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NYILATKOZAT 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vagyoni helyzetéről 

 

 

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy különböző fórumokon valótlan állítások, és minden alapot 

nélkülöző feltételezések, hírek jelentek meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a 

továbbiakban: OMME) vagyoni helyzetéről. Sőt, a honlapunkon közzétett, hamarosan sorra 

kerülő tisztségviselő választásokon indulók motivációs leveleiből is az derül ki, hogy több 

jelölt célja az OMME vagyonvesztésének megállítása és gazdálkodásának rendezése! 

Alulírottak, szeretnénk tájékoztatást adni a valós helyzetről. 
 

Az OMME, mint a legnagyobb hazai méhészérdekképviseletet ellátó civil szervezet, a 

rendelkezésére álló anyagi erőforrásokkal mindig a hazai méhészágazat igényeit és érdekeit 

szolgálta. A bárki számára hozzáférhető éves beszámolókban pontosan, tényszerűen 

számoltunk be az adott pénzügyi évekről. Az OMME Hivatala, illetve a vezetőség az 

Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett mindenkor felelősen gazdálkodott az OMME 

vagyonával. Nézzük, milyen állítások keringenek a neten! 
 

Az az állítás, mely szerint közel 120 millió forinttal növekedett a 2013-2016. közötti 

időszakban az OMME vagyona, teljes mértékben hibás számítás eredménye. Ugyanis, aki ezt 

terjeszti, az több pénzügyi év mérlegösszegeit adta össze, amit szakmailag nem lehet – és nem 

logikus – összevonni, hiszen az adott pénzügyi évet követő évben az előző évek fel nem 

használt eredménye és a tárgy évi bevételek nyújtanak fedezetet az egyesület költségeire és 

pénz tartalékolásra (pl. utólag folyósított támogatás költségeire). Minden egyes év 

gazdálkodását és vagyon gyarapodását évenként külön-külön kell vizsgálni, mivel a mérleg 

adatok eleve kumulált (halmozott) értékek. A valós növekmény a jelzett időszak (2013-16) 

alatt 61 millió Ft. A 2016-2019 közötti 4 millió Ft-os eszközvagyon csökkenés döntő 

hányadát – kellő szintű eszközpótlás/beruházás hiányában - az amortizáció elszámolása 

okozta. 
 

Egyesületünk jelenleg több, mint 62 millió forint készpénzzel rendelkezik bankszámláján, 

amely lehetővé teszi 4 hónap költségeinek finanszírozását. Az OMME nemcsak 

együttműködik szakmailag a jogalkotó szervekkel és hatóságokkal a Magyar Méhészeti 

Nemzeti Program (a továbbiakban: MMNP) jogcímeinek kialakításában, hanem egyes 

jogcímek előfinanszírozását is biztosítja. Jelenleg a 2019. augusztus 31. és 2020. július 31. 

közötti MMNP-ba 260 millió Ft-ot finanszírozott előre Egyesületünk, amelynek 

támogatásként történő kifizetését várja a Magyar Államkincstártól 2020. október 15. napjáig.  

Eddig mindösszesen 15 millió forintot kaptunk vissza (amely a 62 millió Ft bankban lévő 

pénzünkben van benne). 
 

Az elmúlt évek Küldöttgyűlésein, Országos Vezetőségi ülésein arra hívtuk fel a tagság 

figyelmét (mind az EB, mind az OMME), hogy amennyiben emelkedik a MMNP 

keretösszege, illetve több új jogcím előfinanszírozását szükséges biztosítani, úgy 

Egyesületünknek egyre nagyobb összeget kell „beforgatni”, ez okozhat átmeneti 

nehézségeket.  
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Sőt! Lehetetlenné válik újabb, az ágazat jövője szempontjából előremutató MMNP jogcím 

igénybevétele. Egyesületünk felelősségteljes gondolkodását mutatja az a tény, hogy ismerve a 

pénzügyi helyzetet, több, korábban említett MMNP jogcímet nem vettünk igénybe, tekintettel 

az előfinanszírozás problémájára. Mert, ha igénybe vették volna, akkor ma valóban nehéz 

anyagi helyzetben lenne az OMME! Így, elmaradt pl. egy marketinges szakember és a NP 

koordinátor segéd munkatárs felvétele, kutatási koordinátor alkalmazása, de ennek tudható be 

a kutatások finanszírozásának tudatos kiszervezése is. 
 

