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MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) azoknak a
bélyeggyűjtőknek önkéntesen létrehozott szervezete, akik (amelyek) elfogadják
célkitűzéseit és azok megvalósítását tevékenységükkel előmozdítják.
Az 1922. június 12-én megalakult Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos
Szövetsége (MABEOSZ), 1952. február 24-től a bélyeggyűjtő szervezetek
összevonásával, Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) néven
egységes országos szervezetként működik.
A MABÉOSZ tagja a FIP-nek (Federation Internationale de Philatelie) és a FEPA-nak
(Federation of European Philatelic Association). A filatélia területén a FIP és a FEPA
vonatkozó szabályzata szerint kizárólagosan képviseli a magyar bélyeggyűjtést ezen
szervezetekben.

1.§.
Általános rendelkezések

1.A Szövetség
a) neve : Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
b) rövidített neve : MABÉOSZ
c) székhelye : 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
d) jelvénye : 10 mm átmérőjű körben, fekete alapon 7x5 mm méretű fehér
levélboríték, közepén pecsétviaszt jelképező piros ponttal, a
kör felett hármas karikában nemzeti színek.
e) honlapja: www.mabeosz.hu
2.A Szövetség jogi személy.
3.A Szövetség pártoktól független, pártoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.
4.A Szövetség önfenntartó egyesület, a bélyeggyűjtő körök és tagegyesületek
összefogó szervezete.
5. A Szövetség képviselője az elnök.
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2.§.
A Szövetség célja és tevékenysége

A Szövetség
a) Népszerűsíti és elősegíti a bélyeggyűjtést, filatéliai és más kulturális kiadványokat
bocsát ki, ápolja és fejleszti a magyar filatélia és kultúra hagyományait, képviseli a
tagok érdekeit.
b.) Képviseli a szervezett bélyeggyűjtőket a nemzetközi filatéliai szervezetekben és
azok rendezvényein és kapcsolatot tart a külföldi nemzeti filatéliai szervezetekkel.
c.) Kapcsolatot tart és együttműködik a Magyar Posta Zrt-vel, a Magyar Filatéliai
Tudományos Társasággal, valamint a filatéliát szolgáló intézményekkel,
szervezetekkel és alapítványokkal.
d.) Segíti az ifjúság kulturális és filatéliai nevelését.
e.) Kezdeményezi a filatelista érdekeket, célokat előmozdító alapítványok
létrehozását, segíti a kuratóriumok munkáját.
f.) Támogatja a tagegyesületeit, bélyeggyűjtő köreit, szakosztályait és
rendezvényeiket, és az Alapszabály szerinti szolgáltatásokat nyújtja.
g.) Gondoskodik országos, valamint bel- és külföldi nemzetközi kiállítások
megrendezéséről, illetve azokon való részvételről.
h.) Gondoskodik a Szövetség szakmai folyóirata rendszeres megjelentetéséről.
i.) Gondoskodik a filatelista szakkönyvtár működéséről és fejlesztéséről.
j.) Támogatja a filatelista tudományos és kutatómunkát, irodalmi tevékenységet.
k.)Tanácsot ad bélyeghagyatékok értékesítésénél.
l.) Gondoskodik a Szövetség honlapjának működtetéséről.

3.§.
A Szövetség tagsága

1. A Szövetség tagjai:
a.) a bélyeggyűjtő körök, báziskörök (továbbiakban körök)
b.) tagegyesületek.
2. Az 1/a - b) pont szerinti szervezetek tagjai egyben a szövetség tagjai is.
Bélyeggyűjtő körök tagjai lehetnek: természetes személyek, ezen belül külföldi
állampolgárok is, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságok, ha írásban kijelentik, hogy a Szövetség alapszabályát elfogadják, azt
magukra nézve kötelezőnek tartják, és tagdíjat fizetnek a küldöttgyűlés
határozatában foglaltak szerint.
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3. A tagegyesületek önálló jogi személyek, megalakulásukra és működésükre a
Polgárjogi Törvénykönyv, valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezései
vonatkoznak.
4. A bélyeggyűjtő körök a jelen alapszabályban foglaltak és saját belső szabályzatuk
alapján működnek.
5. A szervezetek tagságának feltétele, hogy az írásbeli felvételi kérelmet az
elnökség elfogadja. Az elnökség csak akkor teljesíti a felvétel iránti kérelmet,
ha a kérelmező szervezet írásban kijelenti, hogy a Szövetség alapszabályát
elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek tartja, és vállalja, hogy tagsága után
tagdíjat fizet, a küldöttgyűlés határozatában foglaltak szerint.
6 .A Szövetség nyilvántartja a bélyeggyűjtő köröket és a tagegyesületeket, valamint a
tagokat a köröktől, egyesületektől évente kötelezően kapott adatok alapján.
7. A Szövetség a tagokra vonatkozó adatokat (személyi adatokat) csak a tag
egyetértésével közölheti harmadik személlyel (1992. évi LXIII. tv. értelmében).
4.§.
Bélyeggyűjtő körök, Báziskörök
1.

