
Tájékoztató – január 

 

A MABÉOSZ székház nyitva tartása 

A téli szünet után cseretermeink és könyvtár január 4-től, a szolgáltatások és a pénztár az éves leltá-

rozás január 9-i lezárását követően áll újra a gyűjtők rendelkezésére. 

 

2021. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára 

A szeptemberi küldöttgyűlés határozata alapján a MABÉOSZ alaptagdíja 2021-től 6.500 Ft, a támoga-

tói kiemelt tagdíj 10.500 Ft. Az ifjúsági tagdíj 1.500 Ft, a külföldi tagdíj 50 Euró marad. A MABÉOSZ 

köröknél fizethető támogatása változatlanul 1.000 forint, amit év végén ajándék emlékívvel köszön-

jük meg. A tagdíjak február 28-ig rendezendők, a befizetéseket és a tagnévsort a következő hónap 

végéig kell a központba eljuttatni. Az áprilisi Bélyegvilágot már csak azokhoz jut el, akik a tagnyilván-

tartásban március végére 2021. évi tagdíjbefizetőként, és helyes postacímmel szerepelnek.  

Kérjük minden tagunkat, hogy az év eleji tagdíjbefizetés alkalmával gondosan ellenőrizzék a köri tag-

nyilvántartásnak megadott adataik helyességét, pótolják az esetleges hiányokat és lehetőség szerint 

legalább kétféle elektronikus (pl. e-mail és mobil-, vagy vezetékes telefon) elérhetőséget is adjanak 

meg számunkra. Ez jelentősen segíti, hogy változások esetén a kapcsolat velük ne vesszen el, illetve a  

körvezetővel való kapcsolatunk esetleges megszűnése ellenére is megtalálhassuk és szükség esetén 

más körökhöz irányíthassuk őket.  

Előfordul, hogy sajnálatos haláleset során a gyűjtést az örökös folytatja. Ilyenkor a tagsági szám nem 

adható át más személy részére! A tagság csak a központi tagnyilvántartástól kért új tagsági számon 

folytatható, mert a tagoknak adható jutalmak, és kitüntetések alkalmával a születési idő és a 

MABÉOSZ tagság kezdetének időpontja is szerepet játszik. 

 

Bélyegnapi emlékív új hátoldali nyomatváltozata 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető év végi borítékjai csak ezúttal már csak 

egyféle emlékívet tartalmaznak, melyek átvétele továbbra is aláírással igazolandó. Ez a MABÉOSZ 

2020. évi Bélyegnapi emlékíve, hátoldalán „A MABÉOSZ támogatóinak” szöveggel és azoknak jár, 

akik tiszteleti tagok, támogatói tagdíjat fizettek, vagy a MABÉOSZ 1.000 forintos támogatása kapcsán 

adott ajándék emlékívet év közben még nem vették át. Készletkifogyás miatt, ezen emlékívek a feke-

te sorszámú normál Bélyegnapi emlékív 201 és 345 közötti sorszámú példányaiból készültek, a hátol-

dali szöveg lézernyomtatóval történt pótlólagos rányomtatásával. E példányok felső felén viszonylag 

gyakran tapasztalható enyhe hullámosodás nem rendellenes, hanem a nyomtató behúzó mechaniká-

ján való áthaladás normál következménye. 

 

A Posta és a MABÉOSZ ajándékai 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető év végi borítékjai postai ajándékbélye-

geket is tartalmaznak „A Magyar Posta Zrt. / köszönti / a MABÉOSZ tagjait!” háromsoros hátoldali 

nyomással. Ez egy(!) példányban azoknak a tagoknak jár, akik a tárgyévi alapkiadásait legalább egy 

példányban mind megvásárolták. Mivel ez az információ csak a körök újdonságfelelőseinél áll rendel-

kezésre, kérem, hogy az ajándékbélyeget csak azoknak adják ki, akiknek ez valóban jár, a maradékot 

pedig legkésőbb március végéig juttassák vissza a központ szolgáltatási csoportjának. 

