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Bevezető
Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub (továbbiakban: IBK) a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetségének (továbbiakban: MABÉOSZ) 10025 számú bélyeggyűjtő köre.
Az IBK célkitűzése a korszerű technikai lehetőségek segítségével hazai és külhoni
filatelisták összefogása, az ifjúsági bélyeggyűjtés fellendítése. Szándéka a bélyeggyűjtési
hagyományok megőrzése mellett, a filatélia modernizálása, mindenki számára elérhető
adatbázisok létrehozása és fejlesztése, a rendelkezésére álló eszközökkel a filatélia minél
szélesebb körben történő terjesztése, népszerűsítése. Az IBK törekszik a hazai és külföldi
filatéliai élet szereplőivel való kapcsolattartásra és szoros együttműködésre.

1. Általános rész
1.1.

A kör

Hivatalos neve:

Internetes Bélyeggyűjtő Klub

Rövidített neve:

IBK

MABÉOSZ reg. száma:

10025

Honlapjának Web címe:

http://ibk10025.hu/

Internetes fórum címe:

http://forum.ibk10025.hu/

Levelező lista címe:

ibk10025@googlegroups.com

1.2.

Tagok

IBK tag lehet bármely magyar és külföldi állampolgárságú személy, aki egyben
MABÉOSZ tag is kíván lenni. A 21 év felettiek felnőtt, a 21 év alattiak ifjúsági tagnak
minősülnek.
IBK tagnak jelentkezni a belépési nyilatkozat kitöltésével, az adatvédelmi
nyilatkozat elfogadásával és az éves tagdíj határidőre történő befizetésével lehet. A
jelentkezést az IBK honlapon vagy az IBK vezetőség tagjainak lehet elküldeni.
Új jelentkezőknek a tagdíjat a jelentkezést követő 10 munkanapon belül kell
befizetni, egyéb esetben az évente kitűzött határidőig.
Az IBK tagoknak az IBK minden fórumán szabad véleménynyilvánítási joga van a jó
ízlés és az etikai normák betartása mellett.
A felnőtt IBK tagoknak az IBK taggyűlésein és az IBK szavazással eldöntendő
kérdéseiben szavazati joga van. Amennyiben egy tag szavazati jogával élni kíván, de
személyes jelenléte nem biztosított, szavazati jogát, írásbeli meghatalmazás útján,
átadhatja más tag részére is. A meghatalmazás tényét a taggyűlés előtt legalább egy
órával jelezni kell az IBK Elnöknek.
Az Elnökség vagy legalább 5 IBK tag javaslata és részletes indoklása alapján a
taggyűlés időszakosan vagy véglegesen kizárhatja valamely tagját többségi szavazással.
Az érintett tag ebben az esetben nem szavazhat, de véleményét az IBK bármely fórumán
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szabadon kinyilváníthatja. A kizárt tag a MABÉOSZ Elnökséghez, ill. polgári peres úton
fordulhat jogorvoslatért.

1.3.

Tagsági formák

1.3.1. Ifjúsági MABÉOSZ IBK tag
0-21 éves kor
Jogosult a következőkre:
o MABÉOSZ Szakosztályok/szekciók tagja lehet
o Ingyenes belépés a MABÉOSZ Székházba
o Hazai és nemzetközi kiállításokon indulhat kiállítóként, amennyiben teljesíti a
kiállításokon előírt egyéb feltételeket is
o Tagja lehet az IBK levelezőlistájának
o Elnyerheti az IBK díját
o Részt vehet az IBK éves találkozóján
o Az IBK tagok számára hirdetett akciókban részt vehet (pl. zártkörű árverés,
rendezvény)
Megjegyzés: Szavazati joggal nem rendelkezik.
Fizetendő tagdíj:
Mindenkori MABÉOSZ ifjúsági tagdíj, évente egyszer, fix éves összeg.
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1.3.2. MABÉOSZ IBK tag
21 év feletti kor
Jogosult a következő szolgáltatásokra:
o MABÉOSZ Szakosztályok/szekciók tagja lehet
o Ingyenes belépés a MABÉOSZ Székházba
o Hazai és nemzetközi kiállításokon indulhat kiállítóként, amennyiben teljesíti a
kiállításokon előírt egyéb feltételeket is
o Zsűritag lehet, amennyiben teljesíti a zsűritagsághoz előírt egyéb feltételeket is
o Jelölhető MABÉOSZ tisztségekre és kitüntetésekre
o Az IBK teljes szavazati jogú tagja
o Jelölhető IBK tisztségekre
o Tagja lehet az IBK levelezőlistájának
o Elnyerheti az IBK díját
o Részt vehet az IBK éves találkozóján
o Az IBK tagok számára hirdetett akciókban részt vehet (pl. zártkörű árverés,
rendezvény)
Fizetendő tagdíj:
Mindenkori MABÉOSZ felnőtt tagdíj, évente egyszer, fix éves összeg, plusz az IBK
adminisztrációs költségeire a taggyűlés által meghatározott összeg.