Az elmúlt 4 évben mi az, ami megváltoztatta az OMME pénzügyi eredményeit? 
 

1. A tiszteletdíjak a következőképpen alakultak 2015-től, illetve 2016-tól, amikor a 

Küldöttgyűlés jóváhagyta az OMME tisztségviselők díjazását: 

9.144.000 Ft – 2015 

24.956.000 Ft – 2016 

25.812.000 Ft – 2017 

25.812.000 Ft – 2018 

25.027.500 Ft – 2019 

 

Megállapítható, hogy az OMME költségeit az előző ciklusban megszavazott 

tiszteletdíjak összege növelte, mértéke meghaladja az OMME összes 

munkavállalójának (5 fő) bérét és járulékainak összegét. 
 

2. Az OMME-val vállalkozási szerződésben állók részére (szaktanácsadók, vezető 

szaktanácsadó, nemzeti program koordinátor) 2019 évben 156.720.000 Ft került 

megfizetésre. Ezt az összeget egyesületünk vissza tudja igényelni a MMNP-ből, 

azonban előfinanszírozását biztosítania kell, és a vállalkozók díjának  emelkedése ezen 

költség emelkedésével járt. 
 

3. 2016 és 2020. közötti időszakban egyesületünknek nem volt számottevően nagyobb 

összegű (5 millió forintot meghaladó) beruházása kutatási eszközökbe, vagy irodai 

nagyeszközökbe. A korábbi, 2016 előtti években (3 évben), az OMME által vásárolt: 

hordozható számítógépek (113 db), amelyek a tagszervezetek között kerültek 

kiosztásra, a mobiltelefonok (35 db), valamint a NAIK, az MTA és a HáGK kutatási 

programjai részére vásárolt számítógépek, fagyasztók, egyéb elektronikai eszközök, 

gépjármű, méhészeti felszerelések és méhcsaládok, több tíz milliós (kb. 55 millió 

forint) vagyonnövekedést jelentettek a pénzügyi jelentésekben. Azonban tudni kell azt 

is, hogy az OMME vagyonában ezek a tételek a beszerzést követő években folyamatos 

vagyoncsökkenést idéznek elő az avulásukkal (amortizáció). 
 

4. 2014-ben, amikor az OMME Magyarország Kft. megalakult, az OMME 17 millió 

forinttal növelte saját vagyonát „papíron”, hiszen ekkora értékkel került könyvelésbe 

az apport, vagyis a Viola utca 48. szám alatti irodánk bérleti joga és az OMME 

termelői üvegsablon díja.  
 

Összességében kijelenthető, hogy az OMME stabil anyagi háttérrel rendelkezik annak 

ellenére, hogy a tagdíjak emelésére nem került sor több mint 10 éve– kivételt jelentenek ez 

alól a célhoz rendelt emelések: marketing alap növelése, felelősség biztosítás befizetése és 

Méhészújság. Az OMME nagymértékű vagyongyarapodása a MMNP-ból vásárolt tárgyi 

eszközök beszerzéséből illetve immateriális javak létrehozásából adódott, az elmúlt években a 

pénzeszközeink mértéke nem változott, évek óta stagnál. Stagnál annak ellenére, hogy állandó 

mértékű bevételeink vásárlóereje, reálértéke viszont folyamatosan csökken. 
 



1094  Bud ap es t ,  Vio la  u .  50 .  

Telefon: 06 1/216-0015; 06 30/684-3743 

E-mail: omme@omme.hu   www.omme.hu 

Kijelentjük, hogy jelenleg és a múltban is stabil az OMME anyagi helyzete. De egy viszont 

tény: a stabil háttér nem azt jelenti, hogy tudunk fejlődni, tudunk félretenni, akár a MMNP 

újabb jogcímeinek finanszírozása céljából. Pedig szükség lenne rá! 
 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

 

Bross Péter, elnök 

Ficzere Péter, Ellenőrző Bizottság elnök 

Pungor Adrián, hivatalvezető 

Farkas Zsuzsa, irodavezető 

Takács Ferencné, főmunkatárs 


