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2016 az  OISZ jubileumi éve 

 

Jövő januárban ünnepeljük az 

Okmány és Illetékbélyeg 

Gyűjtők Szakosztálya meg-

alapításának 25. évi jubileu-

mát, és a vezetőségben va-

lamennyien azt szeretnénk, 

hogy 2016. egyúttal a 

MABÉOSZ-ban is az pénz-

ügyi értékjegyek éve legyen. 

Ez alkalommal éves közgyűlésünket a szakosztály 

1991. január 19-i alakuló ülésének évfordulójára 

emlékezve, 2016 januárjában tartjuk. Tervezünk egy 

gyűjtési területünkre utaló emlékívet is, amely 

reményeink szerint egyben a MABÉOSZ jövő évi 

szakosztály-támogatási emlékív-kiadása is lehet. 

Amint az időjárás tavasziasra fordul, áprilisban, a 

nagyteremben HUNREV 2016 BUDAPEST címmel 

ötnapos szakkiállítást és nemzetközi pénzügyfilatéliai 

szimpóziumot szervezünk. 

A rendezvényt az elmúlt évek során megjelent és 

idén is több további könyvből álló, gazdag és színvo-

nalas magyar pénzügyfilatéliai szakirodalom
1
 árusítá-

sa, tartalmas előadás-sorozat, nemzetközi részvételre 

is lehetőséget nyújtó teremárverés, és minden bi-

zonnyal emlékezetes, díjkiosztó ünnepi taggyűlés 

színesíti majd.  

Utóbbin a Floderer-

vándordíjat tavalyi 

évben első alkalom-

mal elnyerő 

dr. Németh Kálmán 

után, immár második 

alkalommal ítéljük 

oda az alapító okirat 

szerint „a magyar 

pénzügyfilatélia 

színvonalának fej-

lesztésében elért 

eredmények elisme-

réseként” és ott oszt-

juk ki a kiállításon 

való részvételt igazoló emlék-okleveleinket, valamint 

a versenyosztályokban nyert díjakat is. 

E rendezvény nagy előrelépést jelenthet hazánk ille-

tékbélyegeinek nemzetközi elismertsége szempontjá-

ból, ami közös érdekünk. Ezért valamennyi tagunk 

                                                 
1 Hodobay Andor három műve. és Németh Kálmán két könyve, a PBM 

„zöldkönyv” 4. kiadása, újságunk 25 évfolyamának reprintje, és a 

Philatelica pénzügyfilatéliai cikkeket tartalmazó számai, ami összesen 

többezer oldal! 

aktív hozzájárulása számítunk, a kiállítóként  való 

részvételtől az árverés színvonalát biztosító anyagbe-

adáson át, a programok előkészítésének és lebonyolí-

tásának támogatásáig.  

A kiállítást hangsúlyosan a pénzügyi értékcikkek gyűj-

tésének népszerűsítése érdekében szervezzük meg. A 

részvétel növelése céljából a kiállítási szabályokhoz 

alkalmazkodni nem kívánók számára is lehetőséget 

biztosítunk egy külön, bemutató osztály indításával. 

A kiállítási nyitva tartása: 2016. április 20-24 (szer-

dától-vasárnapig)- 

A kiállítás helyszíne: 1065 Bp, Vörösmarty u. 65. 

MABÉOSZ I. emeleti nagy kiállító terme. 

A kiállításon való részvétel jelentkezési határideje: 

2016. február 15. 

Hogy minél több gyűjtőt ismerhessünk meg, kiállítás 

bemutató osztályában való részvételhez nem szüksé-

ges sem MABÉOSZ, sem szakosztályi tagság, és 

jelentkezőket külföldről, több országból (Anglia, 

Németország, Finnország) is készséggel fogadunk. 

A zsűrizett versenyosztályokban azonban a FIP sza-

bályoknak megfelelően csak nemzeti szövetségek 

tagjai szerepelhetnek (ld. a MABÉOSZ kiállítási 

szabályzata). A versenyosztályban elért eredményt 60 

ponttól a szabályok szerinti éremmel is díjazzuk.  

