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FT1 r  fTíz eves
a MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya

Szerény, de jeles állomásához érkezett Szakosztályunk, amelyet éppen tíz évvel ezelőtt 
alapított meg egy maroknyi lelkes filatelista, megérezve azt, hogy számos olyan fehér 
foltja van még a hazai filatélíai tevékenységnek, amelynek ugyan évszázados 
hagyományai vannak, időnként mégis háttérbe szorul hossza bb-rövidebb időre egy-egy 
terület szakmai gondozása, művelése. Csaknem Összemérhető az az időszak 
évfordulónkkal, amíg úgymond háttérbe szorulva, “csipkerózsika álmát aludva” 
szunnyadt az illetékbélyegek, okmány- városi, fiskális bélyegek, dijjegyeseik és számos 
kapcsolódé kiadvány gyűjtése; kutatása, feldolgozása és szakmai megbecsülése.
Jelentős lökésnek számított Flóderer István: A Magyar Okmánybélyegek
Kézikönyvének megjelenése is a terület újrafelfedezésének, szinte reneszánszának. A 
folyamat máig ható érvényű üzenete ez a mostani állomás is, amikor bátran 
kijelenthetjük, hogy jelentős, nemzetközi kapcsolatokat ápoló, komoly eredményeket 
felmutató szakosztályi tevékenység épült ki azóta, sőt elismertségében, megismerésében 
talán eddig soha nem látott eredményességgel büszkélkedhetünk.
Természetesen ehhez nagyban hozzájárult az a nemzetközi téren is fontos felismerés, 
amellyel az okmánybélyeg gyűjtést elismerték és FTP kiállításokon önálló, egyenrangú 
osztályként rangsorolták. Ebben szakosztályi jeles tagjaink is elévülhetetlen érdemeket 
szereztek, külön kiemelve Gary $. Ryan barátunk munkásságát. Azóta rangos 
kiállítások hazai és külföldi kiállítói, tagjaink eredményei bizonyítják, hogy a magyar 
okmánybélyegek rangos és elismert filatéliai értékek hordozói, gyűjtésük, kutatásuk 
szinte nap mint nap újabb eredményeket hoz felszínre.
Jelentős szerepe van szakosztályi periodikánk az “OKMÁNYBÉLYEG” újságunk 
folyamatos megjelenésének, amelyet lelkes alkotói gárda gondoz, tölt meg új és újabb 
tartalommal.
Jelenleg nem látványos, de komoly munka folyik, sajnos kissé elmaradva az eredeti 
batáridőtől, hogy elkészülhessen a Magyar Okmánybélyegek Kézikönyvé-nek bővített 
és átdolgozott kiadása. Addig is komoly hatású lehet, hogy bizonyos fejlesztési elvek 
alapján a szakosztályi honlapon rendelkezésre áll a klasszikus időszak elektronikus 
katalógusa, amely a MABÉOSZ honlapjáról (http://www.mavinformatika.hu/mabeosz) 
is elérhető már, valamint szintén szakosztályi tagunk munkája nyomán a Phílatelis 
Hungarica cég katalógusa fejezeteként az illetékbélyegeink egy részének árjegyzéke. A 
hangsúly és az arculatváltozást jelzi, hogy az egykori “MBA” ma már “MPIK”, azaz 
Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus.
Reméljük a jövő is elhozza majd azokat a további eredményeket, amelyekre legalább 
olyan büszkék lehetünk majd, mint amit az elmúlt tíz évre visszatekintve most 
ünnepelhetünk. Az ünnep és a megemlékezés jegyében tekintsék meg legújabb 
szakosztályi kiadványunkat, amelyet a tízéves évfordulóra készíttettünk minden tagunk 
részére ajándékul, emléket állítva -az t hiszem a hazai filatelista kiadványok között 
eddig egyedülálló módon- minden gyűjtő társunknak, akik valaha is tagjai voltak 
Szakosztályunknak. Számosán, főleg alapítóink és vezetőink közül már nem lehetnek 
közöttünk, de remélem, hogy ezzel is méltó jelét adjuk annak, hogy róluk és 
mimtannyiunkról, akikről egy adott pillanatban -most egy évforduló kapcsán— 
megemlékezünk- soha nem feledkezhetünk el.

Gulyás László 
szakosztályi
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROS ILLETÉKBÉLYEGEI

A világon a legelső okmánybélyegeket az osztrák pénzügyigazgatás adta ki 
1854-ben. Ezek hazánkban is forgalomba kerültek, miután Magyarország ez idő
ben Ausztria tartománya volt. Az első magyar állami okirati illetékbélyegeket a 
kiegyezést követően, 1868-ban bocsátották ki. A községek, városok törvényileg 
biztosított illetékszedési joga alapján a századfordulótól megjelentek a helyi ille
tékbélyegek is. A sort 1898-ban Budapest főváros nyitotta meg az anyakönyvi kí- 
vonati díjak lefizetését nyugtázó bélyegeivel, illetve az ott 1904-ben rendszeresí
tett városi illetékbélyegekkel. A történelmi Magyarország területéről az 1919. év
vel bezárólag további 34, a két világháború közötti időszakban 29, a háborút kö
vető években pedig újabb 14 város, illetve néhány község bocsátott ki saját bélye
get, köztük a jogállását tekintve ez időben törvényhatósági jogú város, Hódmező
vásárhely. Megjegyzendő, hogy egyes kiadások speciális célt szolgáltak, a már 
említett anyakönyvi bélyegek mellett esetenként vigalmiadó, lakásilleték, sze
génygondozó stb. bélyegek is forgalomba kerültek.1

A gyűjtés tárgyává is előlépett városi bélyegek, éppen az előbbinek köszönhe
tően, viszonylag gazdag irodalmat tudhatnak magukénak. A Vásárhelyen kibo
csátott bélyegek bemutatására és rendszerbe foglalására először egy helybeli 
gyűjtő, Joó Imre vállalkozott, rövid írása a Vásárhelyi Szó 1956. augusztusi szá
mában jelent meg. Az általa felállított rendszert elfogadva, Tárkány Szűcs Géza 
levéltári kutatások alapján vázolta fel a helyi bélyegkiadás történetét; tudományos 
igényességgel megírt népszerűsítő cikkének országos szakfolyóirat, a Filatéliai 
Szemle adott helyet 1974-ben.2 * Jelen írás az ö úttörő jelentőségű munkálkodásaik 
nyomdokain igyekszik árnyaltabbá tenni a megrajzolt képet, bemutatni a jogsza
bályi hátteret, és levéltári irategyüttesek módszeres feltárása révén kiigazítani az 
országos szakirodalomba esetenként hiányosan, vagy pontatlanul bekerült adato
kat.

A városi bélyeg kibocsátásának kezdeményezése Vásárhelyen Németh Pál 
anyakönywezetö nevéhez fűződik. Valószínűleg a szomszédos Szeged példáján 
felbuzdulva, ahol már 1909-től használtak anyakönyvi bélyeget, a polgármesterhez 
1923. április 26-án tett előterjesztésében javasolta, hogy a kivonati díjak könnyebb 
elszámolása végett a város nyomasson bélyegeket, s annak fel ragasztásával legyen 
leróható a kiállításért járó és a várost illető díj. Indoklása szerint,, ez által úgy a 
kezelés, mint a költség elszámolása sokkal kevesebb időt és költséget igényelne, 
miurán a pénztárnál letett bélyegekből az időnként szükséges mennyiség kiada tnék  
az anyakönyvi hivatalnak, s felhasználás után az ára egyszerűen befizettetnék a

1 Dr. Flóderer István: Magyar okmánybélyegek kézikönyve. Zürich, 1991. 164-269. o.
1 Joó János: Vásárhely illetékbélyegei. In: Vásárhelyi Szó, 1956. aug.; Tárkány Szílcs Géza: Hód
mezővásárhelyi városi bélyegek. In: Filatéliai Szemle, 1974. II. E helyen feltétlenül említést érde
mel még két további vásárhelyi gyűjtő, Biczó Árpád és Kékesi János neve.
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pénztárba", A szakmai véleményezésre hivatott városi számvevőség is támogatta 
augusztus 19-én „a célszerű előterjesztés elfogadását, a városi bélyegkezelés be
vezetésének elrendelését; amely eljárás nagymérvű munka és nyomtatvány megta
karítást vonna maga urán".3

