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Tájékoztatók - február 

A MABÉOSZ megújítás alatt álló honlapjának most már hamarosan várható indításáig az elnökségi 
ülések jegyzőkönyvének az elnökség ülésen résztvevő tagjai aláírásával hitelesített teljes szövege 
a könyvtárban ismerhető meg. 

A 2018. évi tagdíjak befizetése január 31-én lejárt. Bár ez évközben is pótolható, kérjük, legyenek 
figyelemmel arra, hogy az idén esedékes tisztújításban szavazati joggal csak 2018. évi tagdíjukat ren-
dezett tagjaink vehetnek részt. 

A kiemelt tagdíj 8, az alaptagdíj 5, az ifjúsági tagdíj 1 ezer forint, idén is változatlanul. Ezen felül ön-
kéntesen be lehet fizetni 500 forintot vagy ennél magasabb összeget, amit „a MABÉOSZ támogatásá-
ért” hátoldali felirattal megköszönő emlékívvel honorálunk. Az emlékíveket nem postázzuk, azokat a 
kör ügyeit intézők – akár két évig visszamenően is – a szolgáltatási csoport nyitvatartási idejében, 
csak személyesen, aláírásukkal igazolva vehetnek át. 

Az elnökség felkéri a delegáló szervezeti egységeket, hogy éves küldött-, illetve közgyűlésükön vá-
lasszanak újra küldöttet a következő négy évre, aki először a januári elnökségi határozatok szerinti 
május végi küldöttgyűlésen látja el képviseletüket. Minden, küldött delegálására jogosult szervezeti 
egység februárban írásos értesítést kap a tavalyi taglétszámától függő, általa delegálható küldöttek 
számáról. 

A MABÉOSZ székházban továbbra is kedden és csütörtökön délután 10–18 óra között, vasárnap 8-12 
óra között tartunk cserenapot, amikor erre termeket nyitunk meg az első három emeleten. A Szövet-
ség rendezvényeire a belépés továbbra is ingyenes, az éremgyűjtők azonban a nekünk fizetett terem-
bérleti díj fedezésére rendezvényeiken belépőt szedhetnek. A székházban a háznagynál MABÉOSZ 
tagok alkalmankénti fizetés esetén 600 forintért foglalhatnak asztalt. A havi 2.500 forintos bérleti díja 
éves, vagy féléves előrefizetés esetén évi szinten 25.000 forint. 

Az ügyviteli szervezet létszámának további csökkentése miatt a pénztár hétfői nyitva tartását sajnos 
rövidítenünk kell. Kérjük a székházba pénztári elszámolásra jövőket, vegyék figyelembe hogy 2018. 
március 1-től a pénztárat csak hétfő 12–15.30 ,kedd 11–15.30 és csütörtök 10–15.30 között tudjuk 
nyitva tartani. A könyvtár változatlanul, szerdán 10–14 és csütörtökön 14–18 óra között látogatható. 

Az ügyvezetéssel megbízott szervezeti titkár hetente kétszer tart fogadóórát, amire a titkárságon 
személyesen a IV.emeleten, telefonon a 06 (1) 3328-359 számon, vagy e-mail útján: 
titkarsag@mabeosz.hu, előre egyeztetett időpontokra lehet bejelentkezni kedden 11-12 óra, és pén-
teken 13-14 óra között, – hogy más is szóhoz jusson - 5-5 perc időtartamra. 

Köszönettel várjuk tagjaink publikációit filatéliával kapcsolatos témákban folyóiratunkba, a Bélyegvi-
lágba, melynek lapzártája az előző hónap közepén, 15-e körül van. 

mailto:titkarsag@mabeosz.hu


Tájékoztatók - március 

A köri napjukat a székházban tartó körök (Központi, VII. ker., XIV. ker) az április első hetére eső Hús-
vét hétfő helyett a harmadik héten, április 16-án várják tagjaikat. 

Március 10-től ismét üzemel a www.mabeosz.hu címen honlapunk, ahol az elnökségi ülések határo-
zatai a „Magunkról” menüben levő Határozatok tárában ismerhetők meg – a következő elnökségi 
ülésen történő hitelesítést követően a könyvtában nyomtatva is megtalálható jegyzőkönyvekkel 
együtt.  

Az új honlapra az előző rendszerből származó regisztrációkból a neveket és e-mail címeket átvettük. 
Mivel egy e-mail címről csak egyszer lehet regisztrálni, nekik regisztrálás helyett az első bejelentke-
zéshez az „Új jelszó kérése” funkciót kell használniuk. Aki a bejelentkezés után megjelenő személyi 
adatlapján a tagkönyvszámát is megadja, az érvényes idei tagdíjbefizetésének néhány munkanapon 
belüli ellenőrzése után a honlap „Online Bélyegvilág” részében hozzáférést kap a Bélyegvilág másutt 
elektronikus formában nem látható legfrisebb három lapszámához is. 

Az elnökség februárban már felkérte a delegáló szervezeti egységeket, hogy április 15-ig éves kül-
dött-, illetve közgyűlésükön válasszanak újra küldöttet a következő négy évre, aki először a májusi 
küldöttgyűlésen látja el képviseletüket. Kérjük a delegáló szervezeti egységeket, hogy küldötteik ne-
vét és elérhetőségét április 16-ig küldjék meg a MABÉOSZ titkárságának. Lapunk februári számában 
erről téves információ jelent meg, amelyért elnézést kérek. Amennyiben tiszteleti tagra is tesznek 
javaslatot, azt legkésőbb április 26-ig küldjék meg, mivel ezeket szintén a Küldöttgyűlés elé kell ter-
jeszteni. További kitüntetési javaslatok a júniusi HUNFILÁ-ra azonban legkésőbb június 15-ig még 
figyelembe vehetők lesznek. 

A MABÉOSZ székházban továbbra is kedden és csütörtökön délután 14–18 óra között tartunk csere-
napot, amikor erre termeket nyitunk meg az első három emeleten. A székházban csereasztalok havi 
díja 2.000 Ft (ami lapunk előző számában sajnos téves összeggel jelent meg), szekrények 2.500 forin-
tért bérelhetők a háznagynál. Éves előre fizetés esetén csak 10 havi díjat kell megfizetni.  

Az ügyviteli szervezet létszámának csökkentése miatt betegség esetén helyettesítésre márciustól 
nincs módunk. Kérjük a székházba pénztári elszámolásra érkezőket, hogy utazásuk előtt ellenőrizzék 
honlapunk hivatalos közlemények rovatában, vagy ha erre nincs módjuk, akkor a titkárság telefon-
számán, hogy a szolgáltatás, vagy a pénztár betegség miatt nincs-e aznap zárva. Az emiatt esetleg 
előforduló kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. 

Köszönettel várjuk tagjaink publikációit filatéliával kapcsolatos témákban folyóiratunkba, a Bélyegvi-
lágba, melynek lapzártája az előző hónap közepén, 15-e körül van. 

A MABÉOSZ megkímélt állapotú, OPEL Astra G Caraván, 11 éves, 85 ezer kilométert futott személy-
gépjárműve, benzinüzemű 1364 cm3-es motorral, kisebb sérülések miatt javítandó első spoilerrel, 
négy nyári és két téli gumival és kormányzárral eladó. A jármű megtekinthető a MABÉOSZ épületé-
ben levő garázsban. Az ajánlatokat zárt borítékban az ajánlattevő adataival és az ajánlat összegével 
április 3-ig a titkárságra kell eljuttatni. A borítékokat két elnökségi tag jelenlétében másnap bontjuk 
fel, és a legkedvezőbb ajánlattevőt értesítjük az eredményről az ajánlatban megadott elérhetőségén. 

Tájékoztatók - április 

 

Március 10-től ismét üzemel a www.mabeosz.hu címen honlapunk, ahol az elnökségi ülések határo-
zatai a „Magunkról” menüben levő Határozatok tárában ismerhetők meg, a következő elnökségi ülé-
sen történő hitelesítést követően a könyvtárban nyomtatva is megtalálható jegyzőkönyvekkel 
együtt. 

http://www.mabeosz.hu/
http://www.mabeosz.hu/


 Az új honlapra az előző rendszerben történt regisztrációkból a neveket és e-mail címeket átvettük. 
Mivel egy e-mail címről csak egyszer lehet regisztrálni, nekik az első bejelentkezésükhöz az „Új jelszó 
kérése” funkciót kell használniuk.  

Aki a bejelentkezés után megjelenő személyi adatlapján a tagkönyvszámát is megadja, az érvényes 
idei tagdíjbefizetésének néhány munkanapon belüli ellenőrzése után a honlap „Online Bélyegvilág” 
részében hozzáférést kap a Bélyegvilág másutt elektronikus formában nem látható legfrissebb három 
lapszámához is.  

A honlap minél tartalmasabbá és vonzóbbá tételéhez az igazgato@mabeosz címre minden ötletet és 
további önkéntes munkát köszönettel veszünk. Az ebben való közreműködés csak alapvető számító-
gép-használati felkészültséget igényel, és a technikai feltételek is adottak. 

Akik tiszteleti tagra is tesznek javaslatot, azt legkésőbb április 26-ig küldjék meg, mivel ezeket szintén 
a Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni. További kitüntetési javaslatok a júniusi HUNFILÁ-ra azonban leg-
később június 15-ig még figyelembe vehetők lesznek. A javaslatoknak meg kell felelniük a honlapon a 
szabályzatok közt megtalálható kitüntetési szabályzatban előírt feltételeknek, közvetlen webcím: 
http://mabeosz.hu/kituntetesi-szabalyzat 

Májusban várható a magyar bélyegkatalógus II kötetének megjelenése, mely a MABÉOSZ-on keresz-
tül sajnos ismét nem, csak a kereskedőknél és árverezőházaknál lesz beszerezhető. A kereskedőknek 
ajánlott ár az I kötetnél jóval alacsonyabb példányszám miatt 9.900 forint. Tartalma helyi kiadások; 
magánposták; IPH; gépi bérmentesítő lenyomatok; katonai és tábori posta; díjjegyes és értékjegyes 
postai nyomtatványok; kötelezettségjegyek (köztük az illetékbélyegek). Akinek most nem sikerül be-
szereznie, az hosszabb ideig várhat majd, mert a kiadó a II. kötet kiadását az I. kötetnél jelenleg csak 
ritkábban tervezi. 

Az ügyviteli szervezet létszámának csökkentése miatt betegség esetén helyettesítésre márciustól 
nincs módunk. Kérjük a székházba pénztári elszámolásra érkezőket, hogy utazásuk előtt ellenőrizzék 
honlapunk hivatalos közlemények rovatában, vagy ha erre nincs módjuk, akkor a titkárság telefon-
számán, hogy a szolgáltatás, vagy a pénztár betegség miatt nincs-e aznap zárva. Az emiatt esetleg 
előforduló kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. 

Tájékoztatók - május 

 

A köri felelősök a központ szolgáltatási csoportjánál e hónaptól kezdve vehetik át a tavaly beküldött 
tagsági adatlapokért ígért ajándékcsomagokat, melyek könyvet, érmet és egy ajándék emlékívet tar-
talmaz. 

A tavaly novemberi HUNFILA 2016 bronz és ezüst érmeinek maradékkészlete erősen korlátozott 
mennyiségben a szolgáltatási csoportnál darabonként 2 ezer forintért megvásárolható. 

Márciustól újra üzemel a www.mabeosz.hu címen honlapunk, ahol az elnökségi ülések határozatai a 
„Magunkról” menüben levő Határozatok tárában ismerhetők meg, a következő elnökségi ülésen tör-
ténő hitelesítést követően a könyvtárban nyomtatva is megtalálható jegyzőkönyvekkel együtt. 

 Az új honlapra az előző rendszerben történt regisztrációkból a neveket és e-mail címeket átvettük. 
Mivel egy e-mail címről csak egyszer lehet regisztrálni, nekik az első bejelentkezésükhöz az „Új jelszó 
kérése” funkciót kell használniuk. Aki a bejelentkezés után megjelenő személyi adatlapján a tag-
könyvszámát is megadja, az érvényes idei tagdíjbefizetésének néhány munkanapon belüli ellenőrzé-
se után a honlap „Online Bélyegvilág” részében hozzáférést kap a Bélyegvilág másutt elektronikus 
formában nem látható legfrissebb három lapszámához is.  

Aki nem esetleg ismeri tagsági könyve számát, kérdőjelet tehet a tagsági szám mezőbe. Ez esetben a 
neve valamint tagnyilvántartásnak megadott elérhetőségei alapján ezt megpróbáljuk azonosítani. Ha 

http://www.mabeosz.hu/


tagsági szám megadása ellenére sem fér hozzá a MABÉOSZ tagoknak szánt oldalainkhoz, ennek az ide 
évre való tagdíjbefizetés nyilvántartásunkból való hiánya az oka. A tagsági viszony ellenőrzése emiatt, 
pl. év közbeni tagdíjbefizetés esetén újra kérhető a felhasználói adatlapján a jelszó alatti levő „Ellen-
őrzendő” szó előtti négyzet bejelölésével. 

A tiszteleti tagok idei jelölése már végleges, de a kitüntetési javaslatok a júniusi HUNFILÁ-ra legké-
sőbb június 15-ig még figyelembe vehetők lesznek. A javaslatoknak meg kell felelniük a honlapon a 
szabályzatok közt található kitüntetési szabályzatban előírt feltételeknek. 

Május elején jelenik meg a magyar bélyegkatalógus II kötete, mely csak a kereskedőknél és árverező-
házaknál lesz beszerezhető. A kereskedőknek ajánlott ár az I. kötetnél sokkal alacsonyabb példány-
szám miatt 9.900 forint. 

Az ügyviteli szervezet létszámának csökkentése miatt betegség esetén helyettesítésre márciustól 
nincs módunk. Kérjük a székházba pénztári elszámolásra érkezőket, hogy utazásuk előtt ellenőrizzék 
honlapunk hivatalos közlemények rovatában, vagy ha erre nincs módjuk, akkor a titkárság telefon-
számán, hogy a szolgáltatás, vagy a pénztár betegség miatt nincs-e aznap zárva. Az emiatt esetleg 
előforduló kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. 



Tájékoztatók - június 

 

Postai ajándék az újdonságvásárlóknak és a jubilálóknak 

A MABÉOSZ tagjainak erkölcsi elismerése érdekében a Magyar Posta az idén többféle ajándékban is 
részesíti tagjainkat az alábbiak szerint. 

1. Újdonságvásárló tagjaink 2017. évi hűségének elismerése: 

Azok a tagok, akik a 2017. évi MABÉOSZ tagdíjat megfizették és szövetségünkön keresztül, bélyeg-
gyűjtőkörüknél a 2017. évi összes bélyegújdonság alapváltozatát, vagy az összes első napi borítékot 
megvásárolták, egyedi ajándékban részesülnek. Az ajándékot a Magyar Posta nem árusítja, ahhoz 
csak az előzőek szerinti feltételeket teljesítő MABÉOSZ tagok juthatnak hozzá. 

A köri felelősök már e hónaptól átvehetik ezt az igen alacsony példányszámú, speciális filatéliai aján-
dékot a MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjánál (MABÉOSZ székház V. emelet). Az érintett tagok 
a bélyegköröknél, és aláírásukkal igazolva, átvételi elismervény ellenében vehetik át az ajándékot. Az 
átvételeket igazoló jegyzéket az át nem vett példányokkal együtt a köröknek október 31-ig vissza kell 
jutatni a központi szolgáltatási csoporthoz. 

2. Jubiláló tagjaink hűségének elismerése: 

A bélyeggyűjtés hosszú távú elhivatottságot és kitartást igényel az igazi filatelistától. Ezen elhivatott-
ság elismeréseként a 2018. évben 25 és 50 éves MABÉOSZ tagviszonyukat ünneplő tagjaink, a szerve-
zett bélyeggyűjtésben való részvételük elismerésekén egy további ajándékban is részesülnek. Tekin-
tettel azonban arra, hogy sok tagunk már több mint 50 éves tagviszonnyal rendelkezik, ezért az idei 
évben ők is részesülnek az ajándékban. A jubileumi ajándékokat a Magyar Posta képviselője – egy új 
hagyományt teremtve - az idei bélyegnapi ünnepségen adja át a MABÉOSZ és ezzel együtt jelképe-
sen, az érintett tagjaink részére. 

A köri felelősök így ezekhez legkorábban csak július 10-e után juthatnak hozzá, szintén a központi 
szolgáltatási csoportnál. Az átvétel aláírással való igazolása egy második listán ez esetben is szüksé-
ges, szintén október 31-ig tartó elszámolási határidővel, tehát e kétféle ajándék eljuttatását a címzet-
tekhez célszerű lesz a köröknél együtt intézni.  

Tekintettel arra, hogy a Posta felé az átvett és kiosztott példányok vonatkozásában idei elszámolási 
kötelezettségünk van, ezért kérem, hogy az ajándékok átvételi elismervény aláírása ellenben történő 
átadásának, a maradvány példányok visszaküldésének határidejét mindenki tartsa be. 

Információk a HUNFILA 2018 megközelítéséhez 

Mivel a Nagykőrösön rendezett HUNFILA 2018 kiállítás és a bélyegnap helyszíne, a Toldi Miklós Élel-
miszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Ceglédi út 27. szám alatti helyszíne a nagy-
kőrösi pályaudvartól 2,2 km-re van, ezért a reggel 9, valamint 10 órára érkezők elé június 29-én pén-
teken a megnyitó napján, és július 1-jén vasárnap, a bélyegnapi ünnepség napján térítésmentesen 
igénybe vehető 30 fős különbuszokat küldünk. Szükség esetén a buszok többször is fordulnak a vas-
útállomás és a kiállítás helyszíne között. A más időpontban érkezni szándékozóknak a Cegléd-
Kecskemét közti helyközi buszjáratot ajánljuk. Erre az óránként közlekedő járatra a ceglédi vasútál-
lomástól gyalog 3 percre levő buszpályaudvaron lehet felszállni, és 27 perc múlva érkezik meg a kiállí-
tás közvetlen közelében lévő „Cifra hotel” nevű buszmegállóba.  

Visszafelé, június 29-én pénteken és július 1-jén vasárnap délután az iskola elől 17:30-kor indul a 
különbusz a nagykőrösi vasútállomásra. Az állomásra más időpontban helyi buszjárattal csak a város-
központban levő, a kiállítástól 15 perc sétára levő Szabadság térről lehet eljutni (együttesen mintegy 
25-30 perc alatt).  A tavaly kialakult gyakorlat szerint, a kiállításra érkezők busz- illetve vonatköltsége 



a MABÉOSZ-szal a helyszínen számla ellenében idén is elszámolható. A kocsival érkező látogatók 
ingyenesen parkolhatnak a környéken.  



Tájékoztatók - július 

Kapcsolataink megerősítése 

A bélyegkörökkel való kapcsolattartás megerősítés érdekében arra kérem a körök tisztségvi-
selőit (vagy valamelyik segítőjüket), hogy regisztráljanak honlapunkon és amennyiben ez 
lehetséges adják meg telefonos elérhetőségüket is. Célom nem kevesebb, mint hogy a nem 
is túl távoli jövőben minden bélyegkörrel, teljeskörűen lehetővé váljon a postainál gyorsabb, 
élő és közvetlen kapcsolatot biztosító elektronikus belső levelezés.  

Működő bélyegköreink mintegy harmada ugyanis sajnos még nem adott, illetve nem tudott 
biztosítania számunkra ilyen közvetlen elérhetőséget. Ezek jegyzékét, akik jelenleg csak pos-
tai úton tudunk elérni, honapunkon a bélyegkörökkel foglalkozó részének egyik almenüjében 
tettem közzé (és amit csak a MABÉOSZ honlapunkon tagkönyvi számuk megadásával regiszt-
rált tagjai érhetnek el). Arra kérjük az itt felsorolt körök tagjait, hogy lehetőségük szerint se-
gítsenek, és jelentsenek be a szolgáltatás@mabeosz.hu e-mail címre egy olyan e-mail elérhe-
tőséget, ahova küldött az elektronikus üzenettel a körük ügyeit intéző tisztségviselőjük a jö-
vőben elérhető.  

Ezzel a problémával a szeptemberre aktuális tisztújítás jelölőbizottság munkája során, június 
elején is szembesültünk, mert míg a működő körök mintegy kétharmadához a jelölőbizottság 
felhívása és tájékoztató anyagai kis munkával és költségmentesen azonnal kiküldhetők vol-
tak, a többiekhez ugyanez csak többórás munka ráfordítással, jelentős postaköltséggel, és 
csak napokkal később juthatott el. 

