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I. A szakosztály célja és tevékenysége 
 
1. A szakosztály népszerűsíti és elősegíti hazai és nemzetközi szinten a postatörténeti gyűjtést a FIP szempontjai 
alapján. Ennek érdekében előadásokat, kiállításokat, gyűjteménybemutatókat és –bírálatokat szervez, szakmai 
kiadványokat, időszakos sajtótermékeket, állásfoglalásokat, adhat ki. Támogatja a postatörténeti kutatómunkát, 
irodalmi tevékenységet. Kitüntetéseket és vándordíjakat alapíthat, illetve véleményezi a MABÉOSZ ez irányú és 
a szakosztály tevékenységével kapcsolatos kitüntetési javaslatokat. 
  
2. Kapcsolatot épít ki – a MABÉOSZ keretein belül - a hazai és a nemzetközi filatelista szervezetekkel, 
múzeumokkal, tudományos társaságokkal és a társszakosztályokkal. 
 
3. A szakosztálytagok ismereteinek elmélyítése és a leendő szakosztályi tagok, valamint az ifjúság postatörténeti 
érdeklődésének felkeltése érdekében kiállítási anyagokat dokumentál, aminek segítségével szakmai előadásokat, 
konzultációkat tart. 

 
II. A szakosztály tagsága 

 
1. A szakosztálynak tagja lehet minden bélyeggyűjtő, aki tagja a MABÉOSZ-nak és szakosztályi tagságát 
írásban kérte. 
 
2. A szakosztályi tagság megszűnik kilépéssel, illetve a MABÉOSZ tagság megszűnésével. 
 
3. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteleti tagként kiemelkedő szaktudásuk alapján olyan hazai és külföldi 
gyűjtőket, akik nem tagjai a szövetségnek. Felvételüket a szakosztályi vezetőség javaslatára a közgyűlés hagyja 
jóvá. 
 
4. A tagok jogosultak a szakosztály rendezvényein szavazati joggal részt venni, illetve a szakosztály bármely 
tisztségére megválaszthatóak. 
 
5. A tagok a szakosztály munkájában részt vesznek, kötelesek betartani a szakosztály közgyűlésének döntéseit. 
 

III. A szakosztály szervezete és működése 
 

1.A szakosztály szervezete: 
 a. szakosztályi közgyűlés 
 b. szakosztályi vezetőség 
 
2. A szakosztályi közgyűlés a szakosztály legfőbb szerve, amely a szakosztályt érintő minden kérdésben dönthet. 
 
3. A közgyűlést a szakosztály elnöke hívja össze legalább évente egy alkalommal. 
 
4. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a szakosztályi tagok 1/3-a azt írásban kéri az ok megjelölésével, 
illetve ha a szakosztály vezetősége azt indokoltnak látja. 
 
5. A közgyűlésre a szakosztály tagjain kívül meg kell hívni a MABÉOSZ elnökét, valamint a szakosztályok 
ügyeivel foglalkozó elnökségi tagot. 
 



6. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 a.) a szakosztály hosszú távú céljainak és tevékenységének meghatározása 
 b.) a vezetőség éves beszámolójának az elfogadása 
 c.) a szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása 
 d.) a szakosztályi vezetőség megválasztása 
 e.) a MABÉOSZ küldöttgyűlésére 1 fő küldött megválasztása 
 f.) tiszteleti elnök, vagy tag megválasztása, illetve annak visszavonása 
 g.) szakosztályi költségtérítés összegének meghatározása 
 
7. A közgyűlés határozatképes, amennyiben a szakosztály magyarországi tagjainak a fele +1 fő jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés az eredeti napirenddel megismételendő, amely a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. 
 
8. A közgyűlés a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás rendelhető el személyi kérdésekben, 
illetve külön kérés alapján, amennyiben azt a közgyűlés megszavazza. 
 
9. A szakosztály vezetősége 4 főből áll: 
 - elnök 
 - 2 alelnök 
 - titkár 
 
10. A szakosztály elnöke – akadályoztatás esetén alelnöke – irányítja a fenti célok megvalósítása érdekében a 
szakosztály munkáját, illetve azt képviseli a hazai és a nemzetközi szervezeteknél. Az éves közgyűlésen 
beszámol az elmúlt időszakban végzett tevékenységről Tisztségét társadalmi munkában látja el. 
 
11. A szakosztály titkára szervezi a fenti célok megvalósítása érdekében a szakosztály adminisztratív munkáját. 
Tisztségét társadalmi munkában látja el. 
 
12. A szakosztály vezetősége gondoskodik a tagok időszakonkénti tájékoztatásáról, szakosztályi közlöny 
megjelentetéséről. 
 
13. A szakosztály közgyűlése arra érdemes tagjai sorából tiszteleti elnököt választhat. 
 
14. A szakosztály vezetőségét, illetve a MABÉOSZ közgyűlés küldöttjét a szakosztály közgyűlése választja meg 
4 éves időtartamra. A vezetőség bármely tagjának tartós akadályoztatása miatt a következő szakosztályi 
közgyűlésig vezetőségi tag kooptálható a megmaradt vezetőségi tagok által. Az akadályoztatás és a kooptálás 
tényéről a szakosztály tagjait 30 napon belül tájékoztatni kell. 
 
 

IV. Vegyes rendelkezések 
 

1. A szakosztály vezetősége az elfogadott, illetve a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
MABÉOSZ alapszabályának megfelelően 90 napon belül köteles beterjeszteni a MABÉOSZ elnökségének 
jóváhagyásra. 
 
2. Jelen szabályzatot a szakosztály 2003. május 8-i alakuló értekezletének útmutatásai alapján a szakosztály 
2003. szeptember 11-i közgyűlése fogadta el és a MABÉOSZ elnöksége jóváhagyásával lépett életbe. A jelen 
szabályzatot szakosztály közgyűlése a III/9. pont vonatkozásában 2008. április 24-i közgyűlésén módosította az 
előző 1 alelnökről 2 alelnökre. 
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