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SSPPEECCIIÁÁLLIISS  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSII  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  −−    

((IINNDDIIVVIIDDUUAALL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  OOFF  EEXXHHIIBBIITT))  

1. A kiállítás megnevezése 

HUNREV 2016 BUDAPEST 

A magyar pénzügyi értékcikkek első szakkiállítása 

2. Szervezők: 

A kiállítást a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének támogatásával a 

MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya (OISZ) rendezi 

működésének 25. évében. A rendezéssel kapcsolatos feladatokat a 

szakosztály elnöke és a vezetőség tagjai látják el. Elérhetőségük a 

szakosztály honlapján található: www.mafitt.hu/org/fiscal. 

3. A kiállítás helyszíne, időpontok 

Budapest, Vörösmarty u. 65, a MABÉOSZ I. emeleti nagy kiállítóterme 

 

Kiállítók jelentkezési határideje: 2016. február 15. 

Megnyitó: 2016. április 20, szerda 15:30 

Nyitva tartás: csütörtöktől szombatig 9-től 18 óra. 

Zsűri-kiállító találkozó: április 23. szombat 10-13 óra között.  

Zárónap: április 24, vasárnap 9 - 16 óra. 

Díjak átadása: április 24. vasárnap 10 óra. 

4. A kiállítás szabályai 

A kiállításra jelen Speciális Kiállítási Szabályok vonatkoznak. Ütközés esetén 

és az itt nem említett kérdésekben a MABÉOSZ és a FIP kiállítási szabályai 

érvényesek. A kiállítási keretekben 3 sorban 4 (kis átfedéssel 5) A4-es vagy 

ezzel egyenértékű felület használható1.  

                                                      
1
 A szabályzat kiadása utáni, 2016. januári kiegészítés. 

www.mafitt.hu/org/fiscal
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5. A kiállítás rangja és kiállítási osztályai 

A „HUREV 2016 BUDAPEST” nemzeti II. rangú kiállítás, melynek célja a 

magyar pénzügyfilatélia népszerűségének erősítse a bélyeggyűjtők körében. 

Ezért ezen a kiállításon kizárólag magyar vonatkozású pénzügyi értékjegy-

gyűjtemények mutathatók csak be az alább felsorolt kiállítási osztályokban. 

5.1.  Versenyen kívüli osztályok 

5.1.1. Tiszteleti osztály  

A rendezők által meghívottak, továbbá korábbi eredményeik miatt 

versenyosztályban már ki nem állítható gyűjtemények, legfeljebb 11 keret 

terjedelemben. 

5.1.2 Bemutatók 

Versenyen kívül jelentkező, vagy a versenyosztály szabályainak meg nem 

felelő módszertani és egyéb bemutatók, maximum 5 keret terjedelemben. 

5.2. Versenyosztályok 

Nemzeti I. rangú kiállításon az utolsó 5, FIP védnökségű nemzetközi 

kiállításon az utolsó 3 évben 85 pontot el nem ért olyan gyűjtemények 

nevezhetők, melyek II. rangú kiállításon eddig legfeljebb 2 aranyérmet nyertek. 

5.2.1.  Pénzügyi értékjegyek 

Nevezhetők a FIP REV osztályra érvényes szabályozása szerint felépített 

gyűjtemények, 5-8 keret közötti terjedelemben. 

5.2.2.  Egykeretes osztály 

Nevezhetők a MABÉOSZ egykeretes osztályának szabályai szerint magyar 

vonatkozású pénzügyi értékjegyekből felépített gyűjtemények. Ebben az 

osztályban a választott témának olyannak kell lennie, amelyből egy keretnél 

nagyobb anyag felépítésére gyakorlatilag nincs lehetőség. 

5.2.3.  Ifjúsági osztály 

Gyűjtemények a kiállítás megnyitása napján betöltött életkortól függően A) 10-

15 év között 1-5 keret; B) 16-18 éveseknek 4-7 keret; C) 19-21 éveseknek 5-7 

keret terjedelemben. 
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5.2.4.  Pénzügyfilatéliai szakirodalom 

Nevezhető az elmúlt 5 évben publikált, a magyar pénzügy-filatéliával 

kapcsolatos, publikált és nyilvánosan árusított filatéliai szakirodalom. 

6. Részvételi feltételek 

6.1.  A versenyen kívüli osztályokban bárki, a zsűrizett versenyosztályokban 

azonban csak a FIP által elismert nemzeti szövetségek − Magyarországon a 

MABÉOSZ − tagjai nevezhetnek (ez utóbbi a FIP kötelező szabálya.) 

A kiállításon való részvétel szándékát a Rendezőkhöz legkésőbb 2016. 

február 15-ig kell eljuttatni a kiállítás honlapján elérhető nevezési lapnak 

megfelelő adattartalommal és aláírással, eredetiben postázva az 

elérhetőségeknél megadott címre, vagy a rendezőknek személyesen átadva. 

Az e-mailben küldött jelentkezéseket regisztráljuk, de az aláírt jelentkezési 

lapokat ez esetben is el kell juttatni a rendezőkhöz. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a gyűjtemény bevezető lapjának másolatát. 