A honlapunkon való regisztrációval bélyegköreinknek lehetővé válik, hogy a honlapon belül 
saját oldalt hozzanak létre és tartsanak karban. Ezzel közvetlenül is elérhetővé válhatnak a 
MABÉOSZ-on kívüli gyűjtőtársadalomból hozzánk csatlakozni kívánók számára. Aki ebben a 
semmilyen költséggel sem járó lépésben segít minket, ezzel ahhoz járul hozzá, hogy a szövet-
ségünk nyitottabbá váljon a külvilág felé, ami fontos lépés lenne a taglétszámunk stabilizálá-
sa és növekvő irányba fordítása, anyagi körülményeink külső támogatások nélkül, önállóan is 
stabillá tétele felé! 

Tagdíjfizetés rendje 

A tagdíj rendkívüli eseteket kivéve, elsődlegesen továbbra is a köröknél fizetendő be, amin 
egyelőre nem lenne célszerű változtatni, mert a MABÉOSZ elsődleges tagnyilvántartása a 
köröknél történik. Az adott évi tagnévsort az év eleji tagdíjfizetések lezárulta után adják át a 
központi nyilvántartásnak, az év közbeni változásokat pedig szükség szerint, havonta egyez-
tetik. Mivel az Európai Únió 2018. május 25-én hazánk területén is érvénybe belépett, sze-
mélyes adatok kezelésére adatvédelmi rendelete (ismert rövidítésén: GDPR) kell kezelni, az 
ennek végrehajtására készült szabályzatunkat a köri tagnyilvántartást vezetőnek is ismerniük 
és alkalmazniuk kell, lásd: http://mabeosz.hu/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat. 

Aki valami átmenetileg fennálló, sürgős ok miatt mégis kénytelen esedékes tagdíját a köz-
ponti számlaszámunkra közvetlenül átutalni, annak a közleményben az azonosíthatóság ér-
dekében mindenképp közölnie kell nem csak a nevét, hanem a tagkönyvszámát is. A név-
azonosságok miatt pusztán egy név megadása ugyanis nem elegendő.  Mivel az ilyen, meg-
bízhatóan többnyire nem azonosítható befizetéseket nem tudjuk hova könyvelni, azokat a 
befizetéseket sajnos vissza kell utalnunk! Az elfogadott tagdíjutalásokról a köröket mostantól 
a következő hónapban - ha adtak meg ilyen elérhetőséget - e-mailben értesítjük, hogy ezzel 
tagnyilvántartásukat kiegészíthessék. Az e-mailben el nem érhető körök esetében a központi 
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szolgáltatásnál csak személyesen lehet nyitvatartási időben listát kérni a kör aktuális tagnév-
soráról, mert ezt postán kiküldeni nem lenne gazdaságos. 

Portaszolgálat átszervezése 

Az év elején nyilvánvalóvá vált, hogy a MABÉOSZ éjszakai portaszolgálatának fenntartása 
felesleges és gazdaságtalan. Portásaink jövedelme mintegy évtizede változatlan volt, aminek 
piaci szintre emelésére a költségvetésben nem volt forrás. Két portás fel mondott fel emiatt 
év elején. A megoldás a szolgálat változatlan díja mellett a két műszakra való áttérés volt. 
Ehhez a parkoló megsüllyedt és rendeltetésszerű használatra alkalmatlan tolókapuját, és a 
benne levő és személybejáratot is helyre kellett hozni, lehetővé téve ezek éjszakára 22:30 és 
6:30 közötti biztonságos zárhatóvá és nyithatóvá tételét. Ezt kezdetben kulcsokkal, júliustól 
pedig az éjjel belépők azonosítását lehetővé tevő mágneskártyás rendszerrel oldottunk meg. 
Utóbbira vagyonbiztonsági okból, és amiatt volt szüksége, mert több bérbeadott  helyisé-
günk bérleti szerződése az éjszakai folyamatos hozzáférés lehetőségét is kiköti. 

Lomtalanítás 

Több hónapon át dolgoztunk azon, hogy a MABÉOSZ 8 szintjén, a pincétől a 7. emeletig évti-
zedek alatt felhalmozódott hatalmas mennyiségű, 60-80 köbméternyi lomtól június közepére 
megszabadulhassunk. Ennek során előbb felmértük, majd május-június folyamán többhetes 
nehéz fizikai munkával el is választottuk és az elszállíthatóság lehetővé téve csoportosítottuk 
a veszélyes hulladékot, papír, fém, üveg és fa anyagot, valamint a mintegy kétszáz(!) vegye-
sen fa és fém szekrényünk, valamint polcos állványaink egy részében és azok tetején felhal-
mozódott hasznavehetetlen, működésképtelen készülékek, berendezések tömegét. 

A munka eredményeként többek közt lehetővé vált a pince helyiségeinek kitakarítása, az 
omladozó vakolatrészek javításra való előkészítése, a pince padozat portalanná tételének 
előkészítése, amely egy végleges rágcsáló-mentesítés előfeltétele. Két igen nagyméretű pin-
ce-helységben a korábbi olajfűtésből maradt, üzemen kívüli 20 és 50 olajtartály felszámolá-
sában tapasztalattal rendelkező vállalkozót ajánlását tagjainktól nagy örömmel venném, 
mert akkor a pincében további helyiségek bérbe adható raktár céljára hasznosíthatóvá vál-
nának. A jelenlegi ingatlanviszonyok között ez jó, és könnyen megszerezhető új bevételi for-
rást jelenteni. 

A parkolóból nyíló két helyiségben (a korábbi garázsban és az eddig is annak használt raktár-
ban) áttekinthető rendet kialakítva, egyiket a kiállítási keretekkel, a másikat a többi kiállítási 
anyaggal (üvegek, szerelvények, stb.) töltöttünk meg.  

Őszi börze 

A lomtalanítás során megtartásra nem érdemesnek, de értéknek vélhető, általában a fő-
könyv szerint is értéken nyilván tartott tárgyakról, valamint elfekvő, kereskedelmi mennyisé-
gű készlet-tételeinkről árazott jegyzéket készülünk közzé tenni a honlapon. Ezekre az 
igazgato@mabeosz.hu címre e-mailben lehet igényt bejelenteni, és írásban licitálni. A lejegy-
zett tételeket a nyárvégi szokásos börzenapon, augusztus 25-án szombat 9 órától tesszük 
közszemlére a II. emeleti teremben, ahol 11 órától kezdődő nyilvános árverésen lehet rájuk 
további ajánlatot tenni.  

Az év végéig el nem kelt tételeket lomnak tekintjük, a gazdálkodás 2018. évi eredménye által 
engedett értékhatárig leselejtezzük és megsemmisítjük. A tengernyi felesleges készlet évti-
zedeken át való kezelése ugyanis gazdaságosan nem oldható meg. Feleslegesen és értelmet-
lenül köt le nagy, jobban kihasználható területeket. További őrizgetése folyamatos kárt okoz, 
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mert a valóban hasznos készletek áttekinthető rendjének kialakítását ellehetetleníti. Fő-
könyvelőnk, Dévényi Béláné áprilisi nyugdíjba vonulásával, akinek feladatait szerződött pénz-
tárosunk vette át e helyzet kezelése jelenleg a más feladataink ellátására (ügyvezetés, titkár-
ság, pénztár, könyvtár, újdonságszolgálat, cserefüzet-forgalom), az egyetlen kivétellel csak és 
részmunkaidőben foglalkoztatott, foglalkoztatott hat fős központi ügyvitelünk indokolatlan, 
mára már egyre kevésbé megoldható túlterhelését okozza. 

Postai hűségkártya-program  

Tagjaink közvetlen postai bélyegvásárlásaival kapcsolatos észrevételeinket akceptálva, a pos-
ta tervbe vette a MABÉOSZ tagok postai hűség kártya igénybe vétele melletti bélyegvásárlá-
sainak elkülönített összesítését. Ha ebből az derül ki, hogy ez a jövőben jelentős mértékűvé 
nőhet, nyitottak egy olyan megállapodás megkötésére, hogy a hűségkártyás vásárlások össz-
értéke beszámítson a körökön keresztül általunk forgalmazott postai újdonságok értékébe. 
Ennek hatása akár milliós is tétel lehet éves költségvetésünkben és jelentősen hozzájárulhat 
helyeztünk stabilizálásához. A kártya használatáról a a közeli jövőben külön írást közlünk, 
amit ennek szabályait a posta jóváhagyja. A kártyát már most is célszerű kiváltania annak, 
aki e programot támogatni kívánja. Ez a legtöbb postán lehetséges, amiről a posta honlapján 
is olvasható tájékoztató. 

A MABÉOSZ tagság megbecsülése 

Az 25, 50 és (a kezdésre tekintettel, idén egyetlen alkalommal) az 50 évnél régebbi 
MABÉOSZ-tagság megbecsülésére bevezetett jubileumi ajándékokat a Magyar Posta a július 
1-i bélyegnapi ünnepségre elkészítette. Ez egy elsőnapi boríték, az ajándék szövegét tartal-
mazó emlékbélyegzéssel. A köri felelősök ezekhez körönkénti borítékba összegyűjtve, a köz-
ponti szolgáltatási csoportnál juthatnak hozzá, kizárólag személyesen, mert postai úton nem 
továbbíthatjuk.  

Sajnos a központi tagnyilvántartás tagjaink egy részénél, ma már megállapíthatatlan okból, 
nem tartalmazza a belépési dátumot (feltehetően a nyilvántartás felfektetésekor sem állt 
rendelkezésre). Célszerű ezért az átvételhez a belépési dátumokkal kiegészített köri tagnév-
sorral érkezni. A még hiányzó adatokkal a tagnyilvántartást kiegészítjük és a köröknek előké-
szített borítékot, valamint párhuzamosan az átvételi jegyzéket is ezekkel a helyszínen kiegé-
szítjük. A kiegészítésre később is, egészen az elszámolási lehetőséget adunk, ami azonban 
csak személyesen, az átvételi jegyzéket a kiegészítés céljából szolgáltatási csoportnál újra 
bemutatva, a csoport nyitvatartási időben intézhető (a mindenkori nyitvatartást lásd: 
MABÉOSZ honlap). 

Az ajándék a megajándékozottnak a bélyegköröknél, csak aláírás ellenében adható ki. A ki-
adott ajándékokkal a köröknek az aláírásokat tartalmazó jegyzéket, és az át nem vett ajándé-
kokat leadva, október 31-ig el kell számolniuk. 

A HUNFILA 2018 érmeinek árusítása 

A kiállítási érmek a szűkös maradékkészlet kifogytáig, önköltségi áron, 5.000 forintért meg-
vásárolhatók a központi szolgáltatás nyitvatartási idejében. A kiállításra készült, és a júniusi 
lapszámban meghirdetett emlékíveket és személyes bélyegeket továbbra is árusítjuk. 



Területi iroda bezárása 

A Miskolci területi iroda július 1-től nem működik tovább. Működése már hosszabb ideje 
gazdaságtalan volt, fenntartási költségei lényegesen meghaladták az ott forgalmazott bélye-
gekből származó bevételt. Mivel az iroda bérbeadásával ingatlanközvetítő évek óta ered-
ménytelenül foglalkozott, ezért az őszi közgyűlésre értékbecslést készíttetünk értékesítésé-
nek megtárgyalásához. A területi irodához tartozó bélyegkörök a központi szolgáltatástól, 
vagy valamelyik báziskörtől igényelhetnek újdonságot. 



Tájékoztató - november 

Elérhetőségeink változása 

A központi szolgáltatási csoport (1) 269-0621 közvetlen telefonszámon való elérhetősége 
takarékossági okból megszűnt. Munkatársaink telefonon továbbra is elérhetők a MABÉOSZ 
központi (1) 322-7300 számának 33-as mellékén (újdonságszolgálat) és 34-es mellékén (cse-
refüzet-forgalom), továbbá e-mailben a szolgaltatas@mabeosz.hu címen.  

Kérjük a körök tisztségviselőit, hogy ne felejtsék el telefonos és e-mail elérhetőségeik a szol-
gáltatási csoportnál vezetett tagnyilvántartásnak megadni, illetve a változásokat jelezni. Kér-
jük továbbá, hogy éljenek a tisztségviselők honlapunkon való regisztrációjának lehetőségé-
vel. Bélyegköreinknek és a szakosztályoknak ezzel lehetővé válik, hogy a honlapon belül saját 
oldalt hozzanak létre és tartsanak karban. Aki ebben számára a költséggel nem járó lépésben 
segít minket, ezzel ahhoz járul hozzá, hogy a szövetségünk nyitottabbá váljon a külvilág felé. 
Ez fontos lépés a taglétszámunk stabilizálása és növekvő irányba fordítása, anyagi körülmé-
nyeink külső támogatások nélkül, önállóan is stabillá tétele felé.  

Posta 2018. évi ajándékainak elszámolása 

A kiadott ajándékokkal a köröknek az aláírásokat tartalmazó jegyzéket, és az át nem vett 
ajándékokat leadva, október 31-ig el kellett számolniuk. Amelyik ezt még nem tette meg, 
kérjük legkésőbb november 30-ig pótolják, különben a jövő évben ebben a lehetőségben 
már nem részesülhetnek. 

2019. évi postai újdonságok beszerzése 

A körök felelősei év elején február végéig jelezhetik, hogy hány olyan tagjuk van, aki az ösz-
szes postai alapkiadást folyamatosan vásárolja, valamint hogy ezen felül az alapkiadásoknak 
az éves kiadási tervben előzetesen nem szereplő változataiból (köztük a különböző „promó-
ciós” szelvényekkel megjelenő személyes bélyegekből is) hány folyamatos vásárlójuk van. Az 
kiadási tervben szereplő alapkiadások beszerzését természetesen továbbra is garantálni tud-
juk. A változatokat azonban - a posta által biztosított lehetőségeink függvényében – csak 
akkor tudjuk jó eséllyel biztosítani, ha az igénylendő mennyiségről a bélyegköröktől még év 
elején minél hamarabb megbízható információt kapunk. Az év közben felmerülő többletigé-
nyek beszerezhetősége sajnos nem garantálható, különösen a természetszerűen leginkább 
keresett limitált példányszámokból. 
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Tájékoztató - december 

A Honlap használata 

Kérjük a körök tisztségviselőit, hogy ne felejtsék el telefonos és e-mail elérhetőségeik a szol-
gáltatási csoportnál vezetett tagnyilvántartásnak megadni, illetve a változásokat jelezni. Kér-
jük továbbá, hogy éljenek a tisztségviselők honlapunkon való regisztrációjának lehetőségé-
vel. Bélyegköreinknek és a szakosztályoknak ezzel lehetővé válik, hogy a honlapon belül saját 
oldalt hozzanak létre és tartsanak karban. Aki ebben számára a költséggel nem járó lépésben 
segít minket, ezzel ahhoz járul hozzá, hogy a szövetségünk nyitottabbá váljon a külvilág felé. 
Ez fontos lépés a taglétszámunk stabilizálása és növekvő irányba fordítása, anyagi körülmé-
nyeink külső támogatások nélkül, önállóan is stabillá tétele felé.  

Posta 2018. évi ajándékainak elszámolása 

A kiadott ajándékokkal a köröknek az aláírásokat tartalmazó jegyzéket, és az át nem vett 
ajándékokat leadva, október 31-ig el kellett számolniuk. Amelyik ezt még nem tette meg, és 
november 30-ig sem pótolta, a jövő évben ebben a lehetőségben sajnos nem részesülhet. 

Postázási rend változása  

A központi szolgáltatásnál való külön kérés esetén teljesítjük az újdonságok és a körnek járó 
ajándékok postán kiküldését, de ennek költségét 2019-től a köröknek felszámítjuk. 

2019. évi postai újdonságok beszerzése 

A körök felelősei év elején február végéig jelezhetik, hogy hány olyan tagjuk van, aki az ösz-
szes postai alapkiadást folyamatosan vásárolja, valamint hogy ezen felül az alapkiadásoknak 
az éves kiadási tervben előzetesen nem szereplő változataiból (köztük a különböző „promó-
ciós” szelvényekkel megjelenő személyes bélyegekből is) hány folyamatos vásárlójuk van. Az 
kiadási tervben szereplő alapkiadások beszerzését természetesen továbbra is garantálni tud-
juk. A változatokat azonban - a posta által biztosított lehetőségeink függvényében – csak 
akkor tudjuk jó eséllyel biztosítani, ha az igénylendő mennyiségről a bélyegköröktől még év 
elején minél hamarabb megbízható információt kapunk. Az év közben felmerülő többletigé-
nyek beszerezhetősége sajnos nem garantálható, különösen a természetszerűen leginkább 
keresett limitált példányszámokból. 



Tájékoztató - január 

Változatlan tagdíjak 2019-ben 

Több helyről is érkező kérdésre: a tagdíjak 2019-ben változatlanok (decemberben megjelent 
67/2018/11.15 sz. elnökségi határozat). A 2019-es tagdíjat február 28-ig befizető tagok emlék-
ív készletünkből ajándékot kapnak. 

A tagnyilvántartás naprakészen tartása 

A Bélyegvilággal kapcsolatos reklamációk többségét postacímváltozások bejelentésének el-
maradása okozza. Kérem tagdíjuk befizetésekor, ne felejtsék el elérhetőségi adataikat a bé-
lyegköröknél vezetett nyilvántartásban ellenőrizni, és a változásokat bejelenteni. Az év ele-
jén folyamatosan érkező köri taglétszámjelentések központi adatait április végéig dolgozzuk 
fel. A postacím változását ezért célszerű telefonon is bejelenteni a szolgáltatási csoportnak. 
Ez azonban nem helyettesíti bélyegköri nyilvántartás vezetését, különben a csak telefonon 
jelentett adatok felülíródhatnak a köri tagnyilvántartás feldolgozásakor. 

A tagok ajándékainak átvétele és elszámolása 

Az elszámolás és az átvétel egyszerűsítése céljából az ajándékokat idén júliusban már össze-
vont postai küldeménnyel, költségvetésünk terhére jutatjuk el a körökhöz. 

A postától tavaly kapott ajándékok átvételi íve sok körünktől még nem érkezett vissza. Ahol 
ezt nem pótolják, tagjaik sajnos eleshetnek a 2019- es ajándékoktól. Az elszámolással 2018. 
december 31-én még tartozó körök számai a honlapon a bélyegkörök oldalán megtalálhatók. 

A postázási rendünk változása  

A központi szolgáltatásnál való igény esetén továbbra is teljesítjük az újdonságok és a körnek 
járó ajándékok postán kiküldését, de ennek költségét idén a köröknek már külön felszámít-
juk. 

A bizományosi szerződésünk szerint postai rendeléseinknek meg kell haladniuk a 10 eft-ot  
(I.2.5. pont), mivel a posta 800 forint/rendelésenként kezelési díjat számít fel. Ez kis rendelé-
sek esetén a bizományosi jutalékunkat teljesen felemésztheti. Kérjem tehát a rendelésre 
jogosultakat, hogy lehetőleg várják meg, amíg a rendelésük értéke a 20 eft-ot eléri. Sürgős 
esetben a központi szolgáltatástól is rendelhetnek ennél kisebb értékű tételeket. 

Postai újdonságok 

Csak nálunk található! A magyar katalógus legutóbbi 2017-es megjelenése óta kiadott ma-
gyar újdonságok - a katalógus kiadójának és szerkesztőjének egyetértésével - honlapunkon 
ideiglenesen U-betűvel kezdődő, folytatólagos katalógus számmal láthatók. A posta minden-
kor aktuális bélyegkiadási terve az újdonságoknál megtalálható. 

A körök újdonságfelelősei év elején jelezhetik, hogy hány rendszeres vásárlójuk lesz az éves 
kiadási tervben szereplő alapváltozatokra. Bizományosi szerződésünk keretében ezek be-
szerzését tudjuk évközben garantálni. 

Emellett fontos lenne jelezni rendszeresnek tekinthető igényüket a kiadási terven felüli kü-
lönböző változatokra, köztük a személyes bélyegek promóciós szelvénnyel gyártott változa-
taira is. Az ilyen extra kiadványok beszerzésére a jelenleginél jobb esélyünk lenne, ha az 
igénylendő mennyiségről a bélyegköröktől még időben megbízható információt kapunk. 



Tájékoztató – február 

/a Bélyegvilágban szerkesztési hiba miatt nem jelent meg/ 

Asztal és szekrény bérlés 

Az asztal és szekrénybérlők február 28-ig rendezzék 2019. évi MABÉOSZ tagdíjukat, hogy az éves bér-
leti díjak márciusban kezdődő beszedésekor a MABÉOSZ tagság utáni kedvezményt megkaphassák. 

A Honlap használata 

Kérjük a körök tisztségviselőit, hogy ne felejtsék el telefonos és e-mail elérhetőségeik a szol-
gáltatási csoportnál vezetett tagnyilvántartásnak megadni, illetve a változásokat jelezni. Kér-
jük továbbá, hogy éljenek a tisztségviselők honlapunkon való regisztrációjának lehetőségé-
vel. Bélyegköreinknek és a szakosztályoknak ezzel lehetővé válik, hogy a honlapon belül saját 
oldalt hozzanak létre és tartsanak karban. Aki ebben számára a költséggel nem járó lépésben 
segít minket, ezzel ahhoz járul hozzá, hogy a szövetségünk nyitottabbá váljon a külvilág felé. 
Ez fontos lépés a taglétszámunk stabilizálása és növekvő irányba fordítása, anyagi körülmé-
nyeink külső támogatások nélkül, önállóan is stabillá tétele felé.  