A  tanács az év szeptember 1-jén tartott Ülésében „a folyton fokozódó drágaság
ra tekintettel” felemelte az anyakönyvi és a családi értesítők kiállítási díját, és 
egyúttal megbízta a II. (pénzügyi) ügyosztály vezetőjét, hogy a díjak lerovásához 
szükséges bélyegjegyek beszerzéséhez a nyomdavállalatoktól kérjen ajánlatot, Cr 
Beretzk Pál tanácsnok jelentése, nyomán a tanács november 24-én a Révész Fivé
rek VésnÖki Műhely és Müdombomyomda budapesti (IV. Váczi u. 10.) cégnél 
meg is rendelt 20 ezer darab bélyeget, a cég ajánlatában lerajzolt négyszögletes 
formában és beosztással, mellékelve a megrendeléshez a város címerének rajzát és 
színét. A bélyegen eredetileg a „ Hódmezővásárhely törvényhatósági város anya
könyvi hivatala" felírat szerepelt volna, ezt -  a jövő által beigazolt nem kis előre
látással -  „Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város "*ra kérték átjavítani. A 
pénzromlásra tekintettel a bélyeg árának a helyét kérték üresen hagyni, csupán a 
korona szó kiírását igényelték.

A nyomda 1924. január 22-én állította ki számláját az elkészült és postára adott 
10 ezer darab „pecsét bélyeg"-ről. Mint levelükben közölték, az anyag és a mun
kálatok drágulása miatt ajánlatukhoz képest kénytelenek voltak 50% felárat fel
számítani, és sürgős értesítést kértek, hogy a fennmaradó tételt ezek után elkészít- 
sék-e? A tanács január 26-án kelt, fenyegetéstől sem mentes válaszában ragaszko
dott a megegyezés szerinti szállításhoz, és a számla végösszegével szemben csu
pán az eredeti ajánlatban szereplő összeget utalta ki.4 5

Az igényes kiállítású bélyegről Tárkány Szűcs Géza szakszerű leírással szolgál: 
„A 34x29 mm nagyságú bélyegen a bélyegkép 32x23 mm felületet foglal el A 
nyomás famentes, gumírozott fehér papíron, kék színben történt, s a város címerét 
három oldalról, álló bolthajtással „HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÖRVÉNYHATÓ
SÁGI JOGÚ VÁROS" felirat veszt körül. Az alsó részen az értékjelzés későbbi 
beírására 13x4 mm nagyságú üres mező található, amely alá a „ KORONA ” szót 
nyomták A bélyeg színe kék amelyből fehér dombornyomással emelkedik ki a vá
ros címere, a feliratok valamint a bolthajtás két felső sarkában levő háromszögbe 
elhelyezett díszítő elem ”.s A bélyeg tervezője nem ismert. Az alkalmazott dom
bornyomás még három magyar város bélyegénél fordul elő, előállítójukat a szak- 
irodalom nem nevezi meg. Közös, és a vásárhelyivel is megegyező vonásuk a bé
lyegkép középpontjában szereplő címermotívum.6

* Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára (A továbbiakban: CSML HL). Tanácsi 
iratok II. 701/1924.
J Uo.
5 Tárkány Szűcs Géza i. m.
6 A három város Nagybánya (1910), Karánsebes (1912) és Szekszárd (1915) voltak. A vásárhelyi
vel nagyobb hasonlóságot a szekszárdi mutat, ennél a „KORONA" szó elhelyezése, betűnagysága
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A sürgős leszállítással megrendelt bélyegek használatba vételére egyelőre még
sem került sor* aminek hátterében az ismert infláció húzódik meg. 1924 nyarától 
megkezdődött ugyan a korona stabilizációja* az 1925. január 3-i tanácsülés még 
azt mondta ki, hogy a bélyegrendszer bevezetésére mindaddig nem kerülhet ser, 
míg az anyakönyvi díjakat mindenkire vonatkozóan egységesen és aranykorona 
értékben koimányhatóságilag meg nem állapítják. Közvetlen előzményül szolgáit, 
hogy az anyakönyvi díjakat a belügyminiszter újból felemelte és a rendelet tisztvi
selői kedvezményeket is megfogalmazott.

A városi bélyeg ügye időközben újabb irányt vett* amely minőségileg mór lé
nyegesen különbözött az előzőtől: az ügykezelés egyszerűsítésén túl már új bevé
teli forrás megnyitását célozta meg. Kmetykó Károly fö számvevő még 1924. feb
ruár lS-án azzal a javaslattal fordult a tanácshoz, hogy „a hatósági bizonyítványo
kat, valamint a községi bírósághoz beadandó kereseteket, általában a városi ható
ságokhoz intézendő beadványokat is hatósági bélyegkötelesnek" nyilvánítsák, 
„miáltal a város jövedelme lényegesen e m e lte tn é k Indoklásában szerepelt, hogy 
a hatósági bélyegeket más törvényhatóságok, köztük Budapest székesfőváros is 
bevezették. A tanács, mielőtt érdemben is állást foglalt volna, Jf tekintve, hogy a 
beadványbélyegekből tetemes bevétel remélhető, mely bevételek a különböző be
adványok elintézéséhez szükséges papír- és nyomtatványköltségek tetemes össze
gének fedezése szempontjából is indokolt és szükséges a március 8-án tartott ülé
séből megbízta dr. Beretzk Pál tanácsnokot, hogy az ügy tanulmányozására száll
jon ki Szegedre, ahol az ilyen bélyegeket már 1919-ben bevezették.

Novemberben dr* Soós István polgármester javasolta, hogy a magánfelek által 
kért hatósági bizonyítványok bizonyos összegű díj lerovása ellenében legyenek ki
adhatók, és erre a tanács tegyen egy megfelelően kidolgozott előterjesztést a tör
vényhatósági közgyűléshez. Indoklása szerint ua szóban forgó és kizárólag a ké
relmezők érdekeit szolgáló bizonyítványok kiállítása a városnak az elhasznált 
nyomtatványok révén tetemes összegű kiadást, az alkalmazottaknak pedig nagy
mérvű megterhelését jelenti", javaslata elfogadásával ugyanakkor, „ tekintve azt, 
hogy évenként igen nagy számban ad ki a hatóság bizonyítványt, mégis jelenté
keny összegű bevétel volna a város részére biztosítható ' \ 7 8

Az 1924. december 3-i tanácsülés megbízta dr. Beretzk Pál pénzügyi tanácsno
kot, hogy készítse el a bélyeg alakjában szedendő városi illetékről szóló szabály- 
rendelet tervezetét. Ö elsősorban Szeged város vonatkozó szabályrendeletét verte 
alapul ehhez, de a bélyegkötelessé nyilvánítható bead vány fajtákról helyben is tá
jékozódott, tárgyalásokat folytatott a tanács tagjaival és az Önálló hivatalok veze
tői ve l.&

és betűtípusa is azonos, és 1924-ben ebből is készült értékjelzés nélküli nyomat. Dr. Flóderer Ist
ván i. m.
7 Lásd: 3. sz. jegyzet.
8 Uo.; CSML HL Árvaszéki iratok 3994/1927.
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A törvényhatósági bizottság 1925. szeptember 30-án tartott rendes havi köz
gyűlése egyhangúlag elfogadta a tervezetet. „ Tekintettel arra, -  szólt a határozat -  
hogy a mai súlyos pénzügyi helyzetben minden jövedelmi forrást meg kell ragad
nunk arra, hogy a közigazgatás kiadásait fedezni tudjuk, kimondjuk, hogy a 
nyomtatvány, papír és írószer kiadások összegei fedezhetése végett, illetéket sze
dünk mindazon magánosoktól, akik részére városi hatóságaink, vagy ezek nevében 
eljáró hatósági közegeink a kérelmező magánérdekét szolgáló funkciót teljesíte
nek1’.9 A fel telj esztett szabályrendeletet a belügyminiszter néhány kisebb, a ren
delkezéseken inkább enyhítő, az életbeléptetést nem akadályozó módosítással 
1926. október 15-én hagyta jóvá.