A bélyegkörök évvégi járandóságait tartalmazó borítékok a tavalyi évben bevezetett, társadalmi 

munkát végzők számára kiosztható, jelentős piaci értéket képviselő további bélyegajándékot is tar-

talmaznak, az adott kör taglétszámával arányosan, a MABÉOSZ készlete erejéig kiadható darabszám-

ban. Ezek az 1986-os kiadású 3775 és/vagy az 1988-as kiadású 3904. katalógusszámú bélyegblokkok 

18 illetve 20 ezer forintos katalógusárú ajándékváltozatai.  

 



Szervezetkorszerűsítés és tagtoborzási jutalom 

Jelentős számú néhány fős bélyegkörünk tagjait szeretnénk arra ösztönözni, hogy az adminisztráció 

ésszerűsítése és megkönnyítése érdekében csatlakozzanak a közelükben elérhető, az ügyvezető által 

javasolt nagyobb bélyegkörökhöz, hogy a kiüresedett, gyakorlatilag működésképtelenné vált körein-

ket megszüntethessük. A nagyobb köreinket pedig tagtoborzásra szeretnénk ösztönözni azzal, hogy 

az ebben szintén érdekelt Postával együttműködve, megteremtettünk egy jutalmazási alapot arra, 

hogy a taglétszámukat növelő körök számára év végén egy létszámnövekedésükkel arányos jutalom-

keretet osszunk szét, melynek módjáról és értékéről az elnökségi döntés előkészítése már megkez-

dődött. 

 

Megmaradt bélyegújdonságok visszavétele 

A köröknél előre nem látható okból, vagy tévedésből keletkezett maradványt és az esetleg meghibá-

sodott bélyegeket névértéken január 31-ig váltjuk vissza a központi szolgáltatási csoportnál. A vissza-

vételről az eredeti számlára hivatkozó új számla készül, amihez szükséges annak a számlának , vagy 

postai szállítólevélnek a – legalább másolatban való – bemutatása, amellyel a bélyegeket a kör átvet-

te. Számla vagy szállítólevél hiányában a visszavétel nem lehetséges, mert a beszolgáltatott bélyeg 

eredete e nélkül nem tisztázható. 

Változások a MABÉOSZ bankszámláinak használatában 

Ahogy decemberben már előre jeleztem, az OTP-nél Győrben vezetett OTP bankszámlaszámaink ja-

nuárban megszűnnek. A győri területi irodához tartozó körök ezentúl befizetéseiket a (honlapunkon 

az elérhetőségeinknél is megadott) Budapesti 11706016-20441863 területi számlaszámunkra telje-

síthetik. Az ország valamennyi további bélyegkörének befizetéseit ugyanide várjuk, és a számvitel 

áttekinthetősége érdekében azt kérjük, hogy a MABÉOSZ honlapunk elérhetőségeiben is megtalálha-

tó központi számlaszámát köri elszámolásokhoz ne használják. 

Mivel a MABÉOSZ körei által eddig használt „sárga csekk” néven ismert postai készpénz átutalási 

megbízás a pénzbefizetés legkevésbé gazdaságos módja, az Elnökség a sárga csekkek bélyegköreink 

általi használatát ezért 2021-től megszünteti. Amelyik körnek az átutalásos, vagy az OTP bankfiókban 

való befizetésre való áttérés megoldása esetleg nehézséget okoz, a szolgáltatási csoporthoz intézett 

kérésre kaphat 2021. június 30-ig tartó átmeneti időben felhasználható sárga csekket. 

Szakosztályi munka központi segítése 

Egy 2020-ban végrehajtott programfejlesztés eredményeként lehetővé vált, hogy alkalmankénti kü-

lön kérésre a szakosztályok titkárai rendelkezésére bocsássuk tagnévsoruknak a központi tagnyilván-

tartásban levő, a kapcsolattatásra és a MABÉOSZ tagságra vonatkozó adatait. Az Elnökség novemberi 

döntése alapján, igény esetén az V. emeleten a szakosztályok iratainak és egyéb tárgyainak tárolásá-

hoz zárható szekrényt biztosítunk, (a kulcsot megőrzésre és kezelésre a szakosztály elnökének adjuk 

ki egy példányban.) . A folyosó végén levő 508. sz. szoba bérbeadásáig ezt a helyiséget a szakosztály-

ok vezetőségei – a MABÉOSZ titkárságának igénybevétele nélkül, egymás közt közvetlenül egyezte-

tett időpontban – tárgyalónak használhatják. 

