén
határozatképes. Erre a meghívóban külön fel kell hívni a figyelmet. – ASZB 20%-ot javasol

5. A küldöttgyűlés határozatait a jelenlévők/küldöttek szavazatainak arányában egyszerű többségével
hozza, kivétel, az alapszabály elfogadása és módosítása, az egyesület céljának módosítása, az éves
beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, döntés az egyesülésről és a feloszlatásról,
amelyekről a küldöttgyűlés 2/3-os szótöbbséggel/szavazattöbbséggel határoz.

Javaslat az 5. ponthoz: Az alapszabály elfogadásáról és módosításáról a jelenlévők ¾-es szótöbbségével,
az egyesület céljának módosításáról és megszűnéséről a küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező
tagjainak ¾-es szótöbbségével kerüljön sor a döntéshozatalra. (indokolás: Ptk. 3:76 § főszabálya)



6. A határozathozatalra ülés tartása nélkül is lehetőség van, ajánlott-tértivevényes levél formában.
Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok/küldöttek részére postai
úton történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított
nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat postai úton megküldjék az Elnökség
részére.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az
Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag/küldött jelenléte a határozatképességéhez
szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely küldött az ülés megtartását írásban kéri, a Küldöttgyűlést az Elnökségnek össze kell
hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
tag/küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további
három napon belül weblapján közli a tagokkal/küldöttekkel. A határozathozatal napja a szavazási
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja. Egyebekben az üléssel megtartott küldöttgyűlési szabályok érvényesek.

Javaslat a 6. ponthoz:

- kerüljön törlésre a pont - ASZB javasolja a pont fenntartását

- Kiegészítés – A szavazást megelőzően egy hetes időtartamban biztosítani kell a területi
szervezeteknek és az önálló egyesületeknek, hogy küldöttlistájukat áttekintsék és esetlegesen
korrigálják azt. Postázást követően a területi szervezetek és az önálló egyesületek 14 napos
határidővel megvitathatják a szavazásra feltett kérdést. A küldöttek a tervezet kézhez vételétől
14+8 napos határidőt kapjanak a szavazat megküldésére.



7. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:

a) Az Alapszabály elfogadása, módosítása;

b) Az Egyesület elnöke, elnökhelyettesei, elnökségi tagjai, Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai
megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá összeférhetetlenség esetén vagy saját kérésére történő
felmentése;

Javaslat a b) alponthoz: kiegészítés – etikai és fegyelmi eljárás eredményeként megfogalmazandó kizárási javaslatról való döntés

c) Az éves költségvetés/pénzügyi terv meghatározása, éves munkaterv, a szakbizottságok éves munkatervnek elfogadása, éves
beszámoló, benne a szakbizottságok éves beszámolóival és közhasznúsági beszámoló (melléklet) (ezen belül az ügyvezető szervnek az
egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének) megtárgyalása, elfogadása;

d) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

Javaslat a d) alponthoz: a munkáltatói jogok közül az egyesülettel egyedüliként munkaviszonyban álló Elnök munkabérének és juttatásainak
utalványozási jogát az Ellenőrző Bizottság elnöke gyakorolja a Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján – ASZB nem támogatja

e) Az Országos Vezetőség és az egyesület egyéb testületi szerveinek évi beszámoltatása;

f) Az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása;

g) Az Országos Vezetőség, és az Elnökség alapszabályba vagy jogszabályba ütköző határozatának megsemmisítése;

Javaslat a g) alponthoz: belső szabályzat is kerüljön be a felsorolásba

h) Döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, szétválásáról, az Egyesület feloszlatásának, megszűnésének
kimondásáról;

i) Elvi döntés ingatlan vásárlásáról, illetve az Egyesület tulajdonában lévő ingatlan eladásáról;

j) Döntés minden ügyben, melyet jogszabály, hatóság, bíróság, ügyészség a Küldöttgyűlés hatáskörébe utal.



Javaslatok a Küldöttgyűlés jogköréhez:

- Döntés önálló egyesületek tagsági viszonyának létesítéséről illetve annak
megszüntetéséről

- A tagdíj mértékének meghatározásáról az OV helyett a Küldöttgyűlés döntsön
(gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, természetes személy tagok
tagdíjának mértéke meghatározása kerüljön rögzítésre)

- A tagdíj mértékének módosításáról az OV helyett a Küldöttgyűlés döntsön

- Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, az EB tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt

- Jóváhagyja az egyesület belső szabályzatait

- Tisztségviselők, alkalmazottak, szerződésben állók anyagi juttatása és jutalmazása
– ASZB javasolja, hogy a tisztségviselők anyagi juttatása és jutalmazása kerüljenek
KGY jogkörbe, de az irodai alkalmazottak felett az elnök és az ügyvezető
gyakorolják a jogköröket

- Az elnök köteles beszámolni az előző KGY-en meghozott javaslatok és kiadott
feladatok végrehajtásáról

- Bármikor visszahívhatja a KGY rendkívüli ülésen a gazdasági társaság
alkalmazottjait



8. A Küldöttgyűléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

a) Küldöttgyűlésen az Elnök elnököl vagy az Elnökség által előzetesen
javasolt, illetve a jelenlevő küldöttek által megválasztott személy elnököl;

b) Küldött: a területi és önálló méhészszervezetek elnökei, valamint a
méhészszervezetekben minden megkezdett/befejezett 50/80/100 fő után
(50%+1 fő jelenlétével határozatképes közgyűlésen egyszerű
szótöbbséggel választott) egy fő; - ASZB javasolja a KGY létszám
csökkentését, a megkezdett 100 főt javasolja

c) A küldötti létszám jelenleg 397 fő.

d) Küldöttnek csak az Egyesület rendes tagja választható.

Javaslat a d) ponthoz: Nemcsak a rendes tag, hanem minden OMME tag
válaszható legyen. – ASZB nem támogatja

e) Minden küldött egy szavazattal rendelkezik.

Javaslat az e) ponthoz: Ameddig a tisztségviselők büntetőeljárás hatálya alatt
állnak, ne szavazhassanak. – ASZB ártatlanság vélelme miatt nem támogatja



f) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
fa) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben
részesít;
fb) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
fc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
fd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
fe) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
fg) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Javaslat az f) alponthoz: Ilyen esetekben a szavazólap a nyilvános bejelentést
követően a küldöttállító szervezet másik küldöttjének átadható.

g) Minden szavazati joggal rendelkező küldött, OV tag választ a küldöttje útján és
választható. Választhatók továbbá mindennemű tisztségre - tisztújítások alkalmával
azok az egyesületi rendes tagok, akiket a Jelölő Bizottság az egyesület belső
szabályzatai szerint vagy a Küldöttgyűlés szótöbbséggel jelöl. Az ekként jelölt
személy nyilatkozik arról, hogy a jelölést vállalja, és nyilatkozik arról, hogy
megválasztása esetére az összeférhetetlenségi előírások vele szemben nm állnak
fenn.

h) A Küldöttgyűlés által választott tisztségviselő küldöttgyűlési jogállását az önálló
és helyi szervezet nem vonhatja meg.

Javaslat a h) alponthoz: megvonhatja a helyi szervezet és önálló egyesület, belső
jogkör.



i) A Küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi küldött jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárult.

j) A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 7 napon belül a
tagok és az egyesület szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Új
napirendi pont felvételéhez valamennyi küldött egyhangú határozata szükséges.