A végleges formájában az 1926. november 29-i közgyűlés által elfogadott sza
bályrendelet taxatíve felsorolta a városi bélyegilleték körébe vont 35 ügyfajtát. 
Ilyenek voltak: a házasság kihirdetése alól történő felmentés, artézi kút fúrása és 
vízelvezetés, városi ingatlanok, jogok és jogosítványok hasznosítása, ezek bérleti 
Ügyei, bér, haszonbér mérséklése vagy elengedése, bérleti, haszonbérleti jogvi
szony megszüntetése vagy átruházása, a város részére végzendő szolgáltatás, szál
lítás, munkálat biztosítása, köztér használat, lakhatási engedély kiadása, birtokív 
másolatok, adótőkönyvi kivonatok, irattári másolatok és rajzok kiadása, a hatósági 
bizonyítványok, névváltoztatási ügyek, ipari szakvizsgára bocsátás, árvatári köl
csön engedélyezése és soronkívüli visszafizetése, az árvaszéknél nagykorúság ki
mondása, szerződések jóváhagyása, ingatlannak haszonbérbe adása, illetve vétele 
stb.10 Az anyakönyvi díjakat, melyek mértékét közvetlenül a belügyminiszter hatá
rozta meg, továbbra is készpénzben kellett leróni.

A városi illetéket a bélyegeknek a magánfelek hatósági ténykedést kérelmező 
beadványaira, vagy az azt helyettesítő jegyzőkönyvre történő felragasztásával kel
lett leróni, összegéi a mindenkori állatni beadvány! bélyegilleték 50%-ában hatá
rozták meg, természetesen az előbbin felül. A későbbiekben is érvényesülő elv 
szerint a szegényjogon, hatóságilag kiállított szegénységi bizonyítvány alapján a 
beadványok bélyegmentesek voltak, és a kincstári bélyegilleték alól való mentes
ség a város! bélyeg alól is mentességet biztosított. Az iktatók kötelesek voltak a 
városi bélyeget is napi keltezéssel ellátott bélyegzővel felülbélyegezni," és a 
helyhatósági illeték teljes* vagy részben való le nem rovásakor úgynevezett leletet 
készíteni. A mulasztó féltől a megrövidített illeték összegén felül annak még há
romszorosát kellett fizetési meghagyás útján követelni, a felemelt illetéket viszont 
a városi tanács méltányolható okok esetén mérsékelhette, és el is engedhette. A 
szabályrendelet 1926. december 1-jével lépett életbe, amiről a lakosságot a helyi 
újságokban közzétett hirdetmény útján értesítették.

9 CSML HL A Törvényhatósági Bizottság iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek (A továbbiakban: 
Közgy. jkv.) 332^1925. kgy. sz. 
m CSML HL Közgy, jkv, 471/1926 kgy. s?~
11 A bélyegeket bélyegző helyett gyakorta kézi áthúzással, rendszerint átlós kereszttel érvénytele
nítették.
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A bélyegek sem alak, sem rajz, sem szín tekintetében nem hasonlíthattak a 
kincstári bélyegekre, nehogy azzal tévedésre vagy megtévesztésre szolgáltassanak 
alkalmat, A szabályrendeletben leírt egyszínű bélyegkép megegyezett a város cí
merével, körirattal, de értékjelzés nélkül az anyakönyvi hivatal részére készíttetett 
bélyegekével; ezeket most darabszám szerint, szoros számadás alá tartozó nyom
tatványként átadták a főpénztári tisztségnek.

A bélyeg névértékét -  az ekkorra 20 ezer koronában megállapodott átalános 
kincstári beadványi bélyegilletekből kiindulva -  10 ezer koronában határozták 
meg, így egy iratra a legtöbb esetben egyetlen városi bélyeg került. Az értéket a 
hivataloknak a felragasztáskor tintával kellett feljegyezni a bélyegre. Az új pénz
nemre való átállás során 1927. január 26-án megjelentek a pengő-filléres kincstári 
bélyegek, de a koronás bélyegek is forgalomban maradtak 1927. június 1-jéíg. A 
pénznemváltás idején egy pengő 12 500 koronának felelt meg, a városi bélyegekre 
így a továbbiakban már 80 fillér értéket írtak. A kettős pénznem az iratokon is je
lentkezett, amikor a 10 000 K-s városi bélyeget már az új pengő-filléres állami 
bélyegkiadással párosították. A városi bélyegeknél gyakran elmaradt az érték fel
tüntetése, ezért a tanács 1928. március 10-én nyomatékosan utasította a bélyegke
zelőket a visszaélésre alkalmat adó mulasztás megszüntetésére.

Az 1928. év végéhez közeledve szükségessé vált a fogytán levő bélyegkészlet 
kiegészítése. A fővárosi nyomdától, amely érthető okokból elállt a még fennmara
dó mennyiség leszállításától, a klisé nem került a város birtokába, A helybeli 
nyomdaiparosok a bélyeget dombornyomással nem tudták volna elkészíteni, el
lenben egyszerű, vésés nélküli sím felülettel a város szerződéses nyomtatvány- 
szállítója, Róth Antal hajlandónak mutatkozott erre a többi nyomtatványra érvé
nyes árban.

A december 1-jei tanácsülés megbízása alapján a nyomda a meglévő bélyeg- 
mintáról klisét készített, amelyen a „ KORONA " felírást a „ FILLÉR " szó váltotta 
fel. A nyomást egy számvevő jelenlétében kellett elvégezni, aki a munkálatok el
végzésével a külön díjazás nélkül elkészített 20-as klisét és az előállított, a köny- 
nyebb kezelhetőség kedvéért százas ívekbe nyomtatott és a hátlapján ezúttal is 
„ragacsolt” 10 000 darab bélyeget átvette. A bélyegek ezúttal is kék színben, de 
már magasnyomással készültek. Az értékük beírására tisztán hagyott fehér sávba 
külön menetben „ S0"-as számjegyet nyomtak, ugyancsak kék színnel. A számve
vőség a klisét és a bélyegeket december 18-án adta át megőrzésre és kezelésre a 
házipénztárnak.

A számvevőség javaslatára a törvényhatósági bizottság, hogy bevételeit fokoz
za, az 1930. november 28-án tartott rendkívüli közgyűlésében módosította a városi 
beadvány bélyeg alakjában szedett városi illetékről alkotott szabályrendeletét. Bn- 
nek értelmében már valamennyi, a városhoz beadott kincstári bélyégköteles kér
vény, vagy ezt helyettesítő jegyzőkönyv után az állami bélyegilleték 50%-ának
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megfelelő értékű városi bélyegilletéket kellett volna fizetni,12 Sok más ügy mellett 
ezzel helyi illeték alá estek volna az építési engedélyek, az iparügyek, az árvaszéki 
határozatok elleni fellebbezések stb. Az ilyen értelmű módosítást azonban a be
lügyminiszter megtagadta. „A pénzügyminiszter úrral egyetértőleg elfoglalt állás
pontom az, -  fejezte ki nyíltan a leirat -  hogy a városok és községek okirati és 
közigazgatási illetékeket ne szedjenek, miért is az ily irányú új szabályrendeletek 
alkotásához, vagy a régieknek bővítéséhez nem járulhatok hozzá, sőt az életben 
levő ilyen szabályrendeletek hatályon kiviil helyezéséi tartanám kívánatosnak1.12 
Az intenciói alapján módosított, de érdemi változást nem tartalmazó szabályren
deletet 1932. március 15-ével léptették életbe.