 

Változások a Győri Területi Irodához tartozó bélyegkörök működésében 

Az iroda működtetését januártól átmenetileg Petanec Péter veszi át, aki azonban csak a Győrben 

működő körüket látja majd el újdonsággal. A többi eddig ide tartozó bélyegkör 2021-től kezdve a 

MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjától, kéthavonkénti határidőre kitöltött igénylőlapon kérhet 

újdonságot, amire a bélyegeket megállapodás szerint személyesen, vagy postai küldeményként vehe-

tik át. Bélyegigénylést csak bélyegköröktől fogadunk el, mert egyéni igények feldolgozására sajnos 

nincs elegendő központi ügyviteli kapacitásunk, ezeket minden tagunk esetében a saját bélyegköré-



nek újdonságfelelőse kezeli. Az ellenértéket az átvételkor kapott számlára kell befizetni a központi 

pénztárban, bankfiókban befizetni, vagy utalni (számlaszám fentebb).  

A szolgáltatás csoport elérhetőségei: közvetlen telefonszám +36 1 332-1705, e-mail cím 

szolgaltatas@mabeosz.hu. Az újdonságok igényléséhez táblázatkezelővel, vagy kézzel kitöltető űrla-

pot küldünk e-mailben azon körök újdonságfelelőseinek, akik e-mail címüket a tagnévsorban helye-

sen megadták. Az igénylőlap nyomtatható formában is naprakészen tartva, elérhető az „Újdonság-

szolgálat” internetes oldalunkon is. Ez a hely regisztrált tagjainknak érhető el, honlapunk címoldalá-

ról. de megtalálható a címlapról továbblépve bármelyik képernyőablak baloldalán levő menüből is, a 

Szolgáltatások-> Újdonságszolgálat útvonalon; továbbá közvetlenül a 

www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat internet-címen is.  

 

Felkészülés a 2021. évi küldöttgyűlésre 

A küldöttállító szervezetek jövő évben a március végi mérlegzárást követően kapnak írásos tájékozta-

tó anyagokat évi rendes gyűléseik megtartásához és küldötteik felkészítéséhez. Április 15-én ezek 

megbeszélésére - e szervezetek képviselőinek meghívásával - az Elnökség tájékoztató értekezletet 

tart. Az Elnökség által 2021. május 29-re előirányzott küldöttgyűlés végleges időpontját az Elnök az 

Alapszabálynak megfelelően legalább 30 nappal korábban, az áprilisi Bélyegvilágban és honlapunkon 

fogja közzétenni. 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:szolgaltatas@mabeosz.hu
http://www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat


Tájékoztató – február 

 

A MABÉOSZ székház nyitva tartása 

Termeink és a könyvtár a rendezvénytartási korlátozások miatt jelenleg csak 10 főnél kisebb létszá-

mú köri és szakosztályi rendezvények céljára, valamint ügyeik intézésére használható. E korlátozás 

feloldásáig viszont a keddi és csütörtöki szokásos cserenapjaink sajnos nem tarthatók meg . A szolgál-

tatási csoport azonban ügyintézésre hétfőtől csütörtökig, a pénztár hétfőn, kedden és csütörtökön, 

nyitvatartási időben változatlanul rendelkezésre áll. A nyitvatartási idők a pénztárban kifüggesztve, és 

honlapunkon is megtalálhatók. 

 

2021. évi tagdíjak rendezése 

A tagdíjak a bélyegkörökben február 28-ig rendezendők, ennek befizetését vagy a központi bank-

számlaszámra való átutalását és a kapcsolódó tagnévsort a március végéig kell a központba eljuttatni.  

Áprilistól a Bélyegvilág már csak azokhoz jut el, akik a tagnyilvántartásban március végére 2021. évi 

tagdíjbefizetőként, és helyes postacímmel szerepelnek.  Ismételten kérjük minden tagunkat, hogy 

tagdíjbefizetés alkalmával minden alkalommal gondosan ellenőrizzék a köri tagnyilvántartásnak 

megadott adataik helyességét, hogy esetlegesen már idejétmúlt, vagy hibás adatok ne okozhassanak 

felesleges többletmunkával járó fennakadást. 