Javaslat a j) alponthoz: A jelenlévő küldöttek 10%-ának indítványára bármely ügyet fel kell
venni napirendre. – ASZB ügyészségi jelzés/bírósági gyakorlat miatt nem támogatja

k) Tanácskozási és szavazati jogokkal vesznek részt a Küldöttgyűlésen az Országos Vezetőség
tagjai, valamint a küldöttek. Tanácskozási joggal vesznek részt a Küldöttgyűlésen az
egyesület ügyvezetője, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai.

Javaslat a k) alponthoz: a KGY-en a tisztségviselők ne szavazhassanak – ASZB nem támogatja



Javaslat a KGY eljárási rendje kapcsán
A KGY-en az Elnök által előzetesen javasoltak alapján vagy az Elnökség által előzetesen javasoltak alapján a
jelenlevő küldöttek által megválasztott személy elnököl.

Az OMME Központi Iroda nyilvántartást vezet a tagokról, a területi szervezetekről és az együttműködési
megállapodással rendelkező önálló egyesületekről, azok képviselőjéről és küldötteiről.

Minden helyi szervezet és minden önálló szervezet köteles a küldöttek névsorát a KGY meghirdetését követő 5
napon belül aktualizálni, és az aktuális névsort az OMME központi irodába beküldeni.

Az OMME Központi Iroda minden esetben a nyilvántartásban szereplő személyeknek biztosítja a küldötti
jogokat.

Minden rendes tag nyilatkozik arról, hogy mely helyi szervezeten illetve mely önálló szervezeten keresztül kíván
a küldöttállításban részt venni (küldöttállító szervezet)

Minden küldött a jelenléti ív aláírásakor szavazólapot kap, amely feltünteti, hogy hány főt képvisel.

Egy szervezet (Területi Szervezet és Önálló Egyesület) minden küldöttje egyenlő szavazatot biztosító
szavazólapot kap, amely egyenlő a szervezethez bejelentkezett rendes tagok számának és a szervezet által
delegált küldöttek számával.

Amennyiben egy küldött nem tud a KGY-en részt venni, akkor a küldöttállító szervezet névsorában az őt követő
– a névsor végén álló küldött esetén a névsor elejétől folytatva – az első megjelent küldött kapja meg a
küldöttállító szervezet szavazólapját, amellyel szavaz.

A szavazatszámláláskor a szavazólapokon található szavazatszámokkal szavaz.

Minden küldött a kezében tartott szavazólapon illetve szavazólapokon feltüntetett szavazattal rendelkezik.



IV.IV.IV.IV. Országos Vezetőség Országos Vezetőség Országos Vezetőség Országos Vezetőség 

Javaslatok általánosságban az OV kapcsán:

- Kerüljön megszüntetésre az OV, jogkörét vegye át a KGY, amely évente
kétszer ülésezzen – ASZB és IB nem támogatja, a fennálló struktúra
maradjon

- OV elektronikus úton történő megtartása - IB nem támogatja

- Az egyesület delegáltjának arányosított szavazat legyen az egyesülete
taglétszámával összefüggésben – ASZB és IB nem támogatja

- Elnöki hírlevelek bevezetése



1) Az Országos Vezetőség az Egyesület testületi szerve, amely a Küldöttgyűlésnek
van alárendelve.

2) Üléseit évente legalább kétszer össze kell hívni. Indokolt esetben rendkívüli ülést
tart.

3) A hatáskörébe tartozó kérdésekben a megjelentek egyszerű szótöbbséggel 
határoznak.

4) Az Országos Vezetőség létszáma a méhészszervezetek számához igazodik,
jelenleg …… fő.

Az OV tagjai: elnökségi tagok, Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai, területi
és önálló méhészszervezetek elnökei

Javaslat a 4. ponthoz: Az OV tagjai a területi szervezetek és önálló egyesületek
elnökei vagy azok meghatalmazottjai. Minden elnöknek annyi szavazata van, ahány
rendes OMME tag az általa képviselt szervezetben van.

5) Országos Vezetőségi taggá csak az egyesület rendes tagja választható.



6. Az Országos Vezetőség a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. Összehívására, határozatképességére,
határozatainak hozatalára, nyilvánosságára és közzétételére a
küldöttgyűlési szabályok vonatkoznak.



7. Az Országos Vezetőség feladata és jogköre:

a) Kitűzi a Küldöttgyűlés időpontját, meghatározza a küldöttgyűlés
helyszínét, napirendjét, összeállítja és előkészíti napirendjét;

b) Megválasztja a Jelölő Bizottságot;

c) Elkészíti az egyesület éves munkájáról, közhasznú tevékenységéről
az éves beszámolót, jelentést terjeszt elő az egyesület vagyoni
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről;

d) Másodfokon dönt az Etikai és Fegyelmi Bizottság javaslata,
előterjesztése alapján a tag időleges/végleges kizárásáról;

Javaslat a d) ponthoz: a kizárás bíróság előtti megtámadása esetén a
jogerős döntésig tagi jogait gyakorolhassa a tag

e) Beszámoltatja az Elnökséget;



f) Az Országos Vezetőség köteles összehívni a Küldöttgyűlést, ha azt az
Elnökség vagy a küldöttek 20%-a írásban igényli, az Ellenőrző Bizottság - az ok
megjelölésével - indítványozza, a bíróság vagy ügyészség elrendeli;
g) Az Országos Vezetőséget a napirend közlésével írásban kell össze hívni,
annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően. Az OV által előzetesen
elfogadott beszámolót a meghívóval együtt valamennyi küldött részére meg
kell küldeni;
h) Kizárt taggal szembeni kárigény előterjesztését határozhatja el. Országos
tisztségviselő esetében, indokolt esetben maximálisan a Küldöttgyűlés
döntéséig felfüggesztési joga van. A kizárási eljárás az Egyesület Etikai-
Fegyelmi Szabályzata alapján történik;
Javaslat a h) alponthoz: Csak a bírósági döntés esetén kell kártéríteni
i) Megállapítja az éves tagdíj mértékét, ezzel összefüggő kedvezményeket;
Javaslat az i) alponthoz: 2/3-os többség a tagdíjemeléshez
j) Dönt másodfokon az Elnökségnek az Egyesület Helyi és Területi Szervezetei
döntéseit megsemmisítő határozatairól.
Javaslat a j) alponthoz: önálló jogi személy döntését nem bírálhatja felül



Javaslatok az OV jogköréhez:

- A jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és EB
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés

- Szakbizottságok megalakulásáról, létszámbeli összetételéről,
működésének szüneteltetéséről és újraindításáról történő döntés



8. Az Országos Vezetőség üléseire tanácskozási joggal az Ellenőrző
Bizottság elnökét meg kell hívni, napirend szerint szakértők is
meghívhatók.