A város törekvéseinek mozgatórugóit leginkább pénzügyi helyzete világíthatja 
meg, A helyi beadványi illetékekből befolyó jövedelem a városi közterhek csök
kentésére szolgált és a házipénztárt illette, „A város házipénztára a mai helyzeté
ben rá van utalva, -  áll az eredeti módosító közgyűlési határozat indoklásában -  
hogy bevételeit a rendelkezésre álló minden törvényes módon emeljük, "

A szemléltetésül kiragadott 1931. évre megállapított költségvetés tervezete ke
rekített összegben 2 millió 392 ezer P bevétellel szemben alig 1 millió 424 ezer P 
fedezetet tudott felmutatni. A 968 ezer P hiány fedezése az állami egyenes adók 
után 105,5%-os városi pótadó kivetését, valamint a várost illető általános kereseti 
adónak az 5%-on felül további 2%-kal való felemelését tette szükségessé. A zár- 
számadási eredmény szerint az általános igazgatás (közigazgatás, rendészet, tűz
rendészet, katonaügy és adókezelés) kiadása az év folyamán önmagában t millió 
62 ezer P-re rúgott. A közigazgatásra ebből 763 ezer P esett: 680 ezer P a szemé
lyi és 83 ezer P a dologi kiadásokra. Az utóbbin belül csupán irodai szükségletek
re (irodaszer, nyomtatvány stb.) 40 ezer P-t űzettek ki, a bélyegkezelők ugyanak
kor az év folyamán 3078 P értékben adtak el városi bélyeget.14 A bélyegből szár
mazó bevétel ráadásul csökkenő tendenciát mutatott: míg 1929-ben 3373,60 P, 
1949-ben már csupán 1900 P értékben adtak el belőle. Ugyanakkor a város bé
lyegkezelői által értékesített kincstári bélyegjegy értéke rendszerint hétszeresen is 
meghaladta a helyiét, sőt 1939-ben a 12-szerese volt annak.15

A háború előtt még egy alkalommal került sor a szabályrendelet módosítására. 
A zsidók közéleti és gazdasági térhódításának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. 
törvénycikk (űn. első zsidótörvény) kapcsán a varos élt a törvény végrehajtási uta-

n  CSML HL Közgy. jkv. 210/1930. kgy. az.
13 1933 tavaszán Szombathely város polgármesteri hivatala Vásárhelyen az itteni illeték-szabály- 
rendelet, ás annak belügyminiszteri jóváhagyása felől érdeklődött, miután az övék jóváhagyását a 
miniszter megtagadta. Lásd: 3, sz. jegyzet. Más forrásból ismert, hogy Szombathelyen 1933-ban 
betiltották a városi bélyegílleték szedését, és & városnak csak a háborút kővetően nyílt erre ismét 
lehetősége. Dr. Flóderer István i. m. 259. o.
14 Hódmezó-Vásárhely törvhaL joggal felruházott város 1931. évi zárszámadásai Hmvhely, 1932.
13 CSML HL A Polgármesteri Hivatal iratai 11. 1486/1930., 1204/193L, 1665/1931.. 441/1933 , 
59/1936.. 63/1938., 555/1940., 359/1942., 340/1943. Városi bélyegből az 1929-1942. évek átla
gos bevétele mintegy 2500 P volt
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sitása által felkínált lehetőséggel, és a kiállítandó, egyébként állami illetékmentes 
származási tanúsítványokért 5 P városi illeték lerovását szabta meg.16

Visszatérve a helyi bélyegkiadás kronológiájához, az azonos bélyegképpel (az 
előbbi klisével), de immár fekete számjeggyel elkészített 80 filléres bélyegek kö
vetkeznek. A Róth-nyomdától ezeket az 1930. november 29-i tanácsülés rendelte 
meg 5 ezer példányban. Végül 4500, más forrás szerint 4578 darabot szállítottak 
le belőlük, és 1931 áprilisában kerültek forgalomba.

A kincstári illeték összegének módosulásával hamarosan már 1 pengős címletű 
városi bélyegekre lett szükség, amit az előző bélyeg nyomdai úton történő átérté
kelésével oldottak meg. Az „1 P. ” értéket október 28-án nyomták rá a még fel
használatlan 3111 darab bélyegre. Az 1931. október 28. és 1932. április 1. közötti 
időszakból iratokon több kézzel átértékelt példány is ismert, a felülnyomást vala
milyen okból elkerülő, kék és fekete értékjelzéssel ellátott bélyegeken egyaránt.

Újabb 1 pengős bélyegek -  különböző méretben nyomott számjeggyel és betű
jellel -  1932 novemberében, 1935 januárjában, majd 1937-ben készültek 5000, 
3500, majd szintén 5000 példányban. Róth Antal elhalálozását követően az utób
bit már a város újabb szerződéses vállalkozója, Erdei Sándor és társai könyv
nyomdája állította elő.

1939-ben új érték jelent meg. Az 1000 példányban kinyomott 50 filléres bélyeg 
már zöld alnyomattal készült, de megrendeltek ugyanekkor 2000 darab 1 pengős 
bélyeget is, ahol az alnyomaton szereplő fillér feliratot három vízszintes vonallal 
nyomták át. A nyomda legközelebb egy 3000 darabos megrendelést teljesített 1 
pengős értékből. Az 1941 januárjában leszállított bélyegeken a „FILLÉR r szót két 
vékony, gyakran egy vastag vonallá összemosódó vonal igyekezett lefedni.

Az 1942 júliusában megrendelt 5000 darabos tétel, amelynél az 1 P értékjelzést 
is kék színben nyomták, már a város újabb szerződéses nyomtatvány szállítója, ifj. 
Dura Lajos nyomdájában készült Innen került ki 1943 áprilisában az az 10OC da
rab 50 fillér értékű bélyeg is, amelyek sárgászöld (méregzöld) alnyomattal fekete 
színű, vastagon szedett értékjelzéssel készültek. A Dura-nyomda állította ele a 
korszak utolsó, ezúttal már színes papírra nyomott bélyegeit is 1943 szeptemberé
ben. A város ekkor 10-10 ezer darab 50 filléres és l pengős bélyeget rendelt meg. 
A zöld papíron fekete színű 50 filléres értékből 9989, a rózsaszín papírra nyomott 
pengős értékből, amelyre az „1 pertgo" felülnyomat került, 9900 darabot számol
tak le.17 1944. október elejéig, amikor a közelgő front elől a város hivatalait, ira
tait és értékeit a Dunántúlra menekítették, e készletnek értékben valamivel több, 
mint a kétharmada fogyott el.

*  *  *

14 CSML HL Közgy. jkv. 161/1939. kgy, ml
”  Az egyes kiadások példányszámaira lásd: 14. sz. jegyzet, CSML HL Számvevőségi iratok. A 
Háztartási alap kiadási főkönyvei.
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A front október 8-án vonult át a városon. A szovjet katonai parancsnokság 
gyámkodása mellett néhány napon belül újraindított közigazgatás nem rendelke
zett illetékbélyegekkel, a  postahivatal működésének szünetelése miatt a kincstári 
bélyegjegyekhez sem lehetett hozzájutni. Az állami adóhivatal ezért október 27-én 
elrendelte, hogy a városban a kérvényeknek, fellebbezéseknek, általában bead
ványoknak közhivatalba való beadásakor annak iktatója az ügyféltől készpénzben 
szedje be a bélyegilleték értékét, és azt aláírásával ellátva vezesse fel az iratra. 
Ugyanezt az eljárást kellett követni az illetékköteles hivatalos bizonyítványoknál, 
jegyzőkönyveknél és minden illetékköteles kiadmánynál is.

