
Tisztelt Elnök úr, Elnök asszony! 

Tisztelt Küldött! 

A mai napon két levelet küldtünk Önnek: 

1. postai úton meg fogja kapni a Küldöttgyűlési meghívót és a 9. napirendi ponthoz 

tartozó háttéranyagot. 

2. elektronikus úton kapott egy levelet, melynek 5 fájl melléklete van. Akiknek olyan 

levelező rendszerük van (pl. freemail), mely csak korlátozott méretű levelet tud 

fogadni egyszerre, nekik két levélben küldtük el az anyagokat.  

A mellékletekről: 1. Küldöttgyűlési meghívó 2. jelen levél (kísérőlevél) 3. háttéranyag 

a 9. napirendi ponthoz 4. háttéranyag a 12. napirendi ponthoz 5. 2020 Beszámoló 

Jelen levélben néhány kiegészítést szeretnénk tenni a napirendi pontokhoz. 

 

1. Az OMME 2020. évről szóló, az Elnökség által a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 

által elfogadott beszámolóinak jóváhagyása: 

1.1.Az OMME 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

1.2.Az OMME 2020. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának és  

      közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 

1.3.Az OMME 2021. évi pénzügyi tervének jóváhagyása 

1.4.Az OMME 2021. évi munkatervének jóváhagyása 

2. Az OMME Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása 

3. Az OMME Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadása 

Az első három napirendi pont írásos anyagát 2021. április 28-án az OMME Központi 

Irodája elküldte Önnek. Most, ismételten megküldjük. 

 

4. Döntés a 2021. évi tagdíj mértékéről 

A 2021. évi tagdíjat – ez irányú napirendi pont hiányában – nem az őszi Küldöttgyűlés hagyta 

jóvá, hanem azt követően az Elnökség. A 2021. évi OMME tagdíj mértékéről az Elnökség azt 

a döntést hozta, hogy változatlanul a 2020-as tagdíj maradjon. Formailag azonban ezt 

a Küldöttgyűlésnek meg kell erősítenie. 

 

5. OMME Jelölő Bizottság felállítása 

Tóth Péter megyei méhészeti szaktanácsadó, az OMME Környezetterhelési Monitoring-

vizsgálatának vezetője, nem sokkal a megválasztása után lemondott elnökségi tagságáról. 

Helyére – a nem rég lezajlott tisztségviselő választásokhoz hasonlóan – a Küldöttgyűlés fog 

választani egy új elnökségi tagot. 4 jogi képviseletet ellátó személlyel egyeztettünk arról, hogy 

jogilag, független attól, hogy a lemondott személy nem írta alá a tisztséget elfogadó 

nyilatkozatot, már mint megválasztott elnökségi tag mondott le. Ha ott, közvetlenül a szavazás 

eredményének kihirdetése után mondott volna le tisztségéről, akkor értelemszerűen a 8. legtöbb 

szavazatot kapó jelölt lépett volna a helyére, de anno elfogadta a tisztségre történő jelölést, 

megválasztották és ennek tényét a Küldöttgyűlés levezető elnöke kihirdette, amelyet a 

Küldöttgyűlés jegyzőkönyve is rögzít. Ezért az Elnökség létszámának teljessé tétele érdekében 

egy jövőbeni Küldöttgyűlésen felállításra kerül a Jelölő Bizottság, amelynek feladata lesz az 

egy elnökségi tag mandátumra történő jelölések fogadása.  



Alapszabályunk XI. Fejezetének 7. pontja így rendelkezik arról, ha egy tisztségviselő lemond: 

„Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával ….”. Az OMME működőképessége nincs veszélyben egy 

elnökségi tag hiányától, a 10 fős Elnökség az elmúlt egy évben ellátta feladatait, de úgy 

határozott, hogy a Küldöttgyűlésnek adja át a lehetőséget a hiányzó egy fő pótlásáról.  

 

6. Döntés a 2021. évi őszi Küldöttgyűlés megtartásáról 

Évente két Küldöttgyűlést kell tartanunk az Alapszabályunk értelmében. Az Elnökség döntése 

értelmében, a Küldöttgyűlés döntsön arról, szükséges e az idén –amennyiben a vírus helyzet ezt 

lehetővé teszi – még egy Küldöttgyűlést tartanunk. 

 

7. Beszámoló az OMME elmúlt időszakot érintő érdekképviseleti munkájáról 

E napirendi pont nem jár döntéshozatallal, a helyszínen tartja meg beszámolóját az elnökség az 

elmúlt időszak eseményeiről és az aktuális fejleményekről. 

 

8. Döntés a 2022. évi tagdíj mértékéről 

Az elnökség 2021. szeptember 13-ai ülésén történt döntése értelmében, az elnökség a 2022. évi 

OMME tagdíj emelését javasolja. Az emelés javasolt mértéke: 15 Ft/méhcsalád. Így, a javasolt 

2022. évi OMME tagdíj 5000 Ft/fő + 100 Ft/méhcsalád. Indoklás: inflációval megnövekedett 

költségek kompenzálása + hosszú évek óta nem volt olyan tagdíjemelés, mely közvetlenül az 

OMME működésére lehetett volna felhasználni + Nemzeti Program egyre növekvő 

finanszírozásának biztosítása. 

 

9. Másodfokú döntés a 7/2016. Et.B. számú határozatról (Cs. László végleges 

kizárásának ügyében döntéshozatal) 

A tájékoztató háttéranyagokat elektronikus és postai úton megküldtük. 

 

10. Tájékoztatás az OMME Magyarország Kft. működéséről 

11. Beszámoló a Magyar Méhészeti Nemzeti Program aktualitásairól és jövőjéről 

Ez a két napirendi pont döntést nem igényel, a helyszínen kap minden Küldött tájékoztatást az 

adott témákról. 

 

12. Döntés a Szakmaközi szervezetté válás kezdeményezéséről 

A háttéranyagot mellékeltük. 

 

13. Kitüntetések jóváhagyása 

Mint ahogy a korábbi években szoktuk, most is, a helyszínen adunk tájékoztatást a felterjesztett 

személyekről. 

 

OMME Elnökség és Iroda 


