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Az 1984-ben újjáalakult Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a hazai méhészágazat 

számára rendkívül fontos, történelmi mérföldkövet jelentene, ha az OMME, mint szakmaközi 

szervezet tudná ellátni feladatait a jövőben. A folyamat elindításához szükségünk van a tagság 

támogatására!  

 

Az Agrárminisztériummal fennálló jó kapcsolatokat felhasználva Agrárminiszter Úrtól – 

a Küldöttgyűlés jóváhagyásával – kérelmeznénk, hogy Egyesületünket a szakmaközi 

szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 2/2018. (II. 1.) FM 

rendelet alapján szíveskedjen méhészeti szakmaközi szervezetként elismerni. 

 

Egyesületünk országszerte 111 tagszervezettel büszkélkedhet, tagjaink száma pedig 

meghaladja a 13 000 főt, akik a hazai méhállomány jelentős részét, 975 200 méhcsaládot 

birtokolnak. A magyar méhészek összefogása, érdekeik védelme, képviselete, illetve a 

méhészek napi szintű problémáinak (támogatások igénylése, méhegészségügyi problémák, 

mézpiaci tanácsok, stb.) segítése mellett, az OMME szerteágazó tevékenységet folytat az ágazat 

érdekképviselete érdekében. 

 

A szakmaközi szervezetként történő elismertetés részeként előzetesen tárgyalásokat folytattunk 

az Agrárminisztérium illetékes szakembereivel is, az egyeztetésen rögzítettük a feltételeket, 

amelyeket teljesíteni kell. Egységes véleményünk, hogy Egyesületünk a jogszabályban 

rögzített feltételeket teljesíteni tudja. 

 

Mi is az a szakmaközi szervezet, és milyen előnyökkel járhat a méhészeknek? 

 

Az ellátási láncban részt vevő mezőgazdasági termelők, feldolgozók és kereskedők is 

alakíthatnak szakmaközi szervezeteket. Hazánkban is több ilyen szervezet működik sikeresen, 

mint például a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet, vagy Magyar Halászati és 

Akvakultúra Szakmaközi Szervezet. A szakmaközi szervezetek a lánc irányítása érdekében 

intézkedéseket fogadnak el, anélkül, hogy ők maguk részt vennének a termelésben, 

feldolgozásban vagy kereskedelemben.  

 

A szakmaközi szervezeteket az uniós tagállamok elismerhetik, amennyiben a szervezetek: 

 a termelői ágazat (azaz a mezőgazdasági termelők) képviselőiből és 

 az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc legalább egy másik részének (például az élelmiszerek 

feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó) képviselőiből tevődnek össze. 

 

A méhészeti ágazatban speciális a helyzetünk, hiszen a legtöbb méhész termelő és egyben 

feldolgozó (kiüvegezés) is, így nincs szükség arra, hogy a mostani tagösszetételen változtasson 

az Egyesület, önmagában a meglévő tagsággal alkalmas a minősítésre. 

 

A szakmaközi szervezet legfontosabb előnyei közé tartozik, hogy az általános versenyjogi 

szabályok alól kivételek vonatkoznak rá, azaz egységesen léphet fel a hazai piacon.  

 

 



Mik ezek a kivételek? 

- megengedi a szakmaközi szervezetnek, hogy bizonyos megállapodásokat és összehangolt 

magatartásokat (gyakorlatokat) végezzenek, 

- a szakmaközi szervezetek jogosan integrálják az ellátási lánc különböző szintjein lévő 

szereplőket,  

- a szereplők közötti párbeszéd megengedett, pl. legjobb gyakorlatok megosztása, a piac 

átláthatóságának növelése, az ellátás piaci igényekhez való igazítása, adatgyűjtés stb. 

- a szakmaközi megállapodások bejelentendők a Bizottságnak 

- Azonban nem rögzíthet árat vagy kvótákat, nem torzíthatja a versenyt, nem lehet 

diszkriminatív! 

 

Tehát a szervezet piaci árat nem rögzíthet – de ajánlhat piaci árat (árprognózis) - tevékenysége 

nem okozhat piactorzítást, azonban fontos joga a kiterjesztési jogkör, ami azt jelenti, hogy a 

belső szabályok a tagságon kívül az ágazat valamennyi szereplőjére kiterjeszthetők, hatósággal 

kikényszeríthetők.  

 

A szakmaközi szervezeti elismerés előnyöket biztosít az ágazati érdekképviseletnek, hiszen új 

jogosítványokat és lehetőségeket kap és tagjainak döntésétől függően foganatosíthat a termelés 

és piaci folyamatok összehangolására intézkedéseket, alkothat speciális, az ágazat szereplőit 

érintő szabályokat, azaz egyfajta ágazati önszabályozást valósíthat meg. Így például: egységes 

méhészeti alapvizsga bevezetése (amely nélkül nem lehet méhészeti tevékenységet folytatni), 

a méhegészségügyi rendszer rendbetétele és irányítása, egységes és kötelező tagság az 

ágazatban dolgozók számára, egységes és kötelező szabályok alkotása a méhészetek 

vándorlására, stb. 

 

Több hazai és uniós forrás nyílik meg az Egyesület előtt, elsősorban marketing célokra, illetve 

tagjainknak is különböző pályázatokon plusz pontot jelenthet, hogy szakmaközi szervezet 

tagjai. 

 

Tárgyalások folynak jelenleg is arról, hogy a KAP költségvetéséből a szakmaközi szervezetek 

működési támogatáshoz jussanak, valamint a hazai mézmarketing alapunk költségvetése is 

növelhető. 

 

Meggyőződésünk, hogy az OMME alkalmas arra a jelenlegi formájában, hogy államilag 

elismert szakmaközi szervezetté váljon. Ez a történelmi lépés nem jelent többletterhet a tagság 

számára, azonban úgy véljük, hogy a hazai ágazat kiszámíthatóbb jövője szempontjából 

feltétlenül szükséges. 

 

Fontos: a szakmaközi szervezetté válás nem jár névváltoztatással! Azaz, a 142 éves Országos 

Magyar Méhészeti Egyesület neve változatlan marad. 

 

Az Elnökség egyhangúlag támogatja Egyesületünk szakmaközi szervezetté válását! 

 

Kérjük Önöket, hogy döntésükkel támogassák a kérelem beadását! 

 

 

OMME Elnökség és Iroda 

 