 

Mivel a MABÉOSZ körei által eddig használt „sárga csekk” néven ismert postai készpénz átutalási 

megbízás a pénzbefizetés legkevésbé gazdaságos módja, az Elnökség a sárga csekkek bélyegköreink 

általi használatát ezért 2021-ben megszünteti. Amelyik körnek az otthonról való elektronikus átuta-

lásra megoldása, vagy az OTP bankfiókban való befizetésre való áttérés esetleg nehézséget okoz, 

külön kérésre a szolgáltatási csoporttól kaphat 2021. június 30-ig tartó átmeneti időben felhasználha-

tó csekket. 

Az utalásokat a győri iroda működésének megszűnése miatt minden körünktől az OTP 11706016-

20441863 területi számlaszámra várjuk, a közleményben a kör számának és a befizetés céljának 

megjelölésével (pl. tagdíj, támogatás, illetve bélyegújdonságokról kapott számla szerinti összeg es e-

tén a számla, vagy számlák jobb felső sarkában levő hivatkozási szám). 

 

Változások a megszűnő Győri Területi Irodához tartozó bélyegkörök működésében 

Az iroda működtetését idén egy félévesre tervezett átmeneti időre Petanec Péter veszi át, aki azon-

ban már csak a Győrben működő köröket látja majd el újdonsággal. A többi, eddig ide tartozó bélyeg-

kör a MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjától, kéthavonkénti határidőre kitöltött igénylőlapon 

kérhet újdonságot, amire a bélyegeket megállapodás szerint személyesen, vagy postai küldemény-

ként vehetik át. A szolgáltatás csoport elérhetőségei: közvetlen telefonszám +36 1 332-1705, e-mail 

cím szolgaltatas@mabeosz.hu. Táblázatkezelővel, vagy kinyomtatva akár kézzel is kitöltető, az aktuá-

lis újdonságok jegyzékét és árait tartalmazó igénylési lapot küldünk e-mailben azon körök újdonság-

felelőseinek, akik aktuális e-mail címüket e célra a központi tagnyilvántartásnak megadták. A min-

denkori aktuális igénylőlap internetes oldalunkon is megtalálható: 

www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat.  

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:szolgaltatas@mabeosz.hu
http://www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat


Tájékoztató – március 

 

2021. évi tagdíjak rendezése 

A tagdíjak befizetési határidejét a rendezvénytartási korlátozások miatt a MABÉOSZ elnöksége április 

15-ig meghosszabbította. A befizetett tagdíjakkal a bélyegkörök március vége helyett április 30-ig 

számoljanak el. Ezzel összefüggésben a Bélyegvilág áprilisi számát is megkapja mindenki, akiknek 

tavalyi tagdíja rendezve van. 

 

2021. évi újdonságigénylés 

Az év eleji készült igénylőlap 3. rendelési tételeként szereplő ” 800 éve alapították a Domonkos ren-

det Magyarországon” kibocsátását a Posta későbbre halasztotta, ezért a 3. és 4. rendelési sorszámo-

kat emiatt februárban fel kellett cserélnünk. Erre a 4. számúvá vált tételre már leadott újdonságigé-

nyeket a következő időszakban vesszük figyelembe, ezért az április 15-i határidejű következő alka-

lommal, újabb megigénylésük már nem szükséges. 

 

Köri, szakosztályi honlapok  

Lehetőség van arra, hogy a MABÉOSZ honlapján belül valamennyi szervezetünk, köztük a bélyegkörök 

számára is saját weboldalt hozzunk létre. Itt célszerű meghirdetni elérhetőségeiket, találkozóik, és 

rendezvényeik helyét és időpontját, amivel többek közt az is lehetővé válik, hogy a MABÉOSZ -ba be-

lépni kívánó új tagok pl. egy bélyegkört, vagy szakosztályt közvetlenül is megkereshessenek. E webo l-

dalak távolról, önállóan való módosíthatóságát a szervezeten belül ezzel megbízott tagjuk számára a 

körvezető az ügyvezetőnél kérheti meg, személyesen, telefonon, vagy az igazgato@mabeosz.hu cím-

re írott e-mailben. Az oldalak kezeléséhez technikailag csak otthoni internet hozzáférésre és 

webböngészőre van szükség. Az első lépések elsajátítása nem igényel egy óránál többet, amire igény 

esetén egyéni személyes betanítást biztosítunk, vagy több kör jelentkezése esetén a székházban házi 

tanfolyamot indítunk. 