1.3.3. Kiemelt MABÉOSZ IBK tag
21 év feletti kor
Jogosult a következő szolgáltatásokra:
o Havonta kapja a BÉLYEGvilág című lapot (MABÉOSZ havonta megjelenő újsága)
o A MABÉOSZ hivatalos lapjában egyszeri 20 szavas ingyen hirdetést közölhet
o Hazai kiállításokon mentesül a keretdíj fizetés alól
o A MABÉOSZ szállás lehetőségét kedvezményesen veheti igénybe
o MABÉOSZ Szakosztályok/szekciók tagja lehet
o Ingyenes belépés a MABÉOSZ Székházba
o Hazai és nemzetközi kiállításokon indulhat kiállítóként, amennyiben teljesíti a
kiállításokon előírt egyéb feltételeket is
o Zsűritag lehet, amennyiben teljesíti a zsűritagsághoz előírt egyéb feltételeket is
o Jelölhető MABÉOSZ tisztségekre és kitüntetésekre
o Az IBK teljes szavazati jogú tagja
o Jelölhető IBK tisztségekre
o Tagja lehet az IBK levelezőlistájának
o Elnyerheti az IBK díját
o Részt vehet az IBK éves találkozóján
o Az IBK tagok számára hirdetett akciókban részt vehet (pl. zártkörű árverés,
rendezvény)
Fizetendő tagdíj:
Mindenkori MABÉOSZ kiemelt felnőtt tagdíj, évente egyszer, fix éves összeg, plusz az IBK
adminisztrációs költségeire a taggyűlés által meghatározott összeg.
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Az IBK tagság megszűnhet:
Az IBK tagsága megszűnik annak a tagnak, aki a tagdíj befizetési
kötelezettségének kétszeri írásos felszólítás után, a megadott határidőig nem tett eleget. A
megszűnésről írásos értesítést kap az érintett tag. Az értesítéstől számított 8 napon belül
fellebbezhet az IBK Elnökénél, illetve a MABÉOSZ Elnökségénél. A tagság továbbá
megszűnhet kilépéssel, végleges vagy időszakos kizárással (a kizárás idejére), illetve a
tag halálával.

1.3.4. Tiszteleti tagok
Tiszteleti tag olyan filatelista lehet, aki nem IBK tag, de a filatéliáért kifejtett kiemelkedő
tevékenysége arra érdemessé teszi. Tiszteleti tagra az IBK Elnökség tesz javaslatot a
tagság véleményének kikérése mellett. A javaslatról az IBK tagság egyszerű többségi
szavazással dönt. A jelöltet a tiszteleti tagság elfogadására az IBK Elnökség kéri fel. A
tiszteleti tagság a felkérés elfogadásának időpontjától él. A felkérést elfogadott tiszteleti
tag/ok/ személyének kihirdetése az IBK hagyományos éves találkozóján történik,
ünnepélyes keretek közt, és neve az IBK honlapján is közlésre kerül. A tiszteleti tagságot
igazoló oklevelet az IBK mindenkori Elnöke adja át, akadályoztatása esetén valamely
elnökségi tag. A tiszteleti tag szavazati joggal nem rendelkezik, IBK tagdíjat nem fizet, de
minden IBK taggyűlésre, rendezvényre meghívót kap, azokon véleménynyilvánítási joga
van.