Nevezni lehet a szakosztály vezetőségénél, bármely 

magyar pénzügy-filatéliához kapcsolódó témában, 

A4 vagy A3-as méretű lapokra előkészített gyűjte-

mény-bemutatóval (BEM); az illetékbélyegek kiállí-

tás szabályai szerint zsűrizendő egykeretes (1FR); 

pénzügyi értékjegyek (REV); és ifjúsági (YOU), 

továbbá irodalmi (LIT) versenyosztályba. A szövet-

ségi tagságot és az esetleges korábbi kiállítási ered-

ményeket a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. és 

ezek függvényében a jelentkezőket a versenyen kívü-

li, de közönségdíjakkal jutalmazott bemutató (BEM) 

osztályba, illetve sikeres magasabb szintű kiállító 

előzmények esetén, a versenyen kívüli tiszteleti osz-

tályba
2
 (HON) soroljuk át. 

Nevezni gyűjteményenként 1, vagy 5-7 közötti keret-

számmal lehet, a tiszteleti osztályt kivéve, ahol 11 

keretig a keretszámot a kiállító választhatja meg. A 

kereteken 12 darab A4-es (ami esetleg kis átfedéssel 

15 is lehet), vagy ezeknek megfelelő terjedelmű na-

gyobb méretű lap helyezhető el. 21 év alattiak az 

ifjúsági osztályban, a MABÉOSZ ifjúsági kiállítási 

                                                 
2
 A jelenleg érvényben levő kiállítási szabályok szerint az utolsó 3 évben 

FIP védnökségű nemzetközi kiállításon legalább nagy vermeil, vagy I. 
rangú országos kiállításon az utolsó 5 évben legalább 1 arany, vagy II. 

rangú kiállításon 3 aranyérmet nyert gyűjtemények II. rangú kiállításon 

csak tiszteleti osztályban szerepelhetnek. 
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szabályzat szerinti 3 korcsoporttól függő, 1-5 közötti-

re csökkenthető keretszámmal vehetnek részt. 

A kiállítás jelentkezési lapja honlapunkról tölthető 

le, amihez − elsősorban a közönség számára való 

áttekinthetőség, de a kiállítási szervezése, valamint 

a zsürorok munkájának segítése érdekében is − egy 

előre megírt, a gyűjtemény célját, felépítését és tar-

talmát leíró olyan, un. „bevezető lapot” is csatolni 

kell, ami egyben a kiállított gyűjtemény első lapjá-

val is azonos. Egy résztvevő akár több, de csak saját 

gyűjteményével nevezhet. A felállítható keretek 

számának korlátozott volta miatt szakosztály vezető-

sége fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén 

nem minden gyűjteményt fogadjon el. 

Az irodalmi osztályban már a kiállítást megelőző 2 

hónappal két példány leadása szükséges. Az egyik a 

látogatók számára a MABÉOSZ könyvtárában biztosí-

tott helyszíni betekintést, a mások a zsűrizést szolgálja. 

A kiállítást követően ezeket nem adjuk vissza, hanem 

a szakosztály, illetve a MABÉOSZ könyvtárában ma-

radnak. A gyűjteményeket személyesen, vagy megbí-

zott útján a kiállítás felépítésének napjára várjuk, és 

titkárunknak kérjük előkészített, a lapokon levő objek-

tumok darabszámát feltüntető leltár szerint átadni. A 

leltárűrlap a kiállítás weboldaláról szintén letölthető 

lesz. 

A kiállítóknak érdemes átnézni a FIP angol nyelvű 

zsűriszabályzatának a MABÉOSZ zsűri bizottsága 

számára idén megújítani javasolt, a honlapunkon 

található magyar fordítást. Ez a jelenleg használtnál 

sokkal jobban illeszkedik az elmúlt évtizedek során 

folyamatosan tisztuló gyűjtői fogalmainkhoz és az 

eddig kialakult, napjainkra már remélhetően rögzülő 

félben levő magyar terminológiához.  

A felnőtt kiállítóktól az igényelt keretenként nemzet-

közi mércével rendkívül szerény, 600 forint keretdíjat 

kérük, amivel a kiállítás megrendezésével kapcsola-

tos költségekhez járulnak hozzá. Az ifjúsági és iro-

dalmi osztályban, valamint szokás szerint a tiszteleti 

osztályban felkérésre vállalt részvétel díjmentes lesz. 