Javaslat a 8. ponthoz: ne legyen kötelező az EB elnökét meghívni, csak
lehetőség



9. Országos Vezetőségi Ülés esetében a határozathozatalra ülés tartása nélkül is
lehetőség van ajánlott-tértivevényes levél formában. Az ilyen határozathozatalt az
Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére postai úton történő
megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított
nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat postai úton megküldjék
az Elnökség részére.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását írásban kívánja, az Országos Vezetőségi ülést az
Elnökségnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Javaslat a 9. ponthoz: kerüljön a pont törlésre



V.V.V.V. ElnökségElnökségElnökségElnökség
1. A III. és IV. fejezetben részletezett szervek által fenn nem tartott jogkörökben az

egyesület irányításával kapcsolatos döntések meghozatalára, egyebekben
ügyvezetésre jogosult testületi szerv a 10 tagú Elnökség.

Javaslat az 1. ponthoz: Az Elnökséggel az Elnökkel együtt 9 főből álljon.

Javaslat az 1. ponthoz: az egyesület irányításával kapcsolatos döntések meghozatala
helyett feladatok ellátása kerüljön

2. Az Elnökség tagjai a Küldöttgyűlés által választott elnök, elnökhelyettesek (3fő) és
további hat tag.

Javaslat a 2. ponthoz az 1. pontban szereplő javaslat esetén: „…..további öt tag”

Javaslati 2. ponthoz: legyenek szakbizottságok és a további 8 tag a bizottsági
elnökök legyenek

3. Az Elnökség tevékenységét az egyesület érdekének megfelelően látja el. Az
egyesület első Elnökségének (-tól – ig) tagjai:………………………………



4. Az Elnökség a Küldöttgyűlésnek van alárendelve, szükség szerint, de
évente legalább 6 alkalommal ülésezik, üléseire az Ellenőrző Bizottság
elnökét és az OMME ügyvezetőt meg kell hívni.
Javaslat 4. ponthoz: Elnökség OV-nek is közvetlenül alárendelt legyen
5. Az Elnökséget az Egyesület elnöke írásban vagy elektronikus úton legalább
öt nappal korábban a napirend közlésével hívja össze.

6. Az Elnökség határozatképes, ha tagjaiból legalább 6 fő az ülésen
megjelenik, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A
határozatok nyilvántartására, a határozatok és az ülések nyilvánosságára és a
határozatok közlésére - a személyes jellegű határozatok kivételével – az
Alapszabály általános előírásai vonatkoznak.
Javaslat a 6. ponthoz 9 tagú Elnökség esetén: 5 fő legyen szükséges a
határozatképességhez
Javaslat a 6. ponthoz: Az elnökségi ülések nyíltak legyenek – ASZB támogatja
az elnökségi tagok név szerinti szavazatai 5 munkanapon belül kerüljenek
nyilvánosságra hozatalra – ASZB nem támogatja



7. Elnökségi Ülés esetében a határozathozatalra ülés tartása nélkül is
lehetőség van. Az ilyen határozathozatalt az Elnök a határozat tervezetének a
tagok részére postai úton történő megküldésével kezdeményezi. A tagok
számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt kell
biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnök részére. A
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
postai úton megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő
tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha
bármely tag az ülés megtartását írásban kívánja, az elnökségi ülést az
Elnöknek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját
követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően
érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül - az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt
további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik,
akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. – ASZB javasolja, hogy csak
különösen fontos, sürgető esetben kerüljön erre sor



8. Az Elnökség feladata és jogköre:

a) Éves munkatervet készít és a Küldöttgyűlés jóváhagyása után gondoskodik annak megvalósításáról;

b) Az Elnökség tagjai szakmai területüknek megfelelő programokat, javaslatokat dolgoznak ki és terjesztik az
Elnökség/Küldöttgyűlés elé;

c) Az Elnök javaslata alapján dönt az OMME ügyvezető alkalmazásáról és munkaviszonya megszüntetéséről;

Javaslat a c) alponthoz: min. OV hatáskör legyen, mivel az ügyvezető egyesületi tag

d) Az Elnök javaslata alapján dönt az egyesület által alapított gazdasági társaság ügyvezetőjének kinevezéséről és
visszahívásáról;

Javaslat a d) alponthoz:

- Az elnökség javaslatára min. OV hatáskör legyen az ügyvezető megválasztása, mivel az ügyvezető egyesületi tag

- törlésre kerüljön a pont – ASZB nem támogatja

e) Szabályozza a Magyar Méhészeti Nemzeti Program végrehajtásának feladatait;

f) A feladatok megvalósítása érdekében gazdálkodik a Küldöttgyűlés és az Országos Vezetőség által jóváhagyott
pénzügyi keretekkel;

Javaslat az f) alponthoz: felső korlátok felállítása az Elnökség pénzügyi kerettel történő gazdálkodásához, mely
fölött az OV legyen jogosult dönteni illetőleg egyszeri, esetenkénti beruházások esetén legyen jogköre – ASZB
nem támogatja

ASZB javaslata: A költségvetéstől történő eltérés esetén az SZMSZ-ben meghatározott értékhatár felett KGY
határozatára legyen szükség



g) Jóváhagyja az Egyesület belső szabályzatait;

Javaslat a g) alponthoz: Kizárólag elkészíti és a KG elé terjeszti a szabályzatokat, melyeket a Küldöttgyűlés hagy
majd jóvá

h) Első fokon dönt az Egyesület Helyi és Területi Szervezetei jogszabály - és/vagy alapszabály-ellenes,
valamint az OMME érdekeivel ellentétes határozatok megsemmisítéséről. A megsemmisítő határozatok
ellen 15 napon belül a másodfokon eljáró Országos Vezetőséghez lehet jogorvoslatért fordulni;

Javaslat a h) alponthoz: területi egyesületek esetében ne legyen szankcionális joga az OMME-nak, viszont az
együttmüködési megállapodás megkötése előtt előzetesen alapszabályát a csatlakozó egyesület harmonizálja
és egyeztesse az OMME-val

i) Kitűzi az Országos Vezetőségi ülés időpontját, meghatározza az ülés helyszínét, összeállítja napirendjét;

j) Ajánlást készít a Küldöttgyűlés részére a tisztségviselők tiszteletdíjáról;

Javaslat a j) alponthoz: Az EB készítse az ajánlást ASZB javaslata: KGY dönt a tisztségviselők fizetéséről,
javadalmazásáról és jutalmazásáról az Elnökség és az EB javaslatai alapján

k) Dönt jogi személyekkel történő együttműködés megkötéséről, illetőleg jogi személy tag felvételéről;

Javaslat a k) alponthoz:

- ne legyen döntési joga az Elnökségnek, csak pályáztatás esetén bírálhat

- Meghatározott pénzösszeg felett pályáztatás útján kerüljön sor döntésre

l) Felel az Egyesület működőképességének fenntartásáért;

m) Az Elnökség tagjai kötelesek a Küldöttgyűlésen részt venni, a Küldöttgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;



n) A beszámolók előkészítése és azoknak az OV és Küldöttgyűlés elé terjesztése;

o) Az éves költségvetés elkészítése és annak OV és Küldöttgyűlés elé terjesztése;

p) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Küldöttgyűlés és OV hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

Javaslat a p) alponthoz:

- a pont törlése, kizárólag KGY és OV hatáskör

- különösen nagy szakmai és gazdasági döntés előtt az OV tagok előzetes döntését
elektronikus úton kérjék meg

- Kiegészítés – névszerinti szavazás és személyi felelősségvállalás szabályai szerint, a
személyi felelősség az elmaradt döntésekkel kapcsolatosan is terheli az elnökségi tagokat

q) Az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

Javaslat: törlésre kerüljön a q) pont

r) Az Elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

s) Ha a gazdasági eredmények lehetővé teszik, javaslatot tehet a Küldöttgyűlésnek az
Ellenőrző Bizottság tagjainak tiszteletdíjára.

