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Elnökségi határozatok 
2016. január 21. 

1/2016 sz. határozat 

Az Elnökség 6 igen és 1 nem (Czirók Dénes)  szavazattal elfogadta a Magyar Posta Zrt. és a 

MABÉOSZ 2016-2018 évekre szóló együttműködési megállapodás tervezetét. 

2/2016 sz. határozat 

Az Elnökség a 2015. decemberi elnökségi ülésen elhangzott észrevételek átvezetésével, valamint 

az elnökségi ülésen elhangzott újabb kiegészítő javaslattal a MABÉOSZ Alapszabály tervezetét 

egyhangúlag elfogadta. Az újabb módosító javaslat: a Szövetség minden testülete számára lehet-

séges az on-line, illetve levél útján történő szavazás. Ennek szabályozását a MABÉOSZ SZMSZ-

ében kell rögzíteni. 

 Felelős: dr. Révész Péter, a Jogi Bizottság elnöke 

 Határidő: 2016. január 31. 

3/2016 sz. határozat 

Az Elnökség 6 igen szavazattal elfogadta az Elnökség 2015. évi határozatainak végrehajtásáról 

szóló tájékoztatót. 

4/2016 sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót egyhangúlag 

elfogadta. 

5/2016 sz. határozat 

A MABÉOSZ tevékenységének korszerűsítése témájában beérkezett bélyegköri (tagi) észrevéte-

lek, javaslatok figyelembe vételével kidolgozandó egységes központi program elkészítésére 

rendkívüli elnökségi ülést kell tartani március 19-én (tartalék nap április 2.). 

6/2016 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag döntött a 2016. február 27-i küldöttgyűlés napirendi pontjairól: 

1./ A MABÉOSZ elnökségének a 2015. évi munkáról szóló beszámolója 

2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 

3./ Az Etikai Bizottság beszámolója 

4./ A MABÉOSZ 2015. évi mérlege 

5./ A MABÉOSZ 2016. évi munkaterve 

6./ A MABÉOSZ 2016. évi költségvetése 

7./ Tájékoztató a MABÉOSZ ellen indított perekről, döntés az ezekből következő    feladatokról 

8./ Javaslat a Tiszteletbeli tag kitüntetésekre. 

9./ Egyebek 

7/2016 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége a Portóban megrendezésre kerülő FEPA kongresszusra a MABÉOSZ 

küldöttének  Glatz István alelnököt választotta meg. 
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8/2016 sz.  határozat 

Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy FEPA díjra javasolja Horváth Lajos: „Kárpátalja 

postatörténete a kezdetektől 2014-ig” c. művét. 

 Felelős: Glatz István alelnök 

 Határidő: 2016. február 15. 

9/2016 sz. határozat 

Az Elnökség 6 igen szavazattal elfogadta a MABÉOSZ honlapjának „FÓRUM” szabályzatát. 

Titkos elnökségi határozat 

2016. 01. 21. 

T/1/2016 sz. határozat 

A 2016. február 27-i küldöttgyűlés 7. napirendi pontját kiegészítő határozat 

A küldöttgyűlési meghívókat az Erőss és Társa kontra MABÉOSZ  15.P.22.685/2014 sz. perében 

érintett Budapest Központi Területi küldöttek (4 + 4 fő) részére a február 9-i II. fokú tárgyalást 

követően kell csak kiküldeni. 
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Elnökségi határozatok 
2016. március 03. 

1/2016/03.03 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy az elnökségi ülésekről hangfelvételt kell készí-

teni, amelyet két számítógépen (ügyvezető igazgató, titkárság) is archiválni kell. Ezek megőrzési 

ideje tárgyévet követő év december 31-e. 

A hanganyag alapján tartalmi szintű jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a napirendi ponto-

kat, azok tárgyalása során elhangzott főbb érveket, indoklásokat, a meghozott határozatok sor-

számozását, szövegét, határidejét és felelősét kell rögzíteni. 

Az elnökségi ülésekről készített jegyzőkönyveket meg kell küldeni az Elnökség tagjainak, a Fe-

lügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a Küldöttgyűlés küldötteinek, a Könyvtárnak, és köz-

zétételre a MABÉOSZ honlapjának. 

A Bélyegvilág havilap számára az üléseken hozott határozatokat kell megküldeni azzal a meg-

jegyzéssel, hogy a jegyzőkönyv teljes szövege hol olvasható. 

 Felelős: Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 

 Határidő: folyamatos 

2/2016/03.03 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy az ügyvezető igazgató készítsen táblázatba fog-

lalt tételes kimutatást a MABÉOSZ valamennyi élő szerződéséről a következő csoportosításban: 

Bérleti szerződések, vállalkozói szerződések, együttműködési megállapodások, karbantartási 

szerződések, közüzemi szerződések. A kimutatásnak tartalmaznia kell a szerződések fő paramé-

tereit, mint pl. a szerződő felek, szerződés tárgya (körülírása) díja, időtartama, (határozott, vagy 

határozatlan időre szól), lejárat dátuma, egyedi feltételei (ha van), stb. 

 Felelős: Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 

 Határidő: március 11. 

3/2016/03.03 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy az előző Elnökség által elfogadott és jelen el-

nökségi ülésen kiosztott 2015. évi mérleget és pénzügyi beszámolót, valamint a 2016. évi költ-

ségvetést az Elnökség a következő ülésén tárgyalja meg. 

A mérleget és a költségvetést a MABÉOSZ május 21-i küldöttgyűlésén elő kell terjeszteni, és 

dönteni kell elfogadásukról. 

A küldöttgyűlésre ennek a két napirendnek az előadójaként az Elnökség  Leitold Lászlót, a Gaz-

dasági Bizottság elnökét kéri fel. 

 Felelős: Elnökség 

 Határidő: folyamatos 

4/2016/03.03 sz. határozat 

Az Elnökség tudomásul vette, hogy a MAGYAR Posta Zrt. a MABÉOSZ új elnökségének rövid 

mandátuma miatt nem tartja célszerűnek jelenleg középtávú megállapodás megkötését, erre a 

május 21-i választások után lát lehetőséget. Az Elnökség azonban szükségesnek tartja a 2016. 

évre vonatkozó megállapodás megkötését és ezt kezdeményezi a Magyar Posta Zrt-nél 

 Felelős: Dunai Péter elnök 

 Határidő: folyamatos 
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5/2016/03.03 sz. határozat 

Az Elnökség 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett fogadta el a HUNFILA és ALPOK-ADRIA 

2016 – SZOMBATHELY Nemzetközi bélyegkiállítás magyar zsűritagjaira tett személyi javasla-

tokat: 

Zsűri elnöke: dr. Lippai Pál (mindkét kiállításnál) 

Zsűri titkára: Glatz István (mindkét kiállításnál) 

Zsűri tagok: Dunai Péter 

  Fülöp Sándor 

  Józsa Mihály 

  Klein Zoltán  

  Dr. Lővei György 

  Vendel József 

6/2016/03.03 sz.  határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy a Bélyegvilág havilap  szerkesztésére 3 havi 

időtartamra – április, május, június havi számok – Filep László gyűjtőtársat kéri fel. 

 Felelős: Dunai Péter elnök 

7/2016/03.03 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy a következő ülést március 17-én (csütörtökön) 

tartja az alábbi napirendi pontokkal.: 

1. A MABÉOSZ érvényben lévő vállalkozói, együttműködési, karbantartási és közüzemi 

szerződéseinek áttekintése. 

2. A MABÉOSZ 2015. évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának megvitatása. 

3. A MABÉOSZ 2016. évi költségvetés tervezetének megvitatása. 

4. A HUNFILA - Alpok-Adria 2016 Nemzetközi Bélyegkiállítás megrendezése ügyeinek 

áttekintése. 

5. A MABÉOSZ helyiség gazdálkodásának áttekintése. 

6. Konzultáció a május 21-i küldöttgyűlés előkészítésének feladatairól. 

7. A Bélyegvilág II. negyedév számai megjelenésének előkészítése és a 2015. évi 

megjelentetése gazdálkodási adatainak áttekintése. 

8. Egyebek 

  Felelősök: Dunai Péter elnök 

         Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 
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Elnökségi határozatok 

2016. március 17. 

 8/2016/03. 17. sz. határozat 

 Az Elnökség áttekintette a MABÉOSZ érvényben lévő vállalkozói, együttműködési, karbantartá-

si és közüzemi szerződéseit, és a témával kapcsolatban az alábbiakról határozott egyhangúlag: 

– A szerződéses tevékenységek esetén a külső vállalkozók által benyújtott számlákra 

kifizetés csak akkor teljesíthető, ha teljesítésigazolás is csatolva van a számlához. A 

szerződésekben szerepelnie kell, hogy hogyan történik a teljesítés igazolása, ki a teljesítés 

igazolására jogosult személy.  

 A szervezetnél a számlák kifizetése előtt az utalványozásra csak a mindenkori  ügyveze-

tő igazgató  jogosult. 

– Az élő szerződések felülvizsgálata ráirányította a figyelmet arra, hogy nem azonos 

alapelvek mentén történt a szervezeten belül a körökkel, báziskörökkel való olyan 

kapcsolatrendszer kialakítása, amelynek költségvetési kihatása is van. Javasolja az 

Elnökség, hogy a május 21-én megválasztásra kerülő Elnökség ezt vizsgálja felül, és 

2017-re olyan egységes alapelveken nyugvó rendszert alakítson ki, amelyben garantáltan 

csak indokolt és megfelelően igazolt kifizetésekre kerülhet sor. 

– A továbbiakban megkötendő külső vállalkozási szerződéseknél törekedni kell arra, hogy a 

MABÉOSZ szerződéses partnere az legyen, aki ténylegesen a szolgáltatást nyújtja. 

– A szakosztályoknak lehetősége van az általuk megvásárolt szakosztályi emlékívekből 

befolyó összeg terhére bizonyos költségek elszámolására. Az elszámolható költségekről 

korábban kiadott tájékoztatót felülvizsgálni és aktualizálni kell, majd ezt követően ki kell 

küldeni ismét a szakosztályok  

 vezetőinek. 

  Felelős: Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 

  Határidő: folyamatos 

 9/2016/03. 17. sz. határozat 

Az Elnökség megtárgyalta a 2015. évi gazdálkodásról szóló Egyszerűsített  Beszámolót (mérle-

get), valamint a költségvetés teljesítéséről készített pénzforgalmi szemléletű beszámolót, meg-

hallgatta a Felügyelő Bizottság véleményét. Ennek alapján egyhangú határozattal felkéri Leitold 

Lászlót a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy terjessze azokat a küldöttgyűlés elé. Az Elnökség 

javasolja, hogy az előterjesztő adjon részletes tájékoztatást a tervtől való eltérés okairól. 

  Felelős: Leitold László a Gazdasági Bizottság elnöke 

  Határidő: május 21-i Küldöttgyűlés 

 10/2016 /03. 17. sz. határozat 

Az Elnökség felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a mérlegről kialakított véleményéről tájékoz-

tassa a küldöttgyűlést.  

  Felelős: Dr. Lővei György, a Felügyelő Bizottság elnöke 

  Határidő: május 21-i Küldöttgyűlés 

 11/2016/03. 17. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag határozott arról, felkéri  az ügyvezető igazgatót, hogy a 

2016 évi költségvetés tervezetét terjessze elfogadásra a  küldöttgyűlés elé. Az Elnökség szük-

ségesnek tartja, hogy a május 21-én megválasztandó Elnökség a 2016. I-VI. hó gazdálkodásának 

adatai alapján – amennyiben indokoltnak látja - terjesszen  költségvetési módosítást a Küldött-

gyűlés elé 2016. szeptember 30-ig. 
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  Felelős: Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 

  Határidő: május 21-i Küldöttgyűlés 

 12/2016 /03. 17. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége jóváhagyólag tudomásul vette a Szervező Bizottság beszámolóját a 

HUNFILA 2016 és  az Alpok-Adria kiállítások előkészületeiről és felkéri a Szervező Bizottságot, 

hogy készítse el a kiállítások költségvetését és erről tájékoztassa az elnökséget. A határozatot az 

Elnökség egyhangúlag hozta meg. 

  Felelős: Czirók Dénes, a HUNFILA 2016 Szervező Bizottságának elnöke 

  Határidő:  március 31. – a következő elnökségi időpontja 

 13/2016 /03. 17. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag meghozott határozattal felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a Bélyeg-

világ 2015. évi megjelentetésével kapcsolatban olyan kimutatás készüljön, amely teljeskörűen 

tartalmazza a Bélyegvilág megjelenésével kapcsolatos bevételeket és költségeket. 

  Felelős: Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 

  Határidő: május 31. – a  következő elnökségi időpontja 

 14/2016 /03. 17. sz. határozat 

Az Elnökség áttekintette a MABÉOSZ helyiség gazdálkodását, és az alábbiakról határozott egy-

hangúlag: 

- A különféle rendezvények, programok helyiség igényei között elsőbbséget kell    biztosítani az 

ifjúsági gyűjtői igényeknek. 

- A helyiségeket használó bélyeggyűjtő körök és szakosztályok helyiséghasználatát optimalizálni 

kell olyan módon, hogy a  rendelkezésre álló helyiségeket ne csak heti 1-2 napon akarja minden-

ki igényelni a programjaihoz, hanem a hét további napjain is minél kiegyensúlyozottabb 

 legyen a termek igénybevétele. Ez elsősorban a programok időbeli átrendezésével  érhető 

el. 

- A körök és szakosztályok teremigényét elsősorban a rendelkezésre álló közösségi helyiségek 

igénybevételével kell teljesíteni. Az így szabaddá tehető helyiségeket ki kell adni bérlőknek. 

- A székház termeit rendszeresen használó bélyeggyűjtő körök és szakosztályok vezetőinek rész-

vételével tartandó konzultáció keretén belül egyeztetni kell a helyiséggazdálkodás követendő 

elveit és gyakorlatát. 

  Felelős: - Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató 

     - a körök és szakosztályok elnökei 

  Határidő: folyamatos 

 15/2016/03. 17. sz. határozat 

Az Elnökség áttekintette a május 21-én tartandó Küldöttgyűléssel kapcsolatos feladatokat és 

egyhangúlag határozott a következőkről: 

- a Bélyegvilág áprilisi számában meg kell jelentetni azt a hirdetményt, amelyben a tagságot 

értesíti az Elnökség arról, hogy a 2016. február 27-i Küldöttgyűlés határozatot hozott a 

MABÉOSZ tisztújító és mérlegzáró küldöttgyűlésének május 21-én 10 órára történő összehí-

vására. 

- A Küldöttgyűlés napirendi pontjai: 

  1./ A MABÉOSZ 2015 évi gazdálkodásáról készített mérleg és pénzügyi  

       beszámoló előterjesztése. 

  2./ A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015 évi gazdálkodásról. 

  3./ A MABÉOSZ 2016. évi költségvetésének tervezete. 
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  4./ A MABÉOSZ elnökségének beszámolója a 2016 február 27-től végzett 

       munkájáról. 

  5./ A Jelölő Bizottság jelentése. 

  6./  Tisztújítás 

  7./  Egyebek 

- A személyre szóló meghívókat az Alapszabályban meghatározottak részére az ugyancsak  

az Alapszabályban rögzített határidőn belül  meg kell küldeni. 

 16/2016/03. 17. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatást adott a dr. Fazekas János Etikai Bizottság elnöke 

tisztségéből történő visszahívása miatt a MABÉOSZ ellen indított 29.P.22.694/2015/6 sz. per I. 

fokú eljárásában hozott és írásban most érkezett ítéletről. Javasolta, hogy a MABÉOSZ ügyvédje 

járjon el az ítéletben szereplő elírások, illetve pontatlanságok kijavítása érdekében. Az Elnökség 

arról is határozott, hogy az I. fokú ítélet ellen a MABÉOSZ nem nyújt be fellebbezést.  

A határozatot az Elnökség még jelen lévő tagjai egyhangúlag, 3 igen szavazattal  hozták meg. 
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Elnökségi határozatok 
2016. március 31. 

A MABÉOSZ elnöksége a 16/2016/03.17 sz. határozat szövegét az alábbiak szerint pontosít-

ja: 

„Az Elnökség egyhangúlag, 3 igen szavazattal úgy határozott, hogy a MABÉOSZ Küldöttgyűlé-

sének 2015. évi Etikai Bizottság választási határozatai, valamint az Elnökség két határozata meg-

semmisítésének tárgyában indított 29.P.22.694/2015 számú perben a Fővárosi Törvényszék által 

meghozott ítélet ellen nem nyújt be fellebbezést.” 

17/2016/03.31 sz. határozat 

Az Elnökség áttekintette a Bélyegvilág 2015. évi kiadásának bevételeiről és költségeiről készített 

tájékoztatót és ennek alapján egyhangúlag úgy határozott, hogy a Küldöttgyűlésen a 2015. évi 

gazdálkodási napirendnél tájékoztatást fog adni ennek eredményéről. 

18/2016/03.31 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangú határozattal felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tekintse át a 

MABÉOSZ-nál érvényben lévő munkaszerződéseket. 

19/2016/03.31 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy a HUNREV kiállításra egy db különdíjat ajánl 

fel. 
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Elnökségi határozatok 
2016. április 14. 

20/2016/04.14 sz. határozat 

Az Elnökség köszönettel meghallgatta Czirók Dénes, a HUNFILA és Alpok-Adria 2016 Nem-
zetközi Bélyegkiállítás Szervezőbizottsága elnökének tájékoztatóját a kiállítás szervezésével kap-
csolatban. Az Elnökség felkéri a Szervezőbizottság elnökét, hogy a következő elnökségi ülésre 
terjessze az Elnökség elé a kiállítás véglegesnek szánt költségvetését. 

21/2016/04.14 sz. határozat 

Az éves reklám- és grafikai tervezési, valamint nyomdai előkészítési munkákra adott árajánlattal 
kapcsolatban az Elnökség szükségesnek tartja, hogy a 2016. II. félévében kiadni tervezett emlék-
ívekkel kapcsolatban az árajánlat B/3, B/4 pontjaiban szereplő tételek esetében a megrendelés 
előtt készüljön egy költségvetés. Az Elnökség javasolja, hogy a május 21-én megválasztásra ke-
rülő Elnökség ennek ismeretében döntsön a munka megrendeléséről. 
Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy a jövőbeni reklám- és grafikai tervezési, nyomdai előké-
szítési munkák megrendelése több árajánlat bekérését követően történjen meg, és a HUNFILA 
kiállításokhoz kapcsolódó ilyen jellegű feladatok ellátása kerüljön a mindenkori Szervező Bizott-
ság hatáskörébe. A határozatot az Elnökség egyhangúlag hozta meg. 

22/2016/04.14 sz. határozat 

Az Elnökség 2016. 04. 14. napjától a székház belépési díj rendszerének alkalmazását az év végé-
ig felfüggeszti. Ez alól kivétel az augusztus utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő filatéliai és 
numizmatikai nemzetközi börze, amelyen a nem tagok alkalmi belépődíjat fizetnek. 
Az Elnökség a határozatot 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el. 

23/2016/04.14 sz. határozat 

Az Elnökség a 2015. 09. 24-én hozott T/1, T/2 és T/3 számú, valamint a 2016. 01. 21-én ho-
zott T/1 számú titkosított határozatok titkosítását hatályon kívül helyezi és a határozatok tartal-
mát az Alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével nyilvánosságra hozza. 
A határozatot 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett hozta meg az Elnökség. 
Ezek a határozatok az alábbiak: 

2015. szeptember 24. 
T/1/2015 sz. határozat 

Az Elnökség 2 nem, 2 tartózkodás és 3 igen szavazat mellett úgy döntött, hogy nem hív 
össze soron kívüli – tisztségviselőket választó – küldöttgyűlést. 

T/2/2015 sz. határozat 

Az Elnökség 5 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a rendkí-
vüli tisztségviselő választó küldöttgyűlésről tartott szavazást nem hozza nyilvánosságra. 

T/3/2015 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a MABÉOSZ tulajdonában lévő miskolci in-
gatlan minden helyisége bérbe adható. Bérbeadás csak akkor lehetséges, ha az ott összejö-
veteleket tartó körök részére más helyszínt biztosítunk az összejövetelekhez. 
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2016. január 21. 
T/1/2016 sz. határozat 

A 2016. február 27-i küldöttgyűlés 7. napirendi pontját kiegészítő határozat 
A küldöttgyűlési meghívókat az Erőss és Társa kontra MABÉOSZ 15.P.22.685/2014 sz. 
perében érintett Budapest Központi Területi küldöttek (4 + 4 fő) részére a február 9-i II. fo-
kú tárgyalást követően kell csak kiküldeni.” 

24/2016/04.14 sz. határozat 

A 2016. évi Magyar Posta Zrt. - MABÉOSZ megállapodással kapcsolatban az Elnökség egyhan-
gúlag felhatalmazta Dunai Péter elnököt a megállapodás MABÉOSZ részéről történő aláírására. 

25/2016/04.14 sz. határozat  

Az Elnökség egyhangúlag döntött a kitüntetési javaslatok odaítéléséről. Ennek során a 
MABÉOSZ kitüntető jelvény bronz fokozatát 11 főnek, ezüst fokozatát 5 főnek, arany 
fokozatot 10 főnek ítélte oda. Határozott 14 vándordíj odaítéléséről, továbbá 2 fő tiszteletbeli tag 
kitüntetésre való felterjesztéséről döntött, amely kitüntetés odaítélése a Küldöttgyűlés hatásköré-
be tartozik. 
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Elnökségi határozatok 
2016. április 28. 

26/2016/04.28 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag köszönettel fogadta Czirók Dénes, az Alpok-Adria, HUNFILA 2016 

kiállítás  Szervezőbizottsága elnökének tájékoztatóját, valamint elfogadta a bélyegnapi ünnepség 

forgatókönyvét. 

27/2016/04.28 sz. határozat 

Az Elnökség megállapította, hogy a MABÉOSZ és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

VIII. Tankerülete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet között 2014. augusztus 28-án létre-

jött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeket a Támogatott nem teljesítette. Megállapít-

ja, hogy nem készült el a támogatási szerződés 6. pontjában hivatkozott, az akkreditációs díj be-

fizetését igazoló dokumentumokat is tartalmazó elszámolás. Az Elnökség megállapítja, hogy a 

támogatási szerződésben kitűzött célt nem érték el, mert a beadott akkreditációs kérelmet a bíráló 

tartalmi és formai okok miatt elutasította. 

Az Elnökség egyhangú határozattal felkéri a Felügyelőbizottságot, vizsgálja meg, milyen jogi 

lépést lehet tenni a folyósított támogatás visszatérítésére. 