Amelyik szervezetünknek már létrehozott ettől független internetes megjelenése, azok megtalálható-

ságát is célszerű a honlapunkon keresztül a szervezeteink jegyzékén a nevük mögött egy klikkel elér-

hető linkkel megkönnyíteni. Jó néhány ilyen link már most is él, amelyik esetleg még hiányzik, kérem 

jelezzék, hogy ezt az innét kiinduló oldalainkon pótolni lehessen: www.mabeosz.hu/szervezet-1 

 Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:igazgato@mabeosz.hu


Tájékoztató – április 

 

Átmeneti változások a székház és ügyviteli szervezet működésében 

Mivel a járvány újabb hullámának megfékezés érdekében zárt térben rendezvények nem tarthatók, a 

szokásos keddi és csütörtöki cserenapjaink a járványügyi korlátozások feloldásáig szünetelnek. Szol-

gáltatásainkat március 9-től átmenetileg heti egy napra, csütörtökre korlátozzuk, mivel a MABÉOSZ 

jelentősen csökkent ügyfélforgalma heti egy nap alatt is tökéletesen ellátható. Az ügyviteli szervezet 

(a titkárság, a főkönyvelő és az ügyvezető) személyesen csak a keddi és csütörtöki napon, ezen kívül 

pedig csak telefonon és e-mailben áll rendelkezésre. A csütörtöki napon viszont minden szolgáltatá-

sunk (pénztár, újdonság, cserefüzet és a könyvtár) a szokásos munkarendben továbbra is igénybe 

vehető. A székházban havonta egy-két alkalommal félfogadást tartó bélyegkörök a 302-es terem 

előre láthatóan április végéig tartó felújítása miatt a 202-es termet vehetik igénybe. 

 

A MABÉOSZ újdonságszolgálat legfrisebb igénylőlapja 

Az év eleji készült igénylőlap 3. rendelési tételeként szereplő ”800 éve alapították a Domonkos ren-

det Magyarországon” kibocsátását a Posta későbbre halasztotta, ezért a 3. és 4. rendelési sorszámo-

kat emiatt februárban fel kellett cserélnünk. Ahol ezt a bélyeget a február 15-i határidejű igénylőla-

pon már megrendelték, azoknál az április 15-i határidejű következő igénylőlapon ennek ismételt 

megigénylése felesleges, mert azt újabb kérés nélkül is számításba vesszük 

 

Az igénylőlapokon a korábbi megjelenésű, és már átvett bélyegekre is leadható pótigény, melyeket új 

igénylésnek tekintünk. A többi kiadásra vonatkozóan az utoljára leadott igénylőlapokon levő darab-

számok a korább megadottak helyére lépnek (vagyis ezeket a korábbi igénylés helyesbítésének te-

kintjük). Az igénylőlapon megtalálhatók az igénylési határidő utáni, még csak tervben szereplő továb-

bi bélyegmegjelenések is, hogy ezekre az igény bármikor előre bejelenthető legyen.  

 

A február 15-ig igényelt bélyegek bélyegköröknél esetlegesen maradt többletét, – köztük a tavaly év 

végén megváltozott időpontban megjelent „30 éve szabadon” kisívet is –  a központban a számla 

bemutatása mellett április 30-ig visszavesszük, mert a hozzánk bizományi értékesítésre átvett, de el 

nem kelt mennyiséget a Posta május 15-ig veszi vissza. 

 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 



Tájékoztató – május 

 

A székház és ügyviteli szervezet működése 

A központi ügyviteli szervezet járványveszély miatti csütörtökre korlátozódó ügyeletei rendjét előre-
láthatóan május 15-ig tartjuk fenn. A rendes ügymenet visszaállításáról az akkor aktuális helyzet is-
meretében a május 13-i elnökségi ülésen hozható majd határozat, amit a MABÉOSZ honlapján a kö-
vetkező napokban közzéteszünk. 