Bélyeggyűjtő körök létrehozásához legalább öt személy szükséges, akik maguk
közül elnököt és ellenőrt – szükség esetén titkárt - választanak és kérik a
Szövetségbe való felvételüket. Tevékenységüket önállóan, a maguk által
megalkotott belső szabályok szerint végzik, személyi felelősséggel, a MABÉOSZ
Alapszabályával összhangban.
A tagsági felvételről és megszüntetéséről maguk döntenek a saját belső
szabályzatuk szerint. A tagnyilvántartásról is saját maguk gondoskodnak,
amelyet a Szövetségnek központi nyilvántartás céljából minden év április 30.-ig
kötelesek megküldeni.

2. a.) A megyei, fővárosi küldöttgyűlésre minden kör megkezdett 50 tagonként
egy küldöttet delegál.
b.) A Szövetségi Küldöttgyűlésre a 150 fő taglétszámot meghaladó kör,
valamint a báziskör 1 fő küldöttet közvetlenül delegál, akit a tagjai közül
választ, és regisztráltat a Szövetségnél.
3. A Báziskörök a területükön működő bélyeggyűjtő köröket fogják össze
önkéntes társulás alapján. Tagnyilvántartásukat, a tagdíjak beszedését, a
bélyegújdonság és a Bélyegvilág elosztását külön megállapodásban
rögzítettek szerint végzik.
4. A Báziskör létrehozásának feltétele az, hogy a kör a MABÉOSZ-nak írásban
jelezze, vállalja a 3. pont szerinti feladatok elvégzését, és tagsága a csatlakozó
körök tagságával együtt az 50 főt eléri.
5. A 3.§ 1. pontban felsorolt tagok javaslatot tehetnek a
MABÉOSZ kitüntetéseire, a kitüntetésre érdemes tagok személyére.

5
5.§.
Tagegyesületek
1. A tagegyesületek olyan önállóan szerveződő egyesületek, amelyek saját
alapszabályuk szerint önálló jogi személyként működnek az 1989. évi II. tv.
rendelkezései szerint.
2. Kérelmük alapján nyerhetnek felvételt a MABÉOSZ tagjai sorába.
A MABÉOSZ-szal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket a Szövetséggel
azonos alapelvek alapján kötött megállapodás tartalmazza.
3. A tagegyesületek a MABÉOSZ-on belüli jogaikat azt követően
gyakorolhatják, hogy a Szövetség elnöksége tagjai sorába azokat felvette és a
részükre az elnökség által megállapított tagdíjat befizették.
4. A tagegyesület a székhelye szerinti megyei ( fővárosi ) küldöttgyűlésbe
1 küldöttet delegálhat.
5. A tagegyesület a Szövetségi Küldöttgyűlésbe 1 főt delegál, akit a tagjai közül
választ és regisztráltat a Szövetségnél.
6.§.
A tag jogai és kötelességei

.
.

