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MEGHÍVÓ 

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE 

melyet 2018. szeptember 22-én, szombaton 10 órakor tartunk 

a Magyar Bélyeggyűjtők Házában 

(Budapest, VI. Vörösmarty u. 65. III. em. 302. terem) 

A megnyitó, és a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztást követően: 

NAPIREND: 

1./ A Jelölőbizottság jelentése a jelölésekről 

  Előterjesztő:Dalmadi Sándor a JB elnöke 

2./ A MABÉOSZ, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnökeinek megválasz-

tása 

  Előterjesztő: levezető elnök 

3./ A MABÉOSZ elnöksége, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak 

megválasztása 

  Előterjesztő: levezető elnök 

4./ Javaslat az Alapszabály módosítására 

  Előterjesztő: Szücs Károly ügyvezető 

5./ Javaslat a MABÉOSZ miskolci ingatlanának értékesítésére 

  Előterjesztő: Szücs Károly ügyvezető 

6./ Egyebek 

Határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlést 10 óra 30 percre összehívom. A 

megismételt küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal, a résztvevők számára tekintet 

nélkül határozatképes. 

A küldöttek a napirendhez a küldöttgyűlést megelőző 8. napig az elnökhöz írásban eljuttatott 

előterjesztéssel új napirendi pontot javasolhatnak, továbbá bármelyik napirendi ponthoz ész-

revételt, vagy javaslatot tehetnek, a MABÉOSZ SZMSZ 2 d.) és e.) és 3 d.) pontjai szerint. 

Budapest, 2018. augusztus 27. 

Mellékletek: Dunai Péter 

Az 1. és 4-5. napirendi pontok előterjesztési anyagai. elnök 

  



 

1. melléklet: A Jelölőbizottság által előterjesztett jelöltek 

 

A MABÉOSZ elnökére:    dr. Homonnay Géza. 

 

Az Felügyelő Bizottság elnökére:  Erőss Tamás 

    dr. Lővei György. 

 

Az Etikai Bizottság elnökére helyszíni jelölés lehetséges. 

 

Az Elnökség tagjaira 

 Bánás Artúr 

 Buday Ádám 

 Dán János 

 Erőss Tamás 

 Farkas István 

 dr. Hermann István 

 dr. Kovács László 

 Leitold László 

 Miklós László 

 Pukler Antal 

 Szücs Károly 

 Vihar Levente 

 

A Felügyelő Bizottság tagjaira 

 Dobák István 

 Haskó József 

  Ürmös Lóránt 

 

Az Etikai Bizottság tagjaira 

 Barabássy Miklós. 

 Filep László  

  Józsa Mihály 



 

2. melléklet: Javaslat a MABÉOSZ alapszabálya kiegészítésére 

 

A MABÉOSZ alapszabálya nem teszi lehetővé, hogy az elnökség, de akár más szervezeti 

egysége (kör, területi szervezet, szakosztálya stb.) valamely ügyben elektronikus úton is dön-

tést hozhasson. Ugyanakkor időnként előfordulnak olyan kérdések, amelyekben vita nélkül 

lehet dönteni és az Elnökség összehívása indokolatlan és hosszadalmas, költséges folyamat és 

a megadott határidőre az ülés összehívása sem lehetséges.(pl. személyi kérdések)  

 

A Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó rendelkezései szerint az alábbiak szerint 

hozható határozat távollévő tagok között:  

3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül] 

(1) Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen ha-

tározathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő 

megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számí-

tott legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az 

ügyvezetés részére. 

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és sza-

vazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali 

eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, 

amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szüksé-

ges lenne ülés tartása esetén. 

(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügy-

vezetésnek össze kell hívnia. 

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valam-

ennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beér-

kezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás 

eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határo-

zathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérke-

zik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

Tekintettel arra, hogy a küldöttgyűlés vonatkozásában nem indokolt a távollévő tagok közötti 

határozathozatal, de az elnökség és minden más szervezeti egység vonatkozásában igen, és az 

Alapszabály módosítása, kiegészítése nélkül szabályosan távollévők között határozatot hozni 

nem lehet, az Elnökség – a Felügyelőbizottság elnökével egyetértésében javasolja az Alap-

szabály 5.7. pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:  

„(2) Amennyiben valamely ügyben gyors döntéshozatal szükséges, az Elnökség és a Felü-

gyelő bizottság alkalmazhatja a Ptk. ülés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozó 3:20. § 

szabályait. 

(3) A jelen Alapszabály felhatalmazza a MABÉOSZ helyi és területi szerveit, szakosztályait, 

hogy helyi szinten döntsenek arról, hogy bekívánják-e iktatni a fenti rendelkezést Alapszabá-

lyaikban, SZMSZ-ikbe és azt alkalmazni kívánják taggyűléseikre, vagy vezetőségi üléseikre.” 



 

3. melléklet: Javaslat a MABÉOSZ Miskolci ingatlanának értékesítésére 

 

Egy miskolci társasházi lakásban levő területi irodánk működéséből 2017-ban 1.229 eft, 

2018 első félévében pedig 477 eft veszteség keletkezett. Az irodát emiatt idén júliustól 

bezártuk, de a veszteségforrás ezzel még nem szűnt meg teljesen, mivel a közös költség 

és további járulékos költségek miatt évi 272 eft költségünk így is megmarad.  Egy nem 

használt ingatlan állagromlása is jelentős, ezzel is számolva a további várható évi rend-

szeres vagyonvesztés mintegy 800 eft-ra becsülhető.  

 

Az ingatlan bérbeadásra évek óta fel volt kínálva egy ingatan-ügynökségnél. Érdemi ér-

deklődés ez idő alatt nem mutatkozott, ezért az értékesítése az egyetlen járható út a vesz-

teség megszüntetésre. A bevételből viszont finanszírozni tudnánk a székház fűtési rend-

szerének a kazánok élettartamának lejárta miatt már elodázhatatlan korszerűsítését, a fel 

nem használt összegből pedig, ami még mindig tízmilliós nagyságrendű lehet, a régóta 

elmaradt felújítási alapképzést legalább részben pótolni tudnánk, vagy a székház további 

energetikai korszerűsítésére fordíthatnánk (pl. az ablakok árnyékolására és hőszigetelésé-

re). A fűtéskorszerűsítési terv elkészíttetésére az idei költségvetésünkben van fedezet és 

erre már elnökségi határozat született. A kivitelezés pedig a jövő évben, a fűtési idény le-

zárulásával lenne indítható.  

 

A lakásról értékbecslés és energetikai tanúsítvány készült, ezek tartalma azonban jelenleg 

elemi üzleti érdekünkből nem publikus. Az idei jelentős áremelkedések miatt idén többen 

is érdeklődést mutattak az ingatlan megvételére. Egy jóváhagyó közgyűlési döntés esetén 

az ingatlan valószínűleg még idén, ingatlanközvetítő igénybe vétele nélkül értékesíthető 

lenne. 

 


