
TÁJÉKOZTATÓ 
a 2022. április 04. napján hatályba lépett OMME szabályzatokról 

 

 

1. OMME Szervezeti és Működési Szabályzat: 

 

Az új Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) elfogadásával az Elnökség 

2022. április 04. napjával hatályon kívül helyzete a korábbi szabályzatot, ezzel együtt pedig 

hatályba lép az új SZMSZ. Természetesen számos korábbi rendelkezést megtartott új 

szabályzatunk, azonban alkalmassá kellett tennünk szervezetünk belső szabályozását a 

szakmaközi szervezettel kapcsolatos követelményeknek is. 

 

Természestesen az új szabályzat Alapszabályunk rendelkezéseivel összhangban, az abban 

foglaltakat betartva készült el. 

 

A továbbiakban ismertetjük a szabályzatban elfogadott új rendelkezéseket: 

 

I-III. fejezet:  

 

Tartalmazza az OMME alapadatait, valamint egységesen, hosszú idő után először kerülnek 

pontosan meghatározásra a tagdíjak. 

 

IV. fejezet: 

 

Felsorolja az OMME testületeit, rendelkezik a korábban sok vitát kiváltó 

„összeférhetetlenségről“. Egyértelműen tiltja azt, hogy az OMME választott tisztségviselője a 

Magyar Méhészeti Nemzeti Programból finanszírozott, az Egyesület elnöke által ellenjegyzett, 

6 hónapnál hosszabb határozott idejű, vagy határozatlan időre szóló vállalkozási szerződést 

köthessen az Egyesülettel. Rendelkezik arról továbbá, hogy az Egyesület elnöke köteles az 

Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak 

megválasztását követően, a tisztségviselő kinevezésekor a megválasztott tisztségviselő és az 

Egyesület között a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból finanszírozott, az Egyesület elnöke 

által ellenjegyzett, 6 hónaptól hosszabb határozott idejű, vagy határozatlan időre szóló 

vállalkozási szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani. 

Ezzel Elnökségünk biztosította, hogy a tagsági jogok korlátozása nélkül - hiszen minden 

OMME tag választó és választható továbbra is – amennyiben a megválasztott tisztségviselő a 

választás megnyerését követően elfogadja a tisztséget, abban az esetben automatikusan 

felbontja az OMME az ilyen típusú vállakozási szerződését. 

 

V-XI. fejezet:  

 

Alapszabályunkkal összhangban meghatározza a szabályzat az egyes tisztségviselők és 

testületek feladatköreit és kötelezettségeit. Az előző szabályzat elemeit is átvette. 

 

XII. fejezet:  

 

Fontos változtatás a korábbiakhoz képest, hogy a küldöttek megbízatási idejét egy naptári 

évben szabályozza az SZMSZ. Kivételt képez ez alól, ha az önálló szervezet Alapszabálya vagy 

Szervezeti és Működési Szabályzata másképpen rendelkezik, azaz hosszabb megbízatási időt ír 



elő. Rögzíti a megbízatás megszűnésének eseteit, valamint kimondja, hogy a küldöttet csak egy 

jogcímen illeti meg képviseleti jog. Nevesíti a pótküldettek választásának lehetőségét is. 

A szakmaközi szervezetté válást előkészítendő, megkülönböztet termelői és feldolgozói 

küldötteket is, akiknek az aránya 50-50% lesz a Küldöttgyűléseken.  

Mi a különbség a két küldött között? A feldolgozó küldött rendelkezik a kistermelői élelmiszer-

termelés, -előállítás és – értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben 

szabályozott, un. „kisüzemi engedéllyel”, a termelő küldött nem. Annak koordinálását, hogy 

melyik szervezetnek, hány termelő vagy feldolgozó küldöttet kell küldenie, a Központi Iroda 

fogja végezni.  

Befolyásolja-e a szavazati arányokat ez a felosztás? Egyértelműen nem. Az Egyesület ügyeiben 

minden küldött szavaz.  