1. A tag joga:
a) Igénybe vegye a Szövetség által a tagok részére rendszeresített
szolgáltatásokat, amelyek körét és feltételeit az elnökség évente a
tárgyévet megelőző december 31.-ig állapítja meg és teszi közzé.
b) A Kiállítási Szabályzat szerint részt vegyen a Szövetség kiállításain,
valamint rendezvényein.
c) Szakmai tanácsokért a Szövetséghez forduljon.
d) A természetes személy küldöttként, szavazati joggal részt vegyen a
küldöttgyűlésen.
e) A természetes személy tag a Szövetség bármely tisztségére
megválasztható.
f) Javaslatokat, indítványokat tegyen a Szövetség munkájának jobbítása
érdekében.
g.) Jogosult az elnökségi ülések jegyzőkönyveit megtekinteni, és a MABÉOSZ
küldöttgyűléseinek jegyzőkönyvét és hanganyagát megtekinteni illetve
meghallgatni.
h) A tag 21 éves életkora betöltéséig jogosult ifjúsági tagdíj
fizetésére.
i.) A Szövetség bármely szervezetének tagja alanyi jogon vehet részt a ,
bármely szintű küldöttgyűlésen úgy, hogy sem tanácskozási, sem
szavazási jogosultságot nem kap azon.
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2. A tag kötelessége:
a) A Szövetség célkitűzéseit tiszteletben tartani, érdekeit szolgálni.
b) A küldöttgyűlés által előírt tagdíjat határidőig megfizetni, a Szövetség
többi tagjával együttműködni a Szövetség céljainak megvalósításában,
továbbá filatelista tevékenysége során az érvényes jogszabályok és a
bélyeggyűjtők által elvárt etikai követelmények szerint eljárni.
c) A Szövetség vagyonát védeni.
3. Tagsági jogait nem gyakorolhatja az a tag, aki (amely) tagdíjfizetési
kötelezettségének a felszólításban megadott határidőig nem tett eleget.
4. Külföldi tag a hatályos magyar jogszabályok megtartásával gyakorolhatja
jogait.
5. A tiszteletbeli tag kitüntetésben részesített személy nem köteles tagdíjat fizetni,
és a küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.

7.§.
A tagsági viszony megszűnése

1. A tagsági viszony megszűnik:
a) a természetes személy tag halálával
b) kilépéssel
c) törléssel.
2. a.) Kilépéssel szűnik meg a 3.§. 1/a-b) pont szerinti tagság, ha a tag az
elnökségnek írásban bejelenti kilépési szándékát. A tagsági viszony akkor
szűnik meg, amikor a bejelentést az elnökség megkapta.
b.) A természetes személy kilépési szándékát körének kell bejelentse.
Természetes személy tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a kör a
bejelentést megkapta.
3. Törléssel szűnik meg a tagsági viszonya a megszűnt szervezetnek, illetve a
tagnak, ha a tagsági kötelezettségeit tárgyévet megelőző december 31-ig
felszólítás ellenére sem teljesítette.
Törléssel szűnik meg tagsága annak a tagnak, amely a Szövetség céljaival össze
nem egyeztethető tevékenységet folytat. A törlésről az elnökség javaslatára a
Szövetségi Küldöttgyűlés határoz.
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8.§.
A Szövetség szervezete és működése
1. A Szövetség szervezete:
a. szövetségi küldöttgyűlés
b. megyei, fővárosi küldöttgyűlés
c. elnökség
d. ellenőrző és számvizsgáló bizottság
e. szakosztályok, szakbizottságok.

9.§.
Szövetségi küldöttgyűlés
1. A szövetségi küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb szervezete, amely a Szövetséget
érintő minden kérdésben dönthet.
2. A küldöttgyűlést az elnökség határozata alapján a Szövetség elnöke hívja össze.
Az ülés megkezdése előtt a résztvevők jogosultságát ellenőrizni kell.
3. Évenként beszámoló küldöttgyűlést, és négyévenként
küldöttgyűléssel egybekötött tisztújító küldöttgyűlést kell tartani.

a

beszámoló

4. Az elnökség - bármely tagja javaslatára - 2/3-os szavazattöbbséggel hozott döntés
alapján, a cél és indok megjelölésével, rendkívüli küldöttgyűlés összehívását
rendelheti el.
5. Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság írásbeli indítványára, illetőleg a küldöttek
10%-ának írásbeli javaslatára - a cél és indok megjelölésével is - össze kell hívni a
rendkívüli küldöttgyűlést.
6. A küldöttgyűlésre meg kell hívni
1./ Szavazási jogosultsággal:
a.) a megyei, fővárosi küldöttgyűlés elnökeit, és a delegált
küldötteket
b.) az elnökség tagjait,
c.) az ellenőrző és számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait,
d.) a szakosztályok elnökeit és az Országos Ifjúsági Bizottság ( OIB )
elnökét.
A szavazási jogosultság nem átruházható.
2./ Tanácskozási jogosultsággal:
a.) a tiszteletbeli tagokat,
b.) a szakbizottságok elnökeit,
c.) az elnökség által megnevezetteket,
d.) azokat a tagokat, akiknek ez irányú írásbeli kérelmét az elnökség
elfogadta.