Posta 2018. évi ajándékainak elszámolása 

Az elszámolás és az átvétel egyszerűsítése céljából a köröknek járó valamennyi fajta emlék-
ívet a jövő évtől kezdve, már egy küldeménybe összevontan, a központi költségvetés terhére 
postán küldjük ki júliusban.  

A posttól kapott ajándékok átvételével sajnos sok körünk még a meghosszabbított november 
30-i határidőre sem számolt el. Ha ezt év elején nem pótolják, a jubileumi tagoknak és új-
donságvásárlóknak járó postai ajándékoktól 2019-ben elesnek, mert az átvételt jövedelem-
adó elszámolási célra a posta számára tagonként aláírással igazolni kell. A 2018. évi elszámo-
lással tartozásban maradt körök számai a honlapon a bélyegkörök oldalán megtalálhatók.  

Postázási rend változása  

A központi szolgáltatásnál való külön kérés esetén teljesítjük az újdonságok és a körnek járó 
ajándékok postán kiküldését, de ennek költségét 2019-től a köröknek felszámítjuk. 

2019. évi postai újdonságok beszerzése 

A körök felelősei év elején február végéig jelezhetik, hogy hány olyan tagjuk van, aki az ösz-
szes postai alapkiadást folyamatosan vásárolja, valamint hogy ezen felül az alapkiadásoknak 
az éves kiadási tervben előzetesen nem szereplő változataiból (köztük a különböző „promó-
ciós” szelvényekkel megjelenő személyes bélyegekből is) hány folyamatos vásárlójuk van. Az 
kiadási tervben szereplő alapkiadások beszerzését természetesen továbbra is garantálni tud-
juk. A változatokat azonban - a posta által biztosított lehetőségeink függvényében – csak 
akkor tudjuk jó eséllyel biztosítani, ha az igénylendő mennyiségről a bélyegköröktől még év 
elején minél hamarabb megbízható információt kapunk. Az év közben felmerülő többletigé-
nyek beszerezhetősége sajnos nem garantálható, különösen a természetszerűen leginkább 
keresett limitált példányszámokból. 



Tájékoztató – március 

Új formanyomtatványok 

A létszámjelentéshez az újdonság és extra megjelenések iránti rendszeres igény előrejelzésére, to-

vábbá a kör központtal való kapcsolattartásával megbízott személy megnevezésére is alkalmas, új 

adattartalmú formanyomtatványok készültek, melyek a honlap www.mabeosz.hu/teruleti-

egysegeink oldaláról letölthetők, vagy kinyomtatva átvehetők a központi szolgáltatási osztálynál.  A 

körök taglétszámjelentését február végéig vártuk, az elnökség 68/2018/11.15 sz. határozata szerint a 

központba addig beérkezett befizetések után a tagok az év folyamán erről szóló, külön emlékívet 

kapnak. 

 

Az új adatvédelmi szabályok miatt a belépési nyilatkozathoz és körök közti átjelentkezéshez használ-

ható formanyomtatványokat szintén megújítottuk, ezek ugyanott szintén megtalálhatók. A megválto-

zott adattartalmak miatt a régi nyomtatványokat célszerű a lehetőségek szerint minél hamarabb az 

újakra kicserélni. 

 

Kapcsolattartás az Elnökséggel 

A mindenkor aktuális területi kapcsolattartói jegyzéket az elnökség mindenkori üléstervével együtt a 

MABÉOSZ honlapján, az elnökség weboldalához csatolt dokumentumokban tartjuk naprakészen: 

www.mabeosz.hu/elnokseg 

 

Ingyenes internetelérés a székházban 

A MABÉOSZ könyvtárában és 1-3 emeleti cseretermeiben nyilvános WiFi hálózat létesült. Elérhetősé-
géről az teremajtók belső oldalán tájékoztató található. 

http://www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink
http://www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink
http://www.mabeosz.hu/elnokseg


Tájékoztató – április 

Tisztelt Gyűjtőtársak! 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy a MABÉOSZ-hoz csekken történő befizetések 

azért nem eredményeznek gyors teljesítést, mert e befizetésekről az igazolás, amelyen lát-

szik a befizető adata, illetve a befizetés alapja, csak a postai befizetés után 10-15 nappal 

érkezik meg a hozzánk. A központi szolgáltatási csoport ennek alapján kapja meg a befize-

tési igazolást, így megrendelés teljesítése is csak ezt követően lehetséges. 

Amennyiben szeretnék elkerülni a több napos várakozást, telefonálgatást és emiatti izgalma-

kat, kérjük, az alábbi lehetőségek valamelyikét válasszák: 

 befizetéseiket postai csekk helyett inkább átutalással teljesítsék a Magyar  Bélyeg-

gyűjtők Országos Szövetsége OTP banknál vezetett 11706016-20808147 számú 

bankszámlaszámára, vagy: 

 a posta által bélyegzett, olvashatóan kitöltött, a teljesítéshez szükséges minden ada-

tot tartalmazó (befizető adatai, befizetés jogcíme – pl: … igénylő, cserefüzet, fdc, stb) 

befizetési csekk másolatát szíveskedjenek elküldeni 

o a részünkre küldött megrendeléssel együtt, vagy 

o szkennelve a fokonyvelo@mabeosz.hu email címre 

Együttműködésüket köszönjük: 

MABÉOSZ Szolgáltatás és pénzügy 

mailto:fokonyvelo@mabeosz.hu


Tájékoztató – május 

Limitált kiadások 

A posta az éves kiadási tervben nem szereplő limitált kiadványai példányszámát 5-ről 8 ezerre emel-

te, hogy az ezekből teljes ívet vásárolni szándékozó tagjaink igényeit is kielégíthessük.  

 

Körök honlapjai 

A MABÉOSZ honlapján a http://www.mabeosz.hu/belyeggyujto-korok oldalon örvendetes módon 

szaporodni kezdtek bélyegköreink saját weboldalai. Legutóbb Pécs és Székesfehérvár már korábban 

létrehozott, szépen megoldott honlapjai jelentek meg nálunk is. Érdemes ezeket mintának átnézni 

azoknak, akik az idők hívó szavát megértve, hasonló oldalak létrehozásán gondolkodnak. Honlapunk 

megújítása óta ehhez nem okvetlen szükséges saját tartalomszolgáltatót találni, mert ezt a honla-

punk keretei közt is biztosítani tudjuk. Akinek ilyen igénye van, kérem jelezze ezt ügyviteli szerveze-

tünknek. 

http://www.mabeosz.hu/belyeggyujto-korok


Tájékoztató – június 

Kiállítási anyagok a székházban 

A jövőben (is) készséggel biztosítunk helyet a könyvtárban, a cseretermekben és székházunk folyosó-

in elhelyezett kiállítási kereteken kiállítási gyűjtemények színes fénymásolatainak. 

Kérjük hazai és nemzetközi kiállítóinkat, éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy a székházba látogatók 

közül minél többen lássák a jó példákat és kapjanak kedvet tőle gyűjteményeik kiállításokon való 

bemutatásra. Jelenleg a könyvtárban és a IV. emeleten látható két gyűjtemény, melyeket örömmel 

cserélünk újabbakra, amint erre lehetőségünk nyílik. 



TÁJÉKOZTATÓ  
a székház nyitvatartásáról  

2019 augusztusában 
 

 Augusztus 1 – augusztus 30. között a keddi és csütörtöki  
bélyeggyűjtő összejövetelek szünetelnek, a Könyvtár 
zárva lesz. 

 A szakosztályok, szakcsoportok és a budapesti körök 
tagjaikkal történt megbeszélés szerint tartják 
összejöveteleiket, amelyről a titkárságot legkésőbb 
két nappal előbb kérjük értesíteni! 

 Az éremgyűjtők hetenként egyszer, keddi napon a 
szokott rendben tartják összejövetelüket. 

 Augusztus 21-30. - Nyári bélyegtábor (101-es terem) 

 Augusztus 30-31. Nyárbúcsúztató diáknapok (101-es 
terem és Könyvtár) 

 Augusztus 31-én 9–14 óráig idénynyitó börze: 

XXIII. NEMZETKÖZI FILATÉLIAI ÉS 

NUMIZMATIKAI TALÁLKOZÓ 

az éremgyűjtők és a bélyeggyűjtők részére. 

(Nagyterem, II. és III. emeleti cseretermek.) 



A székház 2019. szeptember 2-től (hétfő)  

a szokásos nyitvatartási rend szerint üzemel. 



Tájékoztató – szeptember 

Útiköltség térítés 

Az immár két éve folytatott gyakorlatunk szerint, a HUNFILA 2019 kiállításra érkezők busz- illetve 

vonatköltsége „MABÉOSZ 1064 Vörösmarty u 64” címre kiállított számla ellenében a helyszínen idén 

is elszámolható. 

 

Kiállítási gyűjtemények népszerűsítése 

Az idei HUNFILA kiállításon szereplő gyűjtemények nevezéshez melléklet bevezető lapjai megtekint-

hetők honlapunkon. Ezzel az a célunk, hogy a kiállítás megtekintésér sajnos csak pár órát szánni tudó 

látogatók számára megkönnyítsük, hogy ne maradjanak le az őket leginkább érdeklő, de sajnos csu-

pán néhány napig látható gyűjteményekről: http://mabeosz.hu/hunfila-2019-gyujtemenyek. 

 

Teljes gyűjtemények szkennelve küldött lapjainak is készséggel biztosítunk helyet, elsősorban honla-

punkon, a HUNFILA 2019 saját weboldalán. Ezen felül a legjobb példát mutató aranyérmes gyűjte-

mények színes fénymásolatainak örömmel tesszük folyamatosan megtekinthetővé székházunkban, a 

könyvtárban, a cseretermekben és folyosókon levő kiállítási kereteken. 

 

Kérjük hazai és nemzetközi kiállítóinkat, éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy a székházba látogatók 

közül minél többen kapjanak kedvet saját gyűjteményeik kiállításokon való bemutatásra, mert a bé-

lyeggyűjtés kezdeteitől fogva ez a legjobb módja e nemes időtöltésünk, és vele Szövetségünk népsze-

rűsítésének. 

 

Szavazási határidő hosszabbítás 

Az év legszebb bélyegére az előző számban kiírt szavazásra a pár napos rövid határidő miatt kevés 

szavazat érkezett, ezért a határidőt szeptember 10-ig meghosszabbítjuk. A szavazás résztvevői között 

a MABÉOSZ tíz emlékívet és három postai bélyegajándékot sorsol ki. A szavazás szerint legszebb bé-

lyeg tervezője és kivitelezője a Bélyegnapon vándordíjat és oklevelet vehet át. 

 

Kiadó irodák Győrben és Budapesten 

Jelentős bevételi forrást létrehozva, a központi ügyviteli szervezetet júliusban összevontuk a IV. eme-

letre. Az V. emelet ezzel felszabadult Vörösmarty utcai szárnyát és egy Győrben frissen felújított iro-

dahelységet a MABÉOSZ honlapján hirdetjük környezetünkhöz képest kedvező áron bérbeadásra. 

Mivel az irodák jelenleg mindkét városban igen kapósak, e lehetőségeink fennállásáig a MABÉOSZ 

tagjai által ajánlott bérlőket előnyben részesítjük a többi jelentkezővel szemben 



Tájékoztató – október 

Bélyegvilág postázás 

Az újságot minden felnőtt tagunknak arra a címre postázzuk, amelyet a köre a tagnyilvántartásnak 

lejelent. Mivel az ifjúsági tagdíj postázásra nem nyújt fedezetet, az újság számukra csak elektronikus 

formában a honlapunkon, regisztrált és felhasználóként a tagdíjbefizetés ellenőrzését követően áll 

rendelkezésre. 

Tagnyilvántartás 

Az első negyedévet követő tagdíjfizetőket a körök sajnos gyakran elmulasztják a központi tagnyilván-

tartásnak bejelenteni, ahogy gyakran a postacímek változását is. Ezért a jövőben azoknak a köröknek, 

amelyek ezt e-mail címük megadásával lehetővé teszik, elektronikusan egyeztető adatokat küldünk a 

tagnyilvántartásban levő adatokról. Reméljük ettől a Bélyegvilág postázásában sajnos rendszeresen 

jelentkező zavarokat sikerül felszámolni és a tagnyilvántartás pontossága is megjavul. Lapunkat 

ugyanis a tagnyilvántartásból vett adatokból postázzuk, és így májustól kezdve az évközi tagdíjfize-

tőknek az újságot csak adataiknak (friss postacím szükséges!) a nyilvántartásnak való bejelentését 

követően tudjuk csak kiküldeni. Az elmaradt számokat személyes igénybejelentésre lehetőségeink 

szerint megpróbáljunk visszamenőleg is pótolni.  

MABÉOSZ kiadványok elérhetősége 

A MABÉOSZ idén készült emlékívei és HUNFILA bélyegkiállítás alkalmára készített személyes bélyegei 

a bélyegköröknél a Bélyegvilágban közzétett árakon megrendelhetők a kiállítást követően. Az augusz-

tusi börzére készült Petőfi és a HUNFILA emlékíveknek az ajándékváltozatait nem árusítjuk, viszont 

mindkét emlékívet azonos sorszámú fogazott-vágott párban is lehet igényelni. 

A MABÉOSZ tagjainknak járó ajándék-emlékíveinek kiadása a HUNFILA őszre tolódása miatt novem-

berben kezdődik. A bélyegkörök felelősei ezeket a tavalyival azonos módon, a győri területi irodánál 

és a központi szolgáltatási csoportnál vehetik át, a Magyar Posta 25 és 50 éves jubiláns tagjainknak 

adott, a HUNFILÁ-ra elkészülő 2018. évi ajándékaival együtt. 

HUNFILA látogatóinak útiköltség térítése 

A MABÉOSZ-ra „MABÉOSZ 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65” kiállított busz- vagy vonatjegy számlá-

kat a kiállításra érkező látogatóknak – kizárólag a helyszínen, a MABÉOSZ standjánál - kifizetjük. Utó-

lagos elszámolás könyvviteli okokból sajnos nem lehetséges, ezért oda- és visszaútra érvényes je-

gyekkel célszerű utazni! 

A HUNFILA kiállítás gyűjteményei 

A kiállítás honlapján levő gyűjteményjegyzéken a címre klikkelve a kiállításon bemutatott gyűjtemé-

nyek tartalmáról elérhető egy oldalas előzetes ismertetés, amely a jelentkezéshez kötelezően csato-

landó ún. bevezető lap. E lap nyújt áttekintést az adott gyűjteményről. Mivel a kiállítók a gyűjtemény-

nyel párhuzamosan e legfontosabb lapot rendszerint még az utolsó pillanatig csiszolgatják, a helyszí-

nen az eltérő lehet, de a látogatók számára így is hasznos előzetes információ lehet a kiállításon ny it-

va tartása alatt rendelkezésre álló idő hatékony eltöltéséhez. A keretek felállítását támogató szpon-

zorok e lehetőség segítségével hozhattak döntés, hogy nevük mely keretek felett jelenjenek meg - a 

keretek támogatásáért pedig a kiállítási emlékívünk egy ajándékváltozatával mondunk köszönetet. 

A kiállítók bármikor kérhetik a gyűjteményjegyzékről a honlapunkon elérhető bevezető lapjuk kicse-

rélését, vagy akár levételét is. Sőt, amennyiben legalább 85 pontra értékelt gyűjteményük lapjairól a 

kiállítást követően szkennelt képet küldenek, ezekkel a bevezető lapot készséggel lecseréljük, hogy 

mindannyiunk számára becses munkájuk eredménye ne csak a kiállítás sajnos gyorsan elmúló néhány 

röpke napja alatt, és az oda ellátogatni tudók számára váljon megismerhetővé. A hosszabb távon is 

bemutatásra szánt gyűjteményeket igény esetén fénymásoltban a székházban felállított keretekben 

is megtekinthetővé tudjuk tenni. 



Magyar Bélyegek Katalógusa 2020 

A katalógus tervezett megjelenési időpontja 2020 tavasza. Visszatérve a korábbi gyakorlathoz a kata-

lógus  előreláthatóan decembertől kezdve  a bélyegköröknél igényelhető lesz. 

A MABÉOSZ könyvkészlete 

Könyvek a központi szolgáltatási csoportnál változatlanul vásárolhatók, a honlapon (Szolgáltatás-

>Értékesítés) közzétett árakon. 

Küldöttek levelezőlistája 

A levelezőlista szeptembertől új néven, a MABÉOSZ-tól függetlenül működik tovább. A küldöttek a 

MABÉOSZ -tól érkező hivatalos tájékoztatást a jövőben e-mailben, illetve ennek híján postai úton 

közvetlenül kapják. E kommunikáció gazdaságossága és hatékonysága érdekében kérem azt a néhány 

küldöttet, aki még nem adott meg e-mail elérhetőséget, hogy ezt lehetősége szerint pótolja. 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 



Tájékoztató – november 

Évközben belépő tagok felvétele a tagnyilvántartásba 

A tagnévsor változását legalább negyedévente kérem eljuttatni a központi tagnyilvántartást vezető 

szolgáltatási csoportnak, mert a Bélyegvilágot a tagnyilvántartásban található címekre tudjuk csak 

postázni.  

November folyamán a köröknek járó emlékív- és postai ajándékcsomag helyes összeállítása céljából 

visszaigazolást küldünk a központi tagnyilvántartásba eljutott aktuális adatokról e-mailben azon bé-

lyegköröknek, amelyek köri kapcsolattartója e-mail elérhetőségének megadásával számunkra ezt 

lehetővé tette. Jövő évtől az egyeztetést a negyedév minden utolsó hónapjában megismételjük. Az 

évközi adatváltozások ugyanebben a formában juttathatók el a szolgaltatas@mabeosz.hu e-mail cím-

re. Amelyik körhöz a visszaigazolásunk ezen a módon jelenleg nem juttatható el, kérem adjanak meg 

elérhetőséget a fenti e-mail címre küldött üzenettel.  

 

Tagi ajándékok és MABÉOSZ kiadványok 

A MABÉOSZ tagjainknak járó valamennyi ajándék-emlékívek és a Posta ajándékainak átvételét a nov-

emberi egyeztetések lezárását követően körönként egy borítékba készítjük elő. Ezek átvétele decem-

bertől lesz lehetséges, a postai ajándékok átvételét adózási okokból személyenként igazoló jegyzé-

kekkel együtt. Ahol tavaly ennek elszámolását elmulasztották, ahogy tavaly a Bélyegvilágban már 

előre jeleztem, ezt olyan jelzésként kezeljük, hogy a jubiláns tagoknak járó postai ajándékra idén már 

nem tartanak igényt. 

A szakosztályok maximum a taglétszámuk szerint, és a meglevő készlet által limitáltan novembertől 

700 forintért vásárolhatnak a minden évben megjelenő szakosztály-támogatási emlékívből. Az aktuá-

lis emlékív a nemzeti szín szalagos HUNFILA emlékív, hátoldalán „Szakosztályok támogatásáért” szö-

veggel, melyből 290 darab készült. 

Ezek után darabonként 1.000 forinttal emelkedő keretükből a szakosztályok az ügyvezető igazolása 

mellett, működésük érdekében felmerült és a MABÉOSZ nevére kiállított számlákat számolhatnak el. 

Felhasználás elmaradása esetén a keretösszeg a következő évre átvihető. A szakosztályok számviteli 

szabályoknak megfelelő, hiteles pénztárnapló vezetésének terhe mellett házipénztárat is kezelhet-

nek, melybe a MABÉOSZ számviteli rendjében kezel fenti keretükből egy hónapon belüli elszámolási 

kötelezettség mellett készpénzt is felvehetnek. 

A HUNFILA kiállítás gyűjteményei 

A kiállítás gyűjteményjegyzékén továbbra is készséggel tesszük közzé a legalább 85 pontot elért gyű j-

teményük lapjairól a kiállítóktól kapott szkennelt képeket. A honlapunk minél vonzóbbá tételéhez 

kérem a tisztelt kiállítók támogatását, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és juttassanak el az ügyveze-

téshez gyűjteményükről minél több szkennelt anyagot pendrive-on vagy „óriás”-levélben! 