A kiállítók a MABÉOSZ közvetítésével, vagy tetszé-

sük szerinti úton biztosíthatják is anyagaikat (opcio-

nális).  

Ezen felül önkéntes munkára és szponzorációra is 

szükség lesz, mert biztosan nem tudunk majd min-

dent költségmentesen megoldani. Ezért kérjük tagja-

inkat, hogy gondolják át és a már januárra előirány-

zott közgyűlésünkig jelezzék, hogy mivel tudnak és 

kívánnak hozzájárulni e rendezvény sikeréhez, mely 

valamennyiünk közös érdeke.  

A kiállítást áprilisi 20-án, szerdán délelőtt építjük fel, 

amelyhez kérjük ebben járatos tagjaink segítségét. A 

gyűjteményeket felhelyezése és a keretek üveggel 

való lezárása délután 1-4 óra között történik. A kiállí-

tást 17 órakor nyitjuk meg, hét közben 9 és 18 óra 

között lesz látogatható, és vasárnap 16 óráig tartjuk 

nyitva. 

A kiállítás lebontását április 25-én hétfőn reggel 

kezdjük meg, és a délelőtt során adjuk vissza a gyűj-

teményeket az azokért személyesen jelentkező tulaj-

donosaiknak, vagy meghatalmazottaknak. Az ezután 

esetleg megmaradó gyűjtemények őrzését továbbra is 

díjmentesen biztosítjuk, ám mivel erre alkalmas széf 

hiányában sajnos nem tudunk értük anyagi felelőssé-

get vállalni, a kiállítóknak mindenképp a hétfői sze-

mélyes átvételt javasoljuk. 

Ahhoz, hogy a kiállítás elérje a nemzeti II. ranghoz 

szükséges szintet, a versenyosztályokban összesen 

legalább 50 keretnyi anyagot kell bemutatniuk, ami 

mintegy hét nagyobb, terjedelmében 5-7 keret közti 

versenygyűjteményt, és ugyanennyi egykeretes gyűj-

teményt jelent.  Ezért kérünk minden gyűjtőt, hogy 

gondolkozzon el a lehetőségein, és kiállítói részvéte-

lével is támogassa a rendezvényt. Egy ilyen esélyt 

gyűjteményeink nyilvános bemutatására amúgy sem 

érdemes kihagyni, igazán megérdemlik a törődést! 

Elsősorban a kiállításon első alkalommal szereplőkre 

gondolva, minden hó második csütörtökén a 

MABÉOSZ 101-es termében tartott szakosztály ta-

lálkozónkon vezetőségünk tagjai tanácsadási és kon-

zultációs lehetőséget biztosítanak. Kérjük, ilyen igé-

nyüket előre egyeztessék, hogy az adott témákhoz 

legalkalmasabb személyekkel rendelkezésükre áll-

hassunk. 

Magyar nemzeti delegáltként a FIP Revenue 

Commission számára készített előző beszámolóm 

után szakosztályunk nemzetközi ismertségének javí-

tása céljából idén újabb országjelentést küldök 

a 2013-tól napjainkig terjedő időszakról. A jelentés 

tartalmazza jövő évi kiállítási tervünket és egy rész-

vételre ösztönző felhívást is. Így résztvevőként nem 

csak a már meglevő külföldi kapcsolataink számítha-

tunk, hanem remélhetően további, a magyar illeték-

bélyegek iránt érdeklődő gyűjtőkkel is kapcsolatba 

kerülhetünk.  

Az országjelentés biztosan bekerül az esedékes 

újabb, a 2013. évi melbournihez hasonlóan nem-

zetközi terjesztésre kerülő hírlevélben és remélhe-

tően hamarosan olvasható lesz a bizottság honlap-

ján is ( www.fip-revenue.org ). 

 

Bp. 2015. 08. 15.  az OISZ vezetősége nevében: 

 Szücs Károly, elnök 

Kapcsolat: fistacomp@gmail.com 

    postacím: 1387 Budapest, Pf. 4 MABÉOSZ 
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