Javaslat: törlésre kerüljön az s) pont



VI.VI.VI.VI. Ellenőrző BizottságEllenőrző BizottságEllenőrző BizottságEllenőrző Bizottság

1. Az Egyesület ellenőrző szerve a Küldöttgyűlés által választott 7 fő-s (elnök
és 6 tag) Ellenőrző Bizottság, amely őrködik a jogszabályoknak és az
egyesület belső szabályainak betartásán. Munkájáról beszámol a
Küldöttgyűlésnek. Indokolt esetben a vezető szervektől intézkedést kér.
Munkájához szakértőket vehet igénybe.

2. Az Egyesület első Ellenőrző Bizottságának (-tól -ig) tagjai:…………………….

3. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai az Egyesületen belül más tisztséget
nem tölthetnek be.



4. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a
hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.

5. Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy
az ellenőrző bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület Elnökéhez
intézi.

6. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Bizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni, az egyesület ügyvezetésétől, Elnökségétől, Etikai- és
Fegyelmi bizottságtól és az Országos Vezetőségtől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.

Javaslat még a 6. ponthoz: Számonkérésük csak a KGY által lehetséges.



7. A Bizottság maga állítja össze munkaprogramját, ügyrendjét, mely részét képezi a Küldöttgyűlés elé
terjesztendő ellenőrző bizottsági beszámolónak. Üléseit szükség szerint, minimum évente két
alkalommal tartja. Üléseit illetőleg működését dokumentálni köteles, jegyzőkönyv felvételével. A
Bizottság ülése akkor határozatképes, ha az ülésen legalább négyen megjelennek. Minden kérdésben
testületileg, egyszerű szótöbbséggel határoz. A beszámolókhoz kisebbségi vélemény csatolható.

Javaslat még a 7. ponthoz: 

- negyedévenként ellenőrzést végezzen az EB

- ne képezze részét a beszámolónak, akkor kötve van az ellenőrzési terület

- Önálló jogi személy egyesületnél MVH alá tartozó rendezvényt ellenőrizhetnek

- ASZB javaslat: az önálló jogi személy egyesületnél ellenőrzést nem végezhetnek

8. A Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület bármely szervezetének ülésén, rendezvényén részt
vehetnek. A Küldöttgyűlésre és az OV-re az Ellenőrző Bizottság tagjait, az Elnökség ülésére az EB
elnökét meg kell hívni.

Javaslat 8. ponthoz:

- Kiegészítés: Az Elnökség ülésének napirendjét és az előterjesztéseket, a csatolt előkészítő iratokat
minden EB tagnak az ülést megelőzően, az Elnökség tagjainak való kiküldéssel egy időben,
ugyanolyan formában meg kell küldeni. Az EB elnöke ill. tagja az egyesület bármely szervének
ülésén részt vehet.

- Kiegészítés: Az EB elnöke és tagjai ellen etikai-fegyelmi eljárást csak a KGY által megválasztott
egyedi ügy kivizsgálásának időtartamára létrejövő ideiglenes vizsgálóbizottság jogosult lefolytatni.



9. A Bizottság feladata és jogköre:

a) A tagok önkormányzati érdekeinek képviselete;

b) Az Egyesület működésére és a gazdasági vállalkozás egész tevékenységére kiterjedő ellenőrzés;

Javaslat a b) alponthoz: az önálló jogi személy egyesületnél nem ellenőrizhet és nem kötelesek
meghívni az EB tagokat, viszont a területi tagszervezeteknél igen

c) Jogosult az Egyesület és a területi tagszervezetek, a gazdasági vállalkozások bármely könyvébe,
számviteli nyilvántartásába, iratába betekinteni, megvizsgálni, a vezető tisztségviselőktől
jelentést és felvilágosítást, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet. A felvilágosítás megadása kötelező;

Javaslat a c) alponthoz: tisztségviselőket, alkalmazottakat, könyvelőt, rendszergazdát kérdezni is
jogosult . A jelentés megadása is kötelező.

d) Javaslatait, indítványait az Elnökség, az Országos Vezetőség és a Küldöttgyűlés köteles érdemben
megtárgyalni, arról határozatot hozni;

Javaslat d) alponthoz kiegészítés: Javaslatait, indítványait, megállapításait az OMME honlapján
közvetlenül jogosult közzétenni.

e) Az éves beszámolóról, gazdasági eredményről, szükség szerint az OV és a Küldöttgyűlés elé
kerülő előterjesztésekről véleményt nyilvánít. E nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes
határozat nem hozható;

Javaslat az e) ponthoz: a gazdasági társaság ellenőrzéséről is számoljon be a tagságnak az EB,
személyes felelősségvállalással a társaság működtetése kapcsán – ASZB támogatja



f) Indítványozhatja bármely tisztségviselő, akár az egész testület
felelősségre vonását, visszahívását.

g) Kezdeményezheti - az ok megjelölésével - a Küldöttgyűlés, Országos
Vezetőségi ülés és az Elnökség összehívását. Ha az illetékes
vezetőség nem tesz eleget kötelezettségének, az EB saját
hatáskörében összehívhatja a Küldöttgyűlést, Országos Vezetőségi
ülést illetve az Elnökségi ülést.

h) Ha a gazdasági eredmények lehetővé teszik, javaslatot tehet a
Küldöttgyűlésnek a tisztségviselők tiszteletdíjára.

Javaslat a h) alponthoz: kiegészítés – az elnökség ajánlásának
megtárgyalásával



VII.VII.VII.VII. Az Az Az Az EtikaiEtikaiEtikaiEtikai----FegyelmiFegyelmiFegyelmiFegyelmi BizottságBizottságBizottságBizottság

1. Az Egyesület Küldöttgyűlése 4 év időtartalma 3/5 tagú Etikai-Fegyelmi Bizottságot
(elnök és 2 tag) választ. A Bizottság szükség szerint tartja üléseit.

2. Az Egyesület első Etikai-Fegyelmi Bizottságának (-tól –ig) tagjai: ……………

3. A Bizottság feladata kimunkálni és betartatni azokat az elvárásokat, amelyek a
méhészet szakmai tekintélyét megőrzik és emelik. Ezek megsértése esetén a Bizottság
gondoskodik a kivizsgálásról, súlyos esetben javaslatot tesz a felelősségre vonásra.

4. Súlyos vétség esetén a Bizottság a tag kizárását javasolhatja az Országos Vezetőségnek.

Javaslat:

1. kizárólag az OMME tagszervezeteket vizsgálhatja, az önálló jogi személyeknek saját
ETB –je van

2. Az OMME tagsága kezdeményezheti az elnökséggel szembeni fegyelmi vizsgálatot

3. Elrendelt vizsgálat esetén azonnal kezdje el a vizsgálatot a Bizottság

4. Kiázrólag természetes személyek által elkövetett etikai-fegyelmi vétségeket vizsgáljon.



További javaslatok az Etikai-Fegyelmi Bizottság jogkörére:

Súlyos vétség esetén a tag végleges kizárását vagy maximum egy évre
terjedő időleges kizárást javasolhatja.