 

Küldöttek levelezőlistája 

A lista egy újabb elnökségi döntés szerint mégsem válik nyílttá, ahhoz csak az Országos Küldöttgyűlés 

szavazati jogú részvevői csatlakozhatnak, magánvélemények egymás közti megosztása céljából. A 

lista e-mail címe emiatt a MABÉOSZ nevét nem tartalmazva, „kuldottek-foruma”-ra változott.  Aki 

nem kíván innét több üzenetet kapni, az onnét érkező bármelyik üzenet alján mindig felkínált link 

segítségével a listáról néhány klikkel könnyen leiratkozhat. A titkárság szerepe mostantól technikai, 

pusztán a címlista a küldöttek változása, vagy igény esetén való kiegészítésére korlátozódik,  a listán 

közzétett üzeneteket az ügyvezetés nem látja, és nem dolgozza fel.  

 

mailto:szolgaltatas@mabeosz.hu


A Bélyegvilág új ára 

A 67/2019/09.12 sz. elnökségi határozat alapján 2020 januárjától kezdve egy lapszám eladási ára a 

jelenlegi 490 helyett 580 forint lesz. 



Tájékoztató – december 

Bélyegkatalógus előjegyzés 

A MABÉOSZ bélyegkörei február 20-ig előjegyzést gyűjthetnek a 2020. évi Magyar Bélyegka-

talógus I. kötetének jövő évi megjelentetésére (a II. kötet megújítására ez alkalommal nem 

kerül sor.) A katalógus ára a kiadást támogató emlékív-párral együtt 7.900, anélkül 6.400 Ft. 

A katalógus nyomdai munkáit a többféle forrásból származó előjegyzések összesítését köve-

tően, márciusban végzik. A köröket a kiszállítást követően, előreláthatóan áprilisban tudjuk 

értesíteni az előjegyzett példányok köri csomagokban történő, Székházunkban való átvehe-

tőségéről. A MABÉOSZ terjesztésében megvásárolt katalógusokhoz a MABÉOSZ egy ajándék-

példányt ad Petőfi Sándor hiteles fényképét ábrázoló tavalyi emlékívéből. 

 

MABÉOSZ emlékívek hátoldali nyomatváltozatai 

Mivel a bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető borítékjai háromféle em-

lékívet tartalmaznak, az átvétel aláírással való igazolása előtt célszerű ellenőrizni, hogy kinek 

melyik jár.  

1. Az átvételi íven „Kf”-fel jelzett, egyszínű, fekete sorszámú „szalagos” emlékív hátolda-

lán a „Ajándék a MABÉOSZ tagjainak” felirat van, amely azoknak jár, akik február 28-

ig megtörtént tagdíjbefizetését bélyegkörük a központi tagnyilvántartásnak március 

végéig név szerint lejelentette. 

2. A „T/K” jelzésű színes, zöld sorszámozású emlékívet, hátoldalán „A MABÉOSZ kiemelt 

támogatóinak” szöveggel idén a MABÉOSZ 8.000 forintos – korábban kiemeltnek hí-

vott, – támogatói tagdíjat fizető tagjai, és a tiszteleti tagjaink kapják. 

3. Az egyszínű, fekete sorszámú „tollas” emlékív, hátoldalán „A MABÉOSZ támogatói-

nak” szöveggel azoknak jár, akik az idén 1.000 forintra emelt MABÉOSZ támogatói 

emlékívre befizettek. 

A Posta ajándékai 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető borítékjai tartalmazzák egy pos-

tai ajándékbélyeget is tartalmaznak „A Magyar Posta Zrt. / köszönti / a MABÉOSZ tagjait!” 

háromsoros hátoldali nyomással. Ez azoknak a tagoknak jár egy példányban, akik a tárgyévi 

valamennyi alapkiadást megvásárolták. Mivel ez az információ csak a körök újdonságfelelő-

seinél áll rendelkezésre, kérem, hogy ezt csak azoknak adják, ki, akiknek ez valóban jár, és a 

maradékot az át nem vett anyagok legkésőbb február végéig esedékes elszámolásával együtt 

juttassák vissza a központ szolgáltatási csoportjának. 

 

2020. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára 

Az alaptagdíj jövő évtől 6.000 Ft, a támogatói kiemelt tagdíj 10.000 Ft, ifjúsági tagdíj 1.500 Ft, 

a külföldi tagdíj 50 Euró lesz. A tagdíjukat február 28-ig rendezők jövő évben is külön emlék-

ív-ajándékot kapnak. Az MABÉOSZ támogatói emlékív ára változatlanul 1.000 forint. 

 

Tájékoztatást kaptunk róla, hogy az idei kísérleti évhez képest posta egyre népszerűbb pro-

móciós személyes bélyegeinek megjelenése jövő évtől tervszerűbbé válik, és ezekről időben 

előzetes információt tesznek majd közzé, hogy az ilyen bélyegek beszerzését megkönnyítsék. 

 



Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 



Az Elnökség keretezett hirdetésként, a tájékoztatótól elkülönítve kéri a lapban közölni: 
 

A MABÉOSZ elfekvő bélyegkészleteinek értékesítése 

Az ajánlattevő elérhetőségét is tartalmazó lezárt borítékban 2020. január 20-ig ajánlatokat 

várunk bélyegkészletünknek kereskedelmi mennyiségeket tartalmazó, honlapunkon is meg-

hirdetett tételeire. Az ajánlati összegek meghatározását az ajánlattevőkre bízzuk, melynek 

kialakításához irányadó információt adunk a kibocsátási időszaktól függően a tételek kataló-

gus- vagy névértékétről. 

A tételek filatéliai szempontból ellenőrzött minőségű postatiszta bélyegeket tartalmaznak, 

melyben a hibátlan példányok darabszáma minőségi megítéléstől függően, valamint a leltár 

felvétele óta történt kismértékű készletmozgások miatt a megadottól 3%-on belül eltérő 

lehet. Az ajánlatokat a MABÉOSZ vezető tisztségviselőiből álló, az elnökség által felkért, há-

romfős ad-hoc Bizottság értékeli, és a legmagasabb ajánlattevőt az ajánlat elfogadásáról ja-

nuár végéig a borítékban megadott elérhetőségén értesíti. A Bizottság fenntartja a jogot, 

hogy az estleges irreálisan alacsony árajánlatokat figyelmen kívül hagyva egyes tételeket az 

értékesítéstől visszatartson. 

Csomag 

   

kat.érték  névérték 

1 Filatéliailag értékelt 1934-1989 37 tétel 1 063 db 1 422 250 Ft   

2 Filatéliailag értékelt 1979-2010 178 tétel 3 004 db 1 308 170 Ft   

3 Filatéliailag értékelt 1990-2009 61 tétel 1 547 db 1 646 329 Ft   

4 Vegyesen értékelt 2011-14 73 tétel 1 216 db   714 965 Ft 

5 Névértéken értékelt 2014-18 19 tétel 157 db   566 060 Ft 

6 Névértéken értékelt 2011-14 25 tétel 858 db   742 665 Ft 

7 Névértéken értékelt 2015 10 tétel 1 037 db   596 460 Ft 

8 Névértéken értékelt 2015 6 tétel 1 087 db   561 565 Ft 

9 Névértéken értékelt 2015 11 tétel 1 199 db   588 990 Ft 

10 Névértéken értékelt 2015-16 5 tétel 1 273 db   576 220 Ft 

11 Névértéken értékelt 2016 8 tétel 955 db   578 180 Ft 

12 Névértéken értékelt 2016 16 tétel 924 db   598 140 Ft 

13 Névértéken értékelt 2016-17 24 tétel 1 089 db   579 465 Ft 

14 Névértéken értékelt 2017 13 tétel 565 db   569 845 Ft 

15 Névértéken értékelt 2017-18 16 tétel 1 137 db   571 350 Ft 

16 Névértéken értékelt 2018 11 tétel 429 db   423 915 Ft 



17 Névértéken értékelt 2018 14 tétel 582 db   406 885 Ft 

18 Névértéken értékelt 2018 12 tétel 871 db   470 185 Ft 

A fenti tételek tartalma a honlapunkról pdf-ben letölthető: www.mabeosz.hu  

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

 

http://www.mabeosz.hu/


Tájékoztató – Január 

A 2020. évi új tagdíjak és a MABÉOSZ támogatása 

A tagdíjfizetés határideje február 28. Alaptagdíj 6.000 Ft, támogatói kiemelt tagdíj 10.000 Ft, ifjúsági 

tagdíj 1.500 Ft, a külföldi tagdíj 50 Euró. Az MABÉOSZ támogatói emlékív ára változatlanul 1.000 fo-

rint. Az év második félében belépő új tagok első alkalommal csak az éves tagdíj felét fizetik. A 2020 

évi tagdíjbélyegek és 2020-24 évekre készült új tagkártyák a pénztárban vehetők át, vagy a befizetés 

beérkezését követően a szolgáltatási csoporthoz intézett külön kérés esetén ajánlott küldeményben 

postázzuk a kapcsolattartó címére. 

A decemberi Bélyegvilágban közölt téves tájékoztatással ellentétben a februári határidőre való tag-

díjbefizetésért külön emlékív-ajándék 2020-ban már nem jár. Ezzel szemben az Elnökség a nagyobb – 

3 fő feletti létszámú – bélyegkörök működtetésében társadalmi munkát hosszabb idő óta kifejtők 

megbecsülésének idei, „kézzel fogható” kifejezésre jutatását határozta el. Ehhez bélyegkészletünk 

80-as évekből megmaradt „Magyar Posta ajándéka” hátoldali nyomású blokkjaiból körönként taglét-

szám-arányosan összeállított ajándékcsomagokat biztosít. A csomagok február 1-ét követően a szol-

gáltatási csoportnál vehetők át, a körök vezetőségére bízva a döntést, hogy ezzel mely arra érdemes 

tagjuk, vagy tagjaik munkáját jutalmazzák. 

A székház 2020-tól megváltozott nyitvatartási és ügyfélfogadási időpontjai: 

- portaszolgálat: H-K 7-22h,  Sze-Cs 7-20,  

  P 7-19h, hétvégén és ünnepnapon: 8-14h; 

- szolgáltatási csoport: H-Cs 9-16h; 

- pénztár: H-Sze 10:20-15:30; 

- titkárság: H-Cs 9-17h, P 9-12h; 

- cseretermek nyitva tartása: H-Cs 10-18h*1 

- könyvtár: Sze 10-14h, Cs 14-18h 

- ügyvezető, előre egyeztetett időpontban: H-P 10-16h; 

- nyári szünet: a Bélyegvilágban előre meghirdetett dátumok közt augusztusban;  

- téli szünet: a Bélyegvilágban előre meghirdetve a két ünnep között. 

A Magyar Bélyegkatalógus előjegyzése és forgalmazása  

A MABÉOSZ bélyegkörei február 20-ig gyűjthetnek előjegyzést a 2020. évi Magyar Bélyegkatalógus I. 

kötetének jövő évi megjelentetésére (a II. kötet új kiadására 2020-ban nem kerül sor.) A katalógus 

ára a kiadást támogató emlékív-párral együtt 7.900, anélkül 6.400 Ft. A MABÉOSZ terjesztésében 

megvásárolt katalógusokhoz a MABÉOSZ egy ajándékpéldányt ad Petőfi Sándor hiteles fényképét 

ábrázoló tavalyi emlékívünkből. 

Könyvigénylést adminisztrációs kapacitásunk korlátai miatt csak a bélyegköröktől tudunk fogadni – 

egyéni vásárlásra bélyegkereskedők állnak rendelkezésre. A vételárat előjegyzéskor a bélyegköröknél 

letétbe kell helyeznie. A körök igényléseit – a kétféle vételár szerinti bontásban – a vételár készpénz-

befizetés, csekkbefizetés, vagy utalásának igazolásával együtt február 24-ig (hétfő) várjuk a titkársá-

gon személyesen, postán, vagy e-mailben. E határidő után beérkező, vagy a befizetés igazolása nélkü-

li igényléseket sajnos nem tudunk figyelembe venni, mert a teljes készletet ennek átvételét is garan-

tálva, február 25-én meg kell rendelnünk a kiadónál. 

A katalógus nyomdai munkáit a többféle forrásból származó előjegyzések összesítését követően már-

ciusban végzik. A nyomdai kiszállítást követően, előreláthatóan áprilisban tudjuk a köröket értesíteni 

a körönkénti csomagokba előkészített könyvek a központi szolgáltatási csoporttól való átvehetőségé-

ről.  

                                                           
1
  Az elnökség 2020. februári ülésén módosított időszak 



Bélyegvilág 

A Bélyegvilágnak a központ szolgáltatási csoportjánál megvásárolható lapszámainak új ára: 580 Ft (a 

júliusi duplaszám ennek kétszerese). Előfizetés a MABÉOSZ-nál, vagy a Postánál: 6960 Ft/év. A Bé-

lyegvilág legfrissebb 3 számához honlapunkon keresztül való online hozzáférésre való előfizetés: 

3480 Ft/év. Ugyanehhez valamennyi tagunknak online hozzáférést biztosítunk, és felnőtt tagjainknak 

a lapot postázzuk is a tagnyilvántartás számára megadott postacímükre. A postacím változását tagja-

inknak a bélyegkörüknél kell bejelenteni. Az újság helyes postázása érdekében a körök tagnyilvántar-

tását vezetőknek a változásokat év közben a központi tagnyilvántartás számára legkésőbb hó végéig 

jelezni kell. Az esetleges hibák rendszeres szűrése érdekében, a központiban kezelt adatokról a kö-

röknek lehetőség szerint minden negyedév végén tájékoztatást küldünk. Ehhez kérjük, hogy a taglét-

számjelentésben adják meg/erősítsék meg kapcsolattartójuk mindenkori aktuális e-mail címét és 

telefonon való elérhetőségét. 

2020. évi postai újdonságok beszerzése 

A körök felelősei év elején február végéig jelezhetik, hogy hány olyan tagjuk van, aki az összes postai 

alapkiadást folyamatosan vásárolja, valamint hogy ezen felül az alapkiadásoknak az éves kiadási terv-

ben előzetesen nem szereplő változataiból (köztük a különböző „promóciós” szelvényekkel megjele-

nő személyes bélyegekből is) hány folyamatos vásárlójuk van. Az kiadási tervben szereplő alapkiadá-

sok beszerzését természetesen továbbra is garantálni tudjuk. A változatokat azonban - a posta által 

biztosított lehetőségeink függvényében – csak akkor tudjuk jó eséllyel biztosítani, ha az igénylendő 

mennyiségről a bélyegköröktől még év elején minél hamarabb megbízható információt kapunk. Az év 

közben felmerülő többletigények beszerezhetősége sajnos nem garantálható, különösen a termé-

szetszerűen leginkább keresett limitált példányszámokból. 

Újdonságok és egyéb készletek értékesítése 

A tagjaink által esetleg át nem vett bélyegeket a jelenlegi szerződésünk szerint csak a bizományba 

való átvételtől számított 30 napon belül adhatjuk vissza a Postának. E határidő eltelte után a báziskö-

rök és a bélyegkörök újdonságfelelősei rendkívüli és méltányolható esetben, ügyvezető igazgatói 

engedéllyel adhatják vissza a központi szolgáltatási csoportnak, mert ebből elfekvő készletünk kelet-

kezik. Ennek minimálisra szorítása érdekében elvárjuk, hogy a körök újdonságfelelősei mindenből 

csak annyit igényeljek, amire tagjaik előre befizetéssel fedezetet nyújtottak. A postai újdonságok 

éves összegéről honlapunk híreiben hivatkozás található a posta aktuális előjegyzési hirdetményére.  

Az előre nem tervezett és a limitált kiadásokra kiemelt tagjaink bélyegkörük megrendelése esetén 30 

napig elsőbbséget élveznek. 

A NAV 2020-tól érvényes új szabályozása miatti változás, hogy a jövőben a körök nevében történő 

befizetésekről az ezzel megbízott a kapcsolattartójuk nevére kell majd számlát kiállítanunk. 

Visszamenőleg a honlapon meghirdetett könyvekből, valamint az előző évről maradt bélyegekből, 

emlékívekből és érmekből van korlátozott készletünk. Ezekből a szolgáltatási csoportnál lehet vásá-

rolni. Az ennél régebbi bélyegekből értékesítése az elfekvő készletek kereskedelmi csomagokká alakí-

tásával megszűnt. A honlapon meghirdetett bélyegcsomagokra továbbra is ajánlat tehető, melynek 

elfogadásáról az Elnökség által megbízott ad-hoc bizottság dönt. 

A küldöttgyűlés tervezett időpontja: 2020. május 16. 

Javasoljuk, hogy a megyei szervezetek és szakosztályok évi rendes gyűléseiket március végén, legké-

sőbb áprilisban tartsák meg, ezek előkészítésére március 12-én 14 órakor a székházban értekezletet 

tartunk.  

Beszámolók és kitüntetési felterjesztések beküldési határideje: 2020. április 30.  



A MABÉOSZ 2020-ban nem rendez HUNFILA kiállítást: A 93. Bélyegnapot június 5-én 14 órakor ren-

dezzük a pápai tematikus bélyegkiállítás nyitónapján, a Petőfi Gimnáziumban. 

Az Éremgyűjtőkkel közös Börzét augusztus 29-én, szombaton (áthelyezett munkanap!) rendezzük. 

Továbbra is várjuk szabályzataink korszerűsítésére a javaslatokat! 

Pénztári nyitvatartás változása 

Idén megváltozik a székház és a házipénztár nyitvatartási rendje. A pénztár hetente továbbra is há-

rom nap működik, de az eddigi csütörtök helyett szerdán várja a gyűjtőket. Gyűjtői rendezvények és 

csere céljára a II. és III. emeleti cseretermek nem csak csütörtökön, hanem szerdán is a körök és gyű j-

tők rendelkezésre állnak. 

Taglétszámjelentés 

A tagdíjak befizetését kísérő, a tagnyilvántartás számra adott létszámjelentéshez tavaly óta új adat-

tartalmú formanyomtatványok állnak rendelkezésre a honlap www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink 

oldalán. Nyomtatva átvehetők a központi szolgáltatási osztálynál.  A tagdíjak befizetése február végé-

ig esedékes. 

 

Az új adatvédelmi szabályok miatt a belépési nyilatkozathoz és körök közti átjelentkezéshez haszná l-

ható formanyomtatványokat szintén megújítottuk, ezek ugyanott szintén megtalálhatók. A megválto-

zott adattartalmak miatt a régi nyomtatványokat célszerű a lehetőségek szerint minél hamarabb az 

újakra kicserélni. 

  

http://www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink


Tájékoztató – február 

 

Bélyegtéma javaslatok 

Javaslatok tehetők február 10-ig a 2021-es bélyegkiadások, illetve február végéig a 2020. évi postai 
promóciós személyes bélyegek témáira.  A javaslatokat a titkársághoz kérjük eljuttatni.  

Pénztári rend változás 

A pénztárosi pozíció tavalyi év második felében keletkezett betöltési problémái miatt a pénz-
tárat az idei évtől csütörtök helyett szerdán tudjuk csak nyitva tartani.  Emiatt a cserefüzet 
szolgálat eddigi csütörtöki fogadónapja is szerdára került át. A változás előnye, hogy 
tehermentesül a székház a csütörtöki napja, mert az eddig csaknem teljesen kihasználatlan 
szerdára is szervezhetők pl. szakosztályi és bizottsági események úgy, hogy a messzebbről 
érkezők aznap készpénzfizetéssel járó ügyeiket is intézhetik.   

A központi szolgáltatási csoport újdonságszolgálatának jelenleg aktuális fogadási idői (hétfő-
től csütörtökig 9-16 óra), a cserefüzetszolgálat (kedd és szerda 10-16 óra) valamint a pénztár 
nyitvatartási rendje (hétfőtől szerdáig 10:20-15:30 között) a MABÉOSZ honlapján a baloldali 
„Szolgáltatásaink” menüpontban vagy a jobb felső sarokban levő „Kapcsolat” menüből nyíló 
Elérhetőségeink oldalról kiindulva található meg.   

Taglétszámjelentés 

A tagdíjak befizetését kísérő, a tagnyilvántartás számra adott létszámjelentéshez tavaly óta új adat-

tartalmú formanyomtatványok állnak rendelkezésre a honlap www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink 

oldalán. Nyomtatva átvehetők a központi szolgáltatási osztálynál.  A tagdíjak befizetése február végé-

ig esedékes. 

 

Az új adatvédelmi szabályok miatt a belépési nyilatkozathoz és körök közti átjelentkezéshez haszná l-

ható formanyomtatványokat szintén megújítottuk, ezek ugyanott szintén megtalálhatók. A megválto-

zott adattartalmak miatt a régi nyomtatványokat célszerű a lehetőségek szerint minél hamarabb az 

újakra kicserélni. 

A 2020. évi postai újdonságok beszerzése 

A körök felelősei év elején február végéig jelezhetik, hogy hány olyan tagjuk van, aki az ösz-
szes postai alapkiadást folyamatosan vásárolja, valamint hogy ezen felül az alapkiadásoknak 
az éves kiadási tervben előzetesen nem szereplő változataiból (köztük a különböző „promó-
ciós” szelvényekkel megjelenő személyes bélyegekből is) hány folyamatos vásárlójuk van. A 
posta bélyegkiadási terve a Posta honlapján van közzétéve, ami honlapunk "Postai informá-
ciók"  menüpontján keresztül is megtalálható. 