28/2016/04.28 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége a pótlólag beérkezett kitüntetési javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

29/2016/04.28 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége felkéri a Jelölőbizottság elnökét, hogy a  Bizottság ülését követően tá-

jékoztassa a MABÉOSZ ügyvezető igazgatóját a jelölések elfogadásáról. Azok a jelöltek, akik 

elfogadták a jelölést, de nem küldöttek, a május 21-i tisztújító küldöttgyűlésig kerüljenek fel a 

küldöttek  e-mail levelezőcsoportjába. 

A határozatot az Elnökség 4 igen, 1 ellenszavazattal (Sebestyén Imre) fogadta el.  

30/2016/04.28 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége az érintett távollétében 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, 

hogy a 89. Bélyegnap alakalmából Czirók Dénest, filatéliai életművéért Gervay Mihály Érem 

kitüntetésben részesíti. 
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Elnökségi határozatok 
2016. május 12. 

31/2016/05.12. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége az Elnökség február 27. és május 21. között végzett munkájáról szóló 

beszámoló tervezetét a vitában elhangzottakkal együtt egyhangúlag elfogadta. 

32/2016/05.12. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag támogatja, hogy a 2016. május 21-i Küldöttgyűlés napi-

rendje a következő pontokkal egészüljön ki: 

1.) A választandó Elnökség létszámának, valamint a tisztségviselők és testületek mandátuma 

időtartamának meghatározása. 

2.) Tiszteletbeli tagok megválasztása. 

33/2016/05.12. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége javasolja, hogy a 2016. május 21-i Küldöttgyűlés 7 tagú elnökséget 

válasszon és a tisztségviselők és testületek mandátumát két évben határozza meg. Az Elnökség a 

határozatot 4 igennel, 1 tartózkodás mellett hozta meg. 

34/2016/05.12. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag meghozott határozatban fejezi ki elismerését az Alpok-

Adria, HUNFILA 2016 Szombathely Nemzetközi Bélyegkiállítás Szervező Bizottságának és a 

közreműködőknek a kiemelkedően színvonalas kiállítás megrendezéséért. 
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Elnökségi határozatok 
2016. június 02. 

35/2016/06.02. sz. határozat 

Az elnökségi egyhangúlag határozott arról, hogy Filep László,  a Bélyegvilág/Filatéliai és Nu-
mizmatikai Szemle megbízott főszerkesztője megbízását 2016. december 31-ig meghosszabbítja. 
Az újság 2017. évi megjelenésének előkészítése céljából az Elnökség a főszerkesztői tisztség 
betöltésére 2016. szeptember 30-ig pályázatot ír ki. 

36/2016/06.02. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy változatlan formában működteti tovább a Kiállí-
tási Bizottságot, a Zsűri Bizottságot és a Hagyatéki Bizottságot és vezetői tisztségükben megerő-
síti Glatz Istvánt, Czirók Dénest és Dr. Tölgyesi Gézát. 

37/2016/06.02. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy  
- a Gazdasági és a Kommunikációs Bizottságot megszünteti, és felhatalmazza az elnököt, 

hogy ezen bizottságokat érintő ügykörökben testületi döntést nem igénylő ügyekben saját 
hatáskörben járjon el; 

- érdeklődés hiányában megszünteti az Irodalmi Bizottságot és a bizottság volt elnökét Dr. 
Lővei Györgyöt irodalmi felelősnek kéri fel. 

38/2016/06.02. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy -  tekintettel a feladat súlyára – a Szervezetfej-
lesztési Bizottság vezetését az elnök személyesen lássa el. Az Elnökség felkéri a Szervezetfej-
lesztési Bizottság munkájában való részvételre: 
- Czirók Dénest 
- Gáll Richárdot 
- Dr. Hermann Istvánt 
- Jakab Gézát 
- Orosz Jánost 
- Sebestyén Imrét 
Az Elnökség felkéri a Bizottságot, hogy a szervezetfejlesztés témakörében eddig megszületett 
javaslatok figyelembe vételével, valamint a tagság véleményének legszélesebb körű ismeretében 
dolgozzon ki szervezetfejlesztési koncepciót, és azt terjessze a 2016 szeptemberében tartandó 
Küldöttgyűlés elé. 

39/2016/06.02. sz. határozat 

Az Elnökség szükségesnek tartja a MABÉOSZ Alapszabály – a 2013. évi V. törvénynek megfe-
lelő – módosítását, amelyet a 2016. szeptemberi Küldöttgyűlés elé terjeszt elfogadásra. Az Alap-
szabály módosítás előkészítésére dr. Lővei Györgyöt, a Felügyelő Bizottság elnökét kéri fel. A 
határozatot az Elnökség egyhangúlag hozta meg. 

40/2016/06.02. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége a Budapest Központi Terület 2016. május 21-i Küldöttgyűlésen előter-
jesztett javaslata alapján egyhangúlag szükségesnek tartja megvizsgálni a Budapesti területi szer-
vezetek újraegyesítésére vonatkozó javaslatot. 
 Határidő: augusztus 31. 
 Felelős: Dunai Péter elnök 
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41/2016/06.02. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag határozott arról, hogy a következő ülését június 30-án 
(csütörtök) tartja. A tervezett napirendi pontok: 
1. A I-V. hó gazdálkodásának áttekintése 
2. Az Alapszabály módosítása helyzetének áttekintése. 
3. A Szervezetfejlesztési Bizottság időközi beszámolója. 
4. Az ügyvezetői feladatok jövőbeni ellátása. 
5. Egyebek 

42/2016/06.02. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag határozott arról, hogy az ügyvezető igazgató munkaviszo-
nyát 2016. július 4-vel közös megegyezéssel megszünteti. 
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Elnökségi határozatok 
2016. június 30. 

43/2016/06.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége a 17. Tematikus Országos Kiállítás megrendezésére vonatkozó javasla-

tot és a kiállítás szabályzatát egyhangúlag elfogadja, és felkéri a Szervezőbizottságot, hogy a 

kiállítás tervezett költségvetését 2016. július 31-ig nyújtsa be. 

44/2016/06.30. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag megerősíti a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöki tisztségében 

Glatz Istvánt, aki a korábbi időszakban is betöltötte ezt a tisztséget. 

45/2016/06.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége támogatja Szücs Károly jelölését a FIP Okmánybélyeg Bizottságának 

vezető testületébe (Board), annak európai tagjaként. A határozatot az Elnökség 3 igen szavazat-

tal, 1 tartózkodás mellett hozta meg. 

46/2016/06.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége a Szervezetfejlesztési Bizottság javaslatát a bizottság munkamódszeré-

re, valamint a konkrét feladatokra és időzítésükre egyhangúlag elfogadta. 

47/2016/06.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnését követő időszak 
vonatkozásában az ügyviteli szervezet irányításával összefüggő feladatok ellátása tekintetében a 
következőkről döntött: 

- az ügyintéző szervezet átmeneti irányítására 2016. július 1-vel szervezeti titkár munkakört 
hoz létre; 

- a szervezeti titkári munkakör ellátásával 2016. július 1 – december 31. közötti időszakra 
Jakab Gézát bízza meg, napi 6 órás munkaidőkeretet megállapító megbízási szerződéssel, 
havi 150.000,-Ft javadalmazással; 

- a szervezeti titkárt felruházza utalványozási jogkörrel és felhatalmazza az ügyintéző szer-
vezet vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlására, azzal, hogy személyi kérdések-
ben az elnökkel egyetértésben dönthet; 

- felkéri a szervezeti titkárt 2016. július 4-vel az átadás-átvételi feladatok lebonyolítására. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazással hozta meg. 

48/2016/06.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége áttekintette a 2016. év I–V. hóról készített gazdasági tájékoztatót, és 

egyhangúlag határozott arról, hogy a 2016. július 1-ét követően belépő új tagoknak a tárgyévre 

csak a tagdíj 50 %-át kell megfizetniük. 

49/2016/06.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége felkéri Glatz Istvánt, a PHILATAIPEI 2016 FIP kiállítás magyar 

komisszerét, hogy a Taipeiben a kiállítás ideje alatt megrendezésre kerülő FIP kongresszuson 

lássa el a MABÉOSZ képviseletét. A határozatot az Elnökség egyhangúlag hozta meg. 
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Elnökségi határozatok 
2016. július 21. 

Az Elnökség meghallgatta a szervezeti titkár és az üzemeltetési vezető beszámolóját az ügyveze-

tő igazgatói munkakör átadás-átvételéről, valamint a székházépület felmérésének tapasztalatairól 

és távlati lehetőségeiről. Tájékoztatót hallgatott meg a MABÉOSZ költségvetésének I-VI. havi 

időarányos teljesítéséről. Megtárgyalta a Bandung és Jerusalem külföldi, és a Temafila és a szak-

osztályok jubileuma belföldi I. rangú kiállításokat. Megvizsgálta a Nemzetközi Filatéliai és Nu-

mizmatikai Találkozó emlékívére beérkezett javaslatokat és a börze költségszerkezetét. Foglal-

kozott az Alapszabály kötelező módosításának előkészítésével. Tájékoztatót hallgatott meg a 

MABÉOSZ és a Bélyegvilág internetes médiamegjelenéséről és annak jogi és technikai problé-

máiról. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

50/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a szervezeti titkárt 2016. július 1-i hatállyal a 

megbízott ügyvezető igazgatói feladatok ellátására jogosítja fel. Az elnököt felhatalmazza a szer-

vezeti titkár és az üzemeltetési vezető munkaköri leírásának véglegesítésére. Az ügyvezető igaz-

gatói tisztségre 2016. szeptember 30-ig pályázatot kell kiírni. 

51/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a szervezeti titkár egy átfogó leltározással össze-

függésben és egyidejűleg hajtson végre tervezett selejtezést és helyiségfelszabadítást. Az ingat-

lanhasznosítási és fejlesztési javaslatokról az üzemeltetési vezető készítsen önálló előterjesztése-

ket az Elnökség számára. 

52/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017 augusztusában megrendezésre kerülő 

„Bandung 2017” FIP kiállításra nemzeti komisszerként ideiglenesen a MABÉOSZ-t mint szerve-

zetet jelöli meg. A kiállítás magyar zsűritagjára ebben a sorrendben tesz javaslatot: 1. Glatz Ist-

ván, 2. Czirók Dénes. 

53/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „Jerusalem 2016” multilaterális kiállításra 

1 különdíjat ajánl fel. 

54/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzetközi Filatéliai és Numizmatikai Börze 

belépődíját (nem tagok számára) 1000,- forintban határozza meg, asztaldíját MABÉOSZ-tagok 

számára a korábbi évekhez képest 500,- forinttal csökkenti. A börze-emlékívpár témájaként a 

beérkezett javaslatok közül a pengő 90 éves, valamint a forint 70 éves jubileumát fogadta el. 

55/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség felkéri a MABÉOSZ szakosztályait, hogy tegyenek személyi javaslatot a 

MABÉOSZ delegáltjaira a FIP szakosztályaiban a FIP következő ciklusában. 
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56/2016/07.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Felügyelőbizottság közreműködésével készül-

jön jegyzőkönyvben rögzített részletes leltár az elnöki páncélszekrény tartalmáról, és tegyenek 

javaslatot annak további sorsára illetve hasznosítására. 
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Elnökségi határozatok 
2016. szeptember 1. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a MABÉOSZ költségvetésének I-VII. havi időarányos 

teljesítéséről. Megvitatta a MABÉOSZ személygépkocsijának használatát és a báziskörök gaz-

dálkodását a központi könyveléssel összefüggésben. Foglalkozott a küldöttgyűlés előkészítésé-

vel. Megtárgyalta a 20-25-30 jubileumi, a Brasilia 2017 FIP és a Trakošćan 2016 ifjúsági kiállí-

tásokat, valamint a Szlovák Bélyeggyűjtők Szövetségével kötendő megállapodást. Vitát folytatott 

és állást foglalt a bélyegelőtti levelek hamisítási ügyében. Megvizsgálta a honlap helyzetét és a 

Bélyegvilág interneten való archiválásának kérdését. Napirendjének további részét elhalasztotta 

következő, szeptember folyamán megtartandó ülésére, és a következő határozatokat hozta: 

57/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség tájékoztatást kér a MABÉOSZ bázisköreitől, hogy az Alapszabály V.1.5 pontja 

szerinti önállóság figyelembevételével milyen gazdálkodási szabályok szerint működnek. 

58/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség megállapította, hogy a költségvetés időarányosnál jobb teljesülése miatt nem szük-

séges pótköltségvetés készítése. Indokoltnak tartja azonban, hogy december 1. és 20. között ösz-

szehívja a Küldöttgyűlést a 2017. év előkészítése és határidős feladatok teljesítése érdekében. 

59/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a „20-25-30 Jubileumi Kiállítás és Szalon” II. rangú kiállítás 

szabályzatát, és a rendező szakosztályok javaslata alapján keretdíjat nem állapít meg. 

60/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017 októberében megrendezésre kerülő 

„Brasilia 2017” FIP kiállításra nemzeti komisszerként ideiglenesen a MABÉOSZ-t, mint szerve-

zetet jelöli meg. A kiállítás magyar zsűritagjára ebben a sorrendben tesz javaslatot: 1. Czirók 

Dénes, 2. Glatz István. 

61/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „Trakošćan 2016” ifjúsági kiállításra vállalja a 

gyűjtemények oda- és visszajuttatásához szükséges kiutazás költségeinek fedezését. 

62/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a szlovák és a magyar bélyeggyűjtő szövetség között köten-

dő megállapodás tartalmát, és aláírás céljából meghívja Budapestre Miroslav Ňaršík elnök urat a 

„20-25-30 Jubileumi Kiállítás és Szalon” alkalmából. 

63/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a bélyegelőtti levelek hamisítási ügyében készült, az Elnök-

ség állásfoglalását tükröző Nyilatkozatot, amelyet nyilvánosságra kell hozni. 
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64/2016/09.01. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy hozzájárul a Bélyegvilág és elődlapjai digitális 

archiválásához és elhelyezéséhez az IBK és a MABÉOSZ honlapján, a legfrissebb számoknak a 

megjelenést követő 3 hónapos késleltetésével. 
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Elnökségi határozatok 
2016. szeptember 27. 

Az Elnökség testületi személyi ügyek keretében megtárgyalta a vezetőségválasztás szavazat-

egyenlősége és az azt követő visszalépésből következő helyzetet, és azt – jogi vélemény alapján 

– a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozónak ítélte. Foglalkozott egyes tisztségek összeférhetőségé-

vel, alelnöki tisztség betöltésével, jogi feladatok ellátásával, valamint pályázatok kiírásával. Tá-

jékoztatót hallgatott meg a költségvetés I–VIII. havi időarányos teljesítéséről, a bélyegújdonság-

leltárban mutatkozó hiányról, az elnöki páncélszekrény leltáráról, valamint bélyegelőtti levelek 

Czirók Dénes általi vizsgálatának költségeiről. Áttekintette a székház állapotából adódó veszé-

lyeket, halaszthatatlan feladatokat és hosszabb távú lehetőségeket. Foglalkozott a MABÉOSZ 

kommunikációs stratégiájával, a küldötti levelezőcsoport működésével és új honlap készítésével. 

Szervezeti ügyek keretében meghallgatta a pécsi báziskör elhelyezésének problémáját, az ifjúsági 

terem létrehozásának helyzetét és az elnökségi ajándék emlékívek kiadásának lehetőségeit. Fog-

lalkozott a TEMAFILA kiállítás költségvetésével és a „Trakošćan 2016” ifjúsági kiállítással. 

Megállapította, hogy a 2017. évi 150 éves jubileum alkalmából eddig nem sikerült a Magyar Pos-

tával érdemi megbeszélést folytatni, így FIP vagy FEPA védnökségű kiállítás rendezésére nincs 

lehetőség. Áttekintette a szakosztályok javaslatait a MABÉOSZ delegáltjairól a FIP bizottságai-

ba. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

65/2016/09.27. sz. határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta a MABÉOSZ alelnökévé 

Dr. Kovács Lászlót. 

66/2016/09.27. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az 50/2016/07.21. sz. határozatában foglalt határ-

időt az ügyvezető igazgatói és a főszerkesztői tisztségre kiírandó pályázatok tekintetében 2016. 

október 31-re módosítja. 

67/2016/09.27. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazta az elnököt, hogy a MABÉOSZ jogtanácsosi feladatainak 

ellátására 2016. X–XII. hóra maximum 50.000,- Ft/hó díjazással megbízási szerződést kössön. 

68/2016/09.27. sz. határozat 
Az Elnökség 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a MABÉOSZ küldötteinek levelezőcsoportja 

a jövőben a megválasztott küldöttek és vezető testületek tagjainak levelezőlistája. Az ott megje-

lenő információk e tisztségviselők tájékoztatását szolgálják és véleménynyilvánításukat teszik 

lehetővé. 

69/2016/09.27. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „Trakošćan 2016” ifjúsági kiállításra 

1 különdíjat ajánl fel. 

70/2016/09.27. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a szakosztályok javaslatait a MABÉOSZ delegáltjaira a FIP 

bizottságaiba a FIP következő ciklusára, és felkéri a MABÉOSZ képviseletére a következőket: 

Hagyományos Bizottság: Barabássy Miklós 

Ifjúsági Bizottság: Glatz István 

Légiposta Bizottság: Dr. Lővei György 

Maximafília Bizottság: Dunai Péter 

Okmánybélyeg Bizottság: Szücs Károly 

Postatörténeti Bizottság: Czirók Dénes 
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Tematikus Bizottság: Dunai Péter 

A Díjjegyes, a Hamisítás Elleni és az Irodalmi Bizottságokba a MABÉOSZ későbbi időpontban, 

az Űrfilatéliai Bizottságba pedig nem delegál képviselőt. 
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Elnökségi határozatok 
2016. október 25. 

Az Elnökség beszámolót hallgatott meg a költségvetés I–IX. havi időarányos teljesítéséről, vala-

mint a székház műszaki állapotfelméréséről. Foglalkozott a pécsi báziskör helyiségproblémájá-

val. Személyi ügyek keretében áttekintette a MABÉOSZ bizottságait, álláspályázatokat írt ki, és 

köszöntötte a MABÉOSZ könyvtárosát, Béni Idát nyugdíjba vonulása alkalmából. Tárgyalt a 

2017. évi országos kiállításról és a 20-25-30 Jubileumi Kiállítás és Szalonról. Összehívta a kül-

döttgyűlést, meghatározta napirendjét. Ezzel összefüggésben foglalkozott az Alapszabály és az 

SZMSZ módosításával. Tájékozódott a Bélyegvilágot korábban készítő cég követeléséről, a 

Mafitt által kezdeményezett bélyegszakértői rendszerről és a bélyegelőtti levelek Czirók Dénes 

általi vizsgálatának költségeiről. Tárgyalt a Bélyegvilág kiadási feltételeiről, az elnökségi ajándék 

emlékívek rendszeréről és Czirók Dénes készülő könyvének támogatásáról. Áttekintette a Cserey 

Csaba háznagy halálát követően beállt helyzetet, tájékozódott a MABÉOSZ új honlapjának állá-

sáról és informatikai helyzetünkről. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

71/2016/10.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta és kiírta az ügyvezető igazgatói és a főszerkesztői állásokra 

vonatkozó pályázatokat. 

72/2016/10.25. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag megbízta az elnököt a 2017-ben nemzetközi részvétellel rendezendő 

I. rangú országos kiállítás szervezőbizottságának létrehozásával, és felkérte, hogy erről számol-

jon be az Elnökség következő ülésén. 

73/2016/10.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „20-25-30 Jubileumi Kiállítás és Szalon”-ra 

2 különdíjat ajánl fel. 

74/2016/10.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozatával az Alapszabály rendelkezésének megfelelően a MABÉOSZ 

küldöttgyűlését 2016. december 10-én 10 órára összehívta, a következő napirenddel: 

1. Az Alapszabály kötelező módosítása az új Ptk-nak megfelelően 

2. Beszámoló a MABÉOSZ 2016. évi költségvetésének várható teljesítéséről 

3. A MABÉOSZ 2017. évi előzetes költségvetése 

4. Beszámoló az Elnökség 2016. május 21. óta végzett tevékenységéről 

5. A MABÉOSZ elnöksége megválasztásának befejezése 

6. Az Etikai Bizottság elnökének lemondása következtében szükséges intézkedések megté-

tele 

75/2016/10.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Bélyegvilág előfizetési díja 2017. évben válto-

zatlanul havi 490,- Ft marad. Következő ülésére készüljön előterjesztés a lap 2017. évi megjelen-

tetéséről, a szükséges technikai módosítások figyelembevételével. 

76/2016/10.25. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag felkéri az ELGYűSZ-t, hogy dolgozzon ki javaslatot az ajándék em-

lékívek rendszeréről. 
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Elnökségi határozatok 
2016. november 22. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a 2016. évi költségvetés I–X. havi teljesítéséről és az év 

végéig várható eredményről. Ez alapján megvitatta és jóváhagyta a 2017. évi költségvetés előze-

tes változatát. Megtárgyalta a küldöttgyűlés elé terjesztendő kötelező alapszabály-módosítást és 

az Elnökség 6 havi beszámolóját. Véglegesítette a december 10-i küldöttgyűlés napirendjét. Fel-

osztotta az ügyvezetői és a főszerkesztői pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. Döntött a Bé-

lyegvilág 2017. évi megjelentetéséről. Tájékoztatót hallgatott meg a „150 év” kiállítás helyzeté-

ről, a 20-25-30 Jubileumi Kiállításról, valamint a Taipei 2016 FIP és a Jerusalem 2016 multilate-

rális kiállításról. Foglalkozott a székház belépési rendjével és a 2017. évi asztaldíjakkal. Megtár-

gyalta a pécsi városi kör helyiséghasználati szerződését, a hamis bélyegelőtti levelekről készült 

szakvélemény kifizetését, valamint a VUBOKU Kft. MABÉOSZ-szal szembeni követelését. Tá-

jékoztatót hallgatott meg a MABÉOSZ informatikai helyzetéről, az ünnepek körüli munkarendről 

és a székház üzemeltetésének fejleményeiről. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

77/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. évi költségvetés I–X. havi teljesítéséről és egész évi 

várható teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

78/2016/11.22. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. évi előzetes költségvetést, és azt a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti. 

79/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag megbízza Dr. Szakál Róbert jogtanácsost, Dr. Lővei György FB elnö-

köt és Jakab Géza szervezeti titkárt az Alapszabály kötelező módosítási javaslatának véglegesíté-

sével. 

80/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a küldöttgyűlés napirendjét kiegészíti a 2017. évi 

tagdíjak meghatározásával, és a tagdíj változatlan összegben való megállapítását, valamint a be-

fizetési határidő január 31-i dátummal való kitűzését javasolja a Küldöttgyűlésnek. 

81/2016/11.22. sz. határozat 

Az Elnökség egy tartózkodással úgy döntött, hogy 2017 januárjától a Bélyegvilág 2500 példány-

ban, áprilistól az addig felmérendő tényleges szükségletnek megfelelő példányszámban jelenjen 

meg. A terjedelem növelésére csak az ennek költségeit fedező külső forrásból kerülhet sor. 