8
10.§.
A szövetségi küldöttgyűlés hatásköre

1. A szövetségi küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:
a) az alapszabály és a választási rend elfogadása és módosítása, Etikai Bizottság
létrehozása.
b) a Szövetség elnökének, az elnökség 8 tagjának, az Ellenőrző és Számvizsgáló
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása a hatályos
szabályozás szerint, titkos szavazással.
c) a Szövetség hosszú-, közép- és rövid távú feladatainak meghatározása az
elnökség javaslata alapján,
d) a Szövetség és az elnökség munkájáról szóló beszámoló megvitatása,
elfogadása,
e) az éves pénzügyi terv, valamint az éves mérlegbeszámoló megvitatása és
elfogadása,
f) a természetes személyek szövetséghez befizetendő tagdíjának megállapítása.
g) ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről, illetőleg a Szövetség tulajdonában
lévő ingatlanok elidegenítéséről döntés,
h) az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság éves jelentésének megvitatása és
elfogadása,
i) a tiszteletbeli tagok megválasztása, a tiszteletbeli tagság visszavonása,
j) a küldöttgyűlés napirendjének elfogadása, módosítása.

11.§.
Megyei, fővárosi küldöttgyűlés

1. A megyei, fővárosi küldöttgyűlés a körök küldötteinek fóruma. Évente legalább
egy alkalommal ülésezik – a Szövetség küldöttgyűlését megelőző
időpontban.
2. Legalább három tagú elnökséget választ a megye köreinek küldöttei
köréből. A báziskör és a tagegyesület nélkül számított minden 100 főt meghaladó
taglétszám alapján egy tagküldöttet delegálhat a Szövetség
küldöttgyűlésébe. Küldötteit beszámoltatja, indokolt esetben visszahívhatja.
3. A felmerülő filatéliai problémákat, igényeket megtárgyalja és
küldöttei útján továbbítja a Szövetség elnökségéhez, küldöttgyűléshez szóban,
illetőleg írásban.
4. Véleményezi a beérkezett kitüntetési javaslatokat. Javaslatokat tehet a vándordíjak
odaítélésére, és a tiszteletbeli tagok megválasztására.
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12.§.
Az elnökség

1. Az elnökség a Szövetség testületi irányító szervezete. Első ülésén tagjai sorából két
alelnököt választ.
2. Az elnökség üléseit legalább kéthavonta tartja, üléseire minden esetben meg kell
hívni az ellenőrző és számvizsgáló bizottság elnökét, az ügyvezetőt, és a szakmai
folyóirat felelős szerkesztőjét, szükség esetén egyéb meghívottakat, akik
tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen.
3. Az elnökség feladat- és hatásköre:
a) két küldöttgyűlés között szervezi és operatív módon irányítja a Szövetség
tevékenységét, éves beszámolót készít, és a küldöttgyűlés elé terjeszti,
b) irányítja a Szövetség ügyviteli apparátusának munkáját az ügyvezető útján,
c) dönt a tagegyesületek csatlakozási kérelméről, bélyeggyűjtő körök,
szakosztályok nyilvántartásba vételéről és szakbizottságok létrehozásáról,
d) dönt a Szövetség tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról,
e) dönt a Szövetség nemzetközi kapcsolatairól, kijelöli a külföldi kiállítások
megbízottait, határoz a külföldi kiállításokon való részvételről, és
engedélyezi az esetleges külföldi kiküldetésekhez az anyagi hozzájárulást,
f) beszámoltatja a szakosztályokat, és az általa létrehozott szakbizottságokat,
g) pályázatot ír ki, és elbírálja a szakmai folyóirat felelős szerkesztői és a
Szövetség ügyvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatokat,
h) a Szövetség ügyvezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, a
szakmai folyóirat felelős szerkesztője tekintetében pedig a szakmai
felügyeletet,
i) megalkotja – az alapszabály és a választási rend kivételével – a
szövetség szabályzatait és azok módosításait,
j.) a küldöttgyűlés elé terjeszti – véleményezve – a 10. §-ban
meghatározott ügyekben hozzá benyújtott valamennyi javaslatot,
k.) évente legalább egyszer tájékoztatja a megyei küldöttgyűlések elnökeit a
Szövetségi Küldöttgyűlést megelőzően,
l.) országos és nemzetközi kiállítások rendezéséről dönt.,
m.) meghatározza a Szövetség szolgáltatásainak körét,
n.) kitüntetéseket, vándordíjakat adományoz,
o.) megállapítja az elnök költségtérítését.
p.) az elnökség az üléseiről tájékoztatást ad a szakmai folyóiratában.
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13.§.
Az elnök