Javaslatait, indítványait, megállapításait az OMME weblapján
közvetlenül jogosult közzétenni.

Az ETB elnöke és tagjai ellen etikai-fegyelmi eljárást csak a KGY által
megválasztott egyedi ügy kivizsgálásának időtartamára létrejövő
ideiglenes vizsgálóbizottság jogosult lefolytatni.

Az etikai eljárást a kezdeményezés beérkezését követő 14 napon belül
el kell kezdeni, és 60 napon belül be kell fejezni. Az Elnökség tagjai
ellen indított etikai-fegyelmi eljárásokat 30 napon belül be kell fejezni.
Az eljárások eredményeit az eljárás befejezésétől számított 7 napon
belül minden érintettel közölni kell. Az etikai eljárás lefolytatásában
nem vehet részt az a személy, aki maga is tanú vagy tanúként idézhető
lenne. Összeférhetetlenségi esetekben az EB-hez lehet fordulni.



VIII.VIII.VIII.VIII. Az Egyesület HelyiAz Egyesület HelyiAz Egyesület HelyiAz Egyesület Helyi----, és Területi tagszervezetei, , és Területi tagszervezetei, , és Területi tagszervezetei, , és Területi tagszervezetei, 
az önálló jogi személyiségű tagszervezetekaz önálló jogi személyiségű tagszervezetekaz önálló jogi személyiségű tagszervezetekaz önálló jogi személyiségű tagszervezetek

Javaslatok általánosságban:

- Gazdasági társaságok/vállalkozások tagságának szabályozása
szükséges (tagdíj mértéke)

- Helyi szervezetek kapjanak jogi személyiségre lehetőséget

- Helyi szervezet elnevezés kerüljön törlésre, csak területi tagszervezet
elnevezés maradjon

- Az önálló jogi személyek külön fejezetbe kerüljenek



1. Az Egyesület helyi és területi méhészszervezetei nem önállóak, közvetlenül az
Egyesület központjához tartoznak.

2. Az OMME önálló jogi személyiséggel, és önálló gazdálkodási jogkörrel ruházhatja
fel helyi és területi tagszerveit (önálló ügyintéző szerv, képviseleti jogkör,
működéshez szükséges vagyon biztosítása).

Javaslat a 2. pont helyett:

Az OMME helyi és területi tagszerveinek írásbeli kezdeményezésére, a kérelmezőket
önálló jogi személyiséggel, és önálló gazdálkodási jogkörrel ruházhatja fel (önálló
ügyintéző szerv, képviseleti jogkör, működéshez szükséges vagyon biztosítása), ha a
helyi-területi tagszervezet azzal egyetért. Ha kéri a tagszervezet, az önálló jogi
státusz megszüntetésre kerül.

3. A Területi méhészszervezetek egy-egy településrészre, településre (megyére,
városra, községre, falvakra) kiterjedő hatáskörű szervezetek. Megalakulásukhoz
legalább 10 fő szükséges. – ASZB javasolja

Javaslat a 3. ponthoz:

- 10 fő helyett 30 fő

- Csak az elnök lehet a küldött



4. A Területi méhészszervezetek alakuló gyűléssel mondják ki megalakulásukat.
Ekkor önkormányzati vezetőséget választanak. Az alakuló gyűlés
jegyzőkönyvének egy hitelesített eredeti példányát megküldik az Egyesület
központjának az OMME Központi Irodájába. Alakuláskor meghatározzák
nevüket. A helyi szervezetek fantázianevet is felvehetnek, de az elnevezésnek
az OMME szót tartalmaznia kell (Pl.: OMME piliscsabai Szervezete, vagy
OMME Petőfi Sándor helyi Szervezete, Piliscsaba, stb.).

Kiegészítési javaslat: Az OMME Központi Iroda a területi tagszervezeteket
nyilvántartásba veszi, nyilvántartja elnökét és a területi tagszervezet által
lejelentett küldötteket és tagokat is.

5. A Helyi és Területi méhészszervezetek önálló gazdálkodást nem folytatnak. A
központtal való kapcsolatuk közvetlen. Forgóalapjukat maguk teremtik elő. A
központi kötelezettségen felüli pénzeszközeikkel szabadon rendelkeznek.

Javaslat 5. ponthoz: Utolsó két mondat törlése, ez csak az önálló jogi
személyiségű tagszervezetekre értelmezhető.



6. Tag és tagdíjnyilvántartás, valamint időszaki pénztárjelentést vezetnek.
Negyedévenként elszámolást készítenek és a megállapított tagdíjat befizetik a
központ részére. az OMME központi bankszámlájára.

7. Az OMME igazolása alapján Területi tagszervezeti - egyesületi
bankszámlaszámot nyithatnak.

8. Szervezik a Területi méhészek közösségi életét, előtérbe helyezve a
rendszeres oktatást és a méhegészségügyi feladatokban történő
közreműködést.

9. Tagjaik közül négyévenként demokratikusan Önkormányzati Vezetőséget és
Ellenőrző Bizottságot választanak.

10. Az önkormányzati vezetés legalább három főből áll. Elnök, titkár és
gazdasági titkár. Az Ellenőrző Bizottság is három tagú. (elnök + két tag)



11. A Területi szervezeteket az OV-n az elnök, a Küldöttgyűlésen minden
megkezdett 50/100 tagonként egy küldött képviseli a Küldöttgyűlésben.
12. Az önálló jogi személyiségű méhész tagszervezetek az Elnökséggel kötött
Együttműködési Megállapodás alapján lépnek be és működnek együtt az
Egyesülettel. Kötelezettségei és jogai azonosak a helyi és területi méhész
tagszervezetekkel.
13. Az önálló jogi személyiségű méhész tagszervezetek vállalják, hogy
valamennyi tagjuk OMME taggá válik és vonatkozik rájuk az OMME
mindenkori Alapszabálya és OMME tagdíjfizetési kötelezettségüknek
határidőre eleget tesznek.
Javaslat a 13. ponthoz:
1. „minden tag OMME tag” rész törlés A saját egyesületünkön belül mi

szeretnénk eldönteni, hogy ki legyen nálunk rendes vagy pártoló tag.
Kérjük a pont átfogalmazását akként, hogy az önálló egyesületben csak az
legyen OMME tag, aki akar.

2. Az önálló egyesületek OMME képviseletét ne csak az Elnökök, hanem az
önálló egyesület alapszabályában/közgyűlése által meghatározott módon
(két tanúval ellátott meghatalmazással) is el lehessen látni - IB támogatja



Kiegészítések/módosítások a területi-helyi
tagszervezetekhez
Az OMME területi szervezeti tagok, akik egyben más önálló egyesület tagjai is,
nyilatkozatukban jelölik meg, hogy mely OMME területi szervezetnél vagy mely önálló
egyesületnél kívánják az OMME-ban fennálló tagi jogokat gyakorolni, mely szervezetnél
kívánnak a küldöttállításban részt venni.

Azon OMME tagok, akik ezen területi tagszervezetet jelölték meg a küldöttállító
szervezetnek jelentik a területi tagszervezet által képviselt szavazatok számát. Egy tag
egyenlő egy szavazat.