82/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egy ellenszavazattal úgy határozott, hogy a Bélyegvilág 2017-ben továbbra is a 

Pauker Nyomdában készüljön. 

83/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy 2017. évben fenntartja a székházi belépődíj szüne-

teltetését, a nemzetközi börze alkalmának kivételével. Az éves asztalbérleti díjat Mabéosz-

tagoknak a 2016. évivel megegyező 22 ezer forintos összegben, nem Mabéosz-tagoknak 30 ezer 

forintos összegben határozza meg. 
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84/2016/11.22. sz. határozat 

Az Elnökség egy ellenszavazattal úgy döntött, hogy a pécsi városi kör helyiségbérleti költségei-

hez természetben, értékesíthető bélyegkészlet átadásával nyújt segítséget. 

85/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2 db. hamis bélyegelőtti levél vizsgálatának 

10.000,- forintos költségét a vizsgálatot végző Czirók Dénes kérésének megfelelően a Gervay 

Alapítványnak kell átutalni. 

86/2016/11.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza a VUBOKU Kft. MABÉOSZ-szal szembeni követelése 

ügyében eljáró jogi képviselőt egyezségi ajánlat megtételére. 
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Elnökségi határozatok 
2016. december 8. 

Az Elnökség megvitatta az Alapszabály kötelező módosításának részleteit, és megtárgyalta a 

küldöttgyűlés napirendjének módosítására érkezett indítványt. Áttekintette a székház állapotáról 

és lehetőségeiről szóló küldöttgyűlési tájékoztatót. Megtárgyalta a tagdíjra és az Etikai Bizottság-

ra vonatkozó küldöttgyűlési határozati javaslatokat. Véglegesítette a küldöttgyűlés forgatókönyv-

ét. Tájékoztatót hallgatott meg a 2016. évi költségvetés pillanatnyi teljesítéséről és az év végéig 

várható eredményről, a VUBOKU Kft. MABÉOSZ-szal szembeni követeléséről, a Magyar Pos-

tával folytatott vezetői megbeszélésről, valamint az ügyvezetői és főszerkesztői pályázatok fel-

dolgozásáról. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

87/2016/12.08. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítási javaslatának írásos előterjesztését 

és annak szóbeli kiegészítéseit, és azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

88/2016/12.08. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elutasította a küldöttgyűlés napirendjének módosítására, új napirendi 

pont felvételére irányuló küldötti javaslatot, ezért azt az Alapszabály rendelkezésének megfelelő-

en döntésre a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 
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Elnökségi határozatok 
2016. december 22. 

Az Elnökség részletesen megtárgyalta az ügyvezetői és a főszerkesztői pályázatra jelentkezettek 

meghallgatásának tapasztalatait és az előértékelés során kialakított rangsort. Áttekintette a 2017. 

évi Alpok–Adria és FIP kiállítások helyzetét. Megbeszélést folytatott az Elnökség belső munka-

megosztásáról. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

89/2016/12.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bélyegvilág főszerkesztői munkájának szakmai 

segítésére szerkesztőbizottságot állít fel, melynek tagjait később kéri fel. 

90/2016/12.22. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy felhatalmazza az elnököt a Bélyegvilág főszer-

kesztői pályázatok előértékelése során első két helyre rangsorolt pályázókkal való tárgyalásra, és 

megbízási szerződés megkötésére a 2017. II.–VII. havi lapszámok elkészítésére. 

91/2016/12.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy felhatalmazza az elnököt az ügyvezető igazgatói 

pályázatok előértékelése során első három helyre rangsorolt pályázókkal való tárgyalásra, és en-

nek alapján az Elnökség részére javaslat megtételére. 

92/2016/12.22. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a szervezeti titkár megbízatását január 1-től az ügy-

vezető igazgatói állás sikeres betöltésének időpontjáig a jelenlegi feltételekkel meghosszabbítja. 
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Elnökségi határozatok 
2017. 

Január 31.   1–8 

Március 21.   9–10 

Április 25. 11–15 

Május 20. 16–17 

Június 16. 18–20 

Július 19. 21–26 

Szeptember 14. 27–31 

Október 12. 32–36 

November 23. 37–41 

December 13. 42–46 
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Elnökségi határozatok 

2017. január 31. 

Az Elnökség megtárgyalta az ügyvezető igazgatói pályázatokat. Foglalkozott az Elnökség saját 

munkarendjével és a MABÉOSZ jogi feladatainak ellátásával. Tájékoztatót hallgatott meg a 

MABÉOSZ 2016. évi költségvetésének várható teljesítéséről. Részletesen megvitatta a tengeren-

túli és európai kiállításokon való részvétel lehetőségeit. Döntött a 2017-18-ban esedékes külföldi 

kiállításokon való képviseletről és a kiállítók költségvállalásáról. Megkezdte a HUNFILA 2017 

előkészítését. Foglalkozott a MABÉOSZ emlékívkészletével, a Bélyegvilág névhasználatával, 

valamint a tagsági viszony folytonosságával kapcsolatos kérésekkel. Tájékoztatót hallgatott meg 

a székházban zajló filmforgatásról, a miskolci területi iroda banki problémáiról és egyes báziskö-

rök működésében bekövetkezett változásokról. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

1/2017/01.31. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az ügyvezető igazgatói pályázatot eredménytelen-

nek nyilvánítja, a tisztséget nem tölti be. Egyúttal meghosszabbítja a szervezeti titkár megbízatá-

sát a következő tisztújításig, és felhatalmazza az ügyvezető igazgatói feladatok és hatáskör ellátá-

sára, megbízási szerződés keretében, a korábbi feltételek szerint. 

2/2017/01.31. sz. határozat 

Az Elnökség 1 ellenszavazattal úgy határozott, hogy az „Alpok–Adria 2017” kiállításon a 

MABÉOSZ-t komisszerként Czirók Dénes, zsűritagként Glatz István képviselje. Részükre 50 %-

os útiköltség-térítést biztosít, a kiállítók keretenként 1000 forintos költséghozzájárulásával. 

3/2017/01.31. sz. határozat 
Az Elnökség 1 ellenszavazattal úgy határozott, hogy a Szlovéniában rendezendő „OsmoOkno 

Kranj 2017” kiállításon a MABÉOSZ-t komisszerként Bánás Artúr képviselje. Részére szolgálati 

gépkocsi használatát biztosítja, a kiállítók keretenként 1000 forintos költséghozzájárulásával. 

4/2017/01.31. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Spanyolországban rendezendő 

„EXFILNA 2017” kiállításon a MABÉOSZ-t komisszerként és zsűritagként dr. Lővei György 

képviselje. Részére 50 %-os útiköltség-térítést biztosít, a kiállítók keretenként 1000 forintos 

költséghozzájárulásával. 

5/2017/01.31. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „PRAGA 2018” FIP kiállításon a MABÉOSZ-t 

komisszerként Dunai Péter képviselje. A kiállítás magyar zsűritagjára ebben a sorrendben tesz 

javaslatot: 1. Glatz István, 2. Czirók Dénes. A költségekhez a kiállítók keretenként 1000 forintos 

költséghozzájárulást fizetnek. 
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6/2017/01.31. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy FEPA CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR 

OUTSTANDING ACTIVITIES FOR THE PROMOTION OF PHILATELY díjra javasolja a Ma-

gyar Filatéliai Tudományos Társaságot. 

7/2017/01.31. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag felkérte Glatz Istvánt, a Kiállítási Bizottság elnökét a 

„HUNFILA 2017 – 150 ÉV Nemzeti Bélyegkiállítás és Szalon” szervezőbizottságának elnökéül. 

Egyben felkérte, hogy terjesszen az Elnökség következő ülése elé a szervezőbizottság összetéte-

lére, a kiállítás szabályzatára, helyszínére, időpontjára és megrendezése módjára vonatkozó ja-

vaslatot. 

8/2017/01.31. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „FINLANDIA 2017” FEPA kiállításra 

30.000 Ft értékű tiszteletdíjat ajánl fel. 
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Elnökségi határozatok 

2017. március 21. 

Az Elnökség megtárgyalta a 2016. évi pénzügyi beszámolót és mérleget. Megvitatta a HUNFILA 

2017 kiállítás körülményeit, feltételeit és meghirdetését, valamint a Permben rendezendő finn-

ugor kiállításon való részvétel módozatait. Előzetesen tájékozódott a 2018. évi HUNFILA lehe-

tőségeiről. Áttekintette a 2017. évi hazai kiállításokat. Tájékoztatót hallgatott meg a Vuboku kft. 

által a MABÉOSZ ellen benyújtott fizetési meghagyásról és az ebből eredő feladatokról. Az El-

nökség a következő határozatokat hozta: 

9/2017/03.21. sz. határozat 
Az Elnökség a 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóról és ezzel összefüggésben a részle-

tes pénzforgalmi kimutatásról szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta és a MABÉOSZ Kül-

döttgyűlésének elfogadásra ajánlja. 

10/2017/03.21. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a HUNFILA 2017 – 150 ÉV nemzeti I. rangú kiállítás felhí-

vását, kiállítási szabályzatát, jelentkezési lapját, valamint a szervezőbizottságának összetételére 

és a kiállítás meghirdetésére vonatkozó javaslatot. 
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Elnökségi határozatok 

2017. április 25. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a HUNFILA 2017 kiállítás szervezésének pillanatnyi 

állapotáról, és áttekintette a közeljövőben várható kiállításokat. Beszámolót hallgatott meg a 

költségvetés I-III. havi állásáról, és részletesen megtárgyalta az ezévi költségvetést. Előkészítette 

a Küldöttgyűlés következő ülését. Foglalkozott a Magyar Postával kötendő szerződés előkészíté-

sével. Tájékoztatót hallgatott meg a Vuboku kft. MABÉOSZ-szal szembeni követeléséről, az 

Etikai Bizottság időközi választásának előkészületeiről, az olimpiai gyűjtők tervezett világvásá-

ráról és a Pannon Antenna üzleti ajánlatáról. Díjakat ajánlott fel filatéliai pályázatra és kiállításra, 

valamint kitüntetési javaslatokat fogadott el.  Az Elnökség a következő határozatokat hozta: 

11/2017/04.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a FEPA 2017. évi kongresszusán a MABÉOSZ-t 

küldöttként Dr. Lővei György képviselje, valamint Glatz István megfigyelőként vegyen részt. 

12/2017/04.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. évi költségvetésről szóló előterjesztést, és azt a 

MABÉOSZ Küldöttgyűlésének elfogadásra ajánlja. 

13/2017/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangú határozattal 2017. május 20-ra összehívta a MABÉOSZ küldöttgyűlését, 

és kitűzte annak napirendjét: 

1. Tiszteleti tagok választása 

2. Beszámoló a MABÉOSZ elnökségének 2016. évi tevékenységéről 

3. A MABÉOSZ 2016. évi gazdálkodásáról készített mérleg és pénzügyi beszámoló 

4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2016. évi gazdálkodásról 

5. A MABÉOSZ 2017. évi költségvetése 

6. A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi költségvetésről 

7. Etikai bizottsági választások 

8. Tájékoztató a HUNFILA 2017 kiállításról 

9. Egyebek 

14/2017/04.25. sz. határozat 
Az Elnökség a „150 éves az önálló magyar postaigazgatás és a magyar bélyeg” című pályázatra 

egyhangú határozattal 50.000 forint összegű díjat ajánlott fel, és a bírálóbizottságban való képvi-

selettel Dr. Kovács László alelnököt bízta meg. 

15/2017/04.25. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozattal egy tiszteletdíjat ajánlott fel a Sárvári Városi Bélyeggyűjtő 

Kör jubileumi kiállítására. A Kör egy tagját arany, két tagját ezüst kitüntetésben részesítette, me-

lyeket a Kör kiállításán az Elnökség képviselője ad át. 
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Elnökségi határozatok 

2017. május 20. 

Az Elnökség megvizsgálta a tiszteleti tagságra érkezett javaslatok szabályosságát, áttekintette a 

bélyegnapi bélyegkiadás kiadás lehetséges tematikáját, és foglalkozott a Magyar Postával köten-

dő szerződés előkészítésével. Ez alapján a következő határozatokat hozta: 

16/2017/05.20. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a tiszteleti tagságra szóló két beérkezett javasla-

tot a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

17/2017/05.20. sz. határozat 

Az Elnökség egy tartózkodással elfogadta, hogy a 2017. évi Bélyegnapra kiadandó blokk és bé-

lyegpár témájaként a HUNFILA kiállítás helyszínét, valamint a magyar honvédség 1867 körüli 

szimbólumait illetve relikviáit javasolja. 
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Elnökségi határozatok 

2017. június 16. 

Az Elnökség megvizsgálta kitüntetési javaslatok szabályosságát, megtárgyalta a FIP 

zsűriminősítésre beadandó pályázatokat. Beszámolót hallgatott meg a FEPA-kongresszusról. 

Foglalkozott a 2016. évi miniszterelnökségi támogatás elszámolásával, a Vuboku-ügyben tett 

lépésekkel, valamint a 2018. évi HUNFILA előkészítésével. Az Elnökség a következő határoza-

tokat hozta: 

18/2017/06.16. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozattal a Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör két tagját ezüst kitüntetés-

ben részesítette, melyeket a Kör jubileumi kiállításán az Elnökség képviselője ad át. 

19/2017/06.16. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag támogatta dr. Lővei György pályázatát FIP zsűriminősítésre. 

20/2017/06.16. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag, 4 szavazattal támogatta Dunai Péter pályázatát FIP zsűriminősítésre. 
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Elnökségi határozatok 

2017. július 19. 

Az Elnökség a Szervezetfejlesztési Bizottsággal együttes ülést tartott, amelyen részletesen meg-

vitatták a MABÉOSZ szervezeti struktúrájának kérdéseit, problémáit és lehetőségeit, és a véle-

mények és javaslatok további részletezését és kidolgozását látták szükségesnek. Az Elnökség 

tájékoztatót hallgatott meg közeljövőbeli kiállításokról, és foglalkozott a magyar bélyegkatalógus 

terjesztési kérdéseivel. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

21/2017/07.19. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozattal egy tiszteletdíjat ajánlott fel a Memmingenben rendezendő 

ALPOK–ADRIA 2017 nemzetközi kiállításra. 

22/2017/07.19. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozattal egy felnőtt és egy ifjúsági tiszteletdíjat ajánlott fel a Vácott 

rendezendő TEMAFILA 2017 regionális kiállításra. 

23/2017/07.19. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag dr. Lővei Györgyöt bízta meg az ISRAEL 2018 FIP-kiállításon a 

komisszeri teendők ellátásával. 

24/2017/07.19. sz. határozat 
Az Elnökség egy tartózkodással úgy döntött, hogy az ISRAEL 2018 FIP-kiállítás magyar zsűri-
tagjára ebben a sorrendben tesz javaslatot: 1. Czirók Dénes, 2. Glatz István. 

25/2017/07.19. sz. határozat 
Az Elnökség a bemutatott tervek közül többségi szavazással kiválasztotta a HUNFILA 2017 – 
150 ÉV kiállítás logóját. 

26/2017/07.19. sz. határozat 
Az Elnökség többségi szavazással úgy döntött, hogy a 2017-ben megjelenő magyar bélyegkata-
lógust a kiadótól kapott kedvezménnyel, beszerzési áron biztosítja 1 példányban a katalógust 
előjegyző MABÉOSZ-tagoknak. 
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Elnökségi határozatok 

2017. szeptember 14. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a költségvetés I–VIII. havi helyzetéről. Foglalkozott a 

HUNFILA 2017 kiállítás előkészítésével, költségvetésével. Beszámolót hallgatott meg az Alpok–

Adria kiállításról és egyéb kiállításokról. Megvitatta a magyar bélyegkatalógus terjesztésének 

feltételeit. Tájékozódott a Mafitt bélyegszakértői csoportjáról. Megbeszélést folytatott a külföldi 

MABÉOSZ-körökkel való kapcsolattartásról. Áttekintette a 2017. évi kitüntetési javaslatokat. 

Tájékoztatót hallgatott meg a MABÉOSZ székház aktuális bérbeadási és felújítási helyzetéről. 

Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

27/2017/09.14. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Zsűribizottság javaslatát a HUNFILA 2017 kiállítás 

zsűritestületére: Czirók Dénes elnök, Szücs Károly titkár, Bánás Artúr, Dunai Péter, Fülöp Sán-

dor, Vendel József tagok, Ürmös Lóránt tanácsadó. 

28/2017/09.14. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozattal egy felnőtt és egy ifjúsági tiszteletdíjat ajánlott fel a 

HUNFILA 2017 kiállításra. 

29/2017/09.14. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú határozattal egy tiszteletdíjat ajánlott fel a Portugaletében rendezendő 

EXFILNA 2017 nemzetközi kiállításra. 

30/2017/09.14. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza az elnököt és a szervezeti titkárt, hogy a Magyar Bélye-
gek Katalógusa 2018-I. beszerzésével kapcsolatban a MABÉOSZ-tagok számára legkedvezőbb 
feltételekben állapodjon meg a kiadóval vagy a forgalmazóval.  

31/2017/09.14. sz. határozat 
A MABÉOSZ fontosnak tekint és a maga eszközeivel támogat minden bélyegszakértéssel, bé-
lyegvizsgálattal kapcsolatos törekvést. Az Elnökség egyhangúlag kezdeményezi egy filatéliai 
közmegegyezésen alapuló bélyegszakértői szervezet létrehozását és megerősítését, és ennek ér-
dekében lépéseket tesz, hogy az érintett felekkel a tárgyalások megkezdődjenek. 



 38 / 93 

 

Elnökségi határozatok 

2017. október 12. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a költségvetés I–IX. havi alakulásáról. Részletesen fog-

lalkozott a HUNFILA 2017 kiállítás előkészületeivel. Tájékozódott további kiállítások helyzeté-

ről illetve eredményeiről. Tárgyalt a Mafitt bélyegszakértői csoportjának támogatásáról. Odaítél-

te a MABÉOSZ 2017. évi kitüntetéseit és vándordíjait. Döntött a Bélyegvilág 2018. évi megje-

lentetéséről. Beszámolót hallgatott meg a magyar bélyegkatalógus terjesztéséről, a Küldöttgyűlés 

összehívásáról, az Etikai Bizottság működéséről, valamint a MABÉOSZ székház aktuális üze-

meltetési és karbantartási eseményeiről. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

32/2017/10.12. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag, 28/2017/09.14. sz. határozatát kiegészítve, egy további tiszteletdíjat 

és egy közönségdíjat ajánlott fel a HUNFILA 2017 kiállításra. 

33/2017/10.12. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag határozott a 2017. évi bélyegnapi kitüntetésekről, és – 1 fő esetében 

1 tartózkodással – odaítélte a MABÉOSZ vándordíjait. 

34/2017/10.12. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy 2018-ban jubileumi tagsági oklevelet vezet be. 

35/2017/10.12. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Magyar Bélyegvizsgáló Szakcsoport és a MABÉOSZ kö-
zötti támogatási megállapodást. 

36/2017/10.12. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Bélyegvilág 2018. évi megjelenési rendje vál-
tozatlan marad, előfizetési díja és példányonkénti ára nem változik. 
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Elnökségi határozatok 

2017. november 23. 

Az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a költségvetés I–X. havi teljesüléséről és az év végéig 

várható eredményről. Meghallgatta a HUNFILA 2017 kiállításról szóló beszámolót és a kiállítás 

mérlegének előzetesét. Foglalkozott a HUNFILA 2018 kiállítással és további bel- és külföldi 

kiállításokkal. Áttekintette a MABÉOSZ új honlapjának állapotát és a tagnyilvántartás helyzetet. 

Tájékozódott a magyar bélyegkatalógus terjesztéséről és a MABÉOSZ székház üzemeltetésének 

aktuális eseményeiről, valamint személyi ügyeket tárgyalt. Javaslatot hallgatott meg a tagoknak 

és egyes aktíváknak adható ajándékokról. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

37/2017/11.23. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette az I-X. havi gazdálkodásról, valamint az éves költ-

ségvetés várható teljesítéséről szóló beszámolót. 

38/2017/11.23. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2018. évi tagdíjnak a 2017. évivel azonos ösz-

szegben való megállapítására tesz javaslatot a Küldöttgyűlésnek, és a befizetési határidőt (január 

31.) változatlanul hagyja. 

39/2017/11.23. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy 2018-ban is kiadásra kerül az 500 forintos tagi 

támogatási emlékív. 

40/2017/11.23. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag sikeresnek értékeli a HUNFILA 2017 – 150 ÉV Nemzeti Bélyegkiállí-
tás és Szalont, és határozatban mond köszönetet a Szervezőbizottságnak és mindazon közremű-
ködőknek és társadalmi munkásoknak, akik segítették a kiállítás sikeres megrendezését. 

41/2017/11.23. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag felkéri dr. Lővei Györgyöt a HUNFILA 2018 bélyegkiállítás Szerve-
zőbizottsága elnöki teendőinek ellátására, azzal, hogy az Elnökség következő ülésére tegyen elő-
terjesztést a Szervezőbizottság összetételére és a kiállítás lebonyolításának körülményeire. 
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Elnökségi határozatok 

2017. december 13. 

Az Elnökség foglalkozott a HUNFILA 2018 kiállítással és további bel- és külföldi kiállításokkal. 

Személyi ügyeket tárgyalt a szervezeti titkárral és a főkönyvelővel összefüggésben. Tájékoztatást 

hallgatott meg a Bélyegvilág megjelenéséről, a honlap helyzetéről, a Gervay-éremről, könyvtár-

fejlesztésről és a raktár átépítéséről. Ezek alapján a következő határozatokat hozta: 

42/2017/12.13. sz. határozat 
Az Elnökség 6 igen szavazattal, egy tartózkodással úgy határozott, hogy a HUNFILA 2018 kiál-

lítást a MABÉOSZ nemzetközi részvétellel rendezze meg. 

43/2017/12.13. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a „THAILAND 2018” FIP kiállításon a 

MABÉOSZ-t komisszerként Dunai Péter képviselje. A kiállítás magyar zsűritagjára ebben a sor-

rendben tesz javaslatot: 1. Glatz István, 2. Czirók Dénes. 

44/2017/12.13. sz. határozat 
Az Elnökség 6 igen, 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy FEPA Medal for exceptional Study and 

Research díjra javasolja Gudlin Tamás és Csatlós Árpádné Magyarország postagyűjtőhelyeinek, 

postaügynökségeinek és fiókpostáinak bélyegzései (1788–2014) c. katalógusát. 

45/2017/12.13. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag, 6 szavazattal Jakab Gézát saját kérésére, 2017. december 31-vel  fel-
menti a szervezeti titkári feladatok ellátása alól. 

46/2017/12.13. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy a szervezeti titkári tisztség betöltéséről 
2018. január 1-től Szücs Károllyal kössön szerződést. 
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Elnökségi határozatok 
2018. 