A városi adóhivatalnak szóló felhívást a polgármester teljes egészében magáé
vá tette és utasította az összes illetékes közhivatalt, osztályt és iktatót, hogy a fel
hívás szerint járjanak el. Ezt november 20-én megismételni kényszerült, miután az 
állami adóhivatal megállapította, hogy a polgármesteri utasításnak az illetékes 
szervek egyáltalán nem tettek eleget, vagyis a városi adóhivatal pénztárába a bé
lyegilletéket helyettesítő pénzt nem fizették be. 1945 januárjában még megállapí
tani kényszerült, hogy egyes hivatalok nem tesznek eleget meghagyásának, amit a 
vizsgálattal megbízott számvevőség március 12-i jelentése is megerősített. A 
számvevőség ekkor még felhívta az érintett ügyosztályokat a rendelkezés betartá
sára, április 20-án azonban már azt jelenthette, hogy a bélyegilleték készpénzben 
történd lerovása tárgyában intézkedést tennie nem szükséges, miután a helybeli 
postahivatal időközben nagyobb mennyiségű okmány- és számlabélyeget kapott. 
Erre való tekintettel a polgármester április t4-én megszüntette az állami illeték- és 
okmánybélyegek készpénzben való lerovását, és utasította az ügyosztályokat és 
önálló hivatalokat, hogy zárják le bélyegilletek naplójukat és azt haladéktalanul 
mutassák be az állami adóhivatalnál.1’ A város elmenekített iratait és ingóságait 
még márciusban hazaszállították Szekszárdiul, a városi bélyegek azonban sem ek
kor, sem a későbbiekben nem kerültek elő. Az említett polgármesteri rendelkezés 
alapján a városi bélyegilletéket -  „miután ilyen bélyegeink nincsenek” -  továbbra 
is készpénzben kellett leróni, amelynek tényét és értékét rávezették az iratra is,* 19

Az 1946/1947. évi költségvetés tárgyalásakor a belügyminiszter kiküldöttje a 
pénzügyigazgatóság kiküldöttjével egybehangzóan azon kívánságának adott han
got, hogy a városi bélyegilleték szabályrendelet módosításával a város javára sze
dendő városi bélyegilleték az állami bélyegilletékkel egyenlő összegben állapítsák 
meg. A „legnagyobb takarékosság szem előtt tartásával" készült, a háború előtti 
színvonal alatt maradó költségvetés kiadási oldalán ekkor szereplő 4 millió 333 
ezer Ft-taJ szemben mindössze 3 millió 531 ezer Ft bevételt tudtak szembeállítani. 
A hiányként mutatkozó közel 800 ezer Ft fedezésére -  miután a pótadó kivetésé-

11 CSML HL A. Polgármesteri Hivatal iratai. U. 26/1944.18,675/1944. polgm, sz., Uo. Elnöki ira
tok 1/1944. 453/1945. eln. sz., II. 53/1945. 5070/1945. polgm. sz.
19 A szokványos feljegyzés a bélytgkótelM beadványokból a legnagyobb forgalmat lebonyolító ta
nácsi Vili. (Közigazgatási) ügyosztály iratain, az 1945, év tavaszán: „Bélyeg ifi lei ék), 4 50 p(en- 
gő). leróva", majd „ V(árost), b(éiyeg), ill(eték). 3 p(engő). leróva".
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nek lehetősége megszűnt, bár ezzel az adózok terhe nem csökkent -  a belügyir.i- 
nisztertől államsegély engedélyezését kérte a város,20 A városi bélyegilleték fel
emelése tehát az állam részbeni tehermentesítését, a terhek egy részének a lakos
ságra történő áthárítását szolgálta,

A szabályrendelet módosításának az 1946, december 6-án tartott rendkívüli 
közgyűlésén tett eleget a törvényhatósági bizottság. Ennek értelmében december 
18-átóI -  „a magánfelek érdekében kifejtett közhatósági tevékenység költségeinek 
megtérítése címén" -  minden kincstári bélyegilleték alá eső beadvány, vagy jegy
zókönyv után már a mindenkori állami bélyegilleték Összegével egyenlő városi 
bélyegilletéket kellett leróni. Belátva azonban, hogy a módosítás leginkább a la
kosság leginkább támogatásra szoruló részét sújtja, a város felirattal fordult a be
lügyminiszterhez. Ebben kérték, hogy az illetékmentességet nyújtó szegénységi 
bizonyítványok kiadásánál a jövedelmi, illetve vagyoni értékhatárt rendeletileg 
emeljék fel a kétszeresére, mivel az alapul vett napi 3 forint jövedelem a létfenn
tartást sem biztosítja, viszont ennek fenntartása mellett a legalacsonyabb fizetésű 
napszámos, de még a legalsóbb fizetési osztálybeli alkalmazott sem kaphat sze
génységi bizonyítványt21

A bélyeg előállításához szükséges klisé a kiürítés alkalmával elveszett, ezért 
újabb legyártása vált szükségesé. A  város nem ragaszkodott a korábbi bélyegkép
hez, határozata értelmében „ a városi bélyegek előállítására és annak formájára 
nézve a városi tanács esetenként pályázatot hirdet és azokat művészi kivitelben, 
legalkalmasabb formában készítteti el". A  bélyegre -  melynek rajza, alakja és szí
ne ezúttal sem hasonlíthatott a kincstári bélyegekéhez -  körirat formájában a 
tt Hódmezővásárhely thj. város ” szöveget kellett nyomni.22

Tárkány Szűcs Géza kutatásaiból tudjuk, hogy a bélyegek tervét maga a szám
vevőségi főnök, Almási Gyula Béla festőművész készítette el. Az általa elkészített 
és benyújtott három különféle tervből a városi tanács kettőt fogadott el: az egyiket 
az illetékbélyeg, a másikat pedig az anyakönyvi bélyeg számára. Az előbbi ugrató 
(vágtázó, ágaskodó) lovast, az utóbbi pedig fénykoszorúban szorosan egymás 
mellett álló férfit és nőt, valószínűleg vőlegényt é$ menyasszont kívánt ábrázolni. 
A bélyegek előállításához a művész fából faragott ki dúcokat, melyeken 5-5 bé
lyeg rajzolata foglalt helyett. A két színben készülő bélyegekhez külön kellett ki
faragni az egyik és külön a másik színnek megfelelő ábrát. A kézi faragás eredmé
nyezte, hogy az egyes bélyegképek között jól látható eltérések mutatkoznak, így 
mindegyik bélyegből 5-5 típus különböztethető meg.23

A bélyegeket ifj. Erdei Sándor könyvnyomdája állította elő. Nagyságuk foga
zattal fogazatig 36x31 mm, a képnagyság 30x26 mm, fogazatuk 11 és feles. Az 
illetékbélyegek fehér famentes papírra a város színeiben, kék-sárga színben ké-

w CSML HL Közgy. jkv. 253/1946. kgy. sz.
11 Uo. 354/194*. kgy. sz. 
u L4sd: 3. sz. jegyzet.
u  Ismertetőjegyeiket lásd: Tárkány Szűcs Géza i. m.
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szültek, míg az anyakönyvi bélyegek sárga papíron piros rajzolattal. Köriratuk 
,, HÓD MEZŐ- VÁSÁR}]EL Y THJ VÁROS1', illetve ,r HÓD MEZŐ- VÁSÁRHEL Y 
AKVI. DÍJ" lett. A fekete színű köriratot és a megfelelő szám mellett a 
„ FORINT" szót tartalmazó értékjelzést kézi szedéssel, külön menetben nyomtat
ták a bélyegképbe.

A gyakran ivszélszegéllyel és összefüggően felragasztott „lovas” bélyegekkel 
elvégzett ívrekonstrukció egyértelműen mutatja a nyomódúcon vízszintesen elhe
lyezkedő típusok sorrendjét Cáfolja ugyanakkor a korábbi állítást, miszerint a 
könnyebb kezelhetőség és elszámolás érdekében tízes kis ívek készültek, oly mó
don, hogy a kétszer Öt bélyeg az ívben a talppal szemben helyezkedett el. Valójá
ban a dúcnak megfelelő ötös csíkokat állítottak elő, és így készülhettek az anya
könyvi bélyegek is.24

Az egyes kiadások példányszámáról csak részadatok állnak rendelkezésre, a 
kapcsolódó megrendelések és számlák, mint nyomtatvány ügyek, irattári {levéltá
ri) selejtezésnek estek áldozatul. A házipénztári napló bejegyzése szerint a nyom
da 1947. december közepén városi és anyakönyvi bélyegből Összesen 8 ezer dara
bot szállított le. Az anyakönyvi díjból 1947. január 1-jétől 1949. június 30-ig be
folyt összeg és a felhasználásra már nem kerülő, megsemmisítésre ítélt anyaköny
vi bélyegek ismert darabszáma szinte kerek 5 ezer darab anyakönyvi bélyeget 
eredményez, ezek nagy valószínűséggel már az első megrendelésre elkészültek.25