Miben szavazhatnak csak a termelők? Kizárólag a termelőket érintő szakmai kérdésekre, 

esetleg kötelező előírásokra, vagy a kiterjesztésre szánt előírásokról dönthet a termelői oldal. 

Miben szavazhatnak a feldolgozók? Kizárólag a feldolgozást érintő szakmai kérdésekben, 

azonban mivel a feldolgozói oldalon nem éri el az egyesület a megfelelő arányt, itt nem 

lehetséges kiterjesztésre szánt előírásokról dönteni. 

Akkor miért kell a megkülönböztetés? A szakmaközi szervezetnek minimum két területről 

kellenek képviselők, egyik a termelői oldal, a másik pedig a feldolgozói lesz az OMME 

tekintetében.  

Érinti-e ez a változtatás a jelenlegi küldöttállítási rendszert? Nem, hiszen az Alapszabályunk 

változatlan maradt, azaz továbbra is a helyi és önálló szervezetek közgyűlései választják meg a 

küldötteket, minden befejezett 75 fő után egy küldöttet. Az iroda kizárólag azt fogja előre 

meghatározni, hogy hány küldött rendelkezzen engedéllyel. 

 

XIII. fejezet: 

 

Az Országos Vezetőség ülésének rögzítése. 

 

XIV. fejezet: 

 

A tagszervezetekről szóló fejezet rögzíti, hogy az önálló szervezetek az Egyesülettel 

megkötendő együttműködési megállapodás aláírásával válnak OMME tagszervezetté. 

Előírja továbbá – az eddig is fennálló és általánosan elfogadott – kötelezettségeit az önálló és a 

helyi szervezeteknek, ezek az alábbiak: 

 

Az önálló szervezetek kötelezettségei: 

a) taglista küldése és tagdíj befizetése minden év március 31. napjáig,  

b) a március 31. napja utáni tagdíj befizetésekkel kötelesek legalább havonta elszámolni, 

c) tagszervezeti elnökváltás esetén köteles erről – közgyűlési jegyzőkönyv mellékelésével 

- 15 napon belül értesíteni az Egyesületet, 

d) köteles a termelői és feldolgozói küldöttek adatait (név, lakcím, elérhetőségek) 

Küldöttgyűléseket megelőző harmadik munkanapon 12.00 óráig megküldeni az OMME 

Hivatalának. 

 

A helyi tagszervezetek kötelezettségei: 

a) taglista küldése és tagdíj befizetése minden év március 31. napjáig,  

b) a március 31 napja utáni tagdíj befizetésekkel kötelesek legalább havonta elszámolni, 

c) tagszervezeti elnökváltás esetén köteles erről – közgyűlési jegyzőkönyv mellékelésével 

-  15 napon belül értesíteni az Egyesületet, 

d) Köteles a termelői és feldolgozói küldöttek adatait (név, lakcím, elérhetőségek) 



Küldöttgyűléseket megelőző harmadik munkanapon 12.00 óráig megküldeni az OMME 

Hivatalának. 

e) Köteles a pénzforgalmi jelentését (eredeti számlák, bevételi-, kiadási pénztárbizonylat, 

pénztárnapló, összesített pénzforgalmi jelentés) negyedévet követő hónap 15. napjáig 

megküldeni az OMME Hivatalának, 

f) Köteles az éves leltárát (tárgyi eszközökről, pénzeszközről) tárgyévet következő év 

január 15-ig megküldeni az OMME Hivatalának, 

g) Köteles az elméleti, bemutató előadásokról szóló bizonylatokat az eseményt követő 5 

napon belül megküldeni az OMME Hivatalának. 

 

XV. fejezet: 

 

Az OMME tagságával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 

Szabályként lefekteti, hogy belépés az OMME-ba kizárólag helyi vagy önálló tagszervezetnél 

lehetséges, egyéni elbírálás alapján. 

A tag azon tagszervezetnél számít OMME tagnak, amelyben adott évi tagdíját megfizette, a 

taghoz kapcsolódó jogokat ezen tagszervezet gyakorolja adott évre vonatkozóan. 

