SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS
A szakosztály neve: Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya,
rövidítve: OISZ.
A szakosztály címe:
postacíme:
telefonszáma:
e-mail címe:
honlapjának címe:

1064 Budapest VI. Vörösmarty-u. 65, MABÉOSZ székház;
1387 Budapest, Pf. 4;
(361) 332-7300, fax: (361) 269-0620;
fistacomp@gmail.com;
www.mafitt.hu/fiscal.

A szakosztály logója az SZMSZ fejlécében használt kép, mely a szakosztálytól származó
dokumentumokban kötelezően használandó. A logót a vezetőség alkalmankénti értesítése esetén a szakosztály tagjai is használhatják a szakosztály működéséhez kapcsolható tevékenységük (pl. kiállítás, előadás tartása) során.
A szakosztály jogállása: a szakosztály a MABÉOSZ alapszabálya szerint önállóan működő,
az illetékköteles okmányokat, adó- és illetékbélyegeket, valamint azok tágabb rokoni körét
gyűjtők szakmai szervezete, amely gyűjtői kezdeményezésre alakult.

I. A SZAKOSZTÁLY GYŰJTÉSI ÉS ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEI, CÉLJAI.
1. A szakosztály a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden formájának, valamint a rokon területek kutatásával, valamint szakmai eladások, bemutatók, kiállítások szervezésével és propagálásával foglalkozik.
2. A szakosztály összefogja a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden formájának, valamint a rokon területek gyűjtőit, szervezi azok összejöveteleit, szakmai kapcsolatait,
adott esetekben cserelehetőségeit.
3. A szakosztály szakmai periodikát ad ki OKMÁNYBÉLYEG címmel, amely a tagság
folyamatos szakmai és szervezeti tájékoztatásán kívül a tagok legújabb kutatási eredményeihez és olvasói véleményéhez is publikációs lehetőséget nyújt. Ennek lehetőség
szerint negyedévenkénti előállítását a szakosztály tagjai oldják meg úgy, hogy a szakmai cikkeit a szakosztály honlapján hozzáférhetővé teszik. Ezen felül kívánságuk szerint és a lap évi négyszeri nyomtatott előállításának és eljuttatásának költségéhez az
előző év végéig hozzájáruló tagok az újságot postai úton, vagy személyes átvétellel is
megkapják.
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II. A SZAKOSZTÁLY SZERVEZETE.
1. A szakosztály szervezete:
a) szakosztályi közgyűlés,
b) szakosztályi vezetőség,
c) és a szakosztály küldötte.
2. A szakosztályi közgyűlés:
a) A közgyűlés a szakosztály legfőbb szerve, amelynek határozatképességét, a
szavazás módját illetően a MABÉOSZ alapszabályában e tárgyban foglaltak
szerint kell eljárni. A közgyűlés attól kezdve határozatképes, ha annak jelenléti
ívét a szavazati jogú tagok számának felénél több tagja írta alá személyesen,
vagy a vezetőséghez a közgyűlést megkezdésének időpontjáig eljuttatott írásos
meghatalmazottja révén. A határozatképesség a közgyűlés tartama alatt távozók miatt nem szűnik meg, mert a távozókat a továbbiakban a szavazásoktól
tartózkodónak tekintjük.
b) A közgyűlés a szakosztályt érintő kérdésekben elsősorban nyílt szavazással, a
személyesen, vagy meghatalmazott útján jelenlevő szavazati jogú tagok egyszerű szótöbbségével dönt, amiről a MABÉOSZ Elnökségét jegyzőkönyvben
tájékoztatja. A szakosztály gyakorlatában e szótöbbséget az adott kérdésre
adott igen és nem szavazatok közötti egyszerű különbség alapján számítjuk, figyelmen kívül hagyva a szavazásban részt nem vevőket, vagy tartózkodókat.
c) Személyi ügyekben való szavazás megelőzően a közgyűlést levezető elnöknek
a közgyűlés résztvevőitől meg kell kell kérdeznie, hogy erről titkos szavazást
tartsanak-e, és zárt szavazást kell elrendelnie, ha azt akár csak egyetlen szavazati jogú jelenlevő is kéri.
d) Az SZMSZ csak akkor változtatható meg, ha a szavazás időpontjában szavazati joggal rendelkező tagok legalább 2/3-a részt vett, vagy a határozat érvénybelépéséhez utólag egy hónapon belül írásos hozzájárulásukat adják.
e) A közgyűlést legalább évente egyszer a szakosztály elnöke hívja össze a honlapon és a szakosztályi periodikának legalább egy hónappal a meghirdetett
időpont előtt elérhetővé tett számában való közzétételével.
f) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha a szakosztályi tagok 10%-a,
vagy valamely vezetőségi tag azt írásban kéri, illetve az szakosztály elnöke az
ok megjelölésével azt indítványozza.
g) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben a vezetőség (a
résztvevő választása szerint akár elektronikus, akár postai úton való részvétellel) írásos szavazást is rendezhet. Ennek szabályait és határidejét szakosztály
honlapján kell meghirdetni és arról az e-mail címüket a tagnyilvántartás számára megadott tagokat e-mailben, a többit postai úton, a szavazás megnyitása
előtt legalább két héttel kell értesíteni.
3. A szakosztályi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, és módosítása.
b) Az elnök, a titkár és vezetőség további tagjainak megválasztása.
c) A szakosztályi küldött megválasztása.
d) A vezetőség előző naptári évről szóló beszámolójának elfogadása.
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e) A szakosztály éves programjának és a MABÉOSZ Elnöksége részére benyújtott
költségvetésének elfogadása (a szakosztály emellett rendelkezik párhuzamosan
saját külön költségvetéssel is, amelyet belügyének tekint.)
4. A szakosztályi közgyűlés működése:
a) A közgyűlésre a szakosztály tagjain kívül meg kell hívni a MABÉOSZ elnöksége képviselőjét.
b) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek eredetije a szakosztály
irattárában őrizendő és egy másolatát el kell küldeni a MABÉOSZ Elnökségének.
5. A szakosztály vezetősége:
a) szakosztály elnök
b) szakosztály titkár
c) vezetőségi tagok, szükség szerint további 1-3 fő
6. A szakosztály vezetőségét a szakosztály küldöttgyűlése választja meg 4 éves időtartamra, a szövetségi választások ciklusával azonosan. A lemondott, vagy elhalálozott
vezetőségi tagok helyére legfeljebb 1 főt lehet kooptálni. Új vezetőséget kell választani, ha az elnök lemond, vagy elhalálozik.
7. A szakosztály elnöke:
a) Irányítja a szakosztály tevékenységét, és érvényt szerez a szakosztályi közgyűlés határozatainak
b) Képviseli a szakosztályt a hasonló területen tevékenykedő nemzetközi filatelista szervezeteknél.
c) A közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, a következő évi programot és
költségvetési tervezetet.
d) Tisztségét díjazás nélkül látja el.
8. A szakosztály titkára:
Szervezi a szakosztály munkáját, elvégzi az adminisztratív feladatokat és a pénzügyi elszámolásokat. Az elnököt helyettesíti, ha erre megbízást kap tőle, vagy az
elnök tartós akadályoztatása esetén a vezetőség döntése alapján.
9. A szakosztály küldötte:
Szavazati joggal képviseli szakosztályát a MABÉOSZ Szövetségi Küldöttgyűlésén