A városi tanács 1947. január 27-én, miután csak anyakönyvi és 6 Ft-os városi 
bélyegeket készíttettek, viszont 1 és 2 Ft-os bélyegekre is szükség volt, ezekből 3, 
illetve 2 ezer darabot rendelt meg az előbbi nyomdatulajdonosnál. A nyomást a 
korábbról ismert óvintézkedések mellett, a számvevőségnél rendelkezésre álló kli
sével hajtották végre. A nyomda február 28-án kiállított számlája március 5-én ke
rült kifizetésre, és erre az időre esik a két új címlet felhasználásának a kezdete is.26 
A zöld színű 1 Ft-os címlet papája kékeszöld, míg a vörös színű 2 Ft-osé úgyne
vezett lazacszínű. A bélyegkép a korábbi, viszont a körirat az előbbinél nagyobb 
betűközzel készült. A két címlet tömegesebb felhasználására csak a 6 Ft-os készlet 
kifogyása után, 1949 tavaszán került sor. Az egyes bélyegek felhasználásának 
mértékét és arányait mutatja az ismert adat: 1947. augusztus 1-jétől 1948. július 
végéig mintegy 300 darab 1, 400 darab 2 és 4200 darab 6 Ft-os beadványi bélyeg
jegy fogyott e l27 *

24 Az 1 Ft-os címletből a VIII. ügyosztály iratain néhány teljes csík is megtalálható, és viszonylag
gyakori a 2 Ft-os címlet hármas összefüggése is. Ezeket esetenként az fv szegélyével együtt ra
gasztották fel. Alsó és a felső ivszétszegály a 6 Ft-os címlet kiadásainál is ismert. Összefüggő 
anyakönyvi bélyegek nem kerültek felhasználásra, ivszélszegéllyel felhasznált példány sem ismert. 
2íCSML HL Házipénztári iratok. Háztartási alap pénztámapló 1946/1947.
26 CSML HL Tanácsi iratok. A II. (pénzügyi) ügyosztály Iratai 46/1947., Házipénztári iratok.
Háztartási alap pénztámapló 1946/1947.
21 Lásd: 3. sz. jegyzet.
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Az előbbiből is következik, hogy az általánosan használt 6 Ft-os készlet hama
rosan kiegészítésre szorult. 1947. szeptember 9-én a házipénztár „városi bélyege
kért" teljesített kifizetést ifj. Erdei Sándor részére.28 Ettől az időtől jelennek meg 
az iratokon a korábbinál sötétebb színárnyalatban és körfeliratában kisebb, az 1 és 
2 Ft-os bélyegekével azonos betüközzel nyomott 6 Ft-os címletek. Ezekből -  
egymással párhuzamosan, hasonló arányban -  fehér, famentes és porózusabb, sár
gás színű papírra nyomott bélyegek is forgalomban voltak, A példányszámra csa_< 
következtetni tudunk. A város az 1947-1949. években beadványi bélyegeiből ösz- 
szesen mintegy 68 ezer Ft-ra tett szert,29 Ebből kiindulva, és leszámítva a lelete
zésből adódó többletbevételt, a 6 Ft-os értékből összesen 10 ezer darab készülhe
tett. Feltételezhetően az említett két kiadás alkalmával, de nem zárható ki további 
kiadás sem.

Az illetékekről szóló 1947. évi kormányrendelet már egységesen kívánta sza
bályozni a városok ületékszedési jogát. Ezek kormányhatóságilag jóváhagyott 
szabályrendelet alapján az általuk kiállított okiratok, a hozzájuk intézett bead
ványok és az ezek alapján kiadott kiadványok után városi okirati, illetve közigaz
gatási illetéket szedhettek, ennek összege azonban nem lehetett több az állami il
leték tárgyául szolgáló okiratra, beadványra, vagy kiadványra megállapított állami 
illeték felénél. Azok a városok viszont, amelyek jóváhagyott szabályrendelet 
alapján addig is szedtek városi illetéket, e jogukat átmenetileg tovább gyakorol
hatták, és két éven belül kellett az új rendelkezéseknek megfelelő szabályrendele
tüket elkészíteni.

A fenti, 9.100/1947. és az azt módosító 5720/1948. Korm. sz. rendelet előírásai 
szerint a Hódmezővásárhely th/. város által szedendő okirati és közigazgatási 
illetékekről” összeállított szabályrendeletet az 1948. szeptember 24-i közgyűlés 
fogadta el. Az indoklás kiemelte, hogy az érvényben levő szabályrendelet alapján 
csak beadványok után lehet ilyen illetéket szedni, az újabb révén viszont okiratok, 
beadványok és kiadványok után egyaránt, ami a város háztartásának nagyobb be
vételt biztosít.30 A felterjesztett szabályrendeletet egyes szavak módosításával és 
néhány paragrafus törlésével 1949. február 2-án hagyta jóvá a belügyminiszter, a 
módosításokat az 1949. február 25-i közgyűlés vezette keresztül.31

Az 1948. szeptemberében érkezett belügyminiszteri leírat, illetve szabályren
delet minta szerint a városi illetéket felülnyomott, egységes városi illetékbélye
gekkel kell leróni, de annak elkészültéig felhasználhatók a készletben meglevő 
addigi bélyegek. A Magyar Városok Országos Szövetsége már augusztusban je
lezte, hogy a bélyegjegyeket a Belügyminisztérium fogja kinyomatni és mint szi
gorú számadás alá eső cikket bocsátja a városok rendelkezésére. Ezeken egy üres

z* CSML HL Számvevőségi íratok. Háztartási alap kiadási főkönyv 1947/48. 
w CSML HL Uq. Háztartási alap bevételi főkönyv 1946/47., Zárszámadás 1947/48-; Házipénztári 
iratok. Közigazgatási bevételek almpló 1948-1949.
30 CSML HL Közgy.jkv, 280/1948, kgy. sz
31 Uo. 31/1949. kgy. sz.
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rész is tesz, amibe a város a maga pecsétjét nyomja be, és így nem fordulhat elő, 
hogy idegen városi bélyeget, vagy hamis bélyeget használjanak.

Az előállítandó bélyegek példányszámának a megállapításához bekért adatok 
szerint a város előrelátható évi szükséglete kiadványt bélyegből 313, okirati bé
lyegből 2167, beadványi bélyegből pedig összesen 4900 darab. Az utóbbi tétel 3C0 
darab 1 Ft-os, 400 darab 2 Ft-os és 4200 darab 6 Ft-os bélyegből tevődött össze. A 
városi közigazgatási illeték alá eső 9 fajta kiadványból a legtöbb -  100-100 darab 
-  az ártézikút, vagy házikifolyó létesítésének engedélyezésére, valamint az egye
sület alakulása, alapszabályának láttamozása és módosítása dolgában tett bejelen
tésre hozott határozat volt A  városi okirati illeték alá eső okmányokból a legtöbb 
az adótartozás bizonyítására kiadott igazolványból (300 darab), adó- és értékbizo
nyítványból (200 darab), hatósági bizonyítványokból (400 darab), valamint ipar
igazolványból és iparengedélyből volt várható.

Az 1949. április 2-i tanácsülés határozata alapján -  hogy szabályrendeletüket 
életbe tudják léptetni -  a polgármester intézkedést kért a belügyminisztertől az 
egységes városi bélyegjegyek megküldésére, vagy felhatalmazni kérte a várost a 
bélyegek előállítására. Az értékcikk kezelőnél március 28-án 1950 darab 1 Ft-os, 
330 darab 2 Ft-os és mindössze 155 darab ő Ft-os bélyeg volt készletben. A be
lügyminiszter válaszában felhívta a polgármestert, hogy a városi illeték beszedésé
ről további rendelkezésig bélyegjegyek alkalmazása nélkül gondoskodjék oly mó
don, hogy az illetéklerovás az ügyiraton* vagy kiadmányon leendő összeget is fel
tüntető hivatalos feljegyzéssel történjék* az illeték beszedése és nyilvántartása 
céljára pedig külön naplót vezessenek. Áprilisban a  város ismételten kérte, hogy 
meglevő bélyegkészletét felhasználhassa, és -  miután a bélyegek kis költséggel 
való előállításához klisé áll rendelkezésére -  az egységes városi bélyeg kibocsátá
sáig az eddigiekhez hasonlóan megfelelő városi bélyegeket hozhasson forgalomba. 
A miniszter május 4-én kelt válasza nem tett észrevételt a készletben meglevő ed
digi illetékbélyegek felhasználása ellen, ahhoz viszont ezúttal sem járult hozzá* 
hogy a város újabb illetékbélyegeket állítson elő.

