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JEGYZŐKÖNYV 

Tárgy:  Internetes Bélyeggyűjtő Klub MABÉOSZ báziskör elnökségi ülése 
 
Időpont:  2013.09.11. 18:00 
 
Helyszín:  6800 Hódmezővásárhely, Béla cigány u. 24. 
 
Résztvevők: Csatlós Árpádné, elnök /szavazati joggal/ 

Farkas István, alelnök /szavazati joggal/ 
Gelle Péter, alelnök /szavazati joggal/ 

 
Elnökségi ülést vezeti:   Csatlós Árpádné, elnök 
 
Jegyzőkönyvet vezeti:   Csatlós Árpádné 
 
Az elnökségi ülés határozatképes, mert az elnökség három tagja részt vesz. 
 
Napirendi pontok: 

1.  Jegyzőkönyvvezető megválasztása 
 
Csatlós Árpádné javasolta, hogy elvállalja a jegyzőkönyv vezetését. Az elnökség egyhangú, 
nyílt szavazással elfogadta a javaslatot. 
 

2.  Taggyűlés összehívásáról döntés 
 
Csatlós Árpádné javasolta, hogy a MABÉOSZ IBK báziskör taggyűlését 2013. október 4-én 
17:30 órára hívja össze az elnökség, határozatképtelenség esetén ugyanazon a napon, 18:00 
órától, változatlan napirenddel legyen megtartva a taggyűlés. 2015-ben ünnepli 10 éves 
fennállását az IBK, javasolja, hogy szerepeljen a taggyűlés napirendjén az ünnepi 
előkészületek megvitatása is. 
 
Az elnökség megtárgyalta az elnök előterjesztését, és a javaslatokat egyhangú szavazással 
elfogadta. 
 

3. Gelle Péter alelnök lemondásának megvitatása és az alelnökválasztás előkészítése 
 
Gelle Péter 2013. szeptember 9-én 20:54-kor e-mailben bejelentette az IBK báziskör alelnöki 
tisztségéről való lemondását. Csatlós Árpádné tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy 2014-ben 
a MABÉOSZ országos tisztújítást tart, melynek keretében minden szervezeti egységénél is 
tisztújítást kell tartani. Mivel az országos tisztújító küldöttgyűlés előtt kellő idővel már nem 
tervezünk újabb taggyűlést összehívni, ezért javasolja, hogy a 2013. október 4-ére 
összehívandó taggyűlés legyen egyben teljes körű tisztújító taggyűlés is. Ez terjedjen ki a 
következőkre: elnök, két alelnök, ellenőr, országos küldött, területi küldött. 
A választások előkészítésére két személyt javasol felkérni. Javasolja Haskó Józsefet és Fehér 
Istvánt erre a feladatra. 
 
Az elnökség megtárgyalta az elnök előterjesztését, és a javaslatokat egyhangú, nyílt 
szavazással elfogadta. 
 

4. VII. IBK Találkozó és III. Filatéliai Szabadegyetem előkészületeinek egyeztetése 
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Csatlós Árpádné tájékoztatta az elnökséget, hogy az IBK Találkozó előkészítése rendben zajlik. 
A Filatéliai Szabadegyetem keretében 3 előadásra és 2 kerekasztal beszélgetésre kerül majd 
sor. Bemutatkozik az IBK két, közelmúltban létrehozott gyűjtői klubja, a Bélyegzésgyűjtő Klub 
és a Vöröskereszt témát gyűjtők klubja. Az előadások, programok véglegesítésre kerültek. Az 
elnökségi ülés időpontjáig 17-en igényeltek szállást, többen jelezték részvételi szándékukat 
ott alvás nélkül. Elkészült egy emlékbélyegző Gelle Péter tervezésében és kivitelezésében, 
előkészületben van egy emlékív Voloncs Andrea tervezésében, és várhatóan emlékbélyeg is 
fog készülni Czibula Péter tervezésében. A találkozó keretében tervezett jótékonysági árverés 
tételeit Pukler Antal gyűjti és adminisztrálja, eddig hozzávetőleg 50 tétel érkezett be. 
 
Az elnökség megtárgyalta és rendben találta a VII. IBK Találkozó és III. Filatéliai 
Szabadegyetem előkészületeit. 
 

5. Egyebek 
 
Egyéb napirendi téma nem volt. 
 

A napirendi pontok megtárgyalása után az elnök megköszönte a részvételt és 19:00-kor 
berekesztette az ülést. 
 
 
Dátum: 2013.09.11. 
 

Csatlós Árpádné 
jegyzőkönyvvezető és köri elnök 

 