Csak a kiadási tervben szereplő alapkiadások beszerzését lehet garantálni, mert ezekre év 
elején átvételi kötelezettséggel járó igényt adunk le a postának. Az ebben az igénylésben 
értelemszerűen fel nem tüntethető speciális változatokat és rendkívüli kiadásokat azonban 
csak akkor tudjuk jó eséllyel biztosítani, ha az egyes körök részére központilag biztosítandó, 
és tagjaik részéről rendszeresen és garantáltan átveendő mennyiségről a bélyegköröktől 
még év elején információt kapunk. Ez az információ pedig csak akkor megbízható, ha ennek 
fedezetét tagjaink a köröknél – lehetőleg egész évre előre – letétbe helyezik, vagy a gyűjtők 
vállalják, hogy a postától bizományba átvett mennyiségekből megmaradt készlet bizományo-
si szerződésünk szerinti visszaadására álló, jelenleg 30 napos szűk határidején belül körükben 
kifizetve átveszik (E szoros visszaadási határidő okozta problémák megoldására a postával 
közösen idén megpróbálunk megoldást találni).  

http://www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink


Tájékoztató – március  
/kiegészítve/ 

 

Tagdíjfizetés 

A tagdíjak befizetése február végéig esedékes. Akinek (mint pl. a külföldön élők) nehézséget jelent a 

tagdíját a bélyegkörénél rendezni, tagdíjukat átutalhatják a MABÉOSZ központi bankszámlaszámaira, 

a közlemény rovatban tagsági számuk és nevük megadásával. E közleményre azért van szükség, hogy 

a befizető és bélyegköre egyértelműen azonosítható legyen. Az beérkező átutalásokról a tagnyilván-

tartást elsődlegesen vezető bélyegköröknek - az idei évtől kezdve - e-mailben hó végén értesítést 

küldünk. Ehhez az szükséges, hogy tagnyilvántartásunk számára minden érintett kör nevezzen meg e-

mail címmel is elérhető kapcsolattartót a titkarsag@mabeosz.-hu e-mail címre küldött elektronikus 

értesítéssel.  

Kapcsolattartási adatok elérhetősége 

Hogy új tagok számára köreinkkel a kapcsolatfelvételt megkönnyítsük, a  köri kapcsolattartók engedé-

lye esetén, a központi nyilvántartásba bejelentett elérhetőségeiket a www.mabeosz.hu/baziskorok 

illetve www.mabeosz.hu/belyeggyujto-korok című weboldalainkon is közzétesszük. 

Telefonszámaink és e-mail címeink mellett megtalálhatók forintban és euróban vezetett bankszámla-

számaink a www.mabeosz.hu/elerhetosegek; a mindenkori tagdíjak pedig a 

www.mabeosz.hu/tagdijak című weboldalakon. 

Taglétszámjelentés 

A márciusban esedékes létszámjelentéshez tavaly óta új adattartalmú formanyomtatványok állnak a 

bélyegkörök rendelkezésre a honlap www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink oldalán. Nyomtatva is 

átvehetők a központi szolgáltatási osztálynál. 

Az új adatvédelmi szabályok miatt a belépési nyilatkozathoz és körök közti átjelentkezéshez haszná l-

ható formanyomtatványokat szintén megújítottuk, ezek ugyanott szintén megtalálhatók. A megválto-

zott adattartalmak miatt a régi nyomtatványokat célszerű a lehetőségek szerint minél hamarabb az 

újakra kicserélni. 

MABÉOSZ készletek, emlékívek 

A MABÉOSZ elfekvő készleteinek túlnyomó részét mostanra sikerült felszámoltuk. Egy évnél 
régebbi készletet gazdaságossági okokból ezentúl csak könyvekből tartunk. A korábbi évek-
ből származó, februárig még el nem kelt néhány kereskedelmi mennyiségeket tartalmazó 
bélyegcsomagunk sorsáról az elnökség áprilisban dönt. Addig ezek honlapunkon változatla-
nul megtekinthetők és rájuk továbbra is vételi ajánlatok tehetők.  

A MABÉOSZ 2020. évi emlékíveit a júniusi Bélyegnapra készítjük el. A MABÉOSZ idei támoga-
tási emlékíveinek átvétele ezt követően lesz majd lehetséges. 

Cseretermek használata 

A cseretermeket a januári tájékoztatóban megjelenteket megváltoztatva, február második 
felétől a vidékről esetleg korább érkezőkre tekintettel már 10 órától kinyitjuk, és a munkából 
később érkezőkre számítva 17 helyett 18 óráig meghosszabbítva tartjuk nyitva. Az intézkedés 
célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a szokásosan 14-16 óra közt, két óra alatt lezajló bélyeg-
forgalom tágabb időszakra való kiterjesztésére – ezért kérjük az eladókat, hogy éljenek majd 
ezzel a lehetőséggel.  

A székház cseretermeinek ajtajára február elején a hamisítványokkal észlelésével kapcsolatos 
tudnivalókról jogi és gyakorlati ismereteket tartalmazó tájékoztatót helyeztünk e el, melynek 
tartalma a MABÉOSZ honlapjának híreiben is megtalálható. Célszerű lenne ugyanezt a két 
oldalas tájékoztatót bélyegköreink cserére használt helyiségeiben országszerte szintén kifüg-
geszteni. 

mailto:titkarsag@mabeosz.-hu
http://www.mabeosz.hu/belyeggyujto-korok
http://www.mabeosz.hu/elerhetosegek
http://www.mabeosz.hu/tagdijak
http://www.mabeosz.hu/teruleti-egysegeink


Tájékoztató – április 

 

A MABÉOSZ székház korlátozottan, de továbbra is működik 

A székházban és a győri területi irodában március közepétől visszavonásig járványveszély 
miatt szünetel minden szolgáltatás (könyvtár, cserefüzet– és újdonságszolgálat, valamint a 
pénztár) és gyűlések, előadások sem szervezhetők. Hogy az élet mégse álljon le teljesen, az 
épület több helyén, és honlapunkon is olvasható módon a cseretermeket és irodákat a kijá-
rási korlátozás alá nem esők számára biztonságosan megközelíthetővé tettük. Ezek közül a 
legfontosabb, hogy az épületbe áprilistól belépni csak védőmaszkban szabad, és a földszin-
ten azonnal alaposan kezet kell mosni, mielőtt az érkezők bármit is megérintenek. Minden-
kinek javasoljuk, hogy csak a legszükségesebb esetben használjanak tömegközlekedést és 
folyamatosan tartsanak egymástól legalább 1,5 méter távolságot. A honlapunk kezdőoldalán 
folyamatosan frissített tájékoztatást a székházba történő utazás előtt célszerű részleteiben is 
áttanulmányozni! 

Bélyegvilág postázás 

A Bélyegvilágot személyes átvételi lehetősége átmenetileg megszűnik. A járványveszély miatt 
az újságot áprilistól mindenkinek postán, a tagnyilvántartásnak bélyegköre által megadott 
postacímére küldjük. Akihez nem érkezne meg, jelezze bélyegkörének a helyes címét! 

Bélyegkatalógus 2020 

A körök által igényelt katalógusok megérkeztek, de átvételük csak a járványveszély csökke-
nése után lesz lehetséges. Postázás kérése esetén a postaköltséget az ezt igénylőnek kell 
vállalnia. 

Taggyűlések és küldöttgyűlések 

Tekintettel a tagságunk magas átlagéletkora miatti fokozott veszélyhelyzetre, a MABÉOSZ 
májusi küldöttgyűlését a helyzet alakulásától függően az Elnökség döntésétől függően vagy 
halasztani leszünk kénytelenek, vagy elkerülhetetlen esetben elektronikus kommunikációval 
fogjuk megoldani. Az ezt előkészítő gyűlések szervezőinek ugyanezt ajánljuk, tekintettel arra, 
hogy a vírus terjedését az izoláció fékezi a leghatásosabban. 

Kitüntetési felterjesztések 

A MABÉOSZ vándordíjaira addig írásban beérkező javaslatokról az Elnökség áprilisi 9-i ülésén 
dönt. A MABÉOSZ kitüntető jelvényekre és - a MABÉOSZ küldöttgyűlése kompetenciájába 
tartozó - idei Gervay éremre és a tiszteleti tagokra az erre rendszeresített űrlapon írásban 
május 10-ig beérkezett javaslatokat tudja csak figyelembe venni. A felterjesztési űrlap a hon-
lapunkon a kitüntetési szabályzatot tartalmazó oldalról tölthető le. 

Évértékelés 

A taggyűlések lebonyolításához a MABÉOSZ honlapján részletes éves összefoglaló jelentés 
olvasható. Az elnökség ennek terjedelme miatt úgy döntött, hogy a Bélyegvilág hasábjait 
ezzel nem terheli, hogy minél több hely maradjon a filatéliai tartalomnak. 

MABÉOSZ készletek 

A MABÉOSZ elfekvő készleteinek túlnyomó részét mostanra sikerült felszámoltuk. Egy évnél 
régebbi készletet gazdaságossági okokból ezentúl csak könyvekből tartunk. A korábbi évek-
ből származó, februárig még el nem kelt néhány kereskedelmi mennyiségeket tartalmazó 
bélyegcsomagunk sorsáról az elnökség áprilisban dönt. Addig ezek honlapunkon változatla-
nul megtekinthetők és rájuk továbbra is vételi ajánlatok tehetők.  



Kiállítások és Bélyegnap 

A koronavírus okozta világjárvány miatt az idei nemzetközi kiállítások többségét már le-
mondták és a többi megtartása is több mint kétséges. Mivel a helyzet napról napra gyorsan 
változik, a Bélyegvilág jelen száma emiatt nem tartalmaz kiállítási- és rendezvénynaptárt. 
Helyette honlapunkon érdemes tájékozódni, melyet folyamatosan igyekszünk naprakészen 
tartani. A szervezőkkel egyetértésben az Elnökség október 11-re halasztotta és Pápáról a 
székházba helyezte át a már teljesen előkészített Temafila kiállítással összekötött Bélyegna-
pot. Az idei támogatási emlékívek átvétele értelemszerűen csak az erre az alkalomra való 
megjelenésüket követően lesz majd lehetséges. 

MABÉOSZ honlap: működjünk együtt az egyre hasznosabbá tételében! 

Az izoláltság oldásra a MABÉOSZ honlap szerepe a jövőben várhatóan felértékelődik, amiben 
számíthatunk kreatív és a karantén miatt időmilliomossá vált, unatkozó tagjaink támogatásá-
ra. Van szakosztályunk, amelyik előadás napjainak online megtekinthetőségét tervezi.  

Új a címoldal „Tagjainknak” kapujából egy klikkel közvetlenül megjeleníthető „Online elérhe-
tő szakirodalom” menüpont, ahonnan többek közt pl. el lehet jutni az Monográfia digitalizált 
köteteihez is. A csak MABÉOSZ tagok számára itt elérhető filatéliai segédletek további gazda-
gításához számítunk digitális segédanyagok (táblázatok, előrajzolt albumlapok, kiállítási gyűj-
temények lapjai, hiány-- és kínálati listához űrlapok, stb.) készítésében és használatában jár-
tas tagjaink mindannyiunk javát szolgáló, önzetlen támogatására! 

Tájékoztató – május 

A MABÉOSZ székház korlátozottan, de továbbra is működik 

A székházban járványveszély miatt továbbra is szünetel minden szolgáltatás (könyvtár, csere-

füzet– és újdonságszolgálat, valamint a pénztár) és gyűlések, előadások továbbra sem szer-

vezhetők. Hogy az élet mégse álljon le teljesen, az épület több helyén, és honlapunkon is 

olvasható módon a cseretermeket és irodákat a kijárási korlátozás alá nem esők számára 

biztonságosan megközelíthetővé tettük. Az épületben való közlekedésre ajánlott orrot és 

szájat takaró arcmaszk használata, és a földszinten azonnal alaposan kezet kell mosni, mie-

lőtt az érkezők bármit is megérintenek. A legalább 1,5 méter védőtávolság szigorúan tartan-

dó, emiatt a lifteket egyszerre csak egy személy használhatja. A honlapunk kezdőoldalán fo-

lyamatosan frissített tájékoztatást a székházba történő utazás előtt célszerű részleteiben is 

áttanulmányozni! 

MABÉOSZ honlap: működjünk együtt az egyre hasznosabbá tételében! 

Az izoláltság oldásra a MABÉOSZ honlap szerepe a jövőben várhatóan felértékelődik, amiben 

számíthatunk kreatív és a karantén miatt időmilliomossá vált, unatkozó tagjaink támogatásá-

ra. Van szakosztályunk, amelyik már előadás napjainak online megtekinthetőségét tervezi, 

melyek naptárunkból elérve válnak majd láthatóvá. 

Új a címoldal „Tagjainknak” kapujából egy klikkel közvetlenül megjeleníthető „Online elérhe-

tő szakirodalom” menüpont, ahol a túlnyomóan szabadon bárki számára hozzáférhető filaté-

liai dokumentumok között pl. el lehet jutni filatéliai előadások és kiállítási gyűjtemények be-

mutatóihoz, vagy akár a Monográfia jelenleg már digitalizált köteteihez is. Az oldal alján csak 

MABÉOSZ tagok számára elérhető filatéliai segédletek találhatók, amely a jövőben ösztönző 

forrássá válhat a MABÉOSZ tagsági jelentkezésekhez, mely online már ma is megtehető. A 

segédletek további gazdagításához számítunk digitális segédanyagok (táblázatok, előrajzolt 



albumlapok, kiállítási gyűjtemények lapjai, hiány-- és kínálati listához űrlapok, stb.) készíté-

sében és használatában jártas tagjaink mindannyiunk javát szolgáló, önzetlen támogatására! 

Bélyegvilág postázás 

A Bélyegvilágot személyes átvételi lehetősége átmenetileg továbbra is szünetel. A járványve-

szély miatt az újságot áprilistól mindenkinek postán, a tagnyilvántartásnak megadott posta-

címére küldjük. Akihez nem érkezne meg, jelezze a címek nyilvántartásáért felelős bélyegkö-

rének a helyes címét! 

Bélyegkatalógus 2020 

A körök által igényelt katalógusok átvétele a MABÁOSZ titkárságával előre egyeztetett idő-

pontban lehetséges. Igény esetén a kör költségére és kockázatára a csomagokat postn is el-

küldjük. 

Taggyűlések és küldöttgyűlések 

Az Országos Küldöttgyűlés időpontját az Elnökség őszre halasztotta (ld. májusi határozatok!) 

Kitüntetési felterjesztések 

A MABÉOSZ kitüntető jelvényekre és - a MABÉOSZ küldöttgyűlése kompetenciájába tartozó - 

idei Gervay éremre és a tiszteleti tagokra az erre rendszeresített űrlapon írásban adható ja-

vaslatokat a korábbi májusi időpont helyett június 30-ig várjuk. A felterjesztési űrlap a honla-

punkon a kitüntetési szabályzatot tartalmazó oldalról tölthető le. 

MABÉOSZ készletek 

A MABÉOSZ elfekvő készleteinek túlnyomó részét mostanra sikerült felszámoltuk. Egy évnél 

régebbi készletet gazdaságossági okokból ezentúl csak könyvekből tartunk. A még el nem 

kelt, kereskedelmi mennyiségeket tartalmazó már csak mindössze 3 bélyegcsomagunk tar-

talma honlapunkon változatlanul megtekinthető, és rájuk változatlanul vételi ajánlatok te-

hetők.  

MABÉOSZ Emlékívek 

A MABÉOSZ 2020-ban két emlékívpárt bocsát ki. A HUNFILEX 2022 promóciójára készülő 

MABOSZ emlékívpárt júniusban, a másikat Temafila 2020 kiállítás és Bélyegnap alkalmával 

októberben. Mindkettőt a felhasználási célt megjelölő hátoldali feliratváltozatokkal, változa-

tonként eltérő színű, 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással. A második párral megjelenő 

idei támogatási és ajándék emlékívek átvétele októbertől lesz lehetséges. Az emlékívek jóvá-

hagyásra váró munkaközi tervei: 



   
A budapesti FIP kiállítási helyszíne: 

  

Temafila- Bélyegnap emlékívpár 



Tájékoztató – június 

Postázás külföldön tartózkodó tagjainknak 

Külföldi postacímet megadó tagjaink 50 Euro/év tagdíjának utalást a MABÉOSZ OTP 11763062 

16896882 Euróban vezetett devizaszámlájára várjuk.  BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB IBAN: HU51 1176 

3062 1689 6882 0000 0000.  

Mivel a 6.000 forintos belföldi tagdíj a Bélyegvilág külföldi címre való havonként postázására nem 

elegendő, belföldi tagdíjat fizetők tartós távollét esetén a titkárságtól a lap félévenkénti  összevont 

postázását is kérhetik egy külföldi  postacímre.  

Székház nyitvatartása  

A vírusveszély csökkenésével a kijárási korlátozások megszűntek, de a beltéri rendezvények tartására 

elrendelt tilalom a vírusveszély miatt továbbra is érvényben van (46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4§). 

A MABÉOSZ újdonság-, cserefüzet és könyvtári szolgáltatásainak újraindításáról a tilalmak fokozatos 

enyhítések függvényében csak júniusban várható döntés. A szolgáltatások működésének aktuális 

állapotát a MABÉOSZ honlapjának nyitóoldalán naprakészen tartjuk. Kérjük, hogy alkalmazottaink 

elsősorban egyelőre még otthonról való munkavégzése miatt nem mindig eredményes telefonálás 

helyett elsősorban a honlapról tájékozódjon! 

Postai újdonságok beszerzése 

Győri irodánk már a szokás rendben fogadja ügyfeleit.  A központi újdonságszolgálatot a májusi Bé-

lyegvilágban megjelent tájékoztató szerint úgy indítottuk újra, hogy a május 15-ig megkapott köri 

igényeket előkészítjük személyes átvételre, illetve kérés esetén díjmentes postázásra. Ennek meg-

kezdése a postai kiszállítás beérkezésétől függően május utolsó hetében várható.  A május 15. után 

érkező igényeket, az addig megjelenő újdonságok igényeléseivel együtt  két hónapig gyűjtjük, majd 

július 15-én összesítjük és hívjuk le a postától. A postától közvetlenül igénylő bázisköröket arra kér-

jük, hogy szintén csak azokat az igényeiket hívják le, amelyre a fedezetet előzetesen már összegyű j-

tötték.  

 

képaláírás:   

MABÉOSZ május 18, hétfő délelőtt: Cserjési Sándorné a májusi bélyegigénylések összesítésén dolgozik 



Hűségkártyák használata 

Hűségkártyák után beszámított jutalékalap idén tovább növekedett. Köszönjük azoknak, akik vették a 

fáradtságot a kártya kiváltásához, a kártyaszám ügyvezetéshez való bejelentéséhez, valamint a kártya 

minden alkalommal  való használata során a postán a MABÉOSZ tagság jelzéséhez.  A hűségkártya 

használatakor azonban nem elég szóban jelezni a MABÉOSZ tagságot, mert ennek figyelembevétele a 

postánál nem sajnos automatikus.  

A kártya- és a tagkönyvszámot emellett a MABÉOSZ ügyvezetésének is okvetlenül meg kell adni!  A 

Posta ugyanis csak azokat a vásárlásokat számítja hozzá a jutalékalapba, amelyről az ügyvezetés szá-

mukra igazolja, hogy a kártyaszámhoz tartozó tagsági számunkon a MABÉOSZ éves tagdíja az adott 

évre rendezve van. A kártya- és tagsági szám bejelentése nélkül éves szinten jelentős, nekünk egyéb-

ként járó bizományosi jutaléktól esünk el. A kártyaigénylésről és a használat módjáról a honlapon 

útmutató található a Postai információk menüpontban. 

Bélyegkatalógus 

Folyik az igényelt bélyegkatalógusok előre egyezetett időpontban való személyes átadása, illetve a  

postaköltséget vállalók számára postacsomagban való elküldése. Kapcsolattatás az átvétel módjának 

egyeztetéséhez titkárság elektronikus =e-mail vagy telefon) elérhetőségein lehetséges. 

Éves beszámolók 

A járvány miatt őszre halasztott országos küldöttgyűléshez a megyei –területi szervektől, szakosztály-

októl és bizottságoktól még mindig csak kevés beszámoló jelentés érkezett meg. Az elnökség ezért 

ismételten az elmaradások hiánypótlást lehetőség szerinti kéri ezen szervezetektől, hogy a szervezeti 

egységek ezekben közölt észrevételeire válaszait megadhassa. 