1. Az elnökség tevékenységét az elnök irányítja, akit a szövetségi küldöttgyűlés
választ 4 évi időtartamra.
2. Az elnök képviseli a Szövetséget. Akadályoztatása esetén általa vagy az elnökség
által megbízott alelnök helyettesíti.
Az elnök képviseleti jogát egyes ügyekre, az ügyek meghatározott körére, az
elnökség tagjaira, a Szövetség dolgozóira írásban átruházhatja.
3. Az elnök:
a) kiemelt feladata a kapcsolattartás a Magyar Posta Zrt.-vel, más állami és
társadalmi szervezetekkel, valamint a nemzetközi bélyeggyűjtő
szervezetekkel,
b) gondoskodik a Szövetségi küldöttgyűlés és az elnökségi ülések
összehívásáról,
c) elkészíti az elnökség munkarendjét, és szervezi munkamegosztását,
d) két elnökségi ülés között irányítja a Szövetség tevékenységét,
e) a szakmai folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke.
4. Az elnök tisztségét társadalmi munkában látja el.

14.§.
Ellenőrző és számvizsgáló bizottság

1. Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság a szövetségi küldöttgyűlésnek
alárendelt szerv. A bizottság elnökből és két tagból áll.
a) felügyeli az elnökség alapszabályszerű működését, a Szövetség ügyviteli
szervezetének munkáját,
b) ellenőrzi a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodását, valamint az
éves mérleg helyességét,
c.) esetenként célvizsgálatokat tart saját kezdeményezésére vagy a
szövetségi küldöttgyűlés, illetve az elnökség felkérése alapján.
2. Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság megállapításairól írásbeli jelentést
készít, amelyet az elnökségnek bemutat és a küldöttgyűlés elé terjeszt.
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15. §.
Szakosztályok, szakbizottságok

1. A szakosztályok: az egyes meghatározott gyűjtési ágazatokat művelő körök és
Szövetségi tagok önkéntes szakmai tömörülései. A szakbizottságok: az elnökség
által, a bélyeggyűjtési tevékenység segítésére létrehozott szakmai szervezetek.
2. A szakosztályok és szakbizottságok legalább három tagú vezetőséget
választanak tagjaikból. Belső szabályzatukat a Szövetség Alapszabályával
összhangban maguk alkotják meg, melyet a Szövetség elnöksége hagy jóvá.
Tevékenységüket személyi felelősséggel végzik, és tevékenységükről évente
beszámolnak a Szövetség elnökségének.
3. A szakosztályok részben önálló pénzügyi gazdálkodást a hatályos jogszabályok, a
Szövetség pénzügyi szabályai, ill. a Szövetség elnökségével megkötött
megállapodás szerint végezhetnek.
4. Az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) a Szövetség kiemelt szakbizottsága.
5. Az OIB és a szakosztályok javaslatot tehetnek Szövetségi kitüntetésekre, díjakra.

16. §.
A Szövetség ügyviteli szervezete, ügyvezető igazgató (ügyvezető)

1. Az ügyviteli szervezet a Szövetség adminisztratív szervezete. Vezetője az
ügyvezető igazgató (továbbiakban: ügyvezető), aki a munkakörét pályázat útján
nyerheti el, határozatlan időre szólóan, próbaidő kikötésével.
2. Az ügyvezető :
a) vezeti, és ellenőrzi a Szövetség munkavállalóinak munkáját, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és teljesíti a munkáltatói kötelezettségeket,
b) gondoskodik a Szövetség jóváhagyott pénzügyi tervének a hatályos
pénzügyi jogszabályok szerinti végrehajtásáról,
c) előkészíti és jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti az ügyviteli szervezet
működési rendjét tartalmazó szabályzat tervezetet,
d) a költségvetésnek megfelelően gondoskodik a Szövetség anyagi és tárgyi
működési feltételeiről, az ügyvitelről, és az iratvédelemre valamint az
adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról,
e) kapcsolatot tart a megyei, fővárosi küldöttgyűlés vezetőivel,
f) gondoskodik a Szövetség működését segítő pályázatok készítéséről,
g) gondoskodik a MABÉOSZ honlapjának működtetéséről.
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17. §.
A szakmai folyóirat felelős szerkesztője

1. A szakmai folyóirat felelős szerkesztője munkakörét pályázat útján nyeri el.
2. A felelős szerkesztő:
a) önállóan dönt a szakmai folyóirat tartalmáról,
b) szerkeszti a lapot,
c) munkájában a szerkesztőbizottság segíti, munkájáról az elnökségnek
számol be.