1.3.5. Tiszteletbeli elnök
Tiszteletbeli elnök olyan korábbi IBK Elnök lehet, aki munkája, érdemei alapján kiemelt
elismerést érdemel. A tiszteletbeli elnök személyére az elnökség vagy bármely IBK tag
tehet javaslatot. A tiszteletbeli elnöki cím odaítéléséről a tagság egyszerű többségi
szavazással dönt. A tiszteletbeli elnöki címet igazoló oklevelet az IBK éves találkozóján az
IBK mindenkori Elnöke adja át ünnepélyes keretek között, akadályoztatása esetén
valamely elnökségi tag.

2. Az IBK szervezeti felépítése és vezetősége
Az IBK szervezetét tagjainak közössége alkotja. Legfőbb fóruma a taggyűlés, vezető
testülete az Elnökség.

2.1.

A taggyűlés

A tagság egészét magába foglaló testülete a taggyűlés. A taggyűlést évente minimum
egyszer össze kell hívni.
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A taggyűlés kizárólagos jogai:
o
o
o
o
o
o
o
o

Dönt az alapszabály esetleges módosításáról, annak tartalmáról,
Dönt az Elnökség éves munka és gazdasági beszámolójáról,
Dönt az Elnökség következő évi közösségi, szakmai és gazdasági terveiről,
Elnököt és elnökségi tagokat választ,
Tiszteleti tag jelöltet választ,
Dönt a végleges vagy időszakos kizárásról,
Odaítéli az IBK díját
Dönt a tagok által fizetendő éves adminisztrációs költségről.

A taggyűlést az Elnök hívja össze az Elnökség határozata alapján. Az Elnök a tagokat
az IBK levelező listán legalább 14 munkanappal a taggyűlés előtt tájékoztatja a taggyűlés
időpontjáról, helyszínéről és napirendi pontjairól.
Amennyiben legalább 10 tag, írásban igényli azt, rendkívüli taggyűlést kell összehívni.
A rendkívüli taggyűlésen az igénylők által megadott napirendi pontokat kell megvitatni,
amelyek kiegészíthetők további napirendi pontokkal.
A taggyűlésen elhangzottakról kivonatos jegyzőkönyvet kell készíteni. A kivonatos
jegyzőkönyvet az Elnökség, illetve a tagok által javasolt, s a jelenlévők egyszerű többségi
szavazatával megerősített 2 tag hitelesíti. A kivonatos jegyzőkönyvet a hitelesítés után
közzé kell tenni az IBK levelezőlistáján ill. honlapján.
A taggyűlést az IBK Elnöke, ill. az általa felkért levezető elnök vezeti le.

2.2.

Az Elnökség

Tagjai:
elnök
két alelnök
ellenőr
Az Elnökség megbízatása 4 évre szól.
Az Elnökséget a tagság választja titkos szavazással.
Az Elnökségválasztás lebonyolítása:
o A választás történhet elektronikus módon.
o A választást az Elnökség által kijelölt, legalább 2 személy és a mindenkori ellenőr
bonyolítja le (Felelősök). Megbízatásuk a választási eredmények jogerőre
emelkedéséig tart.
o Az elnökség tagjainak személyére bármely tag tehet javaslatot, megjelölve a
betöltendő posztokat. Minden jelöltet fel kell venni a választási listára posztonként.
A jelöléseket a Felelősök gyűjtik össze.
o Az elnök, az alelnök és az ellenőr személyére külön-külön kell szavazni. A tisztség
elnyeréséhez egyszerű szavazati többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén
az azonos számú szavazatot kapott jelöltek között ismételt titkos szavazást kell
tartani mindaddig, míg egyikük egyszerű szavazati többséget nem ér el.
o Amennyiben a tagság legalább 25%-a igényli, az Elnökség részben vagy egészben
visszahívható, ez esetben rendkívüli választást kell tartani.
Az elnökségi tagok mandátumuk lejárta esetén korlátozás nélkül újraválaszthatók.
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Az elnökségi tag(ok) tartós akadályoztatása, lemondása, kilépése vagy halála
esetén a helyettesítésről a következő taggyűlésig az elnökség határoz.
Az Elnökség mindenkori feladatai:
Rendszeresen ülésezik, de évente legalább kétszer,
Előkészíti és lebonyolítja az IBK rendezvényeit,
Koordinálja az IBK és társszervezeteinek fejlesztési feladatait,
Fejleszti az IBK kapcsolatrendszerét, technikai színvonalát, értékét,
Törekszik támogatások megszerzésére, pályázatok elnyerésére,
Támogatást nyújt irodalmi munkák létrehozásához,
Küzd a filatéliai hamisítások és csalások ellen,
Munkájáról rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatást ad a tagságnak
az IBK honlapján, fórumán vagy levelezőlistáján,
o Munkájáról évente beszámol a taggyűlésnek,
o Előterjeszti a taggyűlésnek a következő évi közösségi, szakmai és gazdasági
terveit.

