
TÁJÉKOZTATÓ AZ OMME TISZTSÉGVISELŐ 2022. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ 

 

Tisztelt Méhésztárs! 

 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület hatályos Alapszabályának II. fejezet 2. pontjában 

foglaltak alapján az Egyesület vezető szerveit és vezető tisztségviselőit demokratikusan, 

Küldöttgyűlés keretében választják meg.  

Az Alapszabály II. fejezet 11. pontja meghatározza, hogy az Egyesület vezetői tisztségviselői 

az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai. 

Az Elnökség tagjai a Küldöttgyűlés által választott elnök, három fő elnökhelyettes és további 

hét tag. Az Ellenőrző Bizottságot az elnök és a hat tag alkotják. 

 

A jelenleg működő Elnökséget 2020. szeptember 5-én választottuk meg, melyből egy fő 

elnökségi tag a megbízatást nem fogadta el. Az Elnökség emiatt az Alapszabályban 

meghatározott 11 fő helyett mindössze 10 fővel működik, ami jogszerű és nem érinti az 

időszakban szabályosan meghozott döntéseket. A hátralévő közel 3 éves időszak azonban azt 

kívánja, hogy időszaki választással pótoljuk a hiányzó elnökségi tagot. 

 

A választás előkészítésben a Küldöttgyűlés által választott Jelölő Bizottság működik közre. 

Az OMME Választási Szabályzat III./2. pontjában foglaltak szerint a Jelölő Bizottság feladata 

többek között a Választási szabályzat szerint a jelölések összegyűjtése és ellenőrzése. A 

Jelölő Bizottság tagjai:  

 Fekete József (Nógrád megye)   

 Idó Gábor (Bács-Kiskun megye)  

 Jenei Ferenc (Tolna megye)  

 Nagy Csaba (Somogy megye) 

 Sira Balázs (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)  

 

A Választási szabályzat V. pontjának rendelkezése alapján minden tag jogosult a 

tagszervezetén keresztül jelöltet állítani oly módon, hogy tagszervezete kéri a Jelölő 

Bizottságot legkésőbb a választás előtt 30 nappal, hogy jelöltjeit a szavazó listára vegye fel. A 

Küldöttgyűlés időpontja 2022. április 02. napja. 

 

Erre figyelemmel a jelöltek bejelentési határideje 2022. március 02. napja. 

 

mailto:fekete.jozsef@omme.hu
mailto:ido.gabor@gmail.com
mailto:j.fercsi@gmail.com


A jelöltek bejelentésére a jelen tájékoztató mellékletét képező formanyomtatványon van 

lehetőség.  A jelölt nyilvántartásához szükséges dokumentumokat elektronikus úton a 

fekete.jozsef@omme.hu; ido.gabor@gmail.com; j.fercsi@gmail.com; 

nagy.csaba@omme.hu; sira79@freemail.hu e-mail címre kell megküldeni a jelzett 

határidőig. 

Budapest, 2021. október 28. 

 

 

        OMME Jelölő Bizottság 

        Fekete József elnök 
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