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Felhívás 

a helyi és önálló tagszervezetek Elnökeihez az OMME tulajdonában lévő rejtett 
vagyonelemek (ingatlanok) feltárására 

 

Tisztel Elnök Asszony! 
Tisztelt Elnök Úr!  

 

2016. december 13.-án megkeresés érkezett az egyesület központjába a Kiskőrös Városi 
Sportlövész és Szabadidő Klub nevében azzal a kéréssel, hogy az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesülettel osztatlan közös tulajdonban lévő, Kiskőrös belterület, hrsz: 95 (természetben: 
Dózsa György u. 49. sz.) alatt található, felépítményes ingatlan rész tulajdonjogának átengedése 
fejében ingyenes teremhasználatot biztosít a helyi tagszervezetünk számára. (Az ingatlan 
korábban leégett és a helyreállítás költséget csak a Lövészklub viselte.) 

Az ügyet a 2016. december 15.-i elnökségi ülésen megtárgyalták és határozat (1./2016.12.15. 
számon) született előkészítő tárgyalások megkezdéséről, annak érdekében, hogy szerződés 
jöjjön létre a tulajdonjog átruházásáról cserébe a teremhasználati jogért. 

A 2016-os év mérlegzárási munkák (vagyoni helyzet, vagyonösszetétel) ellenőrzése során az EB 
részéről felmerült a kérdés lehetnek-e még hasonló, rejtett ingatlanok, ingatlanhányadok az 
OMME tulajdonában? Az EB (2017.02.02.-i EB ülés jegyzőkönyv 2. pontja szerint) egységesen 
egyetértett abban, hogy ezek felderítését a 2017 évi feladattervében szerepeltetni fogja, és 
vizsgálatot indít a rejtett ingatlan vagyonelemek feltárására érdekében. A feladat a tárgyévi 
munkatervünk 5. pontjában került rögzítésre. 
 
A munka végrehajtása érdekében tisztelettel kérjük  

a tagszervezetek elnökeit és valamennyi tagját, hogy 

amennyiben tudomásuk van hasonló ingatlan tulajdonról, tulajdonrészről úgy annak 

helyét jelezzék az Ellenőrző Bizottság felé elektronikus úton az omme1984@enternet.hu  

e-mail címre, vagy az OMME 1094 Budapest, Viola u. 50. postacímre küldött levélben 

2017. december 15.-ig. 

A feltételezett tulajdont is jelezzék, az EB megvizsgálja ezeket is. A közhiteles ingatlan-

nyilvántartásban történő kereséshez, beazonosításhoz szükséges a pontos cím (település, utca, 

házszám, esetleg - ha van -, emelet, ajtó) megjelölése. 

A lehetséges egyesületi vagyonelemek elsődlegesen volt, vagy jelenleg is így funkcionáló 
közösségi épületek, épületrészek. A tulajdonszerzés ideje pedig – jogutódlással - akár az „áfész-
es„ szakcsoporti idők végéig is visszanyúlhat.  

Segítségüket, közreműködésüket előre is köszönjük. 
 
Budapest, 2017.10.10. 
 
 Ficzere Péter 
 a bizottság elnöke 