Fontos! Az egyéni tag küldöttet választhat, küldötté választható, vezető tisztségviselőnek 

jelölhető helyi vagy önálló tagszervezete közgyűlésén. Tehát a 2024. évi tisztségviselő 

választáson már csak azok a jelölések fogadhatók el, amelyet a tagszervezet saját tagjáról 

megküld a Jelölő Bizottságnak. 

 

XVI-XVII-XVIII. fejezet: 

 

Az OMME munkaszervezetére vonatkozóan tartalmaz előírásokat, a jelenlegi szervezeti 

rendszer működését rögzíti. A korábbi szabályozásból is több elem átemelésre került. 

 

XIX. fejezet: 

 

A hatályos OMME belső szabályzatok felsorolása. 

 

2. Az OMME Marketing Szabályzata: 

 

Az Elnökség egységes döntése szerint a szabályzat a későbbiekben mind struktúrájában, mind 

előírásaiban felülvizsgálatra és módosításra fog kerülni. 

 

Egyetlen újdonságként bevezetésre kerül egy egységes, más pályázatoknál már megszokottnak 

mondható beszámoló formanyomtatvány. 2022. április 04. napjától csak azokra a 

támogatásokra vonatkozó beszámolók fogadhatók el, amelyeket ilyen nyomtatványon 

nyújtanak be a tagszervezetek. A szöveges beszámoló mellett teljes pénzügyi elszámolást is kér 

Központi Irodánk. 

Fontos, hogy minden számlát, amit tagszervezeteink a marketing támogatás részeként kívánnak 

elszámolni, záradékolni kell. Azaz, a számlára tollal rá kell írni: „Elszámolva az OMME …. 

évi marketing támogatásának terhére.” 

 

3. Etikai és Fegyelmi Szabályzat: 

 

Az Elnökség döntésével a korábbi eljárási rendet fenntartotta, a szabályzaton kizárólag alaki 

módosítások történtek.  

 



 

 

4. Választási Szabályzat: 

 

A legfontosabb változások, amelyek szintén április 04. napja után lesznek hatályosak, hogy a 

következő tisztségviselő választásokon már nem lehet a Küldöttgyűlésen, helyben jelölni, 

valamint megszűnik az egyéni mandátumról automatikus lekerülés a listákra. Ennek értelmében 

tehát mindenki azokra a tisztségekre választható, amelyekre jelöltette magát tagszervezetével. 

A döntés oka, hogy a küldöttek a tagság érdekeit képviselve szavazzanak a tisztségviselőkre, 

ne pedig a helyszínen, egyéni benyomások alapján hozzák meg döntésüket. 

 

5. Pénzkezelési és Gazdálkodási Szabályzat: 

 

Az Ellenőrző Bizottság által kidolgozott, és jóváhagyott szabályzatokról van szó, amelyek a 

Hivatal és az OMME pénzügyi működését szabályozzák. A szabályzatok a pénz-, és 

eszközgazdálkodási, ügyviteli rendelkezések összefoglalásával elősegítik a szabályszerű 

egyesületi működést, gazdálkodást, segítik az Országos Magyar Méhészeti Egyesület céljainak 

megvalósulását és megóvni az egyesület vagyonát. 

A helyi tagszervezetekre (a nem önálló egyesületekre) kötelező előírás, hogy maximum 

200.000 forint készpénz lehet a kasszájukban, a helyi tagszervezeti vagyon többi részét 

kötelesek bankszámlájukon tartani. Amelyik helyi tagszervezet nem rendelkezik 

bankszámlával, köteles az OMME segítségével nyitni egyet. 

A tagszervezetek pénztárjelentéseiket negyedéves gyakorisággal, a tárgynegyedévet követő 

hónap 15-ig kötelesek eljuttatni a központi irodába. 

 

 

 

A szabályzatokat megtalálhatók az OMME honlapján az OMME hírek menüpontban. 


