SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
I.

BEVEZETÉS

A szakosztál y neve: Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők szakosztálya
A szakosztál y címe: 1064 Budapest VI. Vörösmarty-utca 65. MABÉOSZ székház
A szakosztály jogállása: a szakosztály a MABÉOSZ Alapszabálya (a továbbiakban Alapszabály) szerint
önállóan működő szakmai szervezet, amely az Alapszabály alapelvei és azzal összhangban levő, jelen
SZMSZ szerint működik.

II. A SZAKOSZTÁLY GYŰJTÉSI ÉS ÉRDEKLŐDÉSI
TERÜLETE, CÉLJAI
1. A szakosztály tagjai a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden formájának, valamint a rokon
területek gyűjtésével, kutatásával foglalkoznak. A szakosztály összefogja ezen gyűjtőket, szervezi azok
összejöveteleit, szakmai kapcsolatait, cserelehetőségeit.
2. A szakosztály szakmai periodikát ad ki a hagyományos OKMÁNYBÉLYEG címmel. Ezen periodika
folyamatosan tájékoztatja a tagokat a szakmai és a szervezeti hírekről, eseményekről. A tagok
publikálhatják kutatásaik eredményeit, véleményüket, felfedezéseiket. A tagok a periodika évi négyszeri
nyomtatott példányainak előállításához és a postázások költségeihez az előző év végéig teljesített
befizetéseikkel hozzájárulnak. A személyesen elérhető tagok személyes átvétellel kapják a lapot.

III. A SZAKOSZTÁLY TAGSÁGA
A szakosztálynak szavazati jogú rendes tagja lehet minden olyan gyűjtő, aki tagja a MABÉOSZ-nak, amit
a tárgyévi valós tagdíjbefizetéssel igazol (naprakész tagnyilvántartás hiánya esetén szóbeli vagy írásbeli
bejelentés alapján).
A szakosztály támogató, szavazati jog nélküli tagja lehet minden olyan gyűjtő, aki a szakosztályi
periodika árát befizeti és azt így megkapja.
Az Alapszabály értelmében bármely MABÉOSZ tag szakosztályi tag lehet. A periodika előfizetése
minimálisan a támogatói tag cím elnyerését jelenti.
A szakosztály tagnévsorát minden év március 31-ig meg kell küldeni a MABÉOSZ Elnökségének. A
rendes tagságot akkor is el kell fogadni, ha a tag bejelenti azt, hogy körénél eleget tett a MABÉOSZ
tagdíj befizetésnek, függetlenül attól, hogy a kör eleget tett-e adatközlési kötelességének.
A szakosztályi tagok jogai és kötelességei:
A szakosztály rendes tagjai belépésükkel élhetnek szavazati jogukkal, hiszen az az Alapszabály
értelmében nem korlátozható.
A támogató tagok a közgyűléseken tanácskozási joggal vehetnek részt, de azon nem szavazhatnak és
tisztségre nem választhatók.
A tag a MABÉOSZ tagságában bekövetkezett változásokról - 30 napon belül - köteles a vezetőség
legalább 1 tagját értesíteni.
A tagoknak érdeke és célszerű, ha adataik változásait (postacím, E-mail-cím, telefon) időben megadják,
az utólagos reklamációk elkerülése érdekében.
A tagság megszűnik:

-

A szakosztályból való kilépés, amelynek bejelentése a vezetőségnek szóban vagy írásban
eszközölhető.

-

A tag halálával

-

Súlyos etikai vagy fegyelmi vétség esetén, de csak akkor, ha erről a MABÉOSZ Fegyelmi
Bizottsága vagy Etikai Bizottsága elmarasztaló határozatot hozott. A vezetőség egyetlen tagja
vagy a szakosztály közgyűlése sem mondhat ki önkényesen szakosztályi tagságot megszüntető
vagy más szakosztályi funkcióból felmentő elmarasztaló ítéletet, arra csak a MABÉOSZ illetékes
bizottságai jogosultak. Ez ügyben az Alapszabályban megfogalmazott elvek érvényesek.

IV.

A SZAKOSZTÁLY SZERVEZETE

1. A szakosztály szervezete:
-

közgyűlés
vezetőség
küldött

2. A közgyűlés
A közgyűlés a szakosztály legfőbb szerve, amelynek határozatképességét, a szavazás módját illetően az
Alapszabályban foglaltak szerint kell eljárni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenléti ívet a
szavazati jogú tagok számának a fele + 1 tag írja alá személyesen. A határozatképesség a közgyűlés
tartama alatt eltávozók miatt nem szűnik meg, mert a távozókat a továbbiakban a szavazástól
tartózkodónak kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést az eredeti napirendi pontokkal,
későbbi időpontban meg kell ismételni és az a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés a szakosztályt érintő kérdésekben elsősorban nyílt szavazással, a jelenlevő szavazati jogú
tagok egyhangú szótöbbségével dönt. Az egyszerű szótöbbség megítélése szempontjából a tartózkodókat
és a nem szavazókat figyelmen kívül kell hagyni.
Személyi ügyekben titkos szavazást kell tartani.
A közgyűlést legalább évente egy alkalommal az elnök hívja össze. Erről a tagokat meghívó levélben
vagy e-mailben értesíti, és legalább 30 nappal előbb megjelenteti a BÉLYEGVILÁG-ban.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha a szakosztályi tagok 10%-a, vagy valamelyik vezetőségi
tag azt írásban kéri, illetve a szakosztály elnöke az ok megjelölésével azt indítványozza.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása és/vagy módosítása,
Az elnök, a titkár és a vezetőség további tagjainak megválasztása/tisztségükből való visszahívása,
A küldött megválasztása/visszahívása,
A vezetőség előző naptári évről szóló beszámolójának elfogadása,
A szakosztály éves programjának és pénzügyi tervének elfogadása.
A szakosztályi közgyűlés működése:
-

a közgyűlésre meg kell hívni a szakosztály tagjait és a MABÉOSZ Elnökség képviselőjét

-

a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt 2 taggal hitelesíttetni kell. A jegyzőkönyv egy
másolatát el kell küldeni a MABÉOSZ Elnökségének.

A szakosztály vezetősége:
-

elnök

-

titkár

-

további vezetőségi tagok

A szakosztály vezetőségét a közgyűlés választja meg 4 éves időtartamra. A lemondott vagy elhalálozott
vezetőségi tagok helyére legfeljebb 1 főt lehet kooptálni, ha az elnök lemond vagy elhalálozik, akkor új
vezetőséget kell választani.
Az elnök:
-

irányítja a szakosztály tevékenységét, érvényt szerez a közgyűlés és a szövetségi Küldöttgyűlés
határozatainak

-

képviseli a szakosztályt a hasonló területeken tevékenykedő külföldi és nemzetközi filatelista
szervezeteknél

-

felügyeli az OKMÁNYBÉLYEG kiadását

Tisztségét díjazás nélkül látja el
A titkár:
-

szervezi a szakosztály munkáját.
elvégzi az adminisztratív feladatokat és elkészíti a pénzügyi elszámolásokat.
helyettesíti az elnököt, ha erre megbízást kap, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén a
vezetőség döntése alapján.

A szakosztály küldötte:
-

szavazati jogával képviseli szakosztályát a szövetségi Küldöttgyűlésén.
a küldöttgyűlésekről beszámolót készít és közzéteszi az OKMÁNYBÉLYEG-ben