Dátum Határozatszámok 

Január 24.   1–4 

Február 28.   5–8 

Március 28.   9–12 

Április 24. 13–23 

Május 12. 24–26 

Június 7. 27–32 

Július 21. 33–37 

Augusztus 23. 38–45 

Október 4. 46–60 

November 15. 61–70 

December 13. 71–82 
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Elnökségi határozatok 

2018. január 24. 

Az Elnökség megtárgyalta az ügyvezetés átadás-átvétele során felvett jegyzőkönyvet és fontossági sor-
rendbe állította az ehhez csatolt jegyzékbe foglalt folyó ügyeket, aminek során legmagasabb prioritást a 
tavalyi év során új alapokon fejlesztett, már működőképes honlap tartalmának kialakítása és üzembe 
helyezése kapott. Javaslatot dolgozott ki az idei küldöttgyűlések és a tisztújítás menetrendjére. Első olva-
satban megvitatta a MABÉOSZ 2018. évi költségvetésének tervezetét. Tájékoztatót hallgatott meg a 
HUNFILA 2018 előkészítéséről, és egyéb ügyekkel kapcsolatban (nemzetközi kiállítások helyzete, a Postá-
val való együttműködésünk helyzete, illetve elektronikus kommunikáció a küldöttekkel). Ezek alapján a 
következő határozatokat hozta: 

1/2018/01.24. sz. határozat 

Az ügyvezetés átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltakat az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette, és 
felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a folyó ügyekben a meghatározott prioritások figyelembe vételével 
intézkedjen. 

2/2018/01.24. sz. határozat 

Az Elnökség a tisztújítás előkészítésével kapcsolatban egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy május 12-re 
hívja össze a 2018. évi rendes, beszámoló küldöttgyűlést, amely új jelölőbizottságot választ, és dönt a 
jelenlegi tisztségviselők mandátumának az év második felében tartandó tisztújító küldöttgyűlésig tartó 
meghosszabbításáról, melynek időpontját a küldöttgyűlés határozza meg. 

3/2018/01.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangú határozattal felkéri a küldötteket delegáló szervezeti egységeket, hogy küldötte i-
ket a következő négyéves ciklusra április 15-ig válasszák meg. A területi szervektől ugyaneddig javaslato-
kat kér a Jelölőbizottság tagjaira.  

4/2018/01.24. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag jóváhagyta a HUNFILA 2018 szervezőbizottságának összetételére 
tett javaslatot.  Az előterjesztés tartalmát tudomásul vette, és felhatalmazza a Szervezőbizottság elnökét 
a bizottságba bevont tagok hivatalos felkérésére.  
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Elnökségi határozatok 

2018. február 28. 

Az Elnökség áttekintette a januári elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtását, tárgyalta a Magyar 
Bélyegvizsgáló Szakcsoport támogatási kérelmét, tájékozódott a HUNFILA 2018 szervezési előkészülete i-
nek helyzetéről, megvitatta a MABÉOSZ elkészült új honlapjának tartalmát és működését, valamint dön-
tött az üzembe helyezéséről is. Alacsony kihasználtsága miatt döntött a MABÉOSZ tulajdonában levő 
személygépjármű eladási módjáról, és határozathozatalt nem igénylő további napi ügyeket tárgyalt. Az 
ülésen a következő határozatok születtek: 

5./2018/02.28. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy támogatja a bélyegvizsgálói tevékenységet, és 
ezzel összefüggésben kezdeményezi a bélyegszakértői tevékenység szabályozását az illetékes hatóságnál.  

6/2018/02.28. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a Prága 2018 kiállítás komisszeri teendőnek 
ellátására Dunai Péter visszalépése miatt dr. Lővei Györgyöt kéri fel. 

7/2018/02.28. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége 4 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az ú j hon-
lap jelenlegi állapotában üzembe helyezhető. 

8/2018/02.28. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a MABÉOSZ tulajdonában levő Opel Astra 
Caravan személygépkocsi eladásának módját a Bélyegvilág márciusi számában és a MABÉSZ honlapján 
kell meghirdetni. 

Megjegyzés: a februári Bélyegvilágban közzétett elnökségi határozatok egyhangúlag születtek. A jegyző-
könyv és a határozatok tára az ezzel kiegészített szövegezést tartalmazza. 
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Elnökségi határozatok 

2018. március 28. 

Az Elnökség áttekintette a februári elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtását, és tájékozódott az 
ügyvezetés januárban készült, a folyó ügyek átadás-átvételi listáján prioritással szereplő legfontosabb 
témák előrehaladásról. Megtárgyalta a 2017. évi pénzügyi beszámolót és a 2018. évi költségvetési javas-
latot, döntött ezek áttekinthetőbb formába történő átdolgozásáról. Tájékozódott a HUNFILA 2018 sze r-
vezési előkészületeinek helyzetéről. Megvitatta a bélyegvizsgálat támogatása és a bélyegszakértői nyi l-
vántartás újraszabályozására teendő lépéseket; az Elnökség tagjainak a területi küldött- és közgyűlése-
ken való részvétele során kapott információkat; az idei FEPA kongresszuson való részvételünket; javasla-
tot tárgyalt az Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya SZMSZ-ének törvényességi szempontú fe-
lülvizsgálatáról; beszámolót hallgatott meg Jakab Géza elnökségi tagnak a MABÉOSZ honlapja megújítá-
sában való közreműködéséről. 

9/2018/03.28. sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ 2017. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót és a mérlegbeszámolót az 
előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadásra ajánlja a MABÉOSZ küldöttgyűlésének. Az Elnökség szüksé-
gesnek tartja, hogy a pénzügyi beszámoló kiegészüljön a Bélyegvilág 2017. évi kiadásának bevételeit és 
költségeit részletesen bemutató táblázattal.  

10/2018/03.28. sz. határozat 

Az elnökég megtárgyalta a 2018. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot, és egyhangúlag döntött arról, 
hogy milyen szempontok alapján szükséges átdolgozni és az Elnökség következő ülése elé terjeszteni. 

11/2018/03.28. sz. határozat 

Az elnökég a 2018. május 12-re összehívandó küldöttgyűlés tárgysorozatát egyhangúlag az alábbiakban 
határozta meg: 

1./ Javaslat tiszteletbeli tagok választására 
2./ Az Elnökség beszámolója a 2016–2018 között végzett munkájáról 
3./ A MABÉOSZ 2017. évi gazdálkodásáról készített mérleg és pénzügyi beszámoló  
4./ A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi gazdálkodásról 
5./ Javaslat a MABÉOSZ 2018. évi költségvetésére 
6./ Javaslat az Elnökség mandátumának meghosszabbítására 
7./ Javaslat a Választási Szabályzat módosítására 
8./ Jelölőbizottság választása 
9./ Javaslat az Etikai Szabályzat módosítására 
10./ Javaslat az Etikai Bizottság elnökének visszahívására 
11./ Egyebek 

12/2018/03.28. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy Nagykőrös város önkormányzatának felkérésére a 2018. 
június 3-án Nagykőrösön megrendezésre kerülő városi gyermeknapon a MABÉOSZ ifjúsági kiállítással 
vesz részt. 
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Elnökségi határozatok 

2018. április 24. 

Az Elnökség napirend előtt áttekintette a márciusi ülésén hozott határozatainak végrehajtását, és tájéko-
zódott az ügyvezetés elmúlt havi tevékenységről. Véglegesítette a 2017. évi pénzügyi beszámolót, meg-
tárgyalta a Magyar Posta Zrt. és a MABÉOSZ közötti együttműködés továbbfejlesztésének irányelveit, 
valamint a 2018. évi költségvetési javaslatot. Megvitatta és jóváhagyta a küldöttgyűlésre készült elnök-
ségi beszámolót, valamint döntött tiszteletbeli tagságra való jelölésekről. A választási szabályzat módosí-
tását levette a küldöttgyűlés napirendjéről. Döntött a HUNFILA 2018 zsűritagjairól, továbbá az idei FEPA 
kongresszuson és Alpok–Adria kiállításon való részvételünk személyi kérdéseiről. Nyilatkozatot fogadott 
el a bélyegvizsgálat támogatásáról. Tudomásul vette dr. Sebestyén Imre lemondását elnökségi tagságá-
ról, és köszönetet mondott eddig végzett munkájáért. 

13/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017. évi mérleget és a pénzügyi beszámolót a 

küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

14/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a Magyar Posta Zrt. és a MABÉOSZ együttműködé-
sének továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat, és a részletek egyeztetésével megbízza az ügyvezetőt.  

15/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2018. évi költségvetési tervet 69.886 eFt bevétellel , 
68.742 eFt kiadással és 1.144 eFt pénzügyi eredménnyel terjeszti a Küldöttgyűlés elé. 

16/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta a küldöttgyűlésre készült elnökségi beszámolót. 

17/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta három fő tiszteletbeli tagságra való felterjesztését a Küldöttgyűlés 
számára. 

18/2018/04.24. sz. határozat  

Az Elnökség 5 igen és 1 nem szavazattal úgy határozott, hogy a választási szabályzat módosítását leveszi 
a küldöttgyűlés napirendjéről. 

19/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Zsűribizottság elnökének javaslatát a HUNFILA 2018 zsűritagjaira. 

20/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a prágai FEPA kongresszuson a MABÉOSZ-t, delegáltként 
Lővei György, megfigyelőként Szücs Károly képviselje. 

21/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a horvátországi Alpok–Adria 2018 kiállítás komisszeri fel-
adataival Bánás Artúrt bízza meg, zsűritagnak pedig Glatz Istvánt javasolja. 

22/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a bélyegvizsgálat támogatásáról szóló nyilatkozat szö-
vegét elfogadta. 

23/2018/04.24. sz. határozat 

Az Elnökség testületileg köszönetet mond dr. Sebestyén Imre elnökségi tagként végzett munkájáért.  
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Elnökségi határozatok 

2018. május 12. 

Az Elnökség megtárgyalta a MABÉOSZ Jelölőbizottságának elnökére és tagjaira, valamint tiszteletbeli 
tagságra a Küldöttgyűlés számára teendő javaslatot. Foglalkozott a HUNFILA előkészítésével, tájékozó-
dott folyó ügyeink állásáról, és döntött a bélyegvizsgálattal kapcsolatos egyes korábbi határozatainak 
visszavonásáról. Tudomásul vette Jakab Géza lemondását elnökségi tagságáról. 

24/2018/05.12. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Jelölőbizottság elnökéül Dalmadi Sándort javasolja. A 
Jelölőbizottság tagjaira a területi szervezeti egységektől kapott, további öt főre vonatkozó javaslatot 
változtatás nélkül terjeszti elő. 

25/2018/05.12. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 17/2018/04.24. sz. határozatát kiegészítve további két 
főt terjeszt fel tiszteletbeli tagságra a Küldöttgyűlés számára. Javasolja továbbá a Küldöttgyűlésnek a 
3 fős éves kvótától való eltérést. 

26/2018/05.12. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a bélyegvizsgálattal kapcsolatban kiadott Nyilatkozatával 
összefüggésben a korábban e tárgyban hozott 31/2017/09.14. és 35/2017/10.12. sz. határozatait vissza-
vonja. 
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Elnökségi határozatok 

2018. június 7. 

Az Elnökség megtárgyalta a tisztújítás előkészítésének ütemezéséről és döntött a küldöttgyűlés előkészí-
téséről. Az Elnökség döntött az elnökségi ülés időpontjáig beérkezett kitüntető érmekről és vándordíjak 
odaítéléséről. Döntött a Hunfila-logó emlékíven való felhasználására kért engedélyről. Áttekintette az 
első öt hónap gazdálkodási adatait. Tájékozódott a HUNFILA előkészítésének állásáról. Felhatalmazta az 
ügyvezetőt működésképtelenné vált szervezetek megszüntetésének előkészítésére. Tájékozódott az 
Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők szakosztályának helyzetéről, mely kérdésben a szakosztályok működési 
önállóságára tekintettel nem tartotta szükségesnek állást foglalni, vagy intézkedni. Tudomásul vette a 
Jeruzsálem 2018 kiállítás komisszeri beszámolóját. Tájékozódott MABÉOSZ adatvédelmi szabályozásról, 
mely a májusban életbe lépett európai GDPR szabályozásnak való megfeleléshez készült.  

27/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a tisztújító küldöttgyűlést 2018. szeptember 22-én 10 
órára hívja össze. 

28/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az arany, ezüst és bronz kitüntető jelvényre felterjesztett 
és a feltételeknek megfelelő valamennyi javaslatot elfogadja. 

29/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség a beérkezett javaslatok alapján egyhangúlag döntött vándordíjak odaítélésről. 

30/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy azzal a feltétellel járul hozzá a HUNFILA logójának az 
ELGYÜSZ tagja által kért privát emlékíven való használatához, hogy az kizárólag csak ajándékozási célt 
szolgálhat. 

31/2018/06.07. sz. határozat 

A MABEOSZ elnöksége felhatalmazza az ügyvezetőt a miskolci ingatlan eladásnak előkészítésére vonat-
kozó tárgyalások folytatására. 

32/2018/06.07. sz. határozat 

A MABEOSZ elnöksége felhatalmazza az ügyvezetőt a Pro Filatélia Kulturális Alapítvány megszüntetésé-
nek vagy más alapítványba való beolvadásának előkészítésével. 
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Elnökségi határozatok 

2018. június 21. 

Az Elnökség döntött a korlátozott számban kiadandó és a június 15-i határidőig beérkezett, kitüntetési 
javaslatokról és a költségvetésben levő jutalomkeret egy részének felhasználásáról . Tájékozódott a 
HUNFILA előkészítésének állásáról és az ügyvezetés aktuális feladatairól. 

33/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy 2018-ban két Gervay érmet adományoz. 

34/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy 2018-ban 6 MABÉOSZ kitüntető oklevelet adományoz. 

35/2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy ezüst és bronz kitüntető jelvényre a június 15-i határidőig 
beérkezett további kitüntetési javaslatokat elfogadja. 

36./2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag javasolja a szeptemberben megválasztandó elnökségnek, hogy tekintse át és 
szükség szerint módosítsa a kitüntetési szabályzatot és a vándordíjak odaítélésének rendjét. 

37./2018/06.07. sz. határozat 

Az Elnökség négy igen és egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Alpok-Adria 2019 
komisszerének Czirók Dénest, zsűrornak Glatz Istvánt jelöli ki. 
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Elnökségi határozatok 

2018. augusztus 23. 

Az Elnökség köszönettel tudomásul vette a MABÉOSZ Jelölőbizottság elnökének tájékoztatását a bizott-
ság tisztújítás előkészítése során végzett munkájáról Megállapodott a szeptember 22-i küldöttgyűlés 
napirendjében. Meghallgatta és megvitatta az ügyvezető beszámolóját az első négy hónap gazdálkodá-
sának eredményéről, valamint a feltárt veszteségforrások megszüntetésének módjáról. Döntést hozott a 
jövő évi HUNFILA helyszínéről és időpontjáról, valamint a Thailand 2018 FIP kiállítás komisszerének vá l-
toztatásáról. 

38/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség a küldöttgyűlés napirendjét egyhangúlag elfogadta. 

39/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az alapszabály módosítása kerüljön a küldöttgyűlés napirend-
jére. 

40/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Bélyegvilág újságstandokon való gazdaságtalan terjesz-
tését az év végével megszüntetjük. 

41/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a MABÉOSZ miskolci ingatlanának értékesítési javaslatát a  
küldöttgyűlés elé terjeszti. 

42/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az ügyvezető rendeljen meg kiviteli tervet a székház fűtési 
rendszerének gazdaságosabbá és korszerűvé tételére. 

43/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a HUNFILA 2019 a Stefánia palotában kerüljön megrende-
zésre október 4-e és 6-a között. 

44/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy Thailand 2018 FIP kiállítás komisszeri feladataival dr. Lővei 
Györgyöt bízza meg. 

45/2018/08.23. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a MABÉOSZ-ban idén ősszel megrendezésre kerülő "Grön-
land bélyegbemutató" szervezőinek az e rendezvénnyel kapcsolatos reklámanyagaikon engedélyezi a 
MABÉOSZ logó használatát.  
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Elnökségi határozatok  

2018. október 4 

Az Elnökség alakuló ülésén alelnököt választott és megbeszélést folytatott az Elnökség belső munkameg-
osztásáról és idei üléstervéről. Áttekintette az Elnökség által létrehozott Bizottságok működését, új fel-
adat megszabásával ismét létrehozta az Irodalmi Bizottságot. Döntött a HUNFILA 2019 megszervezésé-
vel, a szabályzatok korszerűsítésével, és a MABÉOSZ székházának jövőjével foglalkozó három eseti b i-
zottság létrehozásáról. Határozott a bizottságok elnökeinek való felkérésekről. Alapszabályi kötelezett-
sége miatt pályázatot hirdetett az eddig átmenetileg megbízás alapján végzett ügyvezető igazgatói mun-
kakör munkaviszonyban való betöltésére. A korábbi Elnökség első határozatát hatályon kívül helyezve 
visszaállította az elnökségi határozatok SZMSZ-nek megfelelő közzétételi rendjét és döntött az alapsza-
bály szerint nem nyilvános elnökségi ülések dokumentálásának további módjáról. A felmerült aktuális 
kérdések egy részében további határozatokat hozott, míg az alaposabb előkészítést igénylőket a követ-
kező elnökségi ülés napirendjére utalta. Az Elnökség valamennyi döntését egyhangúlag hozta, aminek 
ismétlését a határozatok szövege a korábbi gyakorlattól eltérően nem tartalmazza.  

46/2018/10.04 sz. határozat 

A MABÉOSZ alelnöke Leitold László. 

47/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség megerősíti a következő bizottságok elnökeinek és tagjainak felkérését:  

 Hagyatéki és Bélyegtanácsadó Bizottság 

 Kiállítási Bizottság 

 Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

 Országos Ifjúsági Bizottság 

 Zsűri Bizottság 

48/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség újra létrehozza az Irodalmi Bizottságot Dán János vezetésével és a MABÉOSZ nevében publ i-
kált filatéliai tartalmak szakszerűségének biztosítása érdekében megbízza a Bélyegvilág főszerkesztőjét 
támogató testület (egy olvasó szerkesztőség) létrehozásával. 

49/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség megbízza Glatz Istvánt a HUNFILA Szervezőbizottság elnöki feladataival és felkéri a 2019 -es 
HUNFILA kiállítás előkészítésének megkezdésére.  

50/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség dr. Homonnay Géza vezetésével létrehozza a MABÉOSZ központi épületének kezelésével és 
jövőjével foglalkozó Székházbizottságot. 

51/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség Vihar Levente vezetésével Szabályzatkorszerűsítési bizottságot hoz létre. 

52/2018/10.04 sz. határozat 

Alapszabályi kötelezettsége teljesítéseként az Elnökség november 30-i benyújtási határidővel pályázatot 
hirdet az ügyvezetői igazgatói munkakör 2019. január 1-től munkaviszonyban való betöltésére. 

53/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség hatályon kívül helyezi az elnökségi ülések közzétételével kapcsolatos 1/2016/03.03 számú 
határozatot. A jegyzőkönyv készítését segítő hangfelvételeket a jegyzőkönyv hitelesítését követően, 
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de legkésőbb egy éven belül meg kell semmisíteni. Az elnökségi határozatokkal kapcsolatosan a to-
vábbiakban az SZMSZ-ben meghatározottak szerint járunk el. 

54/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség felkéri a nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnökét, Glatz Istvánt, hogy  - saját költségén 
- a Thaiföldi FIP kongresszuson a MABÉOSZ-t képviselje. Glatz István akadályoztatása esetén a feladatra a 
kiállítás komisszerét, dr. Lővei Györgyöt jelöli meg. 

55/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség felkéri a MABÉOSZ Zsűribizottság elnökét, Czirók Dénest az idén elnyert FEPA irodalmi okle-
veleknek a szerzők részére való, ünnepélyes keretek közti, Sindelfingenben történő átadására.  

56/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség tiszteletdíjakat ajánl fel a szervezőknek az október 4-én nyíló móri tematikus kiállításra, az 
ELGYŰSZ október 18-én nyíló kiállítására, valamint a november 5-én nyíló Katonák és bélyeggyűjtés kiállí-
tásra. 

57/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség soron kívüli kitüntetési javaslatra a „Katonák és a bélyeggyűjtés” kiállítás alkalmával Istenes 
Lászlónak a MABÉOSZ kitüntetés bronz fokozatát, Paluska Gyulának a MABÉOSZ kitüntetés ezüst fokoza-
tát adományozza. 

58/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség Glatz István javasolja zsürornak a London 2020 kiállítás szervezőinek figyelmébe. 

59/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség jóváhagyja az Ifjúságért szakosztály javaslatát, hogy a Nemzeti Alaptanterv társadalmi vitá-
jában a MABÉOSZ részéről javasoljuk a bélyeggyűjtés említését. 

60/2018/10.04 sz. határozat 

Az Elnökség az ifjúsági gyűjtés támogatására együttműködési megállapodással pedagógiai képesítésű 
segítőt von be. 
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Elnökségi határozatok  

2018. november 15 

Az Elnökség az alábbi 24 témát tárgyalta meg, a közösen készített alapos előterjesztéseknek köszönhető-
en igen hatékonyan, mintegy két óra alatt.  

1. Jelentés az elmúlt havi gazdálkodásról 

2. Szervezeti ügyek 

a Bizottságok tagnévsorainak jóváhagyása; 
döntés az elnökségi tagok által az elnökségben végzett feladatokról és felügyelt területekről ; 
döntés az Elnökség tárgyévi üléstervéről; 
a HUNFILA előkészületeinek menetrendje; 
a Szövetségnek a FIP 57. kongresszusán való részvétele; 
az apparátus 4. emeletre költözésének menetrendje; 
a szabályzatkorszerűsítés menetrendje. 

3. Tagsági ügyek 

a) A pécsi kör helyiségbérlése 
b) Elfekvő filatéliai készletek kezelése  
c) Elfekvő könyvkészletek kezelése 
d) Szakosztály alakítási kérelmek 
e) Elnökségi levél a BV-be a nem működő szakosztályoknak 
f) Tagdíjemelési javasat előkészítése, vagy halasztása  
g) Tagdíjkedvezmény javaslat 
h) Az Online Bélyegvilág elérhetővé tétele  

4. Egyebek 

a) Az év végén lejáró postai együttműködési szerződések megújítása 
b) Szokásos év végi partnertalálkozó fogadás 
c) Javaslat WiFi hálózatunk nyilvánossá tételére  
d) Tájékoztatás az ügyvezetői pályázat helyzetéről 
e) Témajavaslat a 2019 évi Bélyegnapi sorra és blokkra 
f) Tájékoztatás a miskolci ingatlan eladás helyzetéről 
g) A Pro Filatélia Hungária Kulturális Alapítvány sorsa 
h) Rendkívüli saját gépjármű használati költségtérítések  

 
Néhány kérdés nem igényelt határozatot, más további előkészítést igényelő témákban a helyzet tisztázá-
sa történt meg, melyre a jövő évi munkaterv szerinti időpontban még visszatérnek. Az Elnökség az alábbi 
határozatokat hozta: 

61/2018/11.15 sz. határozat 

A bizottságok elnökei által a bizottságok tagjaira adott személyi javaslatokat az Elnökség elfogadja. 