A városi okirati és közigazgatási illetékről szóló módosított szabályrendeletet 
1949. május 17. napjával léptették életbe. A május 21-i tanácsülés ugyanakkor 
már azt állapíthatta meg* hogy a város bélyegjegy készlete elfogyott* ezért a szó
ban lévő városi illetéket készpénzben kell lefizettetni.12 így gyakorlatilag a háború 
után kibocsátott helyi bélyegeket mindvégig a korábbi szabályrendelet értelmében 
használták fel: minden kincstári bélyegköteles beadvány után, és az állami illeték
kel megegyező értékben.

Az egységes városi bélyegekre végül nem lett szükség, és már az elkészítésükre 
sem került sor. A 4110/1949. Korm. sz. rendelet -  a politikai és gazdasági hatalom 
centralizációjának jól ismert folyamatába illeszkedve -  megszüntette a helyi célú 
okirati és közigazgatási illetékeket, kimondva, hogy a rendelet július 1-jei hatályba *

,2 Lásd: 3. sz. jegyzet.
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lépésétől községi (városi) illeték, vagy illeték természetével bíró más szolgáltatás 
nem szedhető.

A városi számvevőség elismervény ellenében még visszavette a bélyegkszs- 
löknél esetenként megmaradt készleteket. A Pusztaközponti Közigazgatási Kiren
deltség például 48 darab 1 Ft-os, 17 darab 2 Ft-os városi és 33 darab 6 Ft-os anya
könyvi bélyeggel számolt eh A kardoskuti kirendeltség a városi illetékbélyeg 
naplót június 30-án szintén lezárta, az eladott bélyeg árát befizették a város csekk
számlájára, a még rendelkezésre álló ellátmánykészlettel -  tekintettel a nagy távol
ságra -  a városba való kiküldetés alkalmával személyesen kívántak elszámolni. 
Erre az ezt megsürgető tanácsülési határozat augusztus 5-éig adott haladékot.33

Az önkormányzatiság jelképének is tekinthető városi bélyegek sorsa a tanács 
1949. szeptember 17-én tartott ülésével teljesedett be. Az ilyen esetekben kbv“- 
tendö eljárás értelmében ekkor utasították a számvevőséget, hogy az értékkezelés- 
sel megbízott irodatiszt kezelésében levő 728 darab anyakönyvi bélyeget, vaiammt 
48 darab 1 Ft, 17 darab 2 Ft és 66 darab 6 Ft címletű városi bélyeget semmisítse 
meg.34

33 Uo.
34 CSML HL Tanácsi iratok II. 75/J949. 13.557/1949, t.Ü. sz.
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Ö SSZEFO G LA LÓ  TÁ BLÁZAT

1924. január (1926. december 1.) 
Dombornyomás 
Készítette: Révész Fivérek 
Vésnöki Műhely 
Müdombornyomda, Bp,
Fogazata: préselt
Felhasználása: értékjelzés nélkül, illi 
tékjelzéssel.

1928. december
Azonos bélyegkép magasnyomássai, 
értékjelzés külön menetben rányo
mott.
Készült: Róth Antal nyomdájában, 
Hódmezővásárhelyen.
Fogazata: 111/2

1931. április
Mint fent. Értékjelzés fekete.

Ssz Névéit Szín
1(1) - K kék 10 000

:tve kézzel (tollal) beírt 10 000 K, majd 80 f. ér-

Ssz Névért. Szín Psz.
2(2) 80 f. kék 10 000

fa? _ Névért. Szín Psz.
3(3) 80 f. kék 4S00 (4578)

1931, október 28.
Nyomdai úton átértékelt bélyeg. Ssz. Névért. Alapbg. né. Alapbg. ssz. Szín Psz

4(4) 1 ,-P  80f. 3 kék 3111
Az 1931. október 28. és 1932. április 1. közötti időszakból -  mind a kék, mind a fekete 
értékjelzésű 80 f.-es bélyegből -  okmányon ismert néhány kézzel átértékelt példány is.

1932, november 
Új értékjelzés

1935. január 
Mint fent.

1937.
Készült Erdei Sándor és társai 
nyomdájában, Hmvhelyen.

Ssz___ Névért. Szín Psz.
5 (5a) l . - P kék/fekete 5 mm szj. 5GGG

Ssz Névért. Szín Psz.
6 (5b) 1.- kék/fekete 2,5 mm szj. 35QÖ

Ssz Névéit. Szín Psz.
7(-> 1 - P kék/fekete 3 mm szj. 50CC
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a 939.
Mint az előző. A FILLÉR három S sr. Névért. Szín Psz,
vonallal átnyomva. 8(7)

9(8?)
50 f, 
1 ,-P

zöld/fekete vékony szj. 
kék/fekete

1000
2ŰOO

1941. jan u á r
A FILLÉR két vékony, gyakran 
égy vastag vonallá összemosódó 
vonallal átnyomva,
A „talp nélküli változat a ritkább.

Ssz Névért. Szín Psz.
10a (6b) 1 ,-P  
10b (6a) 1 ,-P

kék, a P talppal 
kék, a P talp nélkül

3000

1942. szeptember
Készült: ifj. Dura Lajos nyomdá
jában, Hódmezővásárhelyen.
A FILLÉR két vonallal átoyomva.

Ssz Névért. Szín Psz.
11(9) 1 ,-P ultramarinkék 5ÖC0

1943. április
Ssz Névért. Szín Psz.
12 (7a) 50 f. :sárgászöld/fekete vastag szj . 1000

1943, szeptember
Színváltozás Ssz Név^rL S^(n Psz.

13(10)
14(11)

50 f. 
I - P

zöld papíron fekete 
rózsaszín papíron fekete

9989
9900

1946. december (1947. január 1.) 
Forint—fillér kiadás. Ssz Névért Szín _ Psz
Magasnyomás, fogazat: 111/2. 
Tervezte: Almási Gyula Béla. 
Készült: ifj. Erdei Sándor nyomdá
jában, Hódmezővásárhelyen.
A körtei irat nagyobb betűközzel! 
(VÁSÁRHELY = 18 mm)

15(12)
a-e

6 , - Ft fehér papíron/sárga/kék 3000?

1947. március
Mint fent Ssz______Névért_____ Szín____________ Psz.
A körfelírat kisebb betükflzzel! 
(VÁSÁRHELY = 14 mm)

íóa-e(12) 1," Ft kék papíron/zöld'fekete 3000 
17a-e (13) 2 ,- Ft lazac papíron/vörös/fekete 2CCG
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1947. szeptember
Mint az előző. Ssz______ Népért. _ Szín Psz.
Famentes fehér és porózusabb, 18a-e( 14) 6,- Ft fehér papíron/sárga/kék 7000?
sárgás papíron.

Anyakönyvi báifyeg

1946. decemBier (1947. január 1.) ÜSZ______ Névért. Szín__________ Psz.
Mint fent. 19a-e (15) 6 ,- Ft sárga papíron/píros/fekete 5000

Rövidítések: ssz -  sorszám, névért. = névérték, psz. = példány szám, szj. = számjegy,
A sorszám után zárójelben a Magyar okmánybélyegek kézikönyvében megadott sor
szám szerepel.
A fenti bélyegek megtalálhatók a Hódmezővásárhelyi Levéltár gyűjteményében.