Tájékoztató, július 

Kiállítóink legnagyobb sajnálatára a meghirdetett nemzetközi bélyegkiállításokat többsége idén nem 

volt megtartható. Jakarta járványhelyzete miatt a kiállítási naptárban szereplő, eddig még vissza nem 

vont, de egyszer már novemberre halasztott INDONESIA 2020 FIP kiállítás megtartása is kétes.  

A bélyegkörök július 15-re bezáróan a központi szolgáltatási csoportnál leadott és befizetett postai 

újdonságigényei a hónap utolsó hetében postázzuk, illetve az ezeket körönként tartalmazó boríté-

kokban, a székházban augusztus folyamán is átvehetők. Július második felében az újdonságokkal köz-

pontilag ellátott bélyegkörök a szeptember közepéig megjelenő újdonságokat tartalmazó igénylőla-

pot küldünk, amire akár egy Excel táblázatban kitöltött igényléssel is válaszolhatnak, szeptember 15-

ig. Kérjük, ennek egyszerűbbé tételéhez segítsenek azok, akik ehhez még nem adták meg e-mail cí-

met. Elérhetőségünk, ahová a címeket várjuk: titkarsag@mabeosz.hu. 

A székház honlapunkon is megtalálható megszokott nyitva tartási idői változatlanul érvényesek. (J-K 

7-22h; Sze-Cs 7-20h; P 7-15h; Szo-V 8-14h) Június végétől a cseretermek is újra látogathatók és zárt 

téri rendezvények is újra szervezhetők. Az esetlegesen szükségessé váló változásokat, ahogy eddig is, 

folyamatosan közzétesszük.  

Egy jelenleg változatlanul érvényben hagyott törvényerejű rendelet szerint, saját biztonsága érdeké-

ben mindenki legyen figyelemmel arra, hogy mivel a nem egy háztartásban élők számára a 1,5 méte-

res szociális védő távolságot mindenütt kötelező megtartani, ezért a liftjeinket egyidejűleg csak 

egyenként használhatják! Az épületbe belépéskor szappanos kézmosásra és készszárításra lehető-

séget biztosítunk, és mindenkit kérünk arra, hogy éljen is ezzel a lehetőséggel. Cseretermeinket e 

távolság megtarthatóságára az asztalok és székek megritkításával felkészítettük ( ld. képek honlapunk 

híreiben). Továbbá, klímaberendezés hiányában a cserenapokon a III. emeleti ablakokat nyitva kell 

tartanunk, de ez nem változás, mert a nyári melegben eddig is mindig így volt. 

A nyári szünet augusztus 1-től augusztus 23-ig tart, ami azonban csak a szolgáltatásokat érinti, ren-

dezvény a székházba ez idő alatt is szervezhető.  

Az éremgyűjtőkkel szokásosan közös nemzetközi börzét ezúttal két napra bontva tartjuk meg, au-

gusztus 19-én, szombaton az éremgyűjtők, vasárnap pedig a bélyeggyűjtők számára.  A HUNFILEX 

2022 finanszírozását szolgáló MABÉOSZ emlékívpár és annak támogatói változata a bélyeggyűjtők 

augusztusi börzenapján lesz először kaphatók. 

Tájékoztató, szeptember 

Országos küldöttgyűlés 

A járványveszély miatt májusról elhalasztott időpontja az Elnökség a májusi lapszámban már közzé-

tette 32/2020/04.09 sz. határozata szerint 2019. szeptember 19. Helyszíne és kezdő időpontja a szo-

kásos: a MABÉOSZ székháza 302. Jánossy terme, szombat délelőtt 10 óra. Határozatlanképtelenség 

esetén fél órával később, ugyanott megismételt küldöttgyűlést tartunk, mely a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes. A küldöttgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bármely tagunk részt 

vehet, sőt, akár szót is kérhet, amit a küldöttgyűlés jogosult elbírálni. A meghívót és napirendet, az 

írásos előkészítő anyagokkal együtt, a szavazati jogú küldöttek és tanácskozási jogú meghívottak ré-

szére az alapszabályban rögzített, a küldöttgyűlést két héttel megelőző határidőig küldjük ki. 

MABÉOSZ újdonságigénylőlap 2020.09.15 

Hivatalos források szerint sajnos még hosszú hónapokig védőoltás nélkül kell együtt élnünk a korona-

vírussal. A kontaktusszám csökkentésére újdonságszolgálatunkban bevált, kéthavi határidőkre törté-



nő igénylési módszert ezért továbbra is fenn kell tartanunk. A következő fordulónap szeptember 15, 

melyhez az új kiadásokkal aktualizált igénylőlapot kiküldtük a körök e-mail címmel rendelkező újdon-

ságfelelőseinek. Az aktuális űrlap nyomtatva a Központi Szolgáltatási csoport előtti folyósón kialakí-

tott várakozóhely asztalán is megtalálható, és mindig letölthető honlapunkon az újdonságszolgálat 

weboldaláról is. 

Újságunk postázása 

Rendszeresen fordulnak elő az újság kézbesítésével kapcsolódó reklamációk a központi titkárságon. 

Mivel az ok tisztázása alkalmanként meglehetősen sok időt köt le, érdemes előzetesen tájékozódni, 

mert a lap kimaradásának többnyire az ügyvitelen kívül álló, alábbi okai vannak.  

1) Ha a bélyegkör csak befizette a tagdíjat, de egyúttal nem adta át a tagnévsort és aktuális címeket 

a tagnyilvántartásnak. Ez esetben ugyanis a lapszámok postázására jogosultakat nem tudjuk azonosí-

tani, és adatok hiányában nem lehet őket a postának átadott címlistára felvenni. Ezt a problémát csak 

a bélyegkör tudja megszüntetni. 

2) Előfordul, hogy a tagnyilvántartásnak adott cím megváltozott és már nem aktuális. Reklamálás 

előtt tehát célszerű a körnél ellenőrizni, hogy a tárgyévi tagdíjbefizetés a nyilvántartásban szerepel-e, 

ajtószámot is beleértve, pontos, és aktuális-e a postacím, valamint, hogy ezeket az adatokat a Szol-

gáltatási csoportnak mikor továbbították. Bármelyik hiánya esetén szintén a körön belül lehet csak a 

problémát elhárítani. 

3) Többször is előfordult már, hogy egy reklamáló tag ifjúsági tagdíjat fizet, nem tudva, hogy az új-

ságnak előállítási és postázási költségei többszörösen meghaladják a jelenleg 1.500 forintos éves 

tagdíjat. Az ifjúsági tagdíjba ezért csak a lap online olvasása fér bele. Ez azonban tulajdonképp egy 

sokkal korszerűbb, egyben költséghatékony lehetőség is az újság tartalmának megismeréséhez, mert 

a legfrissebb lapszám már jóval a postai kézbesítése előtt, már a nyomdai munka megkezdésével 

egyidőben elérhető. 

4) Ha meggyőződtek róla, hogy a köri ügyintézés rendben megtörtént, ekkor célszerű jelezni közve t-

lenül a helyi postán a kézbesítés kimaradását, mert a hibát helyben a leggyorsabb megszüntetni (pl. a 

kézbesítő nem ismeri ki magát a címzésen vagy a terepen, és a maradék valamiért esetleg nem kerül 

vissza hivatalos úton hozzánk. Amennyiben a helyi postán való reklamáció eredménytelennek bizo-

nyul, akkor már érdemes a MABÉOSZ titkárságához fordulni. Ezt központi reklamációként továbbítjuk 

az illetékes postai helyre, mint a postai kézbesítés kivizsgálandó hibáját. Ennek eredményéről, és a 

hiba megszüntetéséről visszajelzést kapunk, amiről az érintettet értesítjük. 

A kontaktusszám minimalizálása érdekében, amíg nincs elérhető védőoltás, a Bélyegvilág titkárságon 

való személyes átvétele nem kérhető, a lapot mindenki postai úton kapja meg! 

Tervbe vett bankváltás 

Bankköltségeink csökkentése érdekében az OTP-nél vezetett korábbi bankszámlaszámaink év végével 

megszűnnek, 2021. január 1-től életbe lépő új számokat addig a Bélyegvilágban többször is közzé-

tesszük. Mindenkor aktuális számlaszámaink megtalálhatósága a honlapunkon: Kapcsolat -> Elérhe-

tőségeink. Eddig az időpontig a régi, ezt követően az új számlaszámok használandók. Mivel a 

MABÉOSZ körei által eddig használt sárga csekk néven ismert postai készpénzátutalási megbízás a 

pénzbefizetés legkevésbé gazdaságos módja, és ez a MABÉOSZ-nak többszázezer forintos felsleges 

évi költséget okoz, ezért egy, jelenleg még tárgyalás alatt álló elnökségi döntéstől függően jövő évtől 

ezt valószínűleg megszüntetjük. Ez esetben a befizetésekre a jövő évtől választott új bankunk fiókja i-

ban díjmentesen, vagy akinek ez már módjában áll, otthonról indított internetes átutalással lesz lehe-

tőség. 



MABÉOSZ képarchívum 

Jogelődünk, a MABEOSZ 1922-es alapításának 100. évfordulójára képarchívum létrehozásával készü-

lünk, amellyel a HUNFILEX 2020-re készítendő olyan kiadványt készülünk megalapozni, amelyet az 

elmúlt évszázadunk képes krónikájának szánunk. E képgyűjteményt a MABÉOSZ lomtalanítása során 

különböző helyeken fellelt papíralapú fotókból és diaképekből, valamint rendezvényeinket rendsze-

resen fotózó gyűjtőtársaink fényképeiből építjük, és már kezdetben is több ezer képből áll. Ezek 

rendszerezéséhez és kiegészítéséhez minden segítséget köszönettel vesz a MABÉOSZ új PR adminiszt-

rátora, e-mail: admin@mabeosz.hu. 

Ingyenes online filatélia 

Honlapunkon új menüpontot hoztam létre, az online elérhető szakirodalom és filatéliai segédleteket 

egy helyről való megtalálásához. E központinak szánt helyről kiindulva, MABÉOSZ, a Mafitt és az IBK 

által gondozott archívumokban közvetlenül olvasható a digitalizált és részben már angolra is fordított 

Monográfia, valamint évfolyamok szerint rendezetten a főbb magyar nyelvű filatéliai szaklapok. Az 

online szakirodalom mellett a gyűjtéshez használható segédleteket (táblázatok, albumlapok, stb.) 

próbálunk közkinccsé tenni, amennyiben azok online hozzáférését a szerzők engedélyezik számunkra. 

Kérek tehát minden kreatív gyűjtőt, hogy lehetőségei szerint saját, már bevált digitális anyagaival 

támogassa ezt a segédletgyűjtemény bővítését! 

Cserefüzet-forgalom támogatása a honlapon 

A Szolgáltatási csoport cserefüzet forgalmának fellendítésére gyűjtési területek szerint rendezve el-

kezdtük az igényelhető cserefüzetek jegyzékének és füzetenkénti mintalapok feltöltését.  

Hűségkártyák használata 

Köszönet azoknak, akik a Bélyegvilág júniusi számában megjelent tájékozató nyomán bejelentették 

már nálunk a hűségkártyájuk számát! Ezzel vált lehetővé, hogy a Posta filatéliai célú vásárlásaikat 

bizományosi jutalékalapunkba az idei évben beszámítsa. Kérem azokat a köri újdonságfelelősöket, 

akik ezt még nem tették meg, hogy pótolják, mert a kártya- és tagsági szám bejelentése nélkül éves 

szinten jelentős, nekünk egyébként járó bizományosi jutaléktól eshetünk el, ha újdonságok beszerzé-

sét nem a központi Szolgáltatási csoportnál, vagy a Győri területi irodánál, hanem közvetlenül a helyi 

postán keresztül intézik. A kártyaigénylésről és a használat módjáról a honlapon útmutató található a 

„Postai információk” menüpontban. 

mailto:admin@mabeosz.hu


Tájékoztató, október 

Országos küldöttgyűlés 2020 

A szeptember 19-i Országos Küldöttgyűlés elfogadta a 2019-es év mérlegét és az idei év költségvetési 

tervét. A 2022-es választási évet is előkészítve megújított választási és kitüntetési szabályzatot a hon-

lapon minden tagunk számára elérhetővé tettük. A tisztújítást előkészítő 7 fős választási bizottság és 

7 póttagjának megújítására a jövő májusi küldöttgyűlésig a MABÉOSZ megyei szervezetei, a szakosz-

tályok és küldötteknek a választási szabályzat 1. mellékletben felsorolt küldöttcsoportjai tehetnek 

testületileg javaslatot.  

A küldöttgyűlés a budapesti négy terület egyesítéséről hozott határozatot, melyet egy éven belül kell 

e szervezeteknek végrehajtaniuk.  A határozatok szövegét a küldöttgyűlés jegyzőkönyvének elkészül-

tét követően tesszük közzé a Bélyegvilágban és a honlapon a Határozatok Tárában. 

MABÉOSZ újdonságigénylőlap 2020.11.15 

Az következő, mintegy két hónapra használható, az IV. negyedévi újdonságokat is tartalmazó aktuális 

igénylőlap a Központi Szolgáltatási csoport előtti folyósón kialakított várakozóhely asztalán megtalál-

ható kinyomtatva, de folyamatosan letölthető az újdonságszolgálat honlapunkon naprakészen tartott 

weboldaláról is. 

Megmaradt bélyegújdonságok visszavétele 

A köröknél előre nem látható okból, vagy tévedésből keletkezett maradványt és az esetleg meghibá-

sodott bélyegeket névértéken a tárgyév december 10-ig váltjuk vissza a központi szolgáltatási cso-

portnál. Később visszahozott anyagot nem tudunk elszámolni a postával, ezért az ilyen maradékot a 

körnek kell felhasználniuk. A visszavételről az eredeti számlára hivatkozó új számla készül, amihez 

szükséges annak a számlának a – legalább másolatban való – bemutatása, amelyen a visszaadandó 

bélyegeket a kör átvette. Eredeti számla hiányában a visszavétel nem lehetséges, mert a beszolgálta-

tott bélyeg eredete enélkül nem tisztázható. 

Használjanak postai hűségkártyát 

Kérem azokat a köri újdonságfelelősöket, akik közvetlen a postától vásárolnak újdonságot, és még 

nincs hűségkártyájuk, hogy a legközelebbi lakalommal váltsák ki ezt a postán, majd jelentsék be a 

titkárságunknak kártyájuk számát. Ezek bejelentésének hiánya ugyanis évente közvetlenül komoly 

kárt okoz a MABÉOSZ-nak. Nem csak abszolút összegben is jelentős, évi többszázezres bevételtől 

esünk el, hanem emiatt a teljes forgalmunkra számított bizományosi jutalékunk %-os kulcsa is csök-

kenhet, ami egymillió forintos közelítő nagyságrendű veszteséget okozhat. A kártyaigénylésről és a 

használat módjáról a honlapon útmutató található a „Postai információk” menüpontban, és a Bé-

lyegvilágban részletes tájékoztató is megjelent a 2018/11 szám 4. oldalán kezdve. 

MABÉOSZ októberi kiállítási emlékívek 

A Temafila kiállításra és a Bélyegnapra a MABÉOSZ új emlékív-párt bocsát ki, melyet az október 9-11 

között rendezett kiállítás idején lehet először személyesen megvásárolni  a IV: emeleti szolgáltatási 

csoportnál. Ezt követően – a Börzére augusztusban kibocsátott emlékív-párt is beleértve – a körök 

részéről az igénylőlapon leadott igényeket is fogadjuk, amit november 15-ét követően, az évvégi új-

donságokkal együtt juttatunk el hozzájuk.  

A MABÉOSZ-támogatási és a Szakosztály-támogatási emlékívek a kiállítás megnyitásának napján,  

október 9-től válnak hozzáférhetővé a MABÉOSZ pénztárában, mivel ezek a fenti új MABÉOSZ emlék-

ívek kétféle, eltérő színnel sorszámozott és a célt tartalmazó hátoldali nyomattal ellátott változatai.  



Ezeket nem küldjük ki postán automatikusan, hanem a köröknek és a Szakosztályok felelőseinek kell 

saját felelősségükre postázást kérniük, vagy átvételi elismervény ellenében pénztári nyitvatartási idő 

alatt, a pénztárból átvenniük. 



Tájékoztató – december 

 

A MABÉOSZ székház nyitva tartása 

A rendezvények korlátozása miatt e rendelet feloldásáig a székház cseretermeiben a megen-

gedettnél rendszeresen magasabb látogatószám miatt a keddi és csütörtöki cserenapok szü-

netelnek. Termeink azonban a járványügyi korlátozások betartása mellett a bélyegkörök és 

szakosztályok számára helyiségenként legfeljebb 10 főt befogadó rendezvények céljára dec-

ember közepéig továbbra is rendelkezésre állnak. December 15-31 között téli szünetet tar-

tunk, a termeink és könyvtár január 2-től, a szolgáltatások és a pénztár az éves leltározás 

január 9-i befejezését követően áll újra a gyűjtők rendelkezésére. 

 

2021. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára 

Az alaptagdíj jövő évtől 6.500 Ft, a támogatói kiemelt tagdíj 10.500 Ft, ifjúsági tagdíj 1.500 Ft, 

a külföldi tagdíj 50 Euró marad. A MABÉOSZ köröknél befizethető támogatása változatlanul 

1.000 forint. A befizetőknek év végén köszönetképp emlékívet adunk ajándékba. A tagdíjak 

február 28-ig rendezendők, a befizetéseket és a tagnévsort a következő hónap végéig kell a 

központba minden körnek eljuttatni. Az áprilisi Bélyegvilágot csak azokhoz tudjuk eljuttatni, 

akik a tagnyilvántartásban március végén már 2021. évi tagdíjbefizetőként, és helyes posta-

címmel szerepelnek. 

 

MABÉOSZ emlékívek hátoldali nyomatváltozatai 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető borítékjai jövő évben csak egy-

féle emlékívet tartalmaznak, melyek átvétele továbbra is aláírással igazolandó. Ez a 

MABÉOSZ 2020. évi Bélyegnapi emlékíve, hátoldalán „A MABÉOSZ támogatóinak” szöveggel 

és azoknak jár, akik tiszteleti tagok, támogatói tagdíjat fizettek, vagy befizették az 1.000 fo-

rintos MABÉOSZ támogatást. 

 

A Posta ajándékai 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető borítékjai egy postai ajándékbé-

lyeget is tartalmaznak „A Magyar Posta Zrt. / köszönti / a MABÉOSZ tagjait!” háromsoros 

hátoldali nyomással. Ez azoknak a tagoknak jár egy példányban, akik a tárgyévi valamennyi 

alapkiadást megvásárolták. Mivel ez az információ csak a körök újdonságfelelőseinél áll ren-

delkezésre, kérem, hogy ezt csak azoknak adják ki, akiknek ez valóban jár. A maradékot leg-

később február végéig juttassák vissza a központ szolgáltatási csoportjának. 

 

Megmaradt bélyegújdonságok visszavétele 

A köröknél előre nem látható okból, vagy tévedésből keletkezett maradványt és az esetleg meghibá-

sodott bélyegeket névértéken a tárgyév december 10. helyett - a járvány alatti korlátozások miatt 

ezúttal kivételesen - 2021. január 31-ig váltjuk vissza a központi szolgáltatási csoportnál. A visszavé-

telről az eredeti számlára hivatkozó új számla készül, amihez szükséges annak a számlának , vagy pos-

tai szállítólevélnek a – legalább másolatban való – bemutatása, amellyel a bélyegeket a kör átvette. 

Számla vagy szállítólevél hiányában a visszavétel nem lehetséges, mert a beszolgáltatott bélyeg ere-

dete e nélkül nem tisztázható. 



Változások a MABÉOSZ bankszámláinak használatában 

Bankköltségeink csökkentése érdekében csak az OTP-nél Győrben vezetett bankszámlaszámaink 

szűnnek meg. A győri területi irodához tartozó körök ezentúl befizetéseiket a (honlapunkon az elér-

hetőségeinknél is megadott) OTP 11706016-20441863 területi számlaszámunkra teljesíthetik. Az 

eddig ezt a számlaszámot használó pesti és pestmegyei köröknek a továbbiakban a MABÉOSZ OTP 

11706016-20808147 központi számlaszámát kell használniuk. 

Mivel a MABÉOSZ körei által eddig használt sárga csekk néven ismert postai készpénz átutalási meg-

bízás a pénzbefizetés legkevésbé gazdaságos módja, ami a MABÉOSZ-nak évi többszázezer forintos 

indokolatlan költséget okoz, az Elnökség a sárga csekkek bélyegköreink általi használatát ezért a jövő 

évben megszünteti. Amelyik körnek az átutalásos, vagy bankfiókban való befizetésre való áttérés 

megoldása esetleg nehézséget okoz, az ügyvezetőhöz intézett kérésre 2021. június 30-ig tartó átme-

neti időben felhasználható sárga csekket kaphatnak. 