62/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség az ülés jegyzőkönyvében foglaltak szerint felosztotta tagjai közt a szervezetek munkának 
támogatási feladatait és rögzítetett a területekkel való elnökségi kapcsolattartók jegyzékét.  

63/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta az év hátralevő részének az alelnök által készített üléstervét. 

64/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség korábbi határozatát megváltoztatva, az ügyvezetőt kérte fel, hogy a MABÉOSZ-t a FIP bang-
koki kongresszusán az Elnökség egyeztetett álláspontja szerint kötött mandátummal képviselje. 
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65/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség Erőss Tamás vezetésével Leltározási Bizottságot hoz létre a MABÉOSZ elfekvő filatéliai kész-
letei felszámolásának előkészítésére. 

66/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség felszólítja az országos küldöttgyűlésbe küldötteket állítására jogosult azon szervezeteket, 
ahol az idei tisztújítás elmaradt, vagy jelenleg nincs működő vezetőségük, hogy a hiányt pótolják.  

67/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség döntött róla, hogy 2019 évre vonatkozó tagdíj emelési javaslatot a küldöttgyűlésre nem ter-
jeszt elő. A MABÉOSZ támogatására külön vásárolható emlékívek árát 500-ról 1.000 forintra emeli. 

68/2018/11.15 sz. határozat 

A 2019-es tagdíjat február 28-ig befizető tagok emlékív készletünkből ezért külön ajándékot kapnak. 

69/2018/11.15 sz. határozat 

Az Elnökség lehetővé teszi, hogy a Bélyegvilág honlapunkon jelenleg csak MABÉOSZ tagsággal hozzáfér-
hető legfrissebb három számának online elérhetőségére MABÉOSZ tagság nélkül, a tagsági díj 60% -ért, 
(ami jelenleg 3.000 forint) külön is elő lehessen fizetni. 

70/2018/11.15 sz. határozat 

A MABÉOSZ-ban jövő évtől - az igény valós voltának felmérése érdekében egy év próbaidőre - a jelenlegi 
hálózattól független, minden összejöveteli helységből használható nyilvános WiFi internetelérést létesí-
tünk. 

2018. december 13 

A közösen készített előterjesztéseknek köszönhetően az Elnökség mintegy két és fél óra alatt ismét sűrű 
napirendet tárgyalt. Az első napirendi pont tárgyalása során rendkívüli küldöttgyűlést hívott össze a 
szeptemberi küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve bejegyzésének elutasítása miatt. A Törvényszék 
ugyanis előírta számunkra, hogy a határozatok szövege napra pontosan tartalmazza a küldöttgyűlésen 
megválasztott tisztségviselők mandátumának 2022. szeptember 22-i lejáratát, mivel az alapszabály sze-
rint a tisztségviselőket négy évre kell megválasztani.  
Az Elnökség ezt követően, a gazdálkodási kérdések tárgyalása során az ügyvezetői pályázat elbírálásáról, 
a MABÉOSZ dolgozók munkájának elismeréseként év eleji jutalmazásról, és bérük régóta esedékes ér-
demi emeléséről döntött. Határozatokat hozott a jövő évi kiállításokkal kapcsolatban, évi munka- és 
üléstervet fogadott el, valamint a szakosztályok és bélyegkörök működésével kapcsolatos szervezeti kér-
désekkel foglalkozott. 
 

1. Rendkívüli küldöttgyűlés összehívása /dr. Lővei György/ 

2. I-XI. havi gazdálkodási adatok /Szücs Károly/ 

3. Szervezeti ügyek 

Döntés az ügyvezetői pályázat eredményéről /dr. Homonnay Géza/ 
Dolgozók jutalmazása és jövő évi bérezése /Szücs Károly/ 
Bérleti díj-emelési javaslatok 2019-re /Szücs Károly/ 
Területek elnökségi kapcsolattartói listájának véglegesítése 

4. Egyebek 

i) Beszámoló a HUNFILA 2019 kiállítás előkészületeiről és Döntés a HUNFILA támogatására való 
FIP pályázat beadásáról /Glatz István/ 

j) Döntés a CHINA 2019 FIP kiállítás komisszeréről és a kiállításra ajánlott zsürorokról / Glatz Ist-
ván / 
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k) Tájékoztató hazai és külföldi kiállítások aktualitásairól /Glatz István/ 
l) Tájékoztató a kiemelt partnerekkel (Magyar Posta, éremgyűjtők, nyomdák) folytatott tárgya-

lásokról, esetleges megállapodásokról /Leitold László/ 
m) Az elnökségi ülések tervezett időpontjai 2019-ben /Leitold László/ 
n) Az Elnökség első félévi munkaprogramja /Leitold László/ 
o) Tájékoztató az elkészült fűtéskorszerűsítési tervről és jövő évi kivitelezésére pályázat kiírásá-

ról /Szücs Károly/ 
p) Elnökségi állásfoglalás az Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtő Szakosztály vezető választási eljá-

rásával kapcsolatban (mely az előterjesztő szerint ellentétes a MABÉOSZ alapszabályával) 
/Dán János/ 

q) Érmesek rendezvényeire való belépés /Dán János/ 
r) Modern Filatéliai Szakosztály megalakítási kérelme /Buday Ádám/ 
s) Pécsi kör helységbérleti díj /Vihar Levente/ 
t) A MABÉOSZ képviselete a Bélyegmúzeum kiállítási megnyitóin 

71/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség 2018. december 29-re rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze a 2018. szeptemberi kül-
döttgyűlés tisztújító határozatai szövegének a Fővárosi Törvényszék által igényelt pontosítása céljából.  

72/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség titkos szavazással 5:2 arányban úgy határozott, hogy ügyvezető igazgatói munkakörre kiírt 
pályázatot Szücs Károly nyerte. 

73/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnök aláírási jogának cégbírósági bejegyzésének elhúzódása miatt az Elnökség felhatalmazza a 
MABÉOSZ ügyvezető igazgatóját a Miniszterelnökségtől pályázati útján a Bélyegvilág kiadásához megítélt 
2018. évi támogatás függőben levő szerződésének aláírására. 

74/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a MABÉOSZ dolgozóinak jövő év januárjában kifizetendő éves jutalmazásáról és 
bérük emeléséről szóló előterjesztést. 

75/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a MABÉOSZ bérbeadott területei utáni bérleti díjainak emeléséről szóló előterjesz-
tést (3c melléklet). 

76/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség területi és szakosztályi kapcsolattartói munkamegosztásának jegyzékét a Bélyegvilágban és a 
honlapon is közzé kell tenni. 

77/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a HUNFILA 2019 kiállítás szabályzatát, és azt, hogy a kiállítás anyagi támogatására 
a FIP-nél pályázatot nyújtsunk be. 

78/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség úgy döntött, hogy a CHINA 2019 FIP kiállítás komisszere Glatz István, zsüror jelöltjei  Czirók 
Dénes és Glatz István. 

79/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta az elnökségi ülések és kapcsolódó események időpontjait tartalmazó 2019. évi 
üléstervet. 
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80/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta az Elnökség 2019. első félévi munkaprogramját. 

81/2018/12.13 sz. határozat 

Az Elnök aláírási jogának törvényszéki bejegyzésének elhúzódása miatt az Elnökség felhatalmazza a 
MABÉOSZ ügyvezető igazgatóját a MABÉOSZ miskolci ingatlanát értékesítő szerződés aláírására.  

82/2018/12.13 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége az SZMSZ-nek az elnökségi ülés jegyzőkönyvében rögzített hibajavítások átveze-
tése esetén jóváhagyja a MOFILA szakosztály megalakítását. 
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Elnökségi határozatok 
2019. 

Dátum Határozatszámok 

Január 16. 1–13 

Február 14. 14-21 

Március 21. 22–26 

Április 25. 27–39 

Május 16. 40–48 

Július 11. 49–62 

Szeptember 12. 63–69 

Szeptember 30. 70–71 

Október 17. 72–76 

November 7. 77–80 

December 5. 81–83 

December 19. 84–92 
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Elnökségi határozatok 

2019. január 16. 

Az elnökségi ülésen a következő témákat tárgyalta: a Mabéosz 2018. évi gazdálkodásának várható főbb 
számairól; elfekvő könyvkészletek selejtezése; a Hunfila 2019 kiállítás előkészítése; az Elnökség elmúlt 
évi határozatainak áttekintése; bizottságok munkaterveinek jóváhagyása;  javaslattétel FEPA irodalmi 
elismerésre;  a MABÉOSZ szervezetei internetes publikálási lehetőségének biztosítása; indítvány egy éve 
működő új honlapunk áttekintésére; ingyenes WiFi biztosításának műszaki és anyagi feltételei a székház-
ban; 2019. évi díjemelések; a BV-vel kapcsolatos problémák; beszámoló az OISZ közgyűléséről; érmesek 
a székházban;  a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának körülményei; a MABÉOSZ megjelenítése az 
fiatalabb generációk körében általánosan a használt internetes közösségi médiában.  Az új Elnökség ha-
tározatainak szövege szavazati arányt csak akkor tartalmaz, ha a döntés nem egyhangú volt:  

1/2019/01.16 sz. határozat 

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez mellékelt kimutatás szerint a MABÉOSZ 1.261.039 Ft könyv szerinti 
értékű elfekvő könyvkészlete 2019. január 31-ig leselejtezendő.  

2/2019/01.16 sz. határozat 

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Kiállítási Bizottság és a Zsűribizottság munkaterveit az Elnök-
ség a benyújtott formában jóváhagyja. 

3/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség FEPA irodalmi díjra javasolja a „Fiscal Philately of Hungary” című könyvet. 

4/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség hozzájárul, hogy a személyes bélyegek és emlékívek katalógusa, a szerzők részéről való fo-
lyamatos karbantartás lehetőségének biztosítása mellett, felkerüljön a MABÉOSZ honlapjára. Az techni-
kai részleteket, beleértve az adatvédelmi kérdések tisztázását ez Elnökség az ügyvezető igazgató hatás-
körébe utalja. 

5/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség felkéri Vihar Leventét és Dán Jánost, hogy koordinálja a honlap működésének áttekintését.  

6/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadja a takarítási szolgáltató inflációt követő díjemelési igényét.  

7/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség nem fogadja el a vagyonvédelmi szolgáltató inflációt meghaladó díjemelési igényét.  

8/2019/01.16 sz. határozat 

Ha a szolgáltató a vagyonvédelmi szerződést felmondaná, az Elnökség felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy 
márciustól a portaszolgálat ellátására főállású munkavállalókat vegyen fel.  

9/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség engedélyezi a székház bejárati üvegajtó mágnessel való zárhatóvá tételét.  

10/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség engedélyezi a székház liftérzékelői cseréjére ajánlat bekérését.  
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11/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség engedélyezi székházban indokolt elektromos javításokhoz ajánlatok megkérését.  

12/2019/01.16 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadja a Bélyegvilágot előállító nyomda díjemelési igényét. 

13/2019/01.16 sz. határozat  

Az Elnökség megbízás keretében előirányozza a MABÉOSZ internetes közösségi médiában való megjele-
nítésének rendszeres gondozását.  
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Elnökségi határozatok 

2019. február 14. 

Az elnökségi ülésen a következő témákat tárgyalta:  

1. HUNFILA 2019 kiállítás szervezése;  

2. Gazdálkodási kérdések: az I. havi gazdálkodás adatai és a MABÉOSZ 2018. évi várható mérlegeredmé-
nye; 2019-es bérleti díj emelési tárgyalások végeredménye; A MABÉOSZ 2019. évi költségvetésének ter-
vezete; ÁFÁ-s gazdálkodásra való esetleges áttérés előnyeinek/hátrányainak megvitatása; selejtezésre 
előkészített elfekvő könyvkészlet hasznosítás; esedékes könyvtári katalógus-beszerzések.  

3. Ingatlan ügyek: tájékoztató az épületen belüli ingyenes WiFi hálózat létesítéséről; a székház hétvégi 
nyitva tartási idejének ésszerűsítése; a Miskolci ingatlaneladás részletei.  

4.Egyebek: nemzeti delegáltunk a FIP irodalmi bizottságában; PR ajánlat a MABÉOSZ közösségi médiában 
való megjelenítésére; a Magyar Bélyegvizsgáló Szakcsoport kérése; az egyéves honlap tapasztalatainak 
összegzése; az OISZ átadás-átvétele; BV-vel kapcsolatos kérdések; a pécsi és zalaegerszegi bélyegkörök 
meglátogatása; a győri területi iroda bérlőjének felmondása; költségtérítési igények a 2019. évi Alpok-
Adria kiállítás kapcsán.   

Az Elnökség határozatainak szövege szavazati arányt nem tartalmaz, mert a döntés minden esetben egy-
hangú volt: 

 

14/2019/02.14 sz. határozat 

A MABÉOSZ 2019. évi költségvetését az Elnökség első olvasatban tárgyalásra alkalmasnak fo-

gadta el és a tervezet véglegesítését a márciusi elnökségi ülésre irányozza elő. 

15/2019/02.14 sz. határozat 

A selejtezésre előkészített elfekvő könyvkészletekről azok megsemmisítése előtt a körvezetők 

február folyamán kapjanak értesítést bejelentett e-mailben vagy postai címükre. 

16/2019/02.14 sz. határozat 

A székház portaszolgálata a hét végén 22:30 helyett csak 19 óráig működjön. 

17/2019/02.14 sz. határozat 

A miskolci ingatlan vételérának maximum 20%-át a vevő hat hónap alatt részletekben törlesztheti. A 
telekkönyvi átíráshoz csak a teljes vételár kifizetését követően járulunk hozzá. 

18/2019/02.14 sz. határozat 

A FIP Irodalmi Bizottságának új magyar delegáltja Dán János. 

19/2019/02.14 sz. határozat 

A MABÉOSZ együttműködő partnerének tekinti az Magyar Bélyegvizsgáló Szakcsoportot 

(MBSZ) és a bélyegvizsgálattal foglalkozó valamennyi szakértőt. Igényük esetén elérhetőségüket 

honlapján kiemelt, „Bélyegvizsgálat” elnevezésű menüpontban teszi közzé. 

20/2019/02.14 sz. határozat 

A MABÉOSZ részmunkaidős munkavállalói státust létesít a Bélyegvilág szerkesztésének, a hon-

lap gondozásának és a szövetség internetes közösségi médiában való megjelenésének távmunká-

val való támogatására. 
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21/2019/02.14. sz. határozat 

A 2019-es Alpok-Adria kiállításon a MABÉOSZ-t képviselő elnökségi tag saját gépjárművel 

való utazási költségtérítést vehet igénybe. Az Elnökség jóváhagyta a kiállításhoz kapcsolódó FIP 

Zsűriakadémián a MABÉOSZ érdekéből résztvevő két zsűrorunk szállás- és útiköltségei – legfel-

jebb – 50%-ának térítését
1
 

  

                                                 
1
 A határozat szövege az újságban tévesen, „Atlantic-Alpok-Adria”-ként jelent meg.  
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Elnökségi határozatok 

2019. március 21. 

Az Elnökség ülésén a következő témákat tárgyalta:  

1. Kiállítás szervezési ügyek: HUNFILA, részvételünk a Vuhan, Kranj, Atlantic-Alpok-Adria és OSTROPA 
külföldi kiállításokon, kapcsolat a horvát szövetséggel. 

2.Gazdasági kérdések: költségvetés; leltározás; BV online előfizetés elindítása; a BV tördelőjének és arcu-
latának váltása; és ennek kapcsán felmerült problémák; a székház liftjeinek karbantartó felúj í-
tása; a győri bérbeadható irodarész felújítása; ingatlan eladási bevétel lekötése; a marketing 
álláshirdetéssel kapcsolatos kérdések.  

3. Szervezeti ügyek: fegyelmi beadványok; a pécsi kör összejöveteli helységproblémája; zsűriszabályzatok 
módosítása; megyei és szakosztályi elnökök április 25-i értekezletének napirendje és meghí-
vója; elnökségi 2. félévi üléstervének előkészítése; tájékoztatás etikai ügyről.  

4. Egyebek: a honlaphoz kapott észrevételek feldolgozása; elfekvő könyvkészletek felszámolásának hely-
zete; Pro Philatelia Kulturális Alapítvány kuratóriumának megújítása; az elnökségi ülések jegy-
zőkönyv-vezetésének módja. 

22/2019/03.21. sz. határozat 

Az Elnökség egyhangú határozattal támogatja Bánás Artúr komisszeri megbízását a Kranj 2019 egykere-
tes szlovéniai kiállításra útiköltségének térítése mellett.  2 

23/2019/03.21. sz. határozat 

A győri iroda felújítására az ügyvezető szerezzen be ajánlatokat. 

24/2019/03.21. sz. határozat 

Az Elnökség úgy határozott, hogy a miskolci ingatlan eladás bevételéből 15 millió forint kerüljön 1 éves 
lejáratú államkötvényben lekötésre. 

25/2019/03.21. sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ módosított és egységes szerkezetbe foglalt zsűriszabályzatát hat igen és egy 
nem szavazattal elfogadta. Nemmel szavazott: Dán János. 

26/2019/03.21. sz. határozat 

Az Elnökség az Emlékív és levélzáró kiállítási osztály módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
zsűriszabályzatát elfogadta. 

  

                                                 
2
 A 22. határozat az újság április számából adminisztrációs hiba miatt kimaradt, az ezt követő határozatok pedig 

emiatt eggyel kisebb számmal jelentek meg. A pótlás és helyreigazítás a lapban az áprilisi határozatokkal együtt  

kerül közlésre. 
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Elnökségi határozatok 

2019. április 25. 

Az elnökségi ülésen a következő témákat tárgyalták meg:  

1.Gazdasági kérdések: mérlege és eredmény-kimutatás, taglétszám jelentés ; elfekvő készletek hasznosí-
tás; megyei értekezlet előkészítése, költségvetési javaslat. 

2. Szervezeti ügyek: a küldöttgyűlés napirendje és meghívója; a szabályzatkorszerűsítési fő témái; 2020. 
évi tagdíjemelési javaslat. 

3. Kiállítások: a HUNFILA FIP támogatás elnyerése miatti szervezési változások; gyűjtemények kijuttatása 
a China 2019 kiállításra; komisszer és zsürori felkérések; a kiállítási naptár közzététele. 

4. Egyebek: A Pro Philatelia Kulturális Alapítvány kuratóriumának megújítása ; tájékoztatás üzemeltetési 
kérdésekről:  liftfelújítás; az apparátus átköltöztetése emeletek között; a földszinti ruhatár felszámolása; 
portaszolgálati kérdések. 

27/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség a 2018. évi mérleget a hozzá tartozó kiegészítésekkel együtt elfogadta és küldöttgyűlés elő 
terjesztését jóváhagyta. 

28/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség a 2019. évi költségvetési javaslatot elfogadta és küldöttgyűlés elő terjesztését jóváhagyta.  

29/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség a leltározási bizottság által feltárt postatiszta bélyegkészlet alapján elfogadta, hogy a piaci 
értéken 2.707.980 forint összértékben megjelölt tételek elsősorban jutalmazási célra, külön készletcso-
portba kerüljenek elkülönítésre. A maradékkészlet körökön belüli árverési szabályairól a következő ülés 
hoz határozatot. 

30/2019/04.25. sz. határozat 

A MABÉOSZ elfekvő emlékív-készletéből fajtánként egy archívumba helyezendő példány kivételével az 
ajándéknak készült emlékívek 23.508 darabos készlete selejtezés útján kerüljön megsemmisítésre. 

31/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy fajtánként egy archívumba helyezendő példány kivételével az 
emlékívek selejtezés utáni maradékkészletét, az emlékívek és FDC-k teljes készletével együtt az elnökségi 
ülésen egyeztetett, üzleti titokként kezelendő áron értékesítse. 

32/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség a küldöttgyűlésnek javasolja, hogy az ifjúsági tagdíj változatlansága mellett a felnőtt alap-
tagdíj emelkedjen 5000-ről 6000 forintra, a támogatói tagdíj 8000-ről 9000 forintra, a külföldi tagdíj 40-
ről 50 Euróra. 

33/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség jóváhagyta a MABÉOSZ május 25-i küldöttgyűlésének napirendi javaslatát. 

34/2019/04.25. sz. határozat 

Az ügyvezető május 6-i határidővel kérje fel az állandó bizottságokat éves beszámolóik megküldésére. 
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35/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség az OSTROPA 2020 kiállítás zsürori és komisszeri feladataival Czirók Dénest bízza meg. 

36/2019/04.25. sz. határozat 

A CHINA 2019 kiállításon résztvevő kiállítók a gyűjteménynek légi fuvaroztatásának költsége helyett egy 
segédkomisszer repülőjegye 50%-ának költségét térítsék meg. 

37/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség az EFIRO 2019 kiállítás zsürori és komisszeri feladataival Dunai Pétert bízza meg. 

38/2019/04.25. sz. határozat 

A külföldi kiállítások naptára a Bélyegvilágban csak kéthavonta közlendő. 

39/2019/04.25. sz. határozat 

Az Elnökség a Pro Filatéliai Kulturális Alapítvány kuratóriuma elnökének felkéri Erőss Tamást, felkéri tag-
jának Buday Ádámot és harmadik tagjaként megerősíti dr. Révész Péter megbízását.  
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Elnökségi határozatok 

2019. május 16. 

Az elnökségi ülésen a következő témákat tárgyalták meg:  

1. Az országos küldöttgyűlés előkészítése (forgatókönyv,  beszámolók, kitüntetések)  

2. Gazdálkodás: I-IV. havi adatok, az ügyviteli apparátus összevonása a IV. emeletre, filmforgatási miatti 
két hetes rendezvényszünet a székházban, .portaszolgálat működési idejének csökkentése, 
ingatlanfelújítás és karbantartás, emlékívek, emléklapok és FDC-k elfekvő készletének felszámolása, az 
OIB költségvetése 

3. Szervezeti ügyek: a MABÉOSZ bizottságainak beszámolói. 

4. Kiállítások: HUNFILA, AEROMFILA 

Ahol szavazati arány nincs külön jelezve, a határozatokat a jelenlevők egyhangúlag hozták.  

40/2019/05.16. sz. határozat 

Az Elnökség támogatásával terjeszti a küldöttgyűlés elő Héricz Gyula tiszteleti tagságra való javaslatát.  