A nevezéshez csatolható egy maximum 3 A4-es lap terjedelmű szinopszis is, 

amely zsürorok munkájának megkönnyítése céljából részletező leírást ad a 

kiállító szándékairól és a gyűjtemény tartalmáról. 

6.2.  A jelentkezések elfogadásáról a rendezők döntenek és arról a kiállítókat, 

illetve a külföldi nemzeti megbízottakat (komisszereket) legkésőbb 2016. 

február 28-ig értesítik. 

6.3.  A tiszteleti, irodalmi és az ifjúsági osztályban való részvétel díjmentes. A többi 

osztályban az vehet részt, aki a rendezvény költségeihez hozzájárul. A 

nevezési díj az egykeretes osztályban 5 Euro vagy 1.500 HUF, a többi 

osztályban keretenként 2 Euro, vagy 600 HUF.  

6.4.  Egyéb feltételek: a kiállítási kereteken három sorban, soronként két A3-as lap, 

vagy ezeknek megfelelő (tehát pl. 4 darab A4-es) méretű, maximum 30 cm 

magas, átlátszó védőtokban elhelyezett lapok helyezhetők el.  

7. Zűri és díjazás 

7.1.  A versenyosztályban bemutatott gyűjteményeket a MABÉOSZ 

zsűriszabályzata szerint működő zsűri értékeli.  

7.2.  Díjazás 

7.2.1. A közönség szavazatai alapján a három legtöbb szavazatot kapott gyűjtemény 

bemutatójának a közönségdíjat adunk át. A szavazás során kiállítási 
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osztályától függetlenül bármelyik gyűjteményre, vagy irodalmi műre adható 

lesz látogatónként egy szavazat. 

7.2.2.  A zsűri az alábbi díjakat ítéli oda: 

aranyérem rangú oklevél  80 ponttól 

aranyozott ezüstérem rangú oklevél  70- 79 pont 

ezüstérem rangú oklevél  60- 69 pont 

bronzérem rangú oklevél  50- 59 pont 

részvételt igazoló oklevél 50 pont alatt 

7.2.3.  Az oklevél mellé 60 ponttól ezüstözött, 70 ponttól aranyozott, az 1867-es 

postabélyeg bélyegrajzát ábrázoló bronzplakettet adunk át, hátoldalán a 

kiállításra emlékeztető felirattal.  Az a gyűjtő, aki nem ér el éremfokozatot, 

részvételt igazoló oklevelet kap. A tiszteleti osztályban bemutatott 

gyűjtemények aranyérem rangú oklevelet és plakettet kapnak. 

7.2.4.  Minden kiállító megkapja a MABÉOSZ szakosztály támogatási emlékívét, 

mely a látogatóknak belépődíj ellenében belépőjegyként is funkcionál. 

7.2.5.  A kiemelkedő gyűjtemények kiállítóinak a zsűri tiszteletdíjakat ítélhet oda. 

8. A gyűjtemények kezelése 

8.1.  Az irodalmi műveket február 28-ig két példányban kell eljuttatni a 

rendezőkhöz. A kiállítást követően egy példány a rendezők szakkönyvtárát, a 

másik MABÉOSZ könyvtárát gyarapítja. 

8.2.  Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezések alapján a gyűjteményeket a 

Rendezőkhöz postán legkésőbb 2016. április 19-én 15 óráig kell eljuttatni. 

Személyesen hozott gyűjteményeket április 20-án, szerdán 11 óráig fogadunk 

el. A kiállítói igazolvánnyal rendelkező kiállítóknak a gyűjteménnyel együtt kell 

ezt az igazolványt átadni, amelybe a rendezők igazolják az elért eredményt.. 

8.3.  A rendezők mindent megtesznek a gyűjtemények biztonságáért (a terem a 

kiállítás nyitva tartása alatt őrzött, azon kívül zárt lesz,) de a kiállított 

gyűjtemények biztosításáról a kiállítónak kell gondoskodnia. 

8.4.  Azon külföldi kiállítók esetében, akik esetleg nem tagjai az Európai Uniónak, a 

gyűjteményeket ATA CARNET nyomtatvánnyal kell küldeni, vagy 

személyesen elhozni. 

A gyűjteményekről jegyzéket kell kiállítani. Ezen nyomtatványokat a rendezők 

a kiállítás honlapján teszik elérhetővé a kiállítóknak és azokat a gyűjteménnyel 

együtt kell a rendezőkhöz eljuttatni. 
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8.5. A személyesen visszakért gyűjtemények visszaadása 2016. április 24-én, 

vasárnap 16:00 órától a kiállítás helyszínén, illetve másnap, hétfőn délelőtt a 

kiállítás lebontása során, ezt követően pedig a MABÉOSZ IV. emeleti 

titkárságán történik. 

9. A rendezők elérhetőségei: 

Honlap:  www.mafitt.hu/org/fiscal 

Levélcím:  1387 BUDAPEST Pf.:4. MABÉOSZ OISZ 

Telefon:  +36 30 425-4023  

E-mail:  fistacomp@gmail.com 

 akikhez a kiállítással kapcsolatban személyesen fordulhat: 

Szücs Károly a szakosztály elnöke,  

Dr. Vincze Viktor titkár,  

valamint a vezetőség tagjai:  

Csépán István, Hodobay Andor és Dr. Rill Attila 

 

Budapest, 2015. augusztus 12 