o
o
o
o
o
o
o
o

3. Szavazások, határozatképesség
Az IBK taggyűlése akkor határozatképes, ha a taglétszám legalább 50%-a jelen van.
Ellenkező esetben 15 munkanapon belül új taggyűlést kell összehívni, amely
határozatképessége a jelenlévők számától függetlenül érvényes. Az elnökségválasztás
akkor érvényes, ha a szavazati jogú tagság legalább 50%-a szavazott. Ellenkező esetben
15 munkanapon belül meg kell ismételni a szavazást.
A szavazások lebonyolíthatók elektronikus úton is. Ebben az esetben minden
szavazati jogú tag a nyilvántartásban szereplő e-mail címéről adhatja le szavazatát.
Minden tag 1 szavazati joggal rendelkezik és csak egyetlen, előre bejelentett e-mail címről
szavazhat.
A szavazatokat az Elnökség által előre kiválasztott Felelősök összesítik, ellenőrzik
és továbbítják az Elnökségnek.

4. Évenkénti IBK találkozó
Az IBK minden évben - hagyományosan Dabas városban (ettől eltérő helyszín is
lehetséges) - találkozót tart. A találkozó egyben az IBK éves taggyűlése is. A találkozó
további célja a díjak, elismerő címek ünnepélyes átadása, neves vendégek meghívása és
előadások, bemutatók tartása, kiállítás szervezése. A találkozó lehetőséget biztosít a
személyes kapcsolattartásra, bélyegcserékre. Az éves találkozó egyben fórumot is jelent a
magyar filatéliai élet aktuális kérdéseinek, feladatainak megvitatására, javaslatok
kidolgozására.

5. IBK díj
Az IBK díját /továbbiakban „díj”/ az az IBK tag nyerheti el, aki erre az IBK-ért
végzett munkája alapján a tagság többségi véleménye alapján méltó.
Az IBK díj elismerő oklevelét az IBK éves találkozóján az IBK mindenkori Elnöke
adja át ünnepélyes keretek között, akadályoztatása esetén valamely elnökségi tag.
A díj elnyerésére a tiszteleti tagok nem jogosultak.
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A díj odaítélése:
o Az Elnökség az IBK találkozó előtt javaslatokat kér a tagságtól az IBK-díj jelöltjeire.
o Bármely felnőtt IBK tag tehet javaslatot a díjra érdemesnek tartott személyre,
jelölhető bármely IBK tag (kivéve a tiszteleti tagok), minden jelölt felkerül a
jelöltlistára.
o A jelöltek közül a tagság egyszerű szavazati többséggel dönt az IBK díj
odaítéléséről.
o Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek közt megismételt
szavazás dönt.
A díj előállítását és annak anyagi vonzatait az IBK biztosítja. A díjat elnyerők neveit
az IBK levelező listán és az IBK honlapján is fel kell tüntetni.

6. A Működési Szabályzat hatálya
A Működési Szabályzat elfogadása napjától lép életbe, visszavonásig érvényes, és a
korábbi Működési Szabályzat érvényét veszti. A Működési Szabályzatot közzé kell tenni
az IBK honlapján.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a MABÉOSZ alapszabálya, egyébként pedig a
mindenkor érvényben lévő Ptk. vonatkozó szabályozása az irányadó.

Csatlós Árpádné
Elnök
Gelle Péter
Alelnök

Szücs Károly
Alelnök
Vargáné Nagy Zsuzsa
Ellenőr

Kelt: 2011.09.16.
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