41/2019/05.16. sz. határozat 

Az Elnökség Somogyi Zoltánt a MABÉOSZ Gervay díjával tünteti ki (a díjat a kitüntetett a Bélyegnapon 
veheti át). A határozatot az Elnökség 4 igen szavazattal, dr. Kovács László tartózkodása mellett hozta. 

42/2019/05.16. sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta az IV. emeleti elnökségi tárgyaló pénztárrá való átalakítására tett ajánlatot.  

43/2019/05.16. sz. határozat 

Az Elnökség elfogadott egy filmforgatási szerződést, melynek realizálása céljából a cserenapok június 3-
13 között szünetelnek. 

44/2019/05.16. sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a portások munkaidejének heti 50-ről 40 órára való csökkentését. 

45/2019/05.16. sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a győri bérbe adandó irodahelység felújítására tett ajánlatot annak légkondicioná-
lásra tett része nélkül. 

46/2019/05.16. sz. határozat 

A győri iroda klimatizálása minkét irodahelységbe telepítendő multiklímával valósuljon meg.  

47/2019/05.16. sz. határozat 

A Philatelia Hungaria módosított ajánlatát a MABÉOSZ elfekvő emlékív-, FDC-, emléklap- és díjjegyes 
készleteire az Elnökség elfogadta. 

48/2019/05.16. sz. határozat 

Az OIB 2019. évi költségtervét az Elnökség elfogadta. 
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Elnökségi határozatok 

2019. július 11. 

Az elnökségi ülésen a következő témák voltak napirenden: 

1. Gazdasági ügyek 
a) Tájékoztató a MABÉOSZ I-VI. havi gazdálkodásáról 
b) Az ifjúsági filatéliára fordítható költségkeret változtatása  
c) A költségtérítési szabályzat aktualizálása 
d) A felleltározott elfekvő bélyegkészlet hasznosítási javaslata 
e) Az augusztus 31-i börze asztaldíjai  
f) A VII. emelt bérlője, a „hatoscsatorna” engedélykérése  az elektromos rendszer bővítésére 

2. Szervezeti kérdések  
a) A Küldöttgyűlés tapasztalatai, az ott elhangzottakkal kapcsolatos teendők meghatározása  
b) Nem működő szakosztály(ok) megszűntetése, nem működő megyei értekezletek kezelése  
c) Új szakosztályi SZMSZ-ek elnökségi jóváhagyása - Tematikus, MOFILA 
d) Javaslat a hagyatéki bizottság kiegészítésére 
e) Pro-filatélia Kult. alapítvány működésének újraindítása  

3) Egyebek 
a) Az Elnökség II. félévi munkaprogramja  
b) Tájékoztató a HUNFILA 2019 Kiállítás szervezésének helyzetéről  
- b1 zsűri összetétel  
- b2 jövő évi HUNFILA és/vagy Bélyegnap helyszíne és időpontja 
- b3 grafikai tervek 
- b4 az idei MABÉOSZ emlékívek gyártási problémája  
- b5 érmek gyártási ajánlata 
- b6 szállásbiztosítás  
c) Komisszeri beszámoló CHINA 2019 
d) Javaslat emléklap program indítására 
e) Küldöttek levelezőlistája 

 

49/2019/07.11. sz. határozat 

Az elnökségi ülések írásos előterjesztéseit az előző hét péntek estig el kell juttatni az elnökségi tagokhoz, 
különben az elnökségi ülés időpontja automatikusan egy héttel későbbre tolódik. Írásos előterjesztés 
hiányában napirendi pont csak a jelenlevő elnökségi tagok egyhangú támogatásával tárgyalható.  

50/2019/07.11. sz. határozat 

Az ifjúsági filatélia idei költségkeretét az Elnökség egymillió forintra emeli, négy igen és két nem szava-
zattal egy tartózkodás mellett.  

51/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség aktualizálta és módosította a MABÉOSZ költségtérítési szabályzatát, négy igen szavazattal 
három tartózkodás mellett. Tartózkodtak: Buday Ádám, Dán János, és dr. Kovács László.  

52/2019/07.11. sz. határozat 

Az augusztusi börzenap asztaldíjai változatlanok maradnak. 
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53/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség elvi hozzájárulását adja, hogy az LP Média a 6. emeleten kialakítandó szerverköz-

pontjához saját költségén az épület elektromos hálózatát bővíthesse. Végleges hozzájárulásáról 

elektromos kiviteli tervekben bemutatandó műszaki tartalom ismeretében dönt. 

54/2019/07.11. sz. határozat 

A Bélyegvilág tagjainknak járó illetménylapként való kezeléséről az Elnökség közvélemény kutatást indít.  

55/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség a szakosztályoktól alapszabály szerinti elvárt működés írásos jeleit régóta nem mutató és 
választott tisztségviselők nélküli Kötegbélyeggyűjtő Szakosztályt és a Képeslapgyűjtő Szakosztályt meg-
szünteti. Egyben felszólítja valamennyi többi szakosztályt, hogy a MABÉOSZ szakosztályaként való to-
vábbműködésük feltételeként idei évi működésükről vezetőségük jövő év elején közgyűlésen tagsága 
előtt számoljon be. Tagnévsorukat, a közgyűlés jegyzőkönyvét, és a jelenléti ív másolatát pedig március 
végéig juttassák el a MABÉOSZ elnökségéhez. Amennyiben SZMSZ-ük ezt nem írná elő, a következő köz-
gyűlésen egészítsék ki ezzel. 

56/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a Tematikus Szakosztály SZMSZ-ének és a MOFILA Szakosztály SZMSZ-ének a szak-
osztályok által előterjesztett módosítását. 

57/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség felkéri Földházi Sándort és dr. Kovács Lászlót a Bélyegtanácsadó Bizottság tagjának. 

58/2019/07.11. sz. határozat 

Az alapító MABÉOSZ 200 eFt adománnyal támogatja a Pro Filatélia Kulturális Alapítvány működésének 
újraindítását. 

59/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség az ülésen tárgyalt módosításokkal elfogadta II. félévi üléstervét és munkaprogramját.  

60/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség a HUNFILA zsűrijének összetételére tett javaslatot elfogadta. 

61/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség öt igen szavazattal egy nem ellenében úgy döntött,hogy a jövő évi Bélyegnapot HUNFILA 
kiállítás nélkül rendezi meg. Nemmel szavazott: Buday Ádám. 

62/2019/07.11. sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ tagjainak tagsági évfordulókról megemlékező emléklap programot nem indít. 
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Elnökségi határozatok 

2019. szeptember 12. 

Az Elnökség beszámolót hallgatott meg a MABÉOSZ I–VII. havi gazdálkodásáról, döntött az 

elfekvő bélyegkészletek felszámolási módjáról, és a beérkezett kitüntetési javaslatokról. Döntött 

a Bélyegvilág jövő évi új előfizetési díjáról és véglegesítette a lappal kapcsolatban a tagjainkhoz 

eljuttatandó kérdőív tartalmát. Foglalkozott az aktuális kiállításokkal és szervezeti kérdésekkel. 

Az ülésen az Elnökség az alábbi határozatokat hozta: 

63/2019/09.12. sz. határozat 

Az Elnökség hozzájárul a székház bejárata térfigyelő rendszerszerének 225 eft-os költséggel való korsze-
rűsítéséhez. 

64/2019/09.12. sz. határozat 

Az Elnökség 4 igen 3 nem szavazattal úgy döntött, hogy az ügyvezetés készítse elő a MABÉOSZ névérté-
ken értékelt elfekvő bélyegkészletének 14 darab, 500±100 eFt-os tételre bontott idei értékesítését. 

65/2019/09.12. sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ kitüntető oklevelére tett javaslatokat öt igen, egy  nem szavazat mellett, egy 
tartózkodással elfogadta. 

66/2019/09.12. sz. határozat 

Az Elnökség a Kiállítási szabályzat szerinti javaslattételre jogosultak felterjesztései figyelembe vételével 
odaítélte a MABÉOSZ vándordíjait.  

67/2019/09.12. sz. határozat 

Az Elnökség a Bélyegvilág postai előfizetésének éves díját jövő évtől kezdve 6.960 forintra emeli.  

68/2019/09.12. sz. határozat 

Az Elnökség az INDONESIA 2020 kiállítás komisszeri feladataira dr. Lővei Györgyöt kéri fel, és magyar 
részről első helyen Czirók Dénest, második helyen Glatz Istvánt javasolja a kiállítás szervezőinek. 

69/2019/09.12. sz. határozat 

A MABÉOSZ Elnöksége nem tartja megfelelőnek a küldötti levelezőlista jelenlegi működését. A levelező-
listát nem erre a célra hoztuk létre. Ezért az Elnökség ezt a levelezőlistát átnevezi, mely mostantól „Bé-
lyeggyűjtők Fóruma”-ként működik tovább. A levelezőlista való részvétel önkéntes és nyílt. A továbbiak-
ban a küldöttek tájékoztatását a MABÉOSZ titkársága közvetlenül végzi szükség szerint. A google-csoport 
adminisztrációját a továbbiakban a MABÉOSZ nem végzi. 
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2019. szeptember 30. 

Az Elnökség rendkívüli ülésen módosította az előző ülésen hozott, 69. számú határozatát. Delegáltat és 
megfigyelőket kért fel a MABÉOS képviseletére a FEPA 2019. évi monacói tisztújító konferenciáján. 

70/2019/09.30. sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége az ez év szeptember 12-én a küldötti levelezőlista kapcsán 69. számmal hozott 
határozatát az alábbiak szerint egészíti ki illetve pontosítja. A továbbiakban a MABÉOSZ hivatalos közle-
ményeit egy egyirányú, a küldöttek felé irányuló listán továbbítjuk a küldöttek részére. Emiatt e határo-
zat kiküldésével tájékoztatjuk a küldötteket, hogy az eddigi, mostantól küldöttek fórumának nevezett, és 
továbbra is zártan kezelt levelezőlistán való részvételük önkéntessé vált, arról választásuk szerint leirat-
kozhatnak. 

71/2019/9.30. sz. határozat 

A 2019. november 29-i monacói FEPA kongresszuson küldöttként dr. Homonnay Géza, önkéntes vállalá-
suk esetén megfigyelőként Szücs Károly és Lővei György költségtérítési igény nélkül képviselhetik a 
MABÉOSZ-t. 
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Elnökségi határozatok 

2019. október 17. 

Az Elnökségi ülésen tárgyalt témák:  gazdálkodási jelentés; betöltetlen pozíciók és betegségek miatti 
problémák; elavult eszközök cseréje; elfekvő bélyegkészletek leértékelése; határozatok végrehajtásának 
áttekintése, ajándékok és támogatási emlékívek kiosztásának előkészítése; média jelenétünk; szabályzat -
korszerűsítési témák; társadalmi munkások elismerési javaslat és jutalmak; ALPOK-ADRIA 2020; engedély 
HUNFILA logók használatára.  

72/2019/10.17 sz. határozat 

Az Elnökség a tetőszigetelésre kapott ajánlatot elfogadja.  Az ügyvezető intézkedjen a megelőző kőmű-
ves munkák elvégzésére. 

73/2019/10.17 sz. határozat 

Az Elnökség döntött a névértéken nyilvántartott elfekvő bélyegkészlet könyv szerinti értékének 30%-ra 
való leszállításáról. 

74/2019/10.17 sz. határozat 

A szervezőbizottságnak elnök által javasolt tagjai is megkapják a kiállítás érmét, az építésben és bontás-
ban résztvevők oklevelet és emlékív jutalmat kapnak. 

75/2019/10.17 sz. határozat 

Az Elnökség úgy határozott, hogy az „Alpok–Adria 2020” kiállításon a MABÉOSZ-t komisszerként 
Czirók Dénes, zsűritagként Glatz István képviselje. 

76/2019/10.17 sz. határozat 

Az Elnökség engedélyezi a Philatelia Hungaria Kft. számára az utóbbi 3 év HUNFILA logóinak megjeleníté-
sét a jövő évben kiadásra kerülő magyar bélyegkatalógusban. 
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Elnökségi határozatok 

2019. november 7. 

Az Elnökségi ülésen megtárgyalt témák: gazdálkodási jelentés; elfekvő bélyegkészletek értékesítésének 
megkezdése; bankügyeink gazdaságossága; jövő évi bélyegkatalógus terjesztése; határozatok végrehaj-
tása; évközben belépő tagok tagdíja; kitüntetési javaslatok; a HUNFILA tapasztalatainak összefoglalása; a 
tervbe vett 2021. évi EUROFILEX kiállítás lehetőségeinek áttekintése; év végi partner-találkozó.  

77/2019/11.07 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége úgy döntött, hogy a 2019. áprilisi leltár alapján összeállított, összesen 19.220 
bélyeget tartalmazó bélyegcsomagokat 2020. január 20-ig zárt borítékban leadandó, bárki részéről meg-
tehető ajánlattételre meghirdeti 

78/2019/11.07 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadja a Philatelia Hungarica Kft együttműködési megállapodás tervezetét a 2020 -ban 
megjelenő magyar bélyegkatalógus terjesztésére. A MABÉOSZ terjesztésében megvásárolt katalógusok-
hoz a MABÉOSZ egy ajándékpéldányt ad a Petőfit ábrázoló tavalyi emlékívéből. 

79/2019/11.07 sz. határozat 

Az év második felében belépő új tagok 2020. július 1-től kezdve csak a tárgyévi tagdíj felét fizetik. 

80/2019/11.07 sz. határozat 

Az Elnökség a HUNFILA 2019 kiállításnak beszámolóját jóváhagyólag tudomásul vette, egyúttal elismeré-
sét és köszönetét fejezi ki a szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek, különösképp Glatz István-
nak, a Szervező Bizottság elnökének. 
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Elnökségi határozatok 

2019. december 5. 

Az Elnökségi rendkívüli ülésen tárgyalt és döntött egy nemzetközi kiállítás szervezési előkészítésének 
elindításáról 

81/2019/12.05 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége úgy döntött, hogy 2022 tavaszán FEPA védnökségű, FIP elismerésű nemzetközi 
bélyegkiállítást rendez, amelynek elnevezése HUNFILEX 2022 BUDAPEST 

82/2019/12.05 sz. határozat 

A MABÉOSZ elnöksége egy tartózkodással úgy döntött, hogy a HUNFILEX 2022 BUDAPEST kiállítás tech-
nikai megvalósítására a szövetség tulajdonában levő rendezvényszervező Kft-t alapít. 

83/2019/12.05 sz. határozat 

A HUNFILEX 2022 BUDAPEST kiállítás szervezőbizottságának megalakítására és vezetésére az Elnökség 
dr. Homonnay Gézát kéri fel. 
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Elnökségi határozatok 

2019. december 19. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a gazdálkodási jelentést, döntött a bérleti díjak és munkabérek 2020. évi 
emeléséről. Határozatokat hozott a MABÉOSZ dolgozók és bélyegkörökben társadalmi munkát végzők 
jutalmazásáról. Megállapodott a 2020. első félévi elnökségi ülések és rendezvények,  közöttük az éves 
beszámoló küldöttgyűlés időpontjáról, valamint jóváhagyta a köri vezetőknek küldendő év eleji tájékoz-
tató tartalmát. Tájékozódott a HUNFILEX 2022 Budapest szervezőbizottság megalakításának előkészüle-
teiről és határozatot hozott a MABÉOSZ nemzetközi kiállításokon való részvételéről.  
 

84/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség elhatározta a székház bérleti szerződéseiben levő díjak 3,3%-os inflációkövető emelését. 

85/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ dolgozói alapbérének 2020. január 1-től érvényes 10%-os emelését határozta el. 

86/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ dolgozóit eredményes munkájuk elismeréseként átlagosan félhavi alapbérüknek 
megfelelő évvégi jutalomban részesíti. 

87/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség öt igen és egy nem szavazattal úgy határozott, hogy a három fő feletti létszámú bé-

lyegkörök működtetésében hosszabb idő óta munkát kifejtők iránti megbecsülését körönként tag-

létszám-arányosan összeállított bélyegajándékkal fejezi ki. A körök vezetőségére bízza a döntést, 

hogy ezt hogyan használják fel társadalmi munkát végzőik elismerésére. 

88/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség felhatalmazta az Elnököt, hogy a jelenleginél legalább 30%-kal jobb ajánlat esetén a 
MABÉOSZ által eddig igénybevett bankszolgáltatásokra új szerződést köthessen. 

89/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség megállapodott az év eleji tájékoztató éves rendezvényeink határidőit is tartalmazó körlevél 
tartalmában. 

90/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség úgy döntött, hogy az ESTONIA 2020 multilaterális kiállításon a MABÉOSZ nem képviselteti 
magát. 

91/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség egy ellenszavazattal úgy döntött, hogy az IBRA 2021 nemzetközi FIP kiállítás magyar 
komisszerének Glatz Istvánt nevezi be, zsűritagnak első helyen Czirók Dénest, második helyen Glatz Ist-
vánt javasolja a szervezőknek. 

92/2019/12.19 sz. határozat 

Az Elnökség a Bélyegvilágban közlésre kerülő fényképek színvonalának javítása érdekében ma-

ximálisan 50 ezer forint értékhatárig digitális fényképezőgép beszerzéséről döntött.  
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Elnökségi határozatok 
2020. 

Dátum Határozatszámok 

Február 13. 1-18 

Március 12. 19-26  

Április 9. 27-34 

Május 14. 35-38 

Június 18. 39-44 

Augusztus 28 45-53 

Szeptember 10. 54-56 
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Elnökségi határozatok 

2020. február 13. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a gazdálkodási jelentést, és első olvasatban megtárgyalta a 2020. évi költ-
ségvetés tervezetét. Elfogadta az Elnökség I félévi munkatervét, és véglegesítette az országos küldött-
gyűlési meghívó előkészítéséhez szükséges adatokat. Foglalkozott a székház cseretermeinek nyitvatartási 
rendjével. Szavazategyenlőség miatt elnapolt egy köri újdonságfelelősökre vonatkozó javaslatot. Dönté-
seket hozott nemzetközi kapcsolatainkhoz és kiállításokhoz kapcsolódó ügyekben. Bővítette az Irodalmi 
Bizottságot és évente megújuló alapot hozott létre a hazai filatéliai kiadványok megjelentetésének tá-
mogatására. 
 

1/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta honlapunk vonatkozó oldalán folyamatosan frissített 2020. I. félévi munkatervét.  

2/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta az országos küldöttgyűlés meghívó tervezetét, amelyet végleges formájában a 
Bélyegvilág áprilisi számában kell közzé tenni. 

3/2020/02.13 sz. határozat 

A székház cseretermei munkanapokon 10-18 óra közt állnak a gyűjtők rendelkezésére. 

4/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség a FEPA Londonban rendezett májusi konferenciájára dr. Homonnay Gézát delegálja, megf i-
gyelőként bejelenti Glatz Istvánt. 

5/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség a FIP Jakartában rendezett augusztusi konferenciájára dr. Homonnay Gézát delegálja, megfi-
gyelőként bejelenti Dr. Lővei Györgyöt és Szücs Károlyt. 

6/2020/02.13 sz. határozat 

Az AEOROMFILA 2020 román multilaterális kiállítás magyar komisszere dr. Lővei György, akit egyben 
zsürornak is javaslunk a szervezőknek. 

7/2020/02.13 sz. határozat 

A NOTOS 2021 kontinentális FEPA kiállítás magyar komisszere dr. Lővei György. Zsűritagnak első helyen 
Dunai Pétert, második helyen dr. Lővei Györgyöt javasoljuk a szervezőknek. 

8/2020/02.13 sz. határozat 

A Cape Town 2021 FIP világkiállítás magyar komisszere Szücs Károly. Zsűritagnak első helyen Czirók Dé-
nest, második helyen Glatz Istvánt javasoljuk a szervezőknek. 

9/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség a képeslap versenyosztályba a FIP részére nemzetközi zsürornak Czirók Dénest ajánlja. 

10/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség egy tartózkodás mellett öt igen szavazattal hozzájárult Szücs Károly pályázatához a FIP illeték 
bizottságban Európát képviselő tagságának megújítására. 
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11/2020/02.13 sz. határozat 

A 2022. március 31. - április 3. között tervezett budapesti HUNFILEX 2022 Bélyeg Világkiállításhoz a  
MABÉOSZ Elnöke a FIP Board májusi londoni ülésére kezdeményezze a FIP támogatásának elnyerését.  

12/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség a következő HUNFILA kiállítást 2021 márciusában a MABÉOSZ székházában tervezi, kizárólag 
hazai részvétellel. A Szervezőbizottság elnökének Glatz Istvánt kéri fel.  Az ezt követő HUNFILA tervezett 
helyszíne Tata, 2023-ban. 

13/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség Glatz Istvánt és Czirók Dénest együtt jelöli a FEPA díjra a szervezett filatéliában kifejtett 
munkásságuk elismeréseként. 

14/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség 200 eFt költségkeretet szavazott meg a 2020. évi Bélyegnappal egybekötött pápai tematikus 
bélyegkiállítás szervezési munkáinak támogatására. 

15/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség megbízza az Irodalmi Bizottságot, hogy koordinálja jogelődünk, a Magyar Bélyeggyűjtő Egye-
sületek Országos Szövetsége alapításának 100. évfordulójára, a HUNFILEX 2022 kiállításon megjelenő 
kiadvány elkészítését. 

16/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség évente megújítandó irodalmi pályázati alapot hoz létre, mellyel az Irodalmi Bizottság által 
kiírt pályázaton, új filatéliai publikációk nyomdaköltségének támogatására lehet pályázni.  

17/2020/02.13 sz. határozat 

Az Elnökség jóváhagyja Fórizs Lehel Irodalmi Bizottsági tagságát. 

18/2020/02.13 sz. határozat 

Az elnökség az elfekvő készletből összeállított bélyegcsomagok ajánlattételi határidejét az első körben 
megmaradt csomagokra vonatkozóan április 8-ig meghosszabbítja. 3 

                                                 
3
 A 18. határozat az újság márciusi számából adminisztrációs hiba miatt kimaradt, a közlés pótlására és helyreigazí-

tás a következő  lapszámban kerül sor. 
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Elnökségi határozatok 

2020. március 12. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a gazdálkodási jelentést, költségkeretet szabott a székház 2020. évi fej-
lesztéseire és a küldöttgyűlés számára beterjesztésre elfogadta a 2020. évi költségvetés tervezetét. Dön-
téseket hozott a MABÉOSZ működésével, valamint nemzetközi kapcsolatainkhoz és kiállításokhoz kap-
csolódó ügyekben.  
 

19/2020/02.13 sz. határozat 

Az írásban előterjesztett ingatlan karbantartási és fejlesztési tételek közül kiválasztott, és az ülés jegyző-
könyvében rögzített tételekre az elnökség tárgyévi megvalósításra 7 mFt keretösszeget szavazott meg.  