18. §.
Választások rendje

1.

A körök, szakosztályok, megyei, fővárosi küldöttgyűlések vezetőinek, a
Szövetség elnöksége és az ellenőrző és számvizsgáló bizottsága, elnökének és
tagjainak, valamint a küldötteknek a megbízatása négyévi időtartamra szól.
Megválasztásuk egyszerű szavazattöbbséggel, az
elnökség, az elnök, valamint az ellenőrző és számvizsgáló bizottság
elnökének és tagjainak megválasztása titkos szavazással történik.
2. A testületi ülések akkor határozatképesek, ha a szavazásra jogosultak több mint
50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén –kivéve az elnökségi ülést –
másik időpontra összehívott újabb ülés, az eredeti napirend tekintetében, a
szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes.
3. A választott testületek tagjait az őket megválasztó testületek – indokolt
esetben – a választási szabályzat szerint visszahívhatják.
4. A körök, szakosztályok a beszámoló gyűléseiken kötelesek megvizsgálni, hogy a
szavazásra jogosultság fennáll-e (pl. tagdíj befizetés). A megyei (fővárosi)
küldöttgyűlések a tanácskozásukon megjelentek tekintetében a szavazásra
jogosultságot (tagdíj befizetés) ugyancsak kötelesek vizsgálni. Amennyiben a
vizsgálat eredményeként az Alapszabály rendelkezéseitől eltérést észlelnek, úgy
egyidejűleg kötelesek intézkedni a szükséges számú küldött visszahívására,
illetve új küldött választása iránt.
5. A Szövetség tisztségviselőinek megválasztási rendjét a küldöttgyűlés fogadja el.
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19. §.
Testületi ülések

1. A közgyűléseket és küldöttgyűléseket az elnök, vagy javaslatára a testület által
megválasztott tag vezeti le. Jegyzőkönyvvezetőt és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt
kell választani nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel.
2. A körök, szakosztályok, szakbizottságok éves beszámoló taggyűléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Ugyancsak jegyzőkönyvet kell készíteni olyan egyéb
ülésekről, amelyeken határozathozatal történik. A küldöttgyűlésekről, az elnökség
üléséről, az ellenőrző és számvizsgáló bizottság üléséről minden esetben
jegyzőkönyvet kell készíteni.
3. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen:
- a megjelent tagok, küldöttek számát, azt, hogy az ülés határozatképes-e, a
megtárgyalt ügyek rövid összefoglalását, és a hozott határozatokat
(döntéseket), a szavazás eredményét.
- a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető; a küldöttgyűlésről
készült jegyzőkönyvet a küldöttgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető
és két hitelesítő írja alá.
4. A testület határozatait nyílt szavazással, a jelenlevők egyszerű szótöbbségével
hozza.
Névszerinti szavazást akkor kell tartani, ha erről a testület úgy dönt.
5.

A testületi ülések jegyzőkönyveibe az érintett tag betekinteni
jogosult az adatvédelmi szabályok figyelembevételével.

20. §.
A Szövetség vagyona és gazdálkodása

1.

A Szövetség a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és
vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelően, éves pénzügyi terv
alapján működik. Bevételi forrásai: tagdíjak, helyiségbérleti díjak, pályázat
útján elnyert pénzeszközök, költségtérítések, közérdekű
kötelezettségvállalások formájában tett felajánlások, kiadványok
értékesítéséből befolyt összegek és egyebek.
Éves pénzügyi tervét a küldöttgyűlés hagyja jóvá, végrehajtását az ellenőrző
és számvizsgáló bizottság ellenőrzi.

2.

A Szövetség vállalkozói, üzleti tevékenységet is folytathat.

14

21. §.
Vegyes rendelkezések

1. Az Alapszabályt a MABÉOSZ 2009. november 14. napján tartott Küldöttgyűlése
elfogadta. Ezzel egyidejűleg a korábbi – 2000.május 13-án elfogadott és többször
módosított – Alapszabály hatályát veszti.
2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. tv., a Polgárjogi
Törvénykönyv rendelkezései és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2009. november 14.

Kurdics Sándor
A MABÉOSZ elnöke

Kolozsváry Géza
a MABÉOSZ ügyvezető igazgatója