III. A SZAKOSZTÁLY TAGSÁGA.
1. A szakosztálynak szavazati jogú, rendes tagja lehet minden olyan bélyeggyűjtő, aki
tagja a MABÉOSZ-nak. A szakosztály támogató tagja lehet minden olyan bélyeggyűjtő, aki a szakosztályi periodika előállításához adott évben hozzájárul.
2. A felvétel iránti kérelmet a szakosztály elnöksége bírálja el.
3. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteleti tagként kiemelkedő szaktudásuk alapján
olyan hazai és külföldi gyűjtőket, vagy korábbi senior tagjait akik (már) nem tagjai a
MABÉOSZ-nak. E személyek felvételét a szakosztályi közgyűlés elé kell terjeszteni
jóváhagyásra.
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4. A szakosztály tagjai névsorát minden év március 31-ig megküldi a MABÉOSZ Elnökségének.
5. A szakosztályi tagok jogai és kötelességei:
a) A szakosztály rendes tagjai szavazati joggal a szakosztályba való belépésüket
követő egy év elteltét követően rendelkeznek.
b) A támogató és tiszteleti tagok tisztségre nem választhatók, és a szakosztály
közgyűlésén szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vehetnek részt.
c) A tag köteles a MABÉOSZ tagságában bekövetkező esetleges változásról a titkárt legkésőbb a következő közgyűlés előtt tájékoztatni.
6. A szakosztályi tagság megszűnik:
a) A szakosztályból való kilépéssel (ami a vezetőség valamelyik tagja részére
írásban és szóban is közölhető, és amiről e tagnak a titkárt haladéktalanul értesítenie kell)
b) A tag halálával.
c) A MABÉOSZ-ból való kilépéssel; kivéve az illető újságunk előállításához az
adott évben hozzájárult: ez esetben titkárunk pártoló tagunkká sorolja át, amint
erről hiteles tájékoztatást kap.
d) A szakosztály közgyűlése által a vezetőség javaslatára elfogadott fegyelmi határozattal.

A Szakosztály közgyűlése elfogadta Budapesten, 2015. február 21-én.

A hitelesség céljából:
…………………………………..
Szücs Károly /elnök/
s.k.
Hitelesítők:

1.

………………………………….
Hodobay Andor
s.k.

2.

………………………………….
Moys Gyula
s.k.
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