20/2020/02.13 sz. határozat 

A 2020. évi költségvetési javaslatot az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az elnökség a májusi küldöt t-
gyűlésnek elfogadásra javasolja. 

21/2020/03.12 sz. határozat 

Az Elnökség a MABÉOSZ 2020. évi emlékíveire egy tartózkodással Leitold László előterjesztését fogadja el 
és megbízza az ügyvezető a kivitelezés megindítására. 

22/2020/03.12 sz. határozat 

Az Elnökség két tartózkodással úgy határozott, hogy javasolni fogja a küldöttgyűlésnek a felnőtt hazai 
tagok 2021 évi tagdíjának inflációkövető, 200 forintos emelését és 1000 forintos szakosztályi tagdíj bev e-
zetését. A Szakosztályi tagdíj Küldöttgyűlés által történő elfogadása esetén a MABÉOSZ a szakosztályi 
tagdíj összegével (1000 Ft/fő/év) megegyező összeggel megemeli az egyes Szakosztályok részére eddig is 
biztosított költségkeretet a korábbi emlékíves rendszerben alkalmazott 300 Ft/ emlékív helyett.  

23/2020/03.12 sz. határozat 

 PHILATELIC EXHIBITION ONE FRAMME IN SIBIU helyi román kiállítás magyar komisszere Bánás Artúr.  

24/2020/03.12 sz. határozat 

A Bulgaria 2020 FIP világkiállítás magyar komisszere dr. Lővei György. Zsűritagnak első helyen Czirók 
Dénest, második helyen Glatz Istvánt javasoljuk a szervezőknek. 

25/2020/03.12 sz. határozat 

Az Elnökség elfogadta a FIP LIT kiállítási osztály zsűriszabályzat magyar fordítását, mely honlapunkon a 
kiállítási szabályzatok közt közzéteendő. 

26/2020/03.12 sz. határozat 

Az Elnökség elrendeli a székház bejáratánál és a MABÉOSZ honlapján járványügyi tájékozató elhelyezé-
sét. 
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Elnökségi határozatok 

2020. április 9. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta és a küldöttgyűlésnek jóváhagyással való előterjesztéssel elfogadta a 
2019. évi mérleget és eredménykimutatást. Járványügyi intézkedéseket hozott, melyek keretében hatá-
rozott arról, hogy a világjárvány okozta gazdasági visszaesés miatt előre látható nehézségeinket figye-
lembe véve a 2020. évi költségvetési tervezetet a kiadások radikális csökkentésével májusra válságkölt-
ségvetéssé kell átalakítani. A helyzet javulásnak reményében az országos küldöttgyűlést, valamint a 
Temafila kiállítással összekötött Bélyegnapot őszi időpontokra való halasztotta és a beérkezett felterjesz-
tések alapján odaítélte a 2020. évi vándordíjakat. 
 

27-30/2020/04.09 sz. határozatok 

Az irodaház működtetésével kapcsolatban a várható gazdasági nehézségek áthidalása érdekében hozott 
döntések. 

31/2020/04.09 sz. határozat 

Az Elnökség a gazdasági ügyekért felelős alelnököt és az ügyvezetőt megbízza a 2020. évi várhatóan je-
lentős veszteségeket finanszírozó válságköltségvetés tervezet előkészítésével, mely a következő elnöksé-
gi ülésre terjesztendő elő. 

32/2020/04.09 sz. határozat 

Az Elnökség a mérlegbeszámoló beadási határidejének a vírusveszély  miatt előre látható szeptemberre 
halasztásával összhangban a 2020. évi országos küldöttgyűlést szeptember 19-én 10 órára hívja össze a 
MABÉOSZ székházának 302. sz. Jánossy termébe. 

33/2020/04.09 sz. határozat 

Az Elnökség döntött a 2020. évi vándordíjakra érkezett írásos felterjesztésekről. A díjazottak a vándordí-
jakat a Bélyegnapon vehetik át. 

34/2020/04.09 sz. határozat 

A Temafila 2020 kiállítás új helyszíne a MABÉOSZ székháza, időpontja október 9-11 a kiállítás utolsó nap-
ján tartott Bélyegnappal. 
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Elnökségi határozatok 

2020. május 14. 

Az elnökségi áttekintette az év eleji gazdálkodási adatokat és újratárgyalta a 2020. évi költségvetési ter-
vezetét. Tárgyalta a küldöttgyűlést előkészítő beszámolók helyzetét és a sok hiányzó anyag miatt a  hiá-
nyok pótlását bekérésének megismétlését rendelte el a megyei-területi szervezetektől, szakosztályoktól 
és bizottságoktól, határozatokat hozott kiállítási ügyekben és korrigálta a márciusi elnökségi ülés jegyző-
könyvének, a határozatok közreadásában zavart okozó határozatszámozási hibáját. 

35/2020/05.14. sz. határozat 

Az elnökség a gazdasági helyzet járvány okozta romlását figyelembe véve módosította 2020. évi 

költségvetési javaslatot, melyet eljuttat az őszre halasztott Országos Küldöttgyűlés előkészítésé-

ben résztvevőkhöz. 

36/2020/05.14. sz. határozat 

A PHILANIPPON 2021 FIP világkiállításra a magyar szövetség komisszer megnevezése nélkül részvételi 
szándékát jelzi, hogy ezzel magyar irodalmi anyagok a kiállításra nevezhetők legyenek. Zsűritagnak első 
helyen Glatz Istvánt, második helyen Czirók Dénest javasoljuk a szervezőknek. 

37/2020/05.14. sz. határozat 

A HUNFILA 2021-et a MABÉOSZ székházban rendezzük május 28-30. között. 

38/2020/03.12 sz. határozat: 

Az Elnökség elfogadta az Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők szakosztályának új SZMSZ-ét, mely honlapun-
kon, a szakosztály oldalán közzéteendő.4 

                                                 
4
 E márciusban hozott határozat később, a májusi elnökségi ülésen kapta a 38-as számot, de a határozat megszületé-

sének eredeti márciusi dátumával. A határozat a Bélyegvilágban a sorszámozás hiba miatt az előző hónapban kima-

radt, azonban az új SZMSZ közzététele a MABÉOSZ honlapján ettől függetlenül időben megtörtént. 
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Elnökségi határozatok 

2020. június 18. 

Az elnökségi összevetette az év első öt hónapjának gazdálkodási adatait a 2020. évi költségvetési terve-
zettel és megállapította, hogy a MABÉOSZ gazdálkodása a nehézségek ellenére továbbra is stabil. A ví-
rusveszély csökkenésére tekintettel, de védőoltás hiányában továbbra is betartandó, a székházban kifüg-
gesztett biztonsági óvintézkedések betartása mellett elrendelte a korábbi nyitvatartási rend visszaállítá-
sát (a részleteket lásd honlapunkon). A filatéliai tartalom megerősítése érdekében egy négy hónapos 
kísérleti időtartamra döntést hozott a Bélyegvilág terjedelmének négy oldallal való megnöveléséről. 
Döntést hozott egy rendezvényszervező Kft. megvásárlásáról a HUNFILEX 2022 kiállítás ügyeinek a jobb 
áttekinthetősége és a Szövetség gazdálkodásától való elkülönítése érdekében. Áttekintette a sorozatos 
időpontváltozások miatt kialakult nemzetközi kiállítási válsághelyzetet és lehetőségeink figyelembe véte-
lével lemondta egy számunkra nem alkalmas időpontra áthelyezett FIP kiállításon való részvételünket.  

39/2020/06.18 sz. határozat: 

Az Elnökség visszaállítja a székház és szolgáltatások korábbi nyitvatartási rendjét. A 2020 -ban a nyári 
szünet augusztus 1-től 23-ig tart.  

40/2020/06.18 sz. határozat: 

A székházban kötelező a másfél méteres szociális védőtávolság betartása. Emellett mindenkinek ajánlott 
olyan védőmaszk használata, amely megvédi viselőjét a vírusfertőzéstől.  

41/2020/06.18 sz. határozat: 

A MABÉOSZ a Bélyegvilágot 2020 szeptemberétől kísérleti jelleggel év végéig 4 filatéliai tartalmú több-
letoldallal jelenteti meg. 

42/2020/06.18 sz. határozat: 

A MABÉOSZ a HUNFILEX 2022 lebonyolításához rendezvényszervező kft-t vásárol. A vételár 640 eFt, 
amelyet az Elnök személyes támogatásával fedez. A cég székhelye 1064 Bp. Vörösmarty utca 65, ügyve-
zetője Szücs Károly. 

43/2020/06.18 sz. határozat: 

A MABÉOSZ az elhalasztott időpontban megrendezésre kerülő Cape Town FIP kiállításon  való részvéte-
lünktől visszalép.  

44/2020/06.18 sz. határozat: 

Az Elnökség elfogadta 2020. II. félévi munkatervét. 
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Elnökségi határozatok 

2020. augusztus 27. 

Az elnökségi áttekintette az év első hét hónapjának gazdálkodását, melyek összességében a májusban 
átdolgozott költségvetési javaslat szerint alakult. A vírusveszély növekedésére tekintettel, a székházban 
kifüggesztett biztonsági óvintézkedések kiegészültek azzal, hogy a cseretermekben védőmaszk használa-
ta kötelező. Jóváhagyta a Küldöttgyűlés meghívóját, napirendjét és előkészítő anyagait, valamint a nyár 
folyamán beérkezett egyéni kitüntetési javaslatokat. A HUNFILEX támogatásra tervezett Kft. átvételének 
meghiúsulása miatt úgy határozott, hogy e célra saját Kft alakításra tesz javaslatot a szeptemberi Kül-
döttgyűlésnek.  

45/2020/08.27 sz. határozat: 

A Elnökség úgy döntött, hogy a jelenleginél jóval kedvezőbb bankkondíciókkal az év végén, addig több-
ször is közzéteendő új számlaszámok használatára térünk át. Szintén magas költségük miatt a pénzbef i-
zetésekre egyes bélyegköreink által jelenleg még mindig használt postai készpénz átutalási megbízások, 
az un. „sárga csekkek” alkalmazása ezzel egyidejűleg megszűnik. Helyettük 2021. január 1 -től a körök 
választása szerint házipénztári, vagy bankfiókban történő befizetés, valamint az elektronikusan adott 
átutalási megbízás lehetősége áll majd rendelkezésre. 

46/2020/08.27 sz. határozat: 

Azoktól, akik 2020-ban asztal és szekrényhasználatért a teljes évi díjat kifizették, 2021-ben ugyanezért az 
éves díj felét kell csak megfizetniük. 

47/2020/08.27 sz. határozat: 

A MABÉOSZ támogatásáról biztosítja a 2021. június 17-18. között a Bélyegmúzeumban a hiperinfláció és 

adópengő korszak 75. évfordulója alkalmából szervezés alatt álló nemzetközi konferenciát és kiállítást. 

48/2020/08.27 sz. határozat:  

Az Elnökség jóváhagyta az Országos Küldöttgyűlés meghívójának és napirendjének tervezetét.  

49/2020/08.27 sz. határozat: 

Az elnökség jóváhagyta a küldöttgyűlési meghívóval kiküldendő írásos előterjesztési anyagok jegyzékét.  

50/2020/08.27 sz. határozat: 

Az elnökség az egyéni kitüntetésekre és vándordíjakra érkezett javaslatokat – a kitüntetési szabályzattól 
való eltérések miatt egy kivétellel és az indokolt esetekben módosításokkal – jóváhagyta. 

51/2020/08.27 sz. határozat: 

Az Elnökség elfogadta a 2021. május 28-30. között megtartandó HUNFILA 2021 kiállítási szabályzatát. 
Egyúttal a jövő évi Országos Küldöttgyűlést a kiállítás programjába illesztve, a 2021. május 29 -i szombati 
napra időzíti. 

52/2020/08.27 sz. határozat: 

A jövő évi, 94. Bélyegnap időpontja a HUNFILA 2011 eredményhirdetésével szokás szerint összekötve 
2021. május 30-án vasárnap. 

53/2020/08.27 sz. határozat: 

Az Elnökség négy igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy a Kiállítási Bizottság értesítse a szerve-
zőket arról, hogy a MABÉOSZ az október 23-án kezdődő nagyszebeni egykeretes kiállításon a magyar 
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gyűjtemények fénymásolatok alapján tervezett értékelése miatt hivatalosan csak akkor képviselteti ma-
gát, ha a kiállítás zsűriszabályainak e változásához a FIP hozzájáruló nyilatkozatát is megszerzik. 
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2020. szeptember 10. 

Az elnökség áttekintette és rendben találta a MABÉOSZ gazdálkodási helyzetét . Tudomásul vette ügyve-
zető tájékoztatását a folyamatban levő aktuális ügyekről. A helyszín változására tekintettel 50% -kal meg-
emelte a Temafila kiállítás támogatási összegét. Véglegesítette a következő héten lebonyolításra kerülő 
országos küldöttgyűlésre előterjesztendő határozati javaslatok szövegezését.  Áttekintette és jóváhagyta 
a küldöttgyűlés egészségügyileg biztonságos lebonyolításához tervbe vett, fertőzésveszélyt csökkentő 
intézkedéseket. Végül, a kiállítási Bizottság javaslatát elfogadva, határozatot hozott egy nemzetközi kiá l-
lításon való részvételünkkel kapcsolatos kérdésben. 

54/2020/09.10 sz. határozat: 

A MABÉOSZ 150 eFt-tal támogatja a Temafila kiállítás megrendezését. 

55/2020/09.10 sz. határozat: 

Az Elnökség elfogadta a Küldöttgyűlésre készült határozati javaslatok szövegét. 

56/2020/09.10 sz. határozat: 

Az Elnökség öt igen szavazattal, egy tartózkodás és egy nem szavazat ellenében módosítja 2020. évi 
53.határozatának szövegét: a „ONE FRAME SIBIU 2020 National Philatelic Exhibition” kiállításon a ma-
gyar kiállítók rész vehetnek, de az ott elért eredményeket a MABÉOSZ nem tekinti hivatalosnak, azokat 
nem ismeri el. 
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2020. november 19. 

Az elnökség áttekintette és rendben találta a MABÉOSZ gazdálkodási helyzetét. Tudomásul vette ügyve-
zető tájékoztatását a folyamatban levő aktuális ügyekről. Döntéseket hozott a székház üzemeltetésével 
kapcsolatos, továbbá egyéb gazdasági kérdésekben, többek közt béremelésekről, valamint évvégi jutal-
makról. Tájékoztatókat hallgatott meg és döntéseket hozott kiállításokkal kapcsolatos ügyekben. Jóvá-
hagyta az elnökség következő félévi üléstervét és a bélyegköröknek kiküldendő következő évről szóló 
tájékoztató tartalmát. 

57/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség a maszkviseléssel kapcsolatos korábbi, 40/2020 számú áprilisi elnökségi határozatát vissza-
vonja és a székház minden közös használatú területén – tehát a bérlőknek kiadott irodák kivételével – 
elrendeli arcot takaró maszk kötelező viselését. 

58/2020/11.19 sz. határozat: 

A Bélyegvilág gyártási példányszáma 2021 januárjától 200 darabbal 1400-ra csökken. 

59/2020/11.19 sz. határozat: 

A V. emelet folyosóján levő felszabadult szekrényekből a szakosztályok zárható szekrény igényelhetnek 
saját, kizárólagos használatukra. A jelenleg használaton kívül levő 508. irodahelyiséget – annak bérbe-
adásáig – a szakosztályi megbeszélések céljára használhatják az alkalmanként szükséges néhány órára 
egymás között közvetlenül egyeztetett időpontokban. 

60/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség elrendeli az elfekvő készleteknek a valós forgalmi értéket figyelembe vételével történő leé r-
tékelését. 

61/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség e különösen nehéz, rendkívüli évben való helytállásért  köszönetét kifejezve, az alkalmazot-
takat fél havi alapbérükkel jutalmazza és 2021. január 1-től 10%-os béremelésben részesíti. 

62/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség a bélyegkörökben társadalmi munkát végzők munkája iránti megbecsülését kifejezve a 
MABÉOSZ filatéliai készletéből a körök számára taglétszámukkal arányos számú ajándékblokkot biztosít.  

63/2020/11.19 sz. határozat: 

Az Elnökség elfogadta az év végi szünetről és a leltározás időtartamáról és a körök tájékoztatásáról szóló 
előterjesztést, melynek részletei a Bélyegvilág decemberi tájékoztatójában és a honlapon teendők közzé.  

64/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség elfogadta a bankszámlák használati módjának változásáról szóló előterjesztést, melynek 
részletei a Bélyegvilág decemberi tájékoztatójában és a honlapon teendők közzé. 

65/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség elfogadta a HUNFILA 2021 Szervezőbizottság összetételére tett javaslatot és elrendeli a ta-
goknak szóló felkérő levelek egy héten belüli kiküldését. 

66/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség elfogadta a HUNFILEX 2022 előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztatót és felkéri a 
MABÉOSZ elnökét a magyar állam részéről és a Postával való szponzorálási, valamint FIP -pel és a FEPA-
val kötendő szerződések év végéig való megkötésére. 
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67/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség a kiállítás időpontjának megváltozása miatt megerősíti 75/2019/10.17 sz. határozatát a 
Tarvisióban 2021. június 10. és 13. között megrendezésre kerülő Alpok-Adria kiállításra Czirók Dénes 
komisszeri és Glatz István zsűrori megbízására. 

68/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség a magyar szövetség nevében támogatja nemzetközi kiállításokra a FIP -nél Szücs Károly 
zsűritanulónak való jelentkezését. 

69/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség elfogadta a 2021. év első félévi üléstervének időpontjait. Az ülésterv a honlapon az elnökség 
oldalán teendő közzé és év közben naprakészen tartandó. 

70/2020/11.19 sz. határozat: 

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a székházhelyzet kapcsán tárgyalásokat folytasson befekte-
tőkkel vagy potenciális vásárlókkal, lehetőség szerint abba az irányba, hogy a székház résztulajdonáért és 
felújításáért cserébe a MABÉOSZ számára a székház egy, de felújított része maradna tulajdonban. 

71/2020/11.19 sz. határozat: 

A Jelölőbizottság tisztújítást előkészítő munkájához az elnökség 10 eft költségtérítési keretet biztosít. 
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Elnökségi határozatok 
2021. 

Dátum Határozatszámok 

Február 11. 1-11 

Március 18. 12-20 

Április 8. 21-32 
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Elnökségi határozatok 

2021. február 11. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a tavalyi éves és az idei első havi gazdálkodási jelentést. Első olvasatban 
tárgyalta a 2021. évi költségvetés tervezetét. Döntéseket hozott bérleti díj COVID miatti engedményéről, 
tagtoborzási jutalomrendszerről, tárgyévi MABÉOSZ kiadványokról, és kiállításokhoz kapcsolódó ügyek-
ben. Bővítette a Szabályzatkorszerűsítési Bizottságot és tanácsadókat kért fel a Bélyegvilág szakmai szín-
vonalának biztosításához társadalmi munkában való részvételre. Tájékoztatást vett tudomásul szervezeti 
változásokról, köri honlapok létrehozásáról. Elnöki tájékoztatás hangzott el a tavaly év végén elnyert 
nagy összegű támogatások felhasználásának előkészítéséről és a székház felújításával kapcsolatos lehe-
tőségeinkről. 

1/2021/02.11 sz. határozat 

Az elnökség az ügyvezetőt felhatalmazza, hogy az elnökkel és alelnökkel való előzetes egyeztetés alapján 
helyiségbérleti szerződések megkötésével és módosításával kapcsolatban saját hatáskörben járjon el.  

2/2021/02.11 sz. határozat 

A rendezvénytartási korlátozások miatt tagdíjak elvárt befizetési határideje február 28 helyett 2021-ben 
április 15-re változik. A befizetett tagdíjakkal a bélyegköröknek április 30-ig kell elszámolniuk. 

3/2021/02.11 sz. határozat 

Az elnökség évi 100 eFt, szükség szerint tovább emelhető, évente megújuló jutalmazási költségkeretet 
biztosít azon tagjainknak, akik köreinkbe a postai újdonságok rendszeres vásárlását vállaló új tagot hoz-
nak. Újnak a MABÉOSZ tagnyilvántartásában az elmúlt 3 évben nem szereplő személye számítanak. A 
jutalom a kör év végén leadandó igazolása alapján, hozott tagonként 3.000 Ft értékű bélyegajándék, 
mely következő év januárjában esedékes. 

4/2021/02.11 sz. határozat 

Az elnökség a Bélyegvilág gyártásával kapcsolatos 58/2020/11.19 sz. határozatot hatályon kívül helyezve 
a mindenkori gyártandó példányszám meghatározását a szükséglet figyelembe vételével az ügyvezető 
hatáskörébe utalja. 

5/2021/02.11 sz. határozat 

Az elnökség elfogadta a HUNFILA 2021 zsűri névsorát és költségvetési előterjesztését.  

6/2021/02.11 sz. határozat 

Az elnökség jóváhagyta az egykeretes osztály módosított zsűri szabályzatát. 

7/2021/02.11 sz. határozat 

Az Elnökség egyhangú határozattal támogatja Bánás Artúr komisszeri megbízását a szlovéniai 
DesetoOkno Kranj 2021 egykeretes kiállításra, útiköltségének térítése mellett. 

8/2021/02.11 sz. határozat 

Az Elnökség felkéri Dán Jánost egy HUNFILEX 2022-re készülő, a „100 éves a MABÉOSZ” című könyvkiad-
vány létrehozásának szervezésével, és koordinálásával.  

9/2021/02.11 sz. határozat 

Az Elnökség a Bélyegvilág 2020. évi évfolyamát benevezi a Philanippon 2021 nemzetközi bélyegkiállításra.  
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10/2021/02.11 sz. határozat 

Az Elnökség felkéri dr. Babos Istvánt a Szabályzatkorszerűsítési Bizottság munkájában való részvételre.  

11/2021/02.11 sz. határozat 

Az Elnökség felkéri Fórizs Lehelt és Gál Zoltánt társadalmi munkában és alkalmanként szükség szerint a 
Bélyegvilág szakcikkei véleményezéssel és tanácsadással való támogatására. 
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2021. március 18. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a havi gazdálkodási jelentést, folytatta a költségvetési javaslat tárgyalását 
és döntött a március végére elkészülő mérleg- és eredménykimutatás elektronikus levelezés formájában 
való egyeztetéséről, majd április 8-i, egy héttel előrehozott ülésen való megtárgyalásáról. Megtárgyalta 
két tervezett kiállítás helyzetét, és határozatokat fogadott el ezekkel kapcsolatban. Előkészített és illetve 
részben el is fogadott a májusi küldöttgyűléssel kapcsolatos előterjesztési javaslatokat. Az jelenlegi ügy-
vezető javaslatára ismét meghirdeti a pályázatot a MABÉOSZ ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére. 
AZ elnökség döntött 2020. évi FEPA díjra való jelöltekről és a szakosztályi periodikák megjelentetése 
támogatási formájának jelentősen megnövelt költségkerettel való megváltoztatásáról. 