Felkészülés a 2021. évi küldöttgyűlésre 

A küldöttállító szervezetek jövő évben a március végi mérlegzárást követően kapnak írásos 

tájékoztató anyagokat évi rendes gyűléseik megtartásához és küldötteik felkészítéséhez. Áp-

rilis 15-én ezek megbeszélésére - e szervezetek képviselőinek meghívásával - az Elnökség 

tájékoztató értekezletet tart. Az Elnökség által 2021. május 29-re előirányzott küldöttgyűlés 

végleges időpontját az Elnök az Alapszabálynak megfelelően legalább 30 nappal korábban, az 

áprilisi Bélyegvilágban és honlapunkon fogja közzétenni. 



Tájékoztató – január 

 

A MABÉOSZ székház nyitva tartása 

A téli szünet után cseretermeink és könyvtár január 4-től, a szolgáltatások és a pénztár az éves leltá-

rozás január 9-i lezárását követően áll újra a gyűjtők rendelkezésére. 

 

2021. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára 

A szeptemberi küldöttgyűlés határozata alapján a MABÉOSZ  alaptagdíja 2021-től 6.500 Ft, a támoga-

tói kiemelt tagdíj 10.500 Ft. Az ifjúsági tagdíj 1.500 Ft, a külföldi tagdíj 50 Euró marad. A MABÉOSZ 

köröknél fizethető támogatása változatlanul 1.000 forint, amit év végén ajándék emlékívvel köszön-

jük meg. A tagdíjak február 28-ig rendezendők, a befizetéseket és a tagnévsort a következő hónap 

végéig kell a központba eljuttatni. Az áprilisi Bélyegvilágot már csak azokhoz jut el, akik a tagnyilván-

tartásban március végére 2021. évi tagdíjbefizetőként, és helyes postacímmel szerepelnek.  

Kérjük minden tagunkat, hogy az év eleji tagdíjbefizetés alkalmával gondosan ellenőrizzék a köri tag-

nyilvántartásnak megadott adataik helyességét, pótolják az esetleges hiányokat és lehetőség szerint 

legalább kétféle elektronikus (pl. e-mail és mobil-, vagy vezetékes telefon) elérhetőséget is adjanak 

meg számunkra. Ez jelentősen segíti, hogy változások esetén a kapcsolat velük ne vesszen el, illetve a  

körvezetővel való kapcsolatunk esetleges megszűnése ellenére is megtalálhassuk és szükség esetén 

más körökhöz irányíthassuk őket.  

Előfordul, hogy sajnálatos haláleset során a gyűjtést az örökös folytatja. Ilyenkor a tagsági szám nem 

adható át más személy részére! A tagság csak a központi tagnyilvántartástól kért új tagsági számon 

folytatható, mert a tagoknak adható jutalmak, és kitüntetések alkalmával a születési idő és a 

MABÉOSZ tagság kezdetének időpontja is szerepet játszik. 

 

Bélyegnapi emlékív új hátoldali nyomatváltozata 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető év végi borítékjai csak ezúttal már csak 

egyféle emlékívet tartalmaznak, melyek átvétele továbbra is aláírással igazolandó. Ez a MABÉOSZ 

2020. évi Bélyegnapi emlékíve, hátoldalán „A MABÉOSZ támogatóinak” szöveggel és azoknak jár, 

akik tiszteleti tagok, támogatói tagdíjat fizettek, vagy a MABÉOSZ 1.000 forintos támogatása kapcsán 

adott ajándék emlékívet év közben még nem vették át. Készletkifogyás miatt, ezen emlékívek a feke-

te sorszámú normál Bélyegnapi emlékív 201 és 345 közötti sorszámú példányaiból készültek, a hátol-

dali szöveg lézernyomtatóval történt pótlólagos rányomtatásával. E példányok felső felén viszonylag 

gyakran tapasztalható enyhe hullámosodás nem rendellenes, hanem a nyomtató behúzó mechaniká-

ján való áthaladás normál következménye. 

 

A Posta és a MABÉOSZ ajándékai 

A bélyegkörök MABÉOSZ szolgáltatási csoportjánál átvehető év végi borítékjai postai ajándékbélye-

geket is tartalmaznak „A Magyar Posta Zrt. / köszönti / a MABÉOSZ tagjait!” háromsoros hátoldali 

nyomással. Ez egy(!) példányban azoknak a tagoknak jár, akik a tárgyévi alapkiadásait legalább egy 

példányban mind megvásárolták. Mivel ez az információ csak a körök újdonságfelelőseinél áll rende l-

kezésre, kérem, hogy az ajándékbélyeget csak azoknak adják ki, akiknek ez valóban jár, a maradékot 

pedig legkésőbb március végéig juttassák vissza a központ szolgáltatási csoportjának. 

A bélyegkörök évvégi járandóságait tartalmazó borítékok a tavalyi évben bevezetett, társadalmi 

munkát végzők számára kiosztható, jelentős piaci értéket képviselő további bélyegajándékot is tar-

talmaznak, az adott kör taglétszámával arányosan, a MABÉOSZ készlete erejéig kiadható darabszám-

ban. Ezek az 1986-os kiadású 3775 és/vagy az 1988-as kiadású 3904. katalógusszámú bélyegblokkok 

18 illetve 20 ezer forintos katalógusárú ajándékváltozatai.  

 



Szervezetkorszerűsítés és tagtoborzási jutalom 

Jelentős számú néhány fős bélyegkörünk tagjait szeretnénk arra ösztönözni, hogy az adminisztráció 

ésszerűsítése és megkönnyítése érdekében csatlakozzanak a közelükben elérhető, az ügyvezető által 

javasolt nagyobb bélyegkörökhöz, hogy a kiüresedett, gyakorlatilag működésképtelenné vált körein-

ket megszüntethessük. A nagyobb köreinket pedig tagtoborzásra szeretnénk ösztönözni azzal, hogy 

az ebben szintén érdekelt Postával együttműködve, megteremtettünk egy jutalmazási alapot arra, 

hogy a taglétszámukat növelő körök számára év végén egy létszámnövekedésükkel arányos jutalom-

keretet osszunk szét, melynek módjáról és értékéről az elnökségi döntés előkészítése már megkez-

dődött. 

 

Megmaradt bélyegújdonságok visszavétele 

A köröknél előre nem látható okból, vagy tévedésből keletkezett maradványt és az esetleg meghib á-

sodott bélyegeket névértéken január 31-ig váltjuk vissza a központi szolgáltatási csoportnál. A vissza-

vételről az eredeti számlára hivatkozó új számla készül, amihez szükséges annak a számlának , vagy 

postai szállítólevélnek a – legalább másolatban való – bemutatása, amellyel a bélyegeket a kör átvet-

te. Számla vagy szállítólevél hiányában a visszavétel nem lehetséges, mert a beszolgáltatott bélyeg 

eredete e nélkül nem tisztázható. 

Változások a MABÉOSZ bankszámláinak használatában 

Ahogy decemberben már előre jeleztem, az OTP-nél Győrben vezetett OTP bankszámlaszámaink ja-

nuárban megszűnnek. A győri területi irodához tartozó körök ezentúl befizetéseiket a (honlapunkon 

az elérhetőségeinknél is megadott) Budapesti 11706016-20441863 területi számlaszámunkra telje-

síthetik. Az ország valamennyi további bélyegkörének befizetéseit ugyanide várjuk, és a számvitel 

áttekinthetősége érdekében azt kérjük, hogy a MABÉOSZ honlapunk elérhetőségeiben is megtalálha-

tó központi számlaszámát köri elszámolásokhoz ne használják. 

Mivel a MABÉOSZ körei által eddig használt „sárga csekk” néven ismert postai készpénz átutalási 

megbízás a pénzbefizetés legkevésbé gazdaságos módja, az Elnökség a sárga csekkek bélyegköreink 

általi használatát ezért 2021-től megszünteti. Amelyik körnek az átutalásos, vagy az OTP bankfiókban 

való befizetésre való áttérés megoldása esetleg nehézséget okoz, a szolgáltatási csoporthoz intézett 

kérésre kaphat 2021. június 30-ig tartó átmeneti időben felhasználható sárga csekket. 

Szakosztályi munka központi segítése 

Egy 2020-ban végrehajtott programfejlesztés eredményeként lehetővé vált, hogy alkalmankénti kü-

lön kérésre a szakosztályok titkárai rendelkezésére bocsássuk tagnévsoruknak a központi tagnyilván-

tartásban levő, a kapcsolattatásra és a MABÉOSZ tagságra vonatkozó adatait. Az Elnökség novemberi 

döntése alapján, igény esetén az V. emeleten a szakosztályok iratainak és egyéb tárgyainak tárolás á-

hoz zárható szekrényt biztosítunk, (a kulcsot megőrzésre és kezelésre a szakosztály elnökének adjuk 

ki egy példányban.) . A folyosó végén levő 508. sz. szoba bérbeadásáig ezt a helyiséget a szakosztály-

ok vezetőségei – a MABÉOSZ titkárságának igénybevétele nélkül, egymás közt közvetlenül egyezte-

tett időpontban – tárgyalónak használhatják. 

 

Változások a Győri Területi Irodához tartozó bélyegkörök működésében  

Az iroda működtetését januártól átmenetileg Petanec Péter veszi át, aki azonban csak a Győrben 

működő körüket látja majd el újdonsággal. A többi eddig ide tartozó bélyegkör 2021-től kezdve a 

MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjától, kéthavonkénti határidőre kitöltött igénylőlapon kérhet 

újdonságot, amire a bélyegeket megállapodás szerint személyesen, vagy postai küldeményként vehe-

tik át. Bélyegigénylést csak bélyegköröktől fogadunk el, mert egyéni igények feldolgozására sajnos 

nincs elegendő központi ügyviteli kapacitásunk, ezeket minden tagunk esetében a saját bélyegköré-



nek újdonságfelelőse kezeli. Az ellenértéket az átvételkor kapott számlára kell befizetni a központi 

pénztárban, bankfiókban befizetni, vagy utalni (számlaszám fentebb).  

A szolgáltatás csoport elérhetőségei: közvetlen telefonszám +36 1 332-1705, e-mail cím 

szolgaltatas@mabeosz.hu. Az újdonságok igényléséhez táblázatkezelővel, vagy kézzel kitöltető űrla-

pot küldünk e-mailben azon körök újdonságfelelőseinek, akik e-mail címüket a tagnévsorban helye-

sen megadták. Az igénylőlap nyomtatható formában is naprakészen tartva, elérhető az „Újdonság-

szolgálat” internetes oldalunkon is. Ez a hely regisztrált tagjainknak érhető el, honlapunk címoldalá-

ról. de megtalálható a címlapról továbblépve bármelyik képernyőablak baloldalán levő menüből is, a 

Szolgáltatások-> Újdonságszolgálat útvonalon; továbbá közvetlenül a 

www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat internet-címen is.  

 

Felkészülés a 2021. évi küldöttgyűlésre 

A küldöttállító szervezetek jövő évben a március végi mérlegzárást követően kapnak írásos tájékozta-

tó anyagokat évi rendes gyűléseik megtartásához és küldötteik felkészítéséhez. Április 15 -én ezek 

megbeszélésére - e szervezetek képviselőinek meghívásával - az Elnökség tájékoztató értekezletet 

tart. Az Elnökség által 2021. május 29-re előirányzott küldöttgyűlés végleges időpontját az Elnök az 

Alapszabálynak megfelelően legalább 30 nappal korábban, az áprilisi Bélyegvilágban és honlapunkon 

fogja közzétenni. 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:szolgaltatas@mabeosz.hu
http://www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat


Tájékoztató – február 

 

A MABÉOSZ székház nyitva tartása 

Termeink és a könyvtár a rendezvénytartási korlátozások miatt jelenleg csak 10 főnél kisebb létszá-

mú köri és szakosztályi rendezvények céljára, valamint ügyeik intézésére használható. E korlátozás 

feloldásáig viszont a keddi és csütörtöki szokásos cserenapjaink sajnos nem tarthatók meg . A szolgál-

tatási csoport azonban ügyintézésre hétfőtől csütörtökig, a pénztár hétfőn, kedden és csütörtökön, 

nyitvatartási időben változatlanul rendelkezésre áll. A nyitvatartási idők a pénztárban kifüggesztve, és 

honlapunkon is megtalálhatók. 

 

2021. évi tagdíjak rendezése 

A tagdíjak a bélyegkörökben február 28-ig rendezendők, ennek befizetését vagy a központi bank-

számlaszámra való átutalását és a kapcsolódó tagnévsort a március végéig kell a központba eljuttatni.  

Áprilistól a Bélyegvilág már csak azokhoz jut el, akik a tagnyilvántartásban március végére 2021. évi 

tagdíjbefizetőként, és helyes postacímmel szerepelnek.  Ismételten kérjük minden tagunkat, hogy 

tagdíjbefizetés alkalmával minden alkalommal gondosan ellenőrizzék a köri tagnyilvántartásnak 

megadott adataik helyességét, hogy esetlegesen már idejétmúlt, vagy hibás adatok ne okozhassanak 

felesleges többletmunkával járó fennakadást. 

 

Mivel a MABÉOSZ körei által eddig használt „sárga csekk” néven ismert postai készpénz átutalási 

megbízás a pénzbefizetés legkevésbé gazdaságos módja, az Elnökség a sárga csekkek bélyegköreink 

általi használatát ezért 2021-ben megszünteti. Amelyik körnek az otthonról való elektronikus átuta-

lásra megoldása, vagy az OTP bankfiókban való befizetésre való áttérés esetleg nehézséget okoz, 

külön kérésre a szolgáltatási csoporttól kaphat 2021. június 30-ig tartó átmeneti időben felhasználha-

tó csekket. 

Az utalásokat a győri iroda működésének megszűnése miatt minden körünktől az OTP 11706016-

20441863 területi számlaszámra várjuk, a közleményben a kör számának és a befizetés céljának 

megjelölésével (pl. tagdíj, támogatás, illetve bélyegújdonságokról kapott számla szerinti összeg es e-

tén a számla, vagy számlák jobb felső sarkában levő hivatkozási szám). 

 

Változások a megszűnő Győri Területi Irodához tartozó bélyegkörök működésében 

Az iroda működtetését idén egy félévesre tervezett átmeneti időre Petanec Péter veszi át, aki azon-

ban már csak a Győrben működő köröket látja majd el újdonsággal. A többi, eddig ide tartozó bélyeg-

kör a MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjától, kéthavonkénti határidőre kitöltött igénylőlapon 

kérhet újdonságot, amire a bélyegeket megállapodás szerint személyesen, vagy postai küldemény-

ként vehetik át. A szolgáltatás csoport elérhetőségei: közvetlen telefonszám +36 1 332-1705, e-mail 

cím szolgaltatas@mabeosz.hu. Táblázatkezelővel, vagy kinyomtatva akár kézzel is kitöltető, az aktuá-

lis újdonságok jegyzékét és árait tartalmazó igénylési lapot küldünk e-mailben azon körök újdonság-

felelőseinek, akik aktuális e-mail címüket e célra a központi tagnyilvántartásnak megadták. A min-

denkori aktuális igénylőlap internetes oldalunkon is megtalálható: 

www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat.  

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:szolgaltatas@mabeosz.hu
http://www.mabeosz.hu/ujdonsagszolgalat


Tájékoztató – március 

 

2021. évi tagdíjak rendezése 

A tagdíjak befizetési határidejét a rendezvénytartási korlátozások miatt a MABÉOSZ elnöksége április 

15-ig meghosszabbította. A befizetett tagdíjakkal a bélyegkörök március vége helyett április 30-ig 

számoljanak el. Ezzel összefüggésben a Bélyegvilág áprilisi számát is megkapja mindenki, akiknek 

tavalyi tagdíja rendezve van. 

 

2021. évi újdonságigénylés 

Az év eleji készült igénylőlap 3. rendelési tételeként szereplő ” 800 éve alapították a Domonkos ren-

det Magyarországon” kibocsátását a Posta későbbre halasztotta, ezért a 3. és 4. rendelési sorszámo-

kat emiatt februárban fel kellett cserélnünk. Erre a 4. számúvá vált tételre már leadott újdonságigé-

nyeket a következő időszakban vesszük figyelembe, ezért az április 15-i határidejű következő alka-

lommal, újabb megigénylésük már nem szükséges. 

 

Köri, szakosztályi honlapok  

Lehetőség van arra, hogy a MABÉOSZ honlapján belül valamennyi szervezetünk, köztük a bélyegkörök 

számára is saját weboldalt hozzunk létre. Itt célszerű meghirdetni elérhetőségeiket, találkozóik, és 

rendezvényeik helyét és időpontját, amivel többek közt az is lehetővé válik, hogy a MABÉOSZ -ba be-

lépni kívánó új tagok pl. egy bélyegkört, vagy szakosztályt közvetlenül is megkereshessenek. E webo l-

dalak távolról, önállóan való módosíthatóságát a szervezeten belül ezzel megbízott tagjuk számára a 

körvezető az ügyvezetőnél kérheti meg, személyesen, telefonon, vagy az igazgato@mabeosz.hu cím-

re írott e-mailben. Az oldalak kezeléséhez technikailag csak otthoni internet hozzáférésre és 

webböngészőre van szükség. Az első lépések elsajátítása nem igényel egy óránál többet, amire igény 

esetén egyéni személyes betanítást biztosítunk, vagy több kör jelentkezése esetén a székházban házi 

tanfolyamot indítunk. 

Amelyik szervezetünknek már létrehozott ettől független internetes megjelenése, azok megtalálható-

ságát is célszerű a honlapunkon keresztül a szervezeteink jegyzékén a nevük mögött egy klikkel elér-

hető linkkel megkönnyíteni. Jó néhány ilyen link már most is él, amelyik esetleg még hiányzik, kérem 

jelezzék, hogy ezt az innét kiinduló oldalainkon pótolni lehessen: www.mabeosz.hu/szervezet-1 

 Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:igazgato@mabeosz.hu


Tájékoztató – április 

 

Átmeneti változások a székház és ügyviteli szervezet működésében 

Mivel a járvány újabb hullámának megfékezés érdekében zárt térben rendezvények nem tarthatók, a 

szokásos keddi és csütörtöki cserenapjaink a járványügyi korlátozások feloldásáig szünetelnek. Szol-

gáltatásainkat március 9-től átmenetileg heti egy napra, csütörtökre korlátozzuk, mivel a MABÉOSZ 

jelentősen csökkent ügyfélforgalma heti egy nap alatt is tökéletesen ellátható. Az ügyviteli szervezet 

(a titkárság, a főkönyvelő és az ügyvezető) személyesen csak a keddi és csütörtöki napon, ezen kívül 

pedig csak telefonon és e-mailben áll rendelkezésre. A csütörtöki napon viszont minden szolgáltatá-

sunk (pénztár, újdonság, cserefüzet és a könyvtár) a szokásos munkarendben továbbra is igénybe 

vehető. A székházban havonta egy-két alkalommal félfogadást tartó bélyegkörök a 302-es terem 

előre láthatóan április végéig tartó felújítása miatt a 202-es termet vehetik igénybe. 

 

A MABÉOSZ újdonságszolgálat legfrisebb igénylőlapja 

Az év eleji készült igénylőlap 3. rendelési tételeként szereplő ”800 éve alapították a Domonkos ren-

det Magyarországon” kibocsátását a Posta későbbre halasztotta, ezért a 3. és 4. rendelési sorszámo-

kat emiatt februárban fel kellett cserélnünk. Ahol ezt a bélyeget a február 15-i határidejű igénylőla-

pon már megrendelték, azoknál az április 15-i határidejű következő igénylőlapon ennek ismételt 

megigénylése felesleges, mert azt újabb kérés nélkül is számításba vesszük 

 

Az igénylőlapokon a korábbi megjelenésű, és már átvett bélyegekre is leadható pótigény, melyeket új 

igénylésnek tekintünk. A többi kiadásra vonatkozóan az utoljára leadott igénylőlapokon levő darab-

számok a korább megadottak helyére lépnek (vagyis ezeket a korábbi igénylés helyesbítésének te-

kintjük). Az igénylőlapon megtalálhatók az igénylési határidő utáni, még csak tervben szereplő továb-

bi bélyegmegjelenések is, hogy ezekre az igény bármikor előre bejelenthető legyen.  

 

A február 15-ig igényelt bélyegek bélyegköröknél esetlegesen maradt többletét, – köztük a tavaly év 

végén megváltozott időpontban megjelent „30 éve szabadon” kisívet is –  a központban a számla 

bemutatása mellett április 30-ig visszavesszük, mert a hozzánk bizományi értékesítésre átvett, de el 

nem kelt mennyiséget a Posta május 15-ig veszi vissza. 

 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 



Tájékoztató – május 

 

A székház és ügyviteli szervezet működése 

A központi ügyviteli szervezet járványveszély miatti csütörtökre korlátozódó ügyeletei rendjét előre-
láthatóan május 15-ig tartjuk fenn. A rendes ügymenet visszaállításáról az akkor aktuális helyzet is-
meretében a május 13-i elnökségi ülésen hozható majd határozat, amit a MABÉOSZ honlapján a kö-
vetkező napokban közzéteszünk. 