A területi tagszervezeteket az OV-n az elnök vagy annak megbízottja képviseli. A területi
tagszervezet képviselőjének szavazati mennyiségét az OMME rendes tagok száma adja.

A területi tagszervezeteket a KGY-en az elnök, vagy annak megbízottja és korábban
definiált módon a tagokat is képviselő küldöttek képviselik a KGY-ben.

A területi tagszervezet küldöttei szavazatainak összege megegyezik a területi tagszervezet
mint önálló küldöttállító szervezetet megjelölő OMME rendes tagok számával.



Önálló egyesületek – javasolt szabályozás
A méhészeti szakma egyes földrajzi vagy rész-szakmai területein önálló egyesületek
alakultak.

Az önálló egyesületeke a KGY döntése alapján tagsági jogviszonyt létesítenek az
OMME egyesületével.

Az OMME központi iroda az önálló egyesületeket tagnyilvántartásba veszi,
nyilvántartja elnökét és az önálló egyesület által bejelentett küldötteket.

Az önálló egyesületek tagjai az OMME belépési nyilatkozatának – az OMME
alapszabályban megjelölt tagsági viszony megjelölésével léphetnek be az OMME
tagjainak sorába.

Az OMME tagok, akik egyben önálló egyesület tagjai is, nyilatkozatban jelölik meg –
amennyiben több önálló egyesület tagjai is – hogy mely önálló egyesületnél
kívánják az OMME-ban fennálló tagi jogaikat gyakorolni, mely önálló szervezetnél
kívánnak a küldöttállításban részt venni.

AZ OMME Központi Iroda nyilvántartja azokat az OMME tagokat, akik az adott
önálló egyesületet nevezték meg küldöttállító szervezeti egységként.



AZ OMME Központi Iroda fenti nyilvántartásába az önálló egyesület
tagjai betekinthetnek, abból tételes illetve csak létszámadatokat
tartalmazó összesített kivonatot kérhetnek, a nyilvántartott adatok
korrekcióját kérhetik.

A nyilvántartással összhangban az OMM küldöttállítási szabályzatát
figyelembe véve az önálló egyesület elnököt, annak hiányában
megfelelő felhatalmazással bíró meghatalmazottat állít az OV ülésein
történő jogok gyakorlására.

Az önálló egyesület elnöke az OMME Központi Iroda nyilvántartásában
szereplő OMME rendes tagok számával megegyező szavazatot jelentő
szavazólappal szavaz.

A nyilvántartással összhangban az OMME küldöttállítási szabályzatát
figyelembe véve az önálló egyesület küldötteket állít az OMME KGY-n
történő részvételre.



Az önálló egyesületek küldöttei a szervezet nyilvántartott küldöttei
számú szavazatával képviselik az OMME rendes tagokat.

Az önálló egyesület összes küldöttének szavazatainak összege
megegyezik az önálló egyesület az OMME Központi Irodában
nyilvántartott rendes OME tagjainak számával.

Az önálló egyesület közreműködik az OMME tagdíjainak
beszedésében, annak OMME központi bankszámlájára történő
utalásában.

Az OMME Központi Iroda a beérkezett utalásokról kiállítja a tagdíj
bevételéről szóló számlát.



IX.IX.IX.IX. Megyei és Régiós bizottságokMegyei és Régiós bizottságokMegyei és Régiós bizottságokMegyei és Régiós bizottságok

1. Régiókban, megyékben, ha a tagság igényli, régiós, és megyei
vezetést választhatnak.

2. A régió illetve a megyei bizottságok elnökei képviselik a régióban,
illetve a megyében a méhészek közös érdekeit. Koordinálja a helyi
egyesületi célok megvalósulását.

3. A választás küldötteken keresztül történik.

4. Küldöttjogokkal rendelkeznek az önálló jogi személy tagok elnökei, a
helyi és önálló szervezet elnöke továbbá a választott küldött.

Javaslat: Megyei és Régiós Bizottságok törlése



X.X.X.X. SzakbizottságokSzakbizottságokSzakbizottságokSzakbizottságok
ASZB állandó szakbizottságok felállítását nem javasoljaASZB állandó szakbizottságok felállítását nem javasoljaASZB állandó szakbizottságok felállítását nem javasoljaASZB állandó szakbizottságok felállítását nem javasolja

1. A Küldöttgyűlés, az OV és az Elnökség az egyesületet és a méhészeti
szakmát érintő javaslatok kidolgozására, egyes kérdések megvitatására
szakbizottságokat hozhat létre. Ezek lehetnek állandó, vagy eseti
bizottságok.

Javaslat az 1. ponthoz: Gazdasági vonzattal járó bizottságot KGy vagy OV
hozhat csak létre

2. A szakbizottságok annak a szervnek tartoznak beszámolni, mely megbízta a
feladat elvégzésével.

Javaslat 2. ponthoz: 

- A pont törlése

- A KGY-nek számoljanak be



További javaslatok a szakbizottságok kapcsán

1. Alakuljanak szakbizottságok 25 fővel az alábbi témakörökre: megporzási-növénybiológiai (5 fő,
a szakmai elnök koordinálja), marketing- reklám - külkapcsolatok (5 fő, alelnök koordinálja),
állategészségügy (5 fő, szakmai elnök koordinálja), műszaki és fejlesztési (5 fő, alelnök
koordinálja), kutatási és méhbiológiai (5 fő, szakmai elnök koordinálja). Munkájukat KGY
határozat alapján anyagi juttatás ellenében végzik. Közvetlenül a KGY-nek számolnak be.

2. Alakuljanak állandó szakbizottságok az alábbi témakörökre: méhegészségügy, méhlegelő,
méhészképzés- és továbbképzés, méhészeti termékek minősége, nemzetközi kapcsolatok,
apiterápia, méhészeti termékek marketingje, méhészeti szakma gazdaságtana. A Bizottság
elnökeit a KGY választja, ők alkotják az Elnökséget. A Bizottság elnökei a bizottság elnevezésével
kiegészített elnökhelyettesi rang használatára jogosultak. Éves munkatervet készítenek, melyet
benyújtanak a KGY-nek jóváhagyásra. Az éves beszámoló készítésének határidejére saját
beszámolójukat is elkészítik, ezt a KGY-nek benyújtják jóváhagyásra. A Bizottság elnöke irányítja
és részt vesz munkaterv megvalósításában. A bizottságok tagjai elnök + 4 fő a KGY választja, az
Elnök megválasztását követően ugyanazon KGY-en. A bizottsági tagokra a Bizottság elnöke
tehet javaslatot a KGY-nek.

3. Alakuljanak szakbizottságok, max 10 fővel az alábbi témakörökre: méhegészségügy-
méhmérgezés, támogatás-MNP, szervezeti élet fejlesztés, oktatási-műszaki fejlesztési-
tudományos, méhlegelő, méhészeti termék és marketing, méhtenyésztés-anyanevelés



XI.XI.XI.XI. Az Egyesület tisztségviselőiAz Egyesület tisztségviselőiAz Egyesület tisztségviselőiAz Egyesület tisztségviselői

a) Elnök 

b) Elnökhelyettesek (3 fő)

c) Elnökségi tagok (6 fő)

d) Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai (7 fő)

e) Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai (3 fő)

Javaslat:

- Új struktúra: 1 fő elnök, 1 fő alelnök, 1 fő szakmai elnök, 5 fő szakbizottság vezető, (tágabb vezetéshez még 20 fő szakbizottsági tag)
Ha a szűk 8 főből 3 lemond, rendkívüli KGY-en új tisztségviselő választandó.