12/2021/03.18 sz. határozat: 

Az elnökség a zsűri bizottság javaslatára a HUNFILEX 2022 zsűri tagjának jelöli Glatz Istvánt, és FIP 
zsűritanulónak nevezi meg első helyen Dunai Pétert, második helyen dr. Lővei Györgyöt és harmadik 
helyen Szücs Károlyt. 

13/2021/03.18 sz. határozat: 

A MABÉOSZ Rendszerszervező Kft ügyvezetőjének lemondása miatt az Elnökség e pozíció átmeneti be-
töltésre Szieber Vivient kéri fel, és kérni fogja ehhez a Küldöttgyűlés utólagos tudomásulvételét.  

14/2021/03.18 sz. határozat: 

Bízva benne, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi, az elnökség a küldötteket összehívja a MABÉOSZ O r-
szágos Küldöttgyűlés – változatlanul a korábban már közzétett – május 29-i időpontjára. A küldöttgyűlés 
előkészítő megyei gyűlések és a szakosztályok elnökei számára az elnökség a székházban április 15-én 
tájékoztató értekezletet tart. A napirend és az elkészítő anyagok a küldöttekhez az alapszabály előírása 
szerint legkésőbb május 15-ig juttatandók el. 

15/2021/03.18 sz. határozat: 

Az elnökség az emlékív kibocsátási tervet elfogadta, és a konkrét példányszámok meghatározására felha-
talmazta az alelnököt. 

16/2021/03.18 sz. határozat: 

Az elnökség a Küldöttgyűlésnek 2022-re a következő tagdíjakat javasolja: ifjúsági tagdíj változatlanul 
1.500 Ft; felnőtt tagdíj 7.000 Ft (6.500 Ft 2021-ben); kiemelt támogatói tagdíj 11.000 Ft (10.500 Ft 2021-
ben); külföldi tagdíj 70 euró ( 50 euró 2021-ben). 

17/2021/03.18 sz. határozat: 

Az elnökség felkéri a Szabályzatkorszerűsítési Bizottságot, hogy a küldöttgyűlés elé terjesszen olyan alap-
szabály és SZMSZ módosító javaslatot, amely a megválasztott, – és akár a cégbíróságon még be nem 
jegyzett – elnök előzetes tájékoztatása esetén is lehetővé teszi, hogy a MABÉOSZ képviseletében az alá-
írási jogosultság a székházban folyamatosan biztosított legyen. 

18/2021/03.18 sz. határozat: 

Az elnökség az ügyvezető javaslatára április 30-i határidővel pályázatot hirdet a MABÉOSZ ügyvezető 
igazgatói pozíciójának ellátásra. 

19/2021/03.18 sz. határozat: 

Az Elnökség Glatz Istvánt és Czirók Dénest együtt jelöli a 2020. évi FEPA díjra a szervezett filatéliában 
kifejtett munkásságuk elismeréseként. 
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20/2021/03.18 sz. határozat: 

Az Elnökség 2021. április 1-től a szakosztályi periodikák megjelentetésével kapcsolatos költségeket a 
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségére kiállított számlák ellenében, és az Irodalmi Bizottságnak a 
kiadvány terjedelmének és színvonalának mérlegelését követően kiadott támogató véleménye csatolása 
esetén, évente maximum négy esetben, alkalmanként nettó 50 eFt összeghatárig támogatja. 
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2021. április 8. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a havi gazdálkodási jelentést, lezárta a költségvetési javaslat tárgyalását. 
Határozatokat fogadott el kiállítási kérdésekről és a májusi küldöttgyűléssel kapcsolatos előterjesztésekről.  

21/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség a küldöttgyűlés elé terjesztésre elfogadta a 2020. évi mérlegbeszámolót.  

22/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség az ülésen tárgyalt módosításokkal elfogadta a küldöttgyűlés elé terjesztendő 2021. évi köl t-
ségvetési javaslatot. 

23/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség javaslatot terjeszt a küldöttgyűlés elé a MABÉOSZ győri ingatlanának eladására.  

24/2021/04.08 sz. határozat: 

A Helvetia 2022 FIP világkiállítás magyar komisszere Glatz István. Zsűritagnak első helyen Czirók Dénest, 
második helyen Glatz Istvánt javasoljuk a szervezőknek. 

25/2021/04.08 sz. határozat: 

A MABÉOSZ nem vesz rész a kanadai CAPEX 2022 egykeretes világkiállításon. 

26/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség döntött a küldöttgyűlést előkészítő megyei tájékoztató értekezlet résztvevőinek kiküldendő 
anyagok tartalmáról, a küldöttgyűlés első, és az ennek valószínű határozatképtelensége esetére meghir-
detendő megismétlés időpontjáról. 

27/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség az előterjesztők javaslatai alapján döntött a MABÉOSZ kiállítói vándordíjairól. 

28/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség jóváhagyta a tárgyévi emlékív-kiadások témái megváltoztatására tett javaslatot. 

29/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség megbízza Szücs Károlyt a MABÉOSZ 100 éves évfordulójára készülő kiadvány kéziratainak 
tördelésre való előkészítésével. 

30/2021/04.08 sz. határozat: 

2021-től a szakosztály-támogatási emlékív helyett 1.000 forint költségkeretet írunk jóvá a szakosztályok-
nak minden MABÉOSZ tagjuk után, a tagdíjak bélyegkörök részéről való elszámolási határidejét követő-
en. Ez a keret a szakosztály működése érdekében felmerült költségekre, a vevőként a MABÉOSZ adatait 
tartalmazó, számviteli előírásoknak megfelelő számlával használható fel.  

A támogatás feltétele az előző évi működésükről készült írásos beszámoló és minden évben a tagokkal 
írásban egyeztetett, majd ezt követően a központi tagnyilvántartással is egyeztetett tagnévsor leadása, 
melyet a tagdíjelszámolás március 31-i – idén a járvány miatt kivételesen április 30-ig meghosszabbított 
– határidejét követő egy hónapon belül, a MABÉOSZ titkárságához kell eljuttatni. A szakosztálytagok 
részéről támogatási emlékívre idén már befizetett összegek a befizetőknek visszatérítendők.  

31/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség a HUNFILEX 2022 kiállítás zsűri elnökének Eliahu Webert, az izraeli szövetség elnökét kéri fel. 
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32/2021/04.08 sz. határozat: 

Az Elnökség az Országos Küldöttgyűlés időpontját az eredetileg tervezetthez képest egy héttel, május 22 -
re előre hozza. Ennek -a járványhelyzet miatt előrelátható határozatképtelenség- esetére az eredetileg 
kitűzött május 29-i napra megismételt küldöttgyűlést hirdet. 
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2021. május 13. 

Az elnökségi ülés megtárgyalta a havi gazdálkodási jelentést, lezárta a költségvetési javaslat tárgyalását. 
Határozatokat fogadott el kiállítási kérdésekről és a májusi küldöttgyűléssel kapcsolatos előterjesztésekről.  

Az elnökségi ülés tájékozódott a főkönyvelő váltás végrehajtásáról és a gazdálkodás z áprilsi végi helyze-
téről. A járványhelyzet javulását figyelembe véve visszaállította a ügyviteli szervezet működési rendjét. 
Megtárgyalta és az ügyvezetői pályázatokat és döntést hozott az új ügyvezető személyéről. Döntéseket 
hozott kiállításokon való részvételünkkel és nemzetközi díjra való pályázattal kapcsolatban. A küldöttgyű-
lésen való tárgyalásra megfelelőnek találta a Szabályzatkorszerűsítési Bizottság javaslatait az Alapszabály 
és az SZMSZ legszükségesebb és halaszthatatlan módosításaival kapcsolatban. A megyei gyűlések meg-
tartásának akadályozott voltára tekintettel elhalasztotta az eddig beérkezett kitüntetésekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalát.  

33/2021/05.13 sz. határozat: 

A járványügyi korlátozások meghosszabbítása miatt elmaradó május 22-i országos küldöttgyűlést, az 
eredetileg meghirdetett május 29-i időpontban tartjuk meg, melyről a küldöttek értesítendők. Amenny i-
ben a korlátozások továbbra is érvényben maradnak, akkor a halaszthatatlan döntéseket törvényi felha-
talmazás alapján az Elnökség hozza meg, a továbbiakat pedig rendkívüli küldöttgyűlés tárgyalja meg, 
amint erre lehetőség nyílik. 

/2021/05.13 sz. határozat: 

Az SZMSZ módosítási javaslata kiegészítendő azzal, hogy a MABÉOSZ ügyvezetői  pozíciója vállalkozási 
megbízással is betölthető. 

/2021/05.13 sz. határozat: 

Az SZMSZ ezzel kapcsolatos módosítási javaslatának elfogadása esetén a MABÉOSZ ügyvezetői pozíciójá-
nak betöltésére 2021. július 1-től Szieber Viven bízandó meg. 

/2021/05.13 sz. határozat: 

Az Elnökség jóváhagyta a HUNFILA 2021 kiállítás megnyitója és a 94. Bélyegnap forgatókönyvét.  

/2021/05.13 sz. határozat: 

A MABÉOSZ visszalép a Szlovéniában 2021-ben megrendezésre kerülő egykeretes virtuális kiállításon 
való részvételtől, annak szabályzata számunkra elfogadhatatlan módosítása miatt. 

/2021/05.13 sz. határozat: 

A FEPA új „Az év filatéliai honlapja” pályázatára a magyar Szövetség a Mafitt honlapját nevezi be.  

/2021/05.13 sz. határozat: 

Az elnökség a küldöttgyűlésnek megtárgyalásra javasolja a Szabályzatkorszerűsítési Bizottság által az 
Alapszabály és az SZMSZ módosítására kidolgozott javaslatokat. 
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2021. május 29. 

Az elnökségi ülés a rendkívüli jogrendben kapott felhatalmazása alapján pótolta a járványveszély helyzet 
meghosszabbítása miatt őszre halasztott Küldöttgyűlésnek a meghirdetett napirendi pontokban halaszt-
hatatlan döntést igénylő határozatait. Döntött a tisztújítás előtt kötelezően megújítandó jelölőbizottság-
ra tett javaslat támogatásáról és aktualitásuk hiányában elhalasztotta az egyéni kitüntetési felterjesztés-
ről szóló döntéseket. 

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség jóváhagyja a MABÉOSZ 2020. évi mérlegét és eredmény-kimutatását. 

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését. 

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség jóváhagyja a MABÉOSZ 2021. évi költségvetését. 

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség tudomásul veszi a jelölőbizottság munkájáról készült jelentést, és támogatja a jelölőbizott-
ság következő küldöttgyűlésen való tisztújításra tett javaslatokat.  

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség jóváhagyja a Szabályzatkorszerűsítési bizottságnak az SZMSZ 13. pontja módosítására tett 
javaslatát. 

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség felhatalmazza a MABÉOSZ elnökét a MABÉOSZ Győr, Széchenyi utca 83 szám I. emeleti in-
gatlanának átalakítás nélküli, jelen állapotában történő értékesítésének megindítására.  

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség a járvány miatt egy nappal a Bélyegnap előtt hagyta jóvá az addig beérkezett egyéni felter-
jesztéseket. A kitüntetések ünnepélyes átadására az őszi küldöttgyűlésen kerül sor.  

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség visszavonja a Székházban kötelező maszkviselésről szóló 57/2020/11.19 sz. határozatát.  

/2021/05.29 sz. határozat: 

A Székház cseretermei június 15-ét követően újra a gyűjtők rendelkezésére állnak. 

/2021/05.29 sz. határozat: 

Az Elnökség ismét meghirdeti a MABÉOSZ 2021. május 29-én meghiúsult megismételt Országos Küldött-
gyűlését, 2021. szeptember 11-én 10 órai kezdettel, a MABÉOSZ Székház 302. termébe. 
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Elnökségi határozatok 
 
 

2021. október 14-i határozatok 
 
 
47/2021/10.14. sz. határozat 
Az elnökség döntése alapján a 2022-es évben a Bélyegvilág ára 630ft/db lesz. 
 
48/2021/10,14. sz. határozat 
20/2021/03.18. sz  – szakosztályi kiadványok költségeinek térítésére vonatkozó határozat kiegészítése, 
szövegcserével: 

Szakosztályi kiadványok esetében, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége szakosztályonként, 
évente 200.000ft értékben korrektúra, tördelés és nyomdai költségeket (-alkalmanként / indokolt 
esetekben írói honoráriumot-) vállal át /támogat. 

az ehhez tartotó elszámolás menete: 

-a mindenkori kijelölt elnökségi tag (jelenleg Dán János) engedélyét követően,  
-a szövetség adataival ellátott számlát a titkárságon, 
-a MABÉOSZ könyvtárának felajánlott 2mintapéldány kíséretében szükséges átadni.  
-ezek után kerül a számla a szövetség által kifizetésre. (minden esetben papíralapú, telefonos vagy 
email-es visszaigazolás előzi meg) 
 

49/2021/10,14. sz. határozat 
A MABÉOSZ vásárol egy nyomtatót mely a világkiállítás szervezését és a könyvtár munkáját segíti, 
valamint a szakosztályok számára lehetőséget biztosít a kiadványaik nyomtatására a továbbiakban.   
 
50/2021/10,14. sz. határozat 
A kiállításokon 2021 novemberétől az induló gyűjtemények átadójának és az átevőjének egy, az adott 
alkalomra készített űrlapot kell kitöltenie az átadás-átvételről. 
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	9/2019/01.16 sz. határozat
	10/2019/01.16 sz. határozat
	11/2019/01.16 sz. határozat
	12/2019/01.16 sz. határozat
	13/2019/01.16 sz. határozat

	2019. február 14.
	14/2019/02.14 sz. határozat
	15/2019/02.14 sz. határozat
	16/2019/02.14 sz. határozat
	17/2019/02.14 sz. határozat
	18/2019/02.14 sz. határozat
	19/2019/02.14 sz. határozat
	20/2019/02.14 sz. határozat
	21/2019/02.14. sz. határozat

	2019. március 21.
	22/2019/03.21. sz. határozat
	23/2019/03.21. sz. határozat
	24/2019/03.21. sz. határozat
	25/2019/03.21. sz. határozat
	26/2019/03.21. sz. határozat

	2019. április 25.
	27/2019/04.25. sz. határozat
	28/2019/04.25. sz. határozat
	29/2019/04.25. sz. határozat
	30/2019/04.25. sz. határozat
	31/2019/04.25. sz. határozat
	32/2019/04.25. sz. határozat
	33/2019/04.25. sz. határozat
	34/2019/04.25. sz. határozat
	35/2019/04.25. sz. határozat
	36/2019/04.25. sz. határozat
	37/2019/04.25. sz. határozat
	38/2019/04.25. sz. határozat
	39/2019/04.25. sz. határozat

	2019. május 16.
	40/2019/05.16. sz. határozat
	41/2019/05.16. sz. határozat
	42/2019/05.16. sz. határozat
	43/2019/05.16. sz. határozat
	44/2019/05.16. sz. határozat
	45/2019/05.16. sz. határozat
	46/2019/05.16. sz. határozat
	47/2019/05.16. sz. határozat
	48/2019/05.16. sz. határozat

	2019. július 11.
	49/2019/07.11. sz. határozat
	50/2019/07.11. sz. határozat
	51/2019/07.11. sz. határozat
	52/2019/07.11. sz. határozat
	53/2019/07.11. sz. határozat
	54/2019/07.11. sz. határozat
	55/2019/07.11. sz. határozat
	56/2019/07.11. sz. határozat
	57/2019/07.11. sz. határozat
	58/2019/07.11. sz. határozat
	59/2019/07.11. sz. határozat
	60/2019/07.11. sz. határozat
	61/2019/07.11. sz. határozat
	62/2019/07.11. sz. határozat

	2019. szeptember 12.
	63/2019/09.12. sz. határozat
	64/2019/09.12. sz. határozat
	65/2019/09.12. sz. határozat
	66/2019/09.12. sz. határozat
	67/2019/09.12. sz. határozat
	68/2019/09.12. sz. határozat
	69/2019/09.12. sz. határozat

	2019. szeptember 30.
	70/2019/09.30. sz. határozat
	71/2019/9.30. sz. határozat

	2019. október 17.
	72/2019/10.17 sz. határozat
	73/2019/10.17 sz. határozat
	74/2019/10.17 sz. határozat
	75/2019/10.17 sz. határozat
	76/2019/10.17 sz. határozat

	2019. november 7.
	77/2019/11.07 sz. határozat
	78/2019/11.07 sz. határozat
	79/2019/11.07 sz. határozat
	80/2019/11.07 sz. határozat

	2019. december 5.
	81/2019/12.05 sz. határozat
	82/2019/12.05 sz. határozat
	83/2019/12.05 sz. határozat

	2019. december 19.
	84/2019/12.19 sz. határozat
	85/2019/12.19 sz. határozat
	86/2019/12.19 sz. határozat
	87/2019/12.19 sz. határozat
	88/2019/12.19 sz. határozat
	89/2019/12.19 sz. határozat
	90/2019/12.19 sz. határozat
	91/2019/12.19 sz. határozat
	92/2019/12.19 sz. határozat


	Elnökségi határozatok 2020.
	2020. február 13.
	1/2020/02.13 sz. határozat
	2/2020/02.13 sz. határozat
	3/2020/02.13 sz. határozat
	4/2020/02.13 sz. határozat
	5/2020/02.13 sz. határozat
	6/2020/02.13 sz. határozat
	7/2020/02.13 sz. határozat
	8/2020/02.13 sz. határozat
	9/2020/02.13 sz. határozat
	10/2020/02.13 sz. határozat
	11/2020/02.13 sz. határozat
	12/2020/02.13 sz. határozat
	13/2020/02.13 sz. határozat
	14/2020/02.13 sz. határozat
	15/2020/02.13 sz. határozat
	16/2020/02.13 sz. határozat
	17/2020/02.13 sz. határozat
	18/2020/02.13 sz. határozat

	2020. március 12.
	19/2020/02.13 sz. határozat
	20/2020/02.13 sz. határozat
	21/2020/03.12 sz. határozat
	22/2020/03.12 sz. határozat
	23/2020/03.12 sz. határozat
	24/2020/03.12 sz. határozat
	25/2020/03.12 sz. határozat
	26/2020/03.12 sz. határozat

	2020. április 9.
	27-30/2020/04.09 sz. határozatok
	31/2020/04.09 sz. határozat
	32/2020/04.09 sz. határozat
	33/2020/04.09 sz. határozat
	34/2020/04.09 sz. határozat

	2020. május 14.
	35/2020/05.14. sz. határozat
	36/2020/05.14. sz. határozat
	37/2020/05.14. sz. határozat
	38/2020/03.12 sz. határozat:

	2020. június 18.
	39/2020/06.18 sz. határozat:
	40/2020/06.18 sz. határozat:
	41/2020/06.18 sz. határozat:
	42/2020/06.18 sz. határozat:
	43/2020/06.18 sz. határozat:
	44/2020/06.18 sz. határozat:

	2020. augusztus 27.
	45/2020/08.27 sz. határozat:
	46/2020/08.27 sz. határozat:
	47/2020/08.27 sz. határozat:
	48/2020/08.27 sz. határozat:
	49/2020/08.27 sz. határozat:
	50/2020/08.27 sz. határozat:
	51/2020/08.27 sz. határozat:
	52/2020/08.27 sz. határozat:
	53/2020/08.27 sz. határozat:

	2020. szeptember 10.
	54/2020/09.10 sz. határozat:
	55/2020/09.10 sz. határozat:
	56/2020/09.10 sz. határozat:

	2020. november 19.
	57/2020/11.19 sz. határozat:
	58/2020/11.19 sz. határozat:
	59/2020/11.19 sz. határozat:
	60/2020/11.19 sz. határozat:
	61/2020/11.19 sz. határozat:
	62/2020/11.19 sz. határozat:
	63/2020/11.19 sz. határozat:
	64/2020/11.19 sz. határozat:
	65/2020/11.19 sz. határozat:
	66/2020/11.19 sz. határozat:
	67/2020/11.19 sz. határozat:
	68/2020/11.19 sz. határozat:
	69/2020/11.19 sz. határozat:
	70/2020/11.19 sz. határozat:
	71/2020/11.19 sz. határozat:



	Elnökségi határozatok 2021.
	2021. február 11.
	1/2021/02.11 sz. határozat
	2/2021/02.11 sz. határozat
	3/2021/02.11 sz. határozat
	4/2021/02.11 sz. határozat
	5/2021/02.11 sz. határozat
	6/2021/02.11 sz. határozat
	7/2021/02.11 sz. határozat
	8/2021/02.11 sz. határozat
	9/2021/02.11 sz. határozat
	10/2021/02.11 sz. határozat
	11/2021/02.11 sz. határozat

	2021. március 18.
	12/2021/03.18 sz. határozat:
	13/2021/03.18 sz. határozat:
	14/2021/03.18 sz. határozat:
	15/2021/03.18 sz. határozat:
	16/2021/03.18 sz. határozat:
	17/2021/03.18 sz. határozat:
	18/2021/03.18 sz. határozat:
	19/2021/03.18 sz. határozat:
	20/2021/03.18 sz. határozat:

	2021. április 8.
	21/2021/04.08 sz. határozat:
	22/2021/04.08 sz. határozat:
	23/2021/04.08 sz. határozat:
	24/2021/04.08 sz. határozat:
	25/2021/04.08 sz. határozat:
	26/2021/04.08 sz. határozat:
	27/2021/04.08 sz. határozat:
	28/2021/04.08 sz. határozat:
	29/2021/04.08 sz. határozat:
	30/2021/04.08 sz. határozat:
	31/2021/04.08 sz. határozat:
	32/2021/04.08 sz. határozat:

	2021. május 13.
	33/2021/05.13 sz. határozat:
	34/2021/05.13 sz. határozat:
	35/2021/05.13 sz. határozat:
	36/2021/05.13 sz. határozat:
	37/2021/05.13 sz. határozat:
	38/2021/05.13 sz. határozat:
	39/2021/05.13 sz. határozat:

	2021. május 29.
	40/2021/05.29 sz. határozat:
	41/2021/05.29 sz. határozat:
	42/2021/05.29 sz. határozat:
	43/2021/05.29 sz. határozat:
	44/2021/05.29 sz. határozat:
	45/2021/05.29 sz. határozat:
	46/2021/05.29 sz. határozat:
	47/2021/05.29 sz. határozat:
	48/2021/05.29 sz. határozat:
	49/2021/05.29 sz. határozat:

	2021. október 14
	47/2021/10.14. sz. határozat  (sic!)
	48/2021/10,14. sz. határozat (sic!)
	49/2021/10,14. sz. határozat (sic!)
	50/2021/10,14. sz. határozat