A MABÉOSZ újdonságszolgálat aktuális igénylőlapja 

A következő, június 15-i határidejű újdonságigénylő lapot a bélyegköröknek újdonságfelelőseinek 
kiküldtük és honlapunkon az újdonságszolgálat oldaláról kitölthető táblázatként és pdf formában is 
letölthető. Az űrlap végén igényelhető MABÉOSZ emlékívek tervei már elkészültek, melyek közül az 
első kettő a május végi HUNFILA kiállításon, a másik kettőt pedig az őszi börzenapon kezdjük árusíta-
ni:  

 

Kérjük megértésüket, hogy a korább leadott igénylések egyértelműsége érdekében igénylési kódszá-
mainkon nem változtatunk a bélyegkiadási időpontok évközi mostanában egyre gyakoribb, előre nem 
látható megváltozása esetén sem. Kódszámaink emiatt helyenként évközben eltérővé válhatnak a 
kiadási időpontok sorrendjétől. 

Az igénylőlapokon a korábbi megjelenésű, sőt, az előző évvégi igénylőlapot felhasználva akár a tavalyi 
kiadású bélyegekre továbbra is leadható pótigény. Ezeket a korábbiakon felüli új igénylésnek tekint-
jük. A köröknek még ki nem adott, vagy jövőbeli kiadásra vonatkozó új darabszámok ezzel szemben 
az előzőleg megadottak helyére lépnek (vagyis ezeket az esetleges korábbi igénylés helyesbítésének 
tekintjük).  

Az Országos Küldöttgyűlési előkészítése 

Az Elnökség április 8-án hozott idei 32. határozatával az eredetileg tervezetthez képest egy héttel, 
május 22-re előre hozta az Országos Küldöttgyűlés első időpontját. A második megerősítő védőoltás 
utáni védettség sokunknál még folyamatban levő kialakulása miatt ugyanis ezen a héten még valószí-
nűsíthető a határozatképtelenség. Május végéig a számviteli törvények betartása érdekében azonban 



mindenképp határozatképes küldöttgyűlést kell tartanunk Az elnökségi határozatban egy héttel ké-
sőbb, május 29-re kihirdetett megismételt küldöttgyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül hatá-
rozatképes lesz. A küldöttgyűlést a kiállítóterem foglaltsága miatt a jól átszellőztethető 124 nm2-es 
302-es teremben tartjuk, ahol az 1,5 m-es egészségügyi védőtávolság tartásával 54 fő elhelyezésére 
van módunk. Mivel az utóbbi küldöttgyűlések résztvevőinek száma alapján a teremben csak 30-40 fő 
megjelenése várható, a megismétléssel biztosított határozatképesség mellett az egészségügyi bizton-
ság is szavatolható. 

 

A küldöttgyűlés napirendjét és írásos előkészítő anyagait a küldöttek költség-, munka- és időtakaré-
kossági okból elsősorban elektronikus levelezés formájában, a szabályzat szerint meghatározott idő-
re, az első kitűzött küldöttgyűlési időpont előtt két héttel, tehát május 8-ig juttatjuk el. 

 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésére a megyei küldöttgyűlések és szakosztályi elnökeinek április-
ban a mérlegbeszámolóról, a költségvetési javaslatról, a küldöttgyűlés által a 2022. évi tagdíjakról 
hozandó döntésről írásos előterjesztési anyagokat küldtünk, és április 15-én tájékoztató értekezletet 
tartottunk ezek saját területükön való megvitatása és küldötteik felkészítése céljából. A többségük-
ben már megkapott oltások nyomán a védettség folyamatban levő hiánya miatt érthető okból a tájé-
koztatón személyesen csak néhányan jelentek meg, és bár tettük a videokonferenciával való csatla-
kozást is, a megívottaknak sajnos csak mintegy harmada tudott élni e lehetőségekkel . 

 

A tájékoztató értekezleten való alacsony részvétel miatt különösen fontos felhívnom a figyelmet arra, 
hogy tájékoztató értekezletre küldött meghívóban sajnos tévesen megadott határidőtől eltérően,  
idén az írásban benyújtandó kitüntetési javasatoknak pár nappal korábban, május 12-ig kell beér-
kezniük ahhoz, hogy ezek elfogadásáról az elnökség a következő napon, május 13-án dönthessen. 
Kérem megértésüket, hogy az esetleg késve érkező javaslatokról csak a következő évben lesz mód 
dönteni. 

 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 



Tájékoztató –Június 

 

A székház és ügyviteli szervezet működése 

A központi ügyviteli szervezet szokásos rendjét május második felétől visszaállítottuk. A gyülekezési 
korlátozások fennállása alatt a cserenapok azonban jelenleg még nem tarthatók meg. Minden válto-
zás továbbra is naprakészen követhető a MABÉOSZ honlapjának nyitó-oldalán. 

Újdonságok 

A június 15-i határidejű újdonságigénylő lapot a bélyegnapi blokk felárával javítani kellett. Az újdon-
ságszolgálat oldaláról ez kitölthető táblázatként és pdf formában is letölthető. Reménykedünk, hogy 
a szokásos nyár végi börzenap az erre előkészített emlékívünkön tervbe vett augusztus 27-i időpont-
ban már megtartható lesz. 

Az évi rendes Országos Küldöttgyűlés elhalasztása 

Az Országgyűlés által meghosszabbított rendkívüli jogrendben a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 
hatálya május 22 után is érvényben maradt. Emiatt a küldöttgyűlés meghirdetett időpontban való 
megtartása meghiúsult. Az Elnökség a fenti rendelet adta felhatalmazással kénytelen volt átvenni a 
küldöttgyűlés szerepét a legszükségesebb halaszthatatlan döntések meghozására. A küldötteknek 
meghirdetett többi napirendi téma tárgyalására a gyülekezési korlátozások feloldását követően, alap-
szabály szerint szabályosan meghirdetett küldöttgyűlésen kerül sor. 

Főkönyvelő változás 

A MABÉOSZ-nak áprilistól új főkönyvelője van, Baksa Beáta személyében. A főkönyvelő elérhetősége-
iben nincs változás. E-mailben folyamatosan megkapja a fokonyvelo@mabeosz.hu-ra érkező üzene-
teket, a székházban pedig személyesen, valamint központi telefonszámunkon keresztül a keddi és 
csütörtöki napokon található meg. 

A számviteli rend javítása 

A főkönyvelő e-mailben küldött értesítéssel és a Bélyegvilágban közölt jelen tájékoztatón keresztül 
elrendeli, hogy a báziskörök az újdonságok átvételekor a postától kapott szállítólevelet e-mailben 
vagy postán számlázás céljára a lehető legrövidebb időn belül juttassák el hozzá. A körök ügyintézői 
júniustól ugyanis a szállítólevelek alapján ezentúl szabályosan kiállított számlát kapnak az újdonsá-
gokról. Az értük járó összegek átutalása, vagy befizetése során e számla számára hivatkozni kell. Erre 
az újdonságforgalom követhetősége és a visszáruk pontos elszámolhatósága érdekében van elenged-
hetetlen szükség. 

Az igénylőknek kiadni nem sikerült, vagy sérült bélyegeket a szállítólevélen szereplő átvételi dátumtól 
számított két hónapon belül, és a MABÉOSZ-nak a bélyegkör számára kiállított számla számára való 
hivatkozással tudjuk csak a központban visszavenni, mert az átvett újdonságok 90 napos bizományba 
vannak nálunk, és csak ezen az időszakon belül tudjuk a Postának visszaadni a feleslegessé vált pé l-
dányokat. 

„Elbocsátó szép üzenet” 

Az ügyvezetői feladatok ellátására áprilisban kiírt pályázat eredményes volt. A hetedik x felé közeled-
ve, mindenkinek köszönöm a munkakör betöltéséhez eddig biztosított támogatást, valamint a hibáim 
kijavításához kapott sok-sok megértő segítséget. Utódom koránál fogva várhatóan fiatalos lendülettel 
és nagy ambícióval tudja majd folytatni júliustól azt, amit a MABÉOSZ érdekében eddig tenni tudtam. 
Remélve, hogy ez nem volt kevesebb, mint amit 2018 elején elvállaltam, és amire ügyeink rendbe 
hozásához elengedhetetlenül szükségünk is volt. A folytatáshoz valamennyi tagunknak nem csak sok 
sikert kívánok, hanem a Szövetség tagjaként természetesen továbbra is biztosítom támogatásomat. 

Szücs Károly, MABÉOSZ ügyvezető 

mailto:fokonyvelo@mabeosz.hu-ra

	2018.
	Tájékoztatók - február
	Tájékoztatók - március
	Tájékoztatók - április
	Tájékoztatók - május
	Tájékoztatók - június
	Postai ajándék az újdonságvásárlóknak és a jubilálóknak
	Információk a HUNFILA 2018 megközelítéséhez

	Tájékoztatók - július
	Postai hűségkártya-program
	A MABÉOSZ tagság megbecsülése
	A HUNFILA 2018 érmeinek árusítása
	Területi iroda bezárása

	Tájékoztató - november
	Elérhetőségeink változása
	Posta 2018. évi ajándékainak elszámolása
	2019. évi postai újdonságok beszerzése

	Tájékoztató - december
	A Honlap használata
	Posta 2018. évi ajándékainak elszámolása
	Postázási rend változása
	2019. évi postai újdonságok beszerzése


	2019
	Tájékoztató - január
	Változatlan tagdíjak 2019-ben
	A tagnyilvántartás naprakészen tartása
	A tagok ajándékainak átvétele és elszámolása
	A postázási rendünk változása
	Postai újdonságok

	Tájékoztató – február
	Asztal és szekrény bérlés
	A Honlap használata
	Posta 2018. évi ajándékainak elszámolása
	Postázási rend változása
	2019. évi postai újdonságok beszerzése

	Tájékoztató – március
	Új formanyomtatványok
	Kapcsolattartás az Elnökséggel
	Ingyenes internetelérés a székházban

	Tájékoztató – április
	Tisztelt Gyűjtőtársak!

	Tájékoztató – május
	Limitált kiadások
	Körök honlapjai

	Tájékoztató – június
	Kiállítási anyagok a székházban

	Tájékoztató  a székház nyitvatartásáról  2019 augusztusában
	XXIII. Nemzetközi filatéliai és
	Numizmatikai találkozó

	Tájékoztató – szeptember
	Útiköltség térítés
	Kiállítási gyűjtemények népszerűsítése
	Szavazási határidő hosszabbítás
	Kiadó irodák Győrben és Budapesten

	Tájékoztató – október
	Bélyegvilág postázás
	Tagnyilvántartás
	MABÉOSZ kiadványok elérhetősége
	HUNFILA látogatóinak útiköltség térítése
	A HUNFILA kiállítás gyűjteményei
	Magyar Bélyegek Katalógusa 2020
	A MABÉOSZ könyvkészlete
	Küldöttek levelezőlistája

	Tájékoztató – november
	Évközben belépő tagok felvétele a tagnyilvántartásba
	Tagi ajándékok és MABÉOSZ kiadványok
	A HUNFILA kiállítás gyűjteményei
	Küldöttek levelezőlistája
	A Bélyegvilág új ára

	Tájékoztató – december
	Bélyegkatalógus előjegyzés
	MABÉOSZ emlékívek hátoldali nyomatváltozatai
	A Posta ajándékai
	2020. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára
	A MABÉOSZ elfekvő bélyegkészleteinek értékesítése


	2020
	Tájékoztató – Január
	A 2020. évi új tagdíjak és a MABÉOSZ támogatása
	A székház 2020-tól megváltozott nyitvatartási és ügyfélfogadási időpontjai:
	A Magyar Bélyegkatalógus előjegyzése és forgalmazása
	Bélyegvilág
	2020. évi postai újdonságok beszerzése
	Újdonságok és egyéb készletek értékesítése
	A küldöttgyűlés tervezett időpontja: 2020. május 16.
	Beszámolók és kitüntetési felterjesztések beküldési határideje: 2020. április 30.
	Az Éremgyűjtőkkel közös Börzét augusztus 29-én, szombaton (áthelyezett munkanap!) rendezzük.
	Pénztári nyitvatartás változása
	Idén megváltozik a székház és a házipénztár nyitvatartási rendje. A pénztár hetente továbbra is három nap működik, de az eddigi csütörtök helyett szerdán várja a gyűjtőket. Gyűjtői rendezvények és csere céljára a II. és III. emeleti cseretermek nem cs...
	Taglétszámjelentés

	Tájékoztató – február
	Bélyegtéma javaslatok
	Javaslatok tehetők február 10-ig a 2021-es bélyegkiadások, illetve február végéig a 2020. évi postai promóciós személyes bélyegek témáira.  A javaslatokat a titkársághoz kérjük eljuttatni.
	Taglétszámjelentés
	A 2020. évi postai újdonságok beszerzése

	Tájékoztató – március  /kiegészítve/
	Tagdíjfizetés
	Kapcsolattartási adatok elérhetősége
	Taglétszámjelentés
	MABÉOSZ készletek, emlékívek
	Cseretermek használata

	Tájékoztató – április
	A MABÉOSZ székház korlátozottan, de továbbra is működik
	Bélyegvilág postázás
	A Bélyegvilágot személyes átvételi lehetősége átmenetileg megszűnik. A járványveszély miatt az újságot áprilistól mindenkinek postán, a tagnyilvántartásnak bélyegköre által megadott postacímére küldjük. Akihez nem érkezne meg, jelezze bélyegkörének a ...
	Bélyegkatalógus 2020
	A körök által igényelt katalógusok megérkeztek, de átvételük csak a járványveszély csökkenése után lesz lehetséges. Postázás kérése esetén a postaköltséget az ezt igénylőnek kell vállalnia.
	Taggyűlések és küldöttgyűlések
	Kitüntetési felterjesztések
	Évértékelés
	A taggyűlések lebonyolításához a MABÉOSZ honlapján részletes éves összefoglaló jelentés olvasható. Az elnökség ennek terjedelme miatt úgy döntött, hogy a Bélyegvilág hasábjait ezzel nem terheli, hogy minél több hely maradjon a filatéliai tartalomnak.
	MABÉOSZ készletek
	Kiállítások és Bélyegnap

	Tájékoztató – május
	A MABÉOSZ székház korlátozottan, de továbbra is működik
	Bélyegvilág postázás
	A Bélyegvilágot személyes átvételi lehetősége átmenetileg továbbra is szünetel. A járványveszély miatt az újságot áprilistól mindenkinek postán, a tagnyilvántartásnak megadott postacímére küldjük. Akihez nem érkezne meg, jelezze a címek nyilvántartásá...
	Bélyegkatalógus 2020
	A körök által igényelt katalógusok átvétele a MABÁOSZ titkárságával előre egyeztetett időpontban lehetséges. Igény esetén a kör költségére és kockázatára a csomagokat postn is elküldjük.
	Taggyűlések és küldöttgyűlések
	Kitüntetési felterjesztések
	MABÉOSZ készletek
	MABÉOSZ Emlékívek

	Tájékoztató – június
	Postázás külföldön tartózkodó tagjainknak
	Székház nyitvatartása
	Postai újdonságok beszerzése
	Hűségkártyák használata
	Bélyegkatalógus
	Éves beszámolók

	Tájékoztató, július
	Tájékoztató, szeptember
	Országos küldöttgyűlés
	MABÉOSZ újdonságigénylőlap 2020.09.15
	Újságunk postázása
	Tervbe vett bankváltás
	MABÉOSZ képarchívum
	Ingyenes online filatélia
	Cserefüzet-forgalom támogatása a honlapon
	Hűségkártyák használata

	Tájékoztató, október
	Országos küldöttgyűlés 2020
	MABÉOSZ újdonságigénylőlap 2020.11.15
	Megmaradt bélyegújdonságok visszavétele
	Használjanak postai hűségkártyát
	MABÉOSZ októberi kiállítási emlékívek

	Tájékoztató – december
	A MABÉOSZ székház nyitva tartása
	2021. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára
	MABÉOSZ emlékívek hátoldali nyomatváltozatai
	A Posta ajándékai
	Megmaradt bélyegújdonságok visszavétele
	Változások a MABÉOSZ bankszámláinak használatában
	Felkészülés a 2021. évi küldöttgyűlésre


	2021
	Tájékoztató – január
	A MABÉOSZ székház nyitva tartása
	A téli szünet után cseretermeink és könyvtár január 4-től, a szolgáltatások és a pénztár az éves leltározás január 9-i lezárását követően áll újra a gyűjtők rendelkezésére.
	2021. évi tagdíjak és a MABÉOSZ támogatási emlékív ára
	Bélyegnapi emlékív új hátoldali nyomatváltozata
	A Posta és a MABÉOSZ ajándékai
	Változások a MABÉOSZ bankszámláinak használatában
	Szakosztályi munka központi segítése
	Egy 2020-ban végrehajtott programfejlesztés eredményeként lehetővé vált, hogy alkalmankénti külön kérésre a szakosztályok titkárai rendelkezésére bocsássuk tagnévsoruknak a központi tagnyilvántartásban levő, a kapcsolattatásra és a MABÉOSZ tagságra vo...
	Változások a Győri Területi Irodához tartozó bélyegkörök működésében
	Az iroda működtetését januártól átmenetileg Petanec Péter veszi át, aki azonban csak a Győrben működő körüket látja majd el újdonsággal. A többi eddig ide tartozó bélyegkör 2021-től kezdve a MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjától, kéthavonkénti h...
	A szolgáltatás csoport elérhetőségei: közvetlen telefonszám +36 1 332-1705, e-mail cím szolgaltatas@mabeosz.hu. Az újdonságok igényléséhez táblázatkezelővel, vagy kézzel kitöltető űrlapot küldünk e-mailben azon körök újdonságfelelőseinek, akik e-mail ...
	Felkészülés a 2021. évi küldöttgyűlésre

	Tájékoztató – február
	A MABÉOSZ székház nyitva tartása
	Termeink és a könyvtár a rendezvénytartási korlátozások miatt jelenleg csak 10 főnél kisebb létszámú köri és szakosztályi rendezvények céljára, valamint ügyeik intézésére használható. E korlátozás feloldásáig viszont a keddi és csütörtöki szokásos cse...
	2021. évi tagdíjak rendezése
	Változások a megszűnő Győri Területi Irodához tartozó bélyegkörök működésében
	Az iroda működtetését idén egy félévesre tervezett átmeneti időre Petanec Péter veszi át, aki azonban már csak a Győrben működő köröket látja majd el újdonsággal. A többi, eddig ide tartozó bélyegkör a MABÉOSZ központi szolgáltatási csoportjától, kéth...

	Tájékoztató – március
	2021. évi tagdíjak rendezése
	2021. évi újdonságigénylés
	Az év eleji készült igénylőlap 3. rendelési tételeként szereplő ” 800 éve alapították a Domonkos rendet Magyarországon” kibocsátását a Posta későbbre halasztotta, ezért a 3. és 4. rendelési sorszámokat emiatt februárban fel kellett cserélnünk. Erre a ...
	Köri, szakosztályi honlapok
	Lehetőség van arra, hogy a MABÉOSZ honlapján belül valamennyi szervezetünk, köztük a bélyegkörök számára is saját weboldalt hozzunk létre. Itt célszerű meghirdetni elérhetőségeiket, találkozóik, és rendezvényeik helyét és időpontját, amivel többek köz...
	Amelyik szervezetünknek már létrehozott ettől független internetes megjelenése, azok megtalálhatóságát is célszerű a honlapunkon keresztül a szervezeteink jegyzékén a nevük mögött egy klikkel elérhető linkkel megkönnyíteni. Jó néhány ilyen link már mo...

	Tájékoztató – április
	A MABÉOSZ újdonságszolgálat legfrisebb igénylőlapja
	Az év eleji készült igénylőlap 3. rendelési tételeként szereplő ”800 éve alapították a Domonkos rendet Magyarországon” kibocsátását a Posta későbbre halasztotta, ezért a 3. és 4. rendelési sorszámokat emiatt februárban fel kellett cserélnünk. Ahol ezt...
	A február 15-ig igényelt bélyegek bélyegköröknél esetlegesen maradt többletét, – köztük a tavaly év végén megváltozott időpontban megjelent „30 éve szabadon” kisívet is –  a központban a számla bemutatása mellett április 30-ig visszavesszük, mert a ho...

	Tájékoztató – május
	A székház és ügyviteli szervezet működése
	A MABÉOSZ újdonságszolgálat aktuális igénylőlapja
	Az Országos Küldöttgyűlési előkészítése

	Tájékoztató – június
	A székház és ügyviteli szervezet működése
	Újdonságok
	Az évi rendes Országos Küldöttgyűlés elhalasztása
	Főkönyvelő változás
	A számviteli rend javítása
	Elbocsátó szép üzenet