- Új struktúra: 1 fő elnök, 8 elnökségi tag, 7 fő EB, 5 fő ETB, OV tagok (területi szervezetenként 1-1 fő, önálló egyesületenként 1-1 fő)

- Új struktúra: 1 fő elnök, ált. elnökhelyettes, külügyi elnökhelyettes, szakmai fórum elnöke, 7 szakbizottság elnök

IB azt támogatja, hogy az Elnökség 11 tagú legyen és az eredeti struktúra maradjon

ASZB azt támogatja, hogy az Elnökség 10 tagú legyen

EB azt támogatja, hogy az Elnökség 9 tagú legyen



1. A tisztségviselők a tisztségükre vonatkozóan általában elvárható
gondossággal kötelesek eljárni, vállalt feladatukat ellátni.

Javaslat: kiegészítés - A tisztségviselők személyesen is felelősek
tevékenységükért, döntéseikért.

2. A tisztségviselőket a Küldöttgyűlés választja, nevezi ki és menti fel
vagy hívja vissza.

3. A tisztségviselők megbízatása 4 évre, időközi választás esetén a ciklus
hátralévő részére szól.

4. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök és az Elnökség tagjai.



5. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. Nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől. A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az
egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre
vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő
megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az
egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot.



6. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

Javaslat további megszűnési okra:

- Kötelezettségszegés és etikai vétség megállapítása esetén



7. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az
egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.



XII. XII. XII. XII. Az Az Az Az elnök, elnökhelyettesekelnök, elnökhelyettesekelnök, elnökhelyettesekelnök, elnökhelyettesek

1. Az egyesület első elnöke: ………………… (-tól -ig)

2. Az elnök felelős az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű
működéséért. Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
rendben és feladat megosztással három elnökhelyettes segíti.
Akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes helyettesíti.

Javaslat:

- Az elnök és elnökhelyettesek kárfelelőssége kerüljön rögzítésre.

- Akadályoztatás esetén a megbízott elnökségi tag legyen jogosult
helyettesíteni.



3. Az Elnök

a) Képviseli az egyesületet, bíróságok és hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben, képviseleti
jogát önállóan gyakorolja;

b) Előkészíti és összehangolja a testületek munkáját;

c) Köteles összehívni az Országos Vezetőség ülését, ha azt az OV tagjainak 20%-a az ülés céljának
megjelölésével kéri, valamint az EB vagy az Elnökség szükségesnek tartja;

d) Elnököl - választott elnök hiányában illetőleg akadályoztatása esetén megtörténő helyettesítése
kivételével - az Országos Vezetőség és az Elnökség ülésein;

e) Szervezi és irányítja az ügyintéző szervezetet, valamint a központi programokat és a pályázati
tevékenységet;

f) Az alapszabály keretei között szerződést köt;

g) Önállóan utalványoz, és írásban meghatározza az utalványozásra jogosultakat;

h) Jutalmaz, felelősségre von, etikai eljárást kezdeményez

Javaslat a h) alponthoz: a független szervek (EB és ETB tagjainak) kivételével

i) Az OMME ügyvezető felett munkáltatói jogokat gyakorol, kivéve a kinevezést és elmozdítást,
amelyről javaslata alapján az Elnökség dönt;

j) Erre irányuló döntés alapján gondoskodik meghívó kiküldésével illetőleg közzétételével a
Küldöttgyűlés, az OV illetőleg az Elnökség összehívásáról.

Javaslat a j) alponthoz: kivéve a bizalmatlansági kérdéseket



XIIIXIIIXIIIXIII.... AzAzAzAz OMMEOMMEOMMEOMME ügyvezetőügyvezetőügyvezetőügyvezető ésésésés azazazaz OMMEOMMEOMMEOMME
központiközpontiközpontiközponti irodairodairodairoda
1. Az egyesület munka-feladatait, a testületek munkájának

adminisztratív előkészítését az Elnökség és a központi iroda végzi. Az
OMME központi iroda vezetője az OMME ügyvezető.

2. Az OMME ügyvezető gondoskodik az Egyesület
költséggazdálkodásának tervezéséről és végrehajtásáról, a pénzügyi
műveletek jogszerűségéről.

3. A központi iroda dolgozói felett az OMME ügyvezető gyakorolja a
munkáltatói jogokat, kivéve a munkaviszony létesítését és
megszüntetését, amelyről javaslata alapján az elnök dönt.

Javaslat a 3. ponthoz: kivéve a jutalmazást, melyről az OMME ügyvezető 
és az OMME elnök javaslata alapján az elnökség dönt 



XIV.XIV.XIV.XIV. Az egyesület tagjaiAz egyesület tagjaiAz egyesület tagjaiAz egyesület tagjai

1. Az egyesület tagja lehet az, aki érdekelt a szervezet működésében, kéri a
felvételét a szervezetbe, elfogadja az Alapszabály rendelkezéseit, vállalja a
tagdíj rendszeres fizetését.

Tagsági viszonya akkor kezdődik, amikor belépési nyilatkozatakor éves
tagdíját megfizette és ezt követően tagszervezeténél minden év március 31.
napjáig a tagdíj aktuális összegének megfizetését vállalja.

2. A tagok lehetnek:

a) Rendes

b) Tiszteletbeli

c) Pártoló tagok



3. Rendes tag lehet minden nagykorú magyar és nem magyar állampolgár, továbbá
szervezet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, kéri tagfelvételét, OMME
belépési nyilatkozatot tesz, vállalja a tagdíj fizetését és magára nézve kötelezőnek
tekinti az Alapszabály rendelkezéseit. A nem természetes személy tagok képviselőik
útján gyakorolják és teljesítik jogaikat, kötelezettségeiket.

4. A rendes tag jogai és kötelezettségei 
a) Köteles eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségének;
b) Választhat és választható;
c) Részt vehet az Egyesület minden tevékenységében, rendezvényein;
d) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
e) Összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely vezető 

tisztségér megválasztható és újraválasztható
f) A vezető tisztségviselő megválasztásakor személyenként egy szavazattal rendelkezik.
g) Szavazati jogait küldött útján gyakorolja.

További javaslat: A nem természetes személy tagok belépése, tagdíj fizetése és 
kizárása kerüljön szabályozásra



Tagdíj javaslat
A tagdíj összege 2014. 11. 16. napján, melyet az egyesület KGY-e évente 
módosíthat:
• Természetes személy
• Önálló egyesület
• Egyéb (gazdasági társaság)





A tagdíj mértéke természetes személy és gazdasági társaság esetében,
amennyiben önálló egyesület tagja is az alábbiak szerint változik: Az
5.000,- Ft-os alaptagdíjból 1.350,- Ft./főt az önálló egyesület
megtarthat, azaz ezt az összeget nem kell befizetnie az OMME
központba.

A területi tagszervezetek a fenti tagdíjat szabadon kiegészíthetik, amely
összegekkel a területi szervezet szabadon rendelkezik.



