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 1.  A díj elnevezése: Floderer vándordíjFloderer vándordíjFloderer vándordíjFloderer vándordíj

 2.  A díj leírása: kb. 40 cm átmérıjő porcelán dísztál, közepén a sárvári vár 
kaputornyát, valamint a termálfürdıt ábrázoló kézi festéssel

 3. A díj célja: a magyar pénzügyfilatélia 
eredmények elismerése

   4.  A díjat kétévente a Szakosztály közgyőlése ítéli oda, a szakosztály vezet
sének, vagy a taggyőlés 

  5.  Adományozható legfeljebb három alkalommal 
szakosztály tagja - részére

 6. A díj átadása: a díjat megítélı taggyőlésen, vagy a szakosztály azt követı 
tárgyévi rendezvényén

 7.  A díjat átadja: méltatását követıen 

 8. A díjjal együtt a díjazott tulajdonában maradó igazoló oklevelet kell áta
ni a Szakosztály elnökének és titkárának aláírásával ellátva.

 9. A vándordíjat a vándordíj odaítélésérıl döntı 
kell szolgáltatni, de a díj 
nyerése alkalmával a díjazott tulajdonában 

 10. A díjjal való kitüntetést a 
írásos formában is közzé kell tenni, elsısorban a szakosztály lapjá
vábbá egyúttal a magyar filatéliai sajtó valamelyik nyilvános orgánumában 
is. 
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Floderer vándordíjFloderer vándordíjFloderer vándordíjFloderer vándordíj. 

A díj leírása: kb. 40 cm átmérıjő porcelán dísztál, közepén a sárvári vár 
kaputornyát, valamint a termálfürdıt ábrázoló kézi festéssel

A díj célja: a magyar pénzügyfilatélia színvonalának fejlesztésében
eredmények elismerése. 

A díjat kétévente a Szakosztály közgyőlése ítéli oda, a szakosztály vezet
sének, vagy a taggyőlés résztvevıjének helyszínen tett javaslatára.

legfeljebb három alkalommal bárki - tehát nem csak a 
részére. 

A díj átadása: a díjat megítélı taggyőlésen, vagy a szakosztály azt követı 
tárgyévi rendezvényén. 

átadja: méltatását követıen a szakosztály elnöke 

A díjjal együtt a díjazott tulajdonában maradó igazoló oklevelet kell áta
ni a Szakosztály elnökének és titkárának aláírásával ellátva.

vándordíj odaítélésérıl döntı következı taggyőlésig vissza 
de a díj nem örökös, hanem harmadik alkalommal való e

nyerése alkalmával a díjazott tulajdonában marad, és ezzel megszőnik

A díjjal való kitüntetést a a díjazott munkásságának  méltatás
írásos formában is közzé kell tenni, elsısorban a szakosztály lapjá
vábbá egyúttal a magyar filatéliai sajtó valamelyik nyilvános orgánumában 

 

……………………
Szücs Károly

alapító

A díj leírása: kb. 40 cm átmérıjő porcelán dísztál, közepén a sárvári vár 
kaputornyát, valamint a termálfürdıt ábrázoló kézi festéssel. 

színvonalának fejlesztésében elért 

A díjat kétévente a Szakosztály közgyőlése ítéli oda, a szakosztály vezeté-
tett javaslatára. 

tehát nem csak a 

A díj átadása: a díjat megítélı taggyőlésen, vagy a szakosztály azt követı 

A díjjal együtt a díjazott tulajdonában maradó igazoló oklevelet kell átad-
ni a Szakosztály elnökének és titkárának aláírásával ellátva. 

következı taggyőlésig vissza 
harmadik alkalommal való el-

és ezzel megszőnik. 

méltatásával együtt 
írásos formában is közzé kell tenni, elsısorban a szakosztály lapjában, to-
vábbá egyúttal a magyar filatéliai sajtó valamelyik nyilvános orgánumában 

…………………… 

Szücs Károly 
alapító 