A MABÉOSZ újdonságszolgálat aktuális igénylőlapja 

A következő, június 15-i határidejű újdonságigénylő lapot a bélyegköröknek újdonságfelelőseinek 
kiküldtük és honlapunkon az újdonságszolgálat oldaláról kitölthető táblázatként és pdf formában is 
letölthető. Az űrlap végén igényelhető MABÉOSZ emlékívek tervei már elkészültek, melyek közül az 
első kettő a május végi HUNFILA kiállításon, a másik kettőt pedig az őszi börzenapon kezdjük árusíta-
ni:  

 

Kérjük megértésüket, hogy a korább leadott igénylések egyértelműsége érdekében igénylési kódszá-
mainkon nem változtatunk a bélyegkiadási időpontok évközi mostanában egyre gyakoribb, előre nem 
látható megváltozása esetén sem. Kódszámaink emiatt helyenként évközben eltérővé válhatnak a 
kiadási időpontok sorrendjétől. 

Az igénylőlapokon a korábbi megjelenésű, sőt, az előző évvégi igénylőlapot felhasználva akár a tavalyi 
kiadású bélyegekre továbbra is leadható pótigény. Ezeket a korábbiakon felüli új igénylésnek tekint-
jük. A köröknek még ki nem adott, vagy jövőbeli kiadásra vonatkozó új darabszámok ezzel szemben 
az előzőleg megadottak helyére lépnek (vagyis ezeket az esetleges korábbi igénylés helyesbítésének 
tekintjük).  

Az Országos Küldöttgyűlési előkészítése 

Az Elnökség április 8-án hozott idei 32. határozatával az eredetileg tervezetthez képest egy héttel, 
május 22-re előre hozta az Országos Küldöttgyűlés első időpontját. A második megerősítő védőoltás 
utáni védettség sokunknál még folyamatban levő kialakulása miatt ugyanis ezen a héten még valószí-
nűsíthető a határozatképtelenség. Május végéig a számviteli törvények betartása érdekében azonban 



mindenképp határozatképes küldöttgyűlést kell tartanunk Az elnökségi határozatban egy héttel ké-
sőbb, május 29-re kihirdetett megismételt küldöttgyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül hatá-
rozatképes lesz. A küldöttgyűlést a kiállítóterem foglaltsága miatt a jól átszellőztethető 124 nm2-es 
302-es teremben tartjuk, ahol az 1,5 m-es egészségügyi védőtávolság tartásával 54 fő elhelyezésére 
van módunk. Mivel az utóbbi küldöttgyűlések résztvevőinek száma alapján a teremben csak 30-40 fő 
megjelenése várható, a megismétléssel biztosított határozatképesség mellett az egészségügyi bizton-
ság is szavatolható. 

 

A küldöttgyűlés napirendjét és írásos előkészítő anyagait a küldöttek költség-, munka- és időtakaré-
kossági okból elsősorban elektronikus levelezés formájában, a szabályzat szerint meghatározott idő-
re, az első kitűzött küldöttgyűlési időpont előtt két héttel, tehát május 8-ig juttatjuk el. 

 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésére a megyei küldöttgyűlések és szakosztályi elnökeinek április-
ban a mérlegbeszámolóról, a költségvetési javaslatról, a küldöttgyűlés által a 2022. évi tagdíjakról 
hozandó döntésről írásos előterjesztési anyagokat küldtünk, és április 15-én tájékoztató értekezletet 
tartottunk ezek saját területükön való megvitatása és küldötteik felkészítése céljából. A többségük-
ben már megkapott oltások nyomán a védettség folyamatban levő hiánya miatt érthető okból a tájé-
koztatón személyesen csak néhányan jelentek meg, és bár tettük a videokonferenciával való csatla-
kozást is, a megívottaknak sajnos csak mintegy harmada tudott élni e lehetőségekkel . 

 

A tájékoztató értekezleten való alacsony részvétel miatt különösen fontos felhívnom a figyelmet arra, 
hogy tájékoztató értekezletre küldött meghívóban sajnos tévesen megadott határidőtől eltérően,  
idén az írásban benyújtandó kitüntetési javasatoknak pár nappal korábban, május 12-ig kell beér-
kezniük ahhoz, hogy ezek elfogadásáról az elnökség a következő napon, május 13-án dönthessen. 
Kérem megértésüket, hogy az esetleg késve érkező javaslatokról csak a következő évben lesz mód 
dönteni. 