5. Tiszteletbeli tag: az – területi méhész szervezetenként ill. a tag önálló
egyesületenként legfeljebb kettő személy, akit saját szervezetében
tiszteletbeli tagnak választanak. A tiszteletbeli tagok a tagdíjfizetési
kötelezettség alól mentesülnek. Az egyesület rendezvényein tanácskozási
joggal részt vehetnek, vezető tisztségviselővé nem választhatóak. Nem
veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
Javaslat az 5. ponthoz: 
- A tiszteletbeli tag jogállását át kell gondolni
- A tiszteletbeli tagi jogviszonyt törölni kell
6. Pártoló tag: Azok, akiket szervezetük ilyen tagsági megnevezéssel vesz fel.
Tagdíjfizetési kötelezettsége mértékét külön kell esetenként felvételükkor
meghatározni annak a szervezetnek, aki a tagot felveszi. Az egyesület
rendezvényein tanácskozási joggal részt vehet, vezető tisztségviselővé nem
választható. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
Javaslat a 6. ponthoz: a jogi személyek csak pártoló tagok lehessenek, az ő
tagjai viszont rendes tagok



7. A tagsági viszony kezdő napja az a nap, amikor a tartalmában és
formájában megfelelő kérelmet a megyei, helyi szervezet elfogadja, az éves
tagdíjat befizette. A kérelmező székhelye/lakóhelye szerinti szervezet a
felvétel elől nem zárkózhat el.

Javaslat: utolsó pont törlése

8. Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és ellenőrző bizottsági tagja
kérheti a bíróságtól a tagok és a jogi személy szervei által hozott határozat
hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő
okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól
számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen,
amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves,
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. A határozat hatályon kívül
helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat
végrehajtását felfüggesztheti.



9. Az egyesület rendes, pártoló tagja maga határozhatja meg, hogy melyik szervezetben -
területi szervezetben vagy önálló egyesületen keresztül - kívánja gyakorolni tagsági jogait.
Évközben ezen nem változtathat. Változtatási szándékát minden év december 1-jéig
írásban kell bejelentenie. A december elsejéig megadott nyilatkozata december 31-i
dátummal kerül nyilvántartásba, ettől az időponttól hatályos.

10. A tagsági viszony megszűnik:

a) Elhalálozással, jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnéssel;

b) Kilépéssel;

c) Éves tagdíj fizetésének elmulasztása esetén- írásbeli felszólítást követően - törléssel;

d) Kizárással (Etikai-Fegyelmi szabályzat eljárása szerint);

e) Tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

Javaslat: A c) pont törlésre kerüljön, a felmondás intézményében szabályozva legyen.

11. A tagsági viszony kilépéssel történő megszűnésének az időpontja a szándék
bejelentésének a megyei-területi szervek OMME vezető tisztségviselőjéhez történő
érkezés napja.



12. Kizárásra az Egyesület Etikai-Fegyelmi Szabályzata szerint, a tagnak
jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén kerülhet sor. A
kizárásról az Országos Vezetőség dönt. Döntését a kézbesítéstől
számított 30 napon belül jogorvoslattal lehet megtámadni, másodfokon
az ügyben a Küldöttgyűlés dönt. A másodfokú döntés ellen az illetékes
bírósághoz lehet fordulni.

Javaslat a 12. ponthoz:

Az OV ne döntsön, egyfokú, a KGY dönt kizárólag

13. A tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett tagdíjat nem lehet 
visszakövetelni.



Javaslat a tagsági viszony kizárással történő
megszüntetésére
A jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az
Egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén
alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai

A jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az
Egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás miatt
jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy az elnökség
javaslatára a KGY rendeli el. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló
eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület Etikai-Fegyelmi Bizottsága
jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele
mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó
bizonyítandó tényekről tudomással bírnak. Az ETB okiratokat szerez be,
tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon
belül elkészíti a KGY-hez címzett határozati javaslatát.



A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles
összehívni a KGY-t. A KGY megtárgyalja az ETB által jogkövetkezmény
alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. A vizsgálat adatainak
ismeretében bármely küldött illetve tag indítványozhatja a határozati
javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat
elfogadását. Az összehívott KGY a megvitatott illetve módosított határozati
javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. A KGY az
egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – fentieknek
megfelelően – figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve
rendezvényeitől legfeljebb egy évi időtartamra eltiltást illetve a kizárást
alkalmazhatja. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező KGY-i
határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A
jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező KGY határozatot meg kell
indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A hátrányos
jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a KGY határozat felülvizsgálatát.



A tagsági jogviszony egyesület általi
felmondása - javaslat
Amennyiben valamely tag a jelen ASZ értelmében meghatározott tagdíj
fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, az Elnökség
a tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 30 napos határidővel
felszólítja.

Amennyiben a tag az újabb határidő alatt sem teljesíti tagdíjfizetési
kötelezettségét, az Elnökség dönthet a tag egyesületi tag tagsági
jogviszonyának 30 napos határidővel történő felmondásáról – kivéve az
önálló egyesület tagsági jogviszonyának felmondásáról, amelyről a KGY
dönthet.



14. Az Egyesület működésének részletesebb szabályait
• Szervezeti és Működési Szabályzat;

• Számviteli és Pénzügyi Szabályzat;

• Kitüntetési Szabályzat és az 

• Etikai-Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

Javaslat: 

Ezen szabályzatok az alapszabály elválaszthatatlan részét képezik, azok 
elfogadására és változtatására az ASZi feltételek vonatkoznak.



15. Az Alapszabály felhatalmazása alapján az egyesület belső szabályzata
rendelkezik
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható;

b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali
módjáról;

c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
való betekintés rendjéről, valamint

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

16. A szabályzatok megalkotása az Elnökség határkörébe tartozik.
Javaslat a 16. ponthoz:
A szabályzatok jóváhagyására és elfogadására az OV /KGY legyen az illetékes.

17. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívüli
személyek is részesülhessenek.



XV.XV.XV.XV. Záró rendelkezésekZáró rendelkezésekZáró rendelkezésekZáró rendelkezések

Az Egyesület első Alapszabályát a Magyar Méhészek Egyesülete 1984. június
23-án tartott alakuló közgyűlésén fogadta el.
Az alapszabályt a Küldöttgyűlés többször módosította.
Az egyesület működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat jelenlegi
tartalmával és formájában a 2014. 11. 16. napján tartott küldöttgyűlés
emelte Alapszabályi rangra.
A jelen Alapszabály hatályba lépésével az Intéző Bizottság elnevezés a
jogszabályi előírásoknak megfelelően Elnökségre változik.
Javaslat: A mondat törlése
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény illetve az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.



További javaslatok:

- Az első elnökség, EB, ETB tagjai név szerinti felsorolása kerüljön
törlésre

- Tiszteletbeli elnöki poszt felállítása



VÉNEK TANÁCSA mint új intézmény

Véleményezik a szakbizottságok terveit, segítik a szakmai munkát, kétes
kérdésekben tanácsot adnak, volt IB tagokból és EB elnökökből állna.

ASZB és IB nem támogatja, a fennálló struktúra maradjon



Szakmai Fórum mint új intézmény

Szakmai döntés-előkészítő és döntéshozó szerv, a szakmai bizottságok 
együttese.

IB nem támogatja, a fennálló struktúra maradjon