Hódmezővásárhely, 2000. július

Makó Imre
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK-AKKL 8*11 
1525 Budapest, Pf. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7900/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címein a nap 24 órájában rendelkezésre áll: g u la@ ch em res .h u  amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők élhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:

-K érünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak 
minél előbb, hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre 
is, ha az újság kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna 
-K érjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni 
érdemes bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási 
célból bocsássák rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és 
természetesen a rendelkezésre bocsátott anyagokat teljes gondossággal kezeljük, 
tulajdonosaiknak visszajuttatjuk
-K ísérjék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra 
vonatkozó híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a filatelista 
eseményeket!
-A  MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is 
nyitott a nagyvilágra, az érdeklődök a http’V/www.mavinformatika.hu/mabeosz/ címen 
tekinthetik meg a Szövetség legújabb információit

HIRDETÉSEK
Megvételre keresek nagyobb okmánybélyeg gyűjteményeket, 

összeállításokat és tömeganyagot Is!
Ajánlatukat Bolgár Tamásnak a 

320-90-76 telefonon jelezzék
Megvételre keresem az alább felsorolt állami okirati illetékbélyegeket:

11 1/2-es fogazattal: 387, 389, 391, 397, 401, 403, 410, 412, 414-417, 421,
445a, 478a, 481a, 483a, 485a, 488a, 510ai, 511a, 514a, 529, 531, 635a; 

keresem továbbá a 484, 487, 595, 654, 655, 672, 675, 690a, 694H (lll.tip.l),
699 (IILtip,), 707 (III. tip.!), 745a, 756II, 

a  Törvénykezési illetékbélyegek 6. (VIL Vízjellell), 69-73, 84, 85, 89-92, 94,
95, 98, 108-110,114-117,120, 

a Váltóilleték bélyegek 31-36, 39, 44-47,
B udapest városi 21A, 43b, 44, 52b, 53a, 64a, 71a, 85, 9 9 ,105a, 106a, 118,
119 ,121 ,124(1000P a 106a-n), 135,136,137, VI, kér. Elölj. 1., Vigalmi 22- 

32, Bp.Forg. adó 32, 40, 41a, 46a, 50, 54(kétféle), 55, darabokat 
valamint az 1891 -es kiadás (FI.12-13-as) I. típusú hirdetvénybélyegeitl 

Ajánlatukat a titkár bármely elérési címére ju ttassák el!
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A m agyar levéEzáró bélyegek története
3 . rész

Előző lapszámunkban írtam, hogy az alkalmi levélzárók hosszú sorát az Erdészeti Egyesület 
pecsétbélyege nyitotta meg. Gyűjteményem gyarapodása révén most már be tudom mutatni e 
levélzáró bélyeget és azt is közölhetem, hogy nem csak egy változata létezik!
Én eddig csak azt a változatát ismertem, melynek képét a Filatéliai Szemle 1974/3. 
számában Cservinka Tibor közölt. A  nálam lévő pecsétbélyeget már a Szent Korona is 
díszíti, ezek képét mutatja az 1-2. ábra.
Itt mutatom be az első pecsétbélyegünkre nagyon hasonlító pecsétbélyeget, (3. ábra) 
melynek körirata "MAGYAR ÉJSZAK-KELET VASÚT” azzal a céllal, hogy aki tud róla 
valam it is és hogy miért "éjszak” , az ossza meg velünk az információját!
Ennyi előzmény után most már folytatva a sorozatot:
A  millenniumi kiállítási bélyeg megjelenését követően, egy időre szélcsend állt be a hazai 
levélzárók kiadásában. Az 1912-ben Münchenből kiinduló levélzáró dőmping igen ham ar 
átcsapott a ném et határokon és a rákövetkező évben hullámai már hazánkat is elérték. A 
gyűjtők egyesületekbe tömörültek, így 1913 végén, 1914 elején három, levézárókat gyűjtő 
szervezet is igyekezett kielégítem az igényeket. Ugyanakkor szinte a semmiből teremtődött 
meg a szaksajtó. A magyar szakírók közül elsősorban Kölbig Ferencet és Rampacher Pál 
munkásságát kell említenünk.
1914 tavaszán került sor az első levélzáróbélyeg kiállításra "Reklámbélyeg Kiállítás” 
címmel, melyet a Propagandabélyeg Gyűjtő Társaság budapesti csoportja szervezte a 
városligeti Iparcsamokban. Nem sokkal később ugyanez az anyag szerepelt a miskolci 
"Plakát és Reklámbélyeg Kiállításon” Ezeknek a kiállításoknak a reklámozására szolgáló 
bélyegeket mutatom be az 5-6. ábrán.

(Folytatás a következő számban) 

Burján Andor

HIRDETÉSEK
. Megvenném az alábbi Állami okirati bélyegeket:

FI. 523, 531, 635a, 672, 674, 675, 690a, 719a, 733-734a, 
fentieken tűi érdekelne még a bp.-i városi illeték 64a, kék íny. 

és közúti adójegyek gépjárművekre, motorkerékpárokra 
Burján Andor 

Zirc, Alkotmány u. 5/B 
Tel. (68)414-251

Adókönyveket adóbélyegekkel keresek megvételre 
Berényl Péter 1111 Bp. Bercsényi u. 8. IV.3.

Elkészültek újabb albumlapok! Az újsághoz korábban mellékelt 
megrendelőlapon lehet Szűcs Károlyról közvetlenül rendelni belőlük!
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E uropean  Philatelíc Exhíbition 
E uropejska W vstawa Frlutelistyczna 
E U R O -C U P R U M  2001

Certificate o f Ama

H  I f Í 'o t t -’-. Sí-
í ; . n v r ^  -. .y.

Itt szeretnénk bemutatni 
a lapunkat ért megtiszteltetés 

dokumentumát, amint a 
háttérben látható emléklap 

tanúsága szerint 
az OKMÁNYBÉLYEG újság 

Lublinban az Euro-Cuprum 2001 
kiállításon

bronzérmes helyezést ért el! 
Gratulálunk a lap készítésében és 

szerkesztésében részt vállaló 
minden tagtársunknak!

MABEOSZ

Okmanybelyeg Fiskalstamps.

B R O N Z É

Eunptjiln W yitixi 
FitatcUatyczna

Eii rop w uH attlic  
FlfcBB&n

M iraslfíwbilr^n

Presidení, C CovTunittee
t-

K G H M  P O L S K A  M 1 E D Z  S A

Ijidwik K. }íaieitdoin 
C ^  -Ja

P resident o f Jury

September !-9. 2001 
Lubm, Poland,

1

SzK
27



A 28 „fős” mezőny, melyben indult szakosztályunk 2000/1-4. Közlönye!

B.tUll Kalslogl (publíkowane po 1 stycznla 1999) 
Catalogues (pubilshed afler Jsnuary 1*f 1999)

L1I1/1

L 111/2

L lir/3

L III/4

L 111/5

L 111/6

l m/7

L 111/8

L 111/9

l m /io

Lilim

L 111/12

l m /13

L 111/14

L 111/15

Cnn.vmN Pfwi avp Telecwmml'mcathin Ml'selm (Croatia) Post Slarnp* of the Republic of Cnratia. 
Xfureum Poczn i TdekuimiinkflCfi (Choneaciat Znaczki pocziowe Republiki Choneacji.
PiTH-v Jaroslav (Czechy.’Czech Republic) Ftlatdie 
Fiiatelistyka
Peltosev La űri (FmlandiaTinland) Special Catalogue of Stamps of Finland and Aland 
Ka ráfog spectahiowam znaczków Fmtandii i A fond.
Vi.astos and Co, (Grccja/Greece) Vlasios Catalogue: Grcccc 2001. »
Kata fog Vlastos: Grecja 20fti.
Fiiabo S.A. (Hiszpania/Spain) Catalogo de sellos Filabodc Espana 1850 - 2001, Andora, Guinea Hcuatoríal. 
Katalog znaczków Filaho Hiszpanii 1850 - 2001, Andoiy i Gwmei Rmvnikawej.
B ko>iec Marian (Polska'Poland) Catalogue of the District Philatelic Exhibition „Tamowskie Góry 1999”. 
Katalog Okrqgowcj WWcniT Fi fotel ispcznef "Tamowskie Górv 1999“
F isciier Andrzcj (Polska/Poland) Katalog Polski eh Znaków Pocztnwych 2001. (Tomy 1 i 11).
Cara fogúé o f  Polish stamps 2001 (Faluméi /  and 11).
GalvsiSíski Zbígniew, J ahorski Krzysztof (Polska/Poland) Katalog KWF „50 lat PZF w Swiebodzicach". 
Catafogue o f  the Karínnal Phí fotelre Exhibition „  50 anntversaiy o f PZF in Swrehodzice 
J ankuwski Wojcsech (Polska/Poland) Katalog K.W