 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 



Tájékoztató –Június 

 

A székház és ügyviteli szervezet működése 

A központi ügyviteli szervezet szokásos rendjét május második felétől visszaállítottuk. A gyülekezési 
korlátozások fennállása alatt a cserenapok azonban jelenleg még nem tarthatók meg. Minden válto-
zás továbbra is naprakészen követhető a MABÉOSZ honlapjának nyitó-oldalán. 

Újdonságok 

A június 15-i határidejű újdonságigénylő lapot a bélyegnapi blokk felárával javítani kellett. Az újdon-
ságszolgálat oldaláról ez kitölthető táblázatként és pdf formában is letölthető. Reménykedünk, hogy 
a szokásos nyár végi börzenap az erre előkészített emlékívünkön tervbe vett augusztus 27-i időpont-
ban már megtartható lesz. 

Az évi rendes Országos Küldöttgyűlés elhalasztása 

Az Országgyűlés által meghosszabbított rendkívüli jogrendben a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 
hatálya május 22 után is érvényben maradt. Emiatt a küldöttgyűlés meghirdetett időpontban való 
megtartása meghiúsult. Az Elnökség a fenti rendelet adta felhatalmazással kénytelen volt átvenni a 
küldöttgyűlés szerepét a legszükségesebb halaszthatatlan döntések meghozására. A küldötteknek 
meghirdetett többi napirendi téma tárgyalására a gyülekezési korlátozások feloldását követően, alap-
szabály szerint szabályosan meghirdetett küldöttgyűlésen kerül sor. 

Főkönyvelő változás 

A MABÉOSZ-nak áprilistól új főkönyvelője van, Baksa Beáta személyében. A főkönyvelő elérhetősége-
iben nincs változás. E-mailben folyamatosan megkapja a fokonyvelo@mabeosz.hu-ra érkező üzene-
teket, a székházban pedig személyesen, valamint központi telefonszámunkon keresztül a keddi és 
csütörtöki napokon található meg. 

A számviteli rend javítása 

A főkönyvelő e-mailben küldött értesítéssel és a Bélyegvilágban közölt jelen tájékoztatón keresztül 
elrendeli, hogy a báziskörök az újdonságok átvételekor a postától kapott szállítólevelet e-mailben 
vagy postán számlázás céljára a lehető legrövidebb időn belül juttassák el hozzá. A körök ügyintézői 
júniustól ugyanis a szállítólevelek alapján ezentúl szabályosan kiállított számlát kapnak az újdonsá-
gokról. Az értük járó összegek átutalása, vagy befizetése során e számla számára hivatkozni kell. Erre 
az újdonságforgalom követhetősége és a visszáruk pontos elszámolhatósága érdekében van elenged-
hetetlen szükség. 

Az igénylőknek kiadni nem sikerült, vagy sérült bélyegeket a szállítólevélen szereplő átvételi dátumtól 
számított két hónapon belül, és a MABÉOSZ-nak a bélyegkör számára kiállított számla számára való 
hivatkozással tudjuk csak a központban visszavenni, mert az átvett újdonságok 90 napos bizományba 
vannak nálunk, és csak ezen az időszakon belül tudjuk a Postának visszaadni a feleslegessé vált pé l-
dányokat. 

„Elbocsátó szép üzenet” 

Az ügyvezetői feladatok ellátására áprilisban kiírt pályázat eredményes volt. A hetedik x felé közeled-
ve, mindenkinek köszönöm a munkakör betöltéséhez eddig biztosított támogatást, valamint a hibáim 
kijavításához kapott sok-sok megértő segítséget. Utódom koránál fogva várhatóan fiatalos lendülettel 
és nagy ambícióval tudja majd folytatni júliustól azt, amit a MABÉOSZ érdekében eddig tenni tudtam. 
Remélve, hogy ez nem volt kevesebb, mint amit 2018 elején elvállaltam, és amire ügyeink rendbe 
hozásához elengedhetetlenül szükségünk is volt. A folytatáshoz valamennyi tagunknak nem csak sok 
sikert kívánok, hanem a Szövetség tagjaként természetesen továbbra is biztosítom támogatásomat. 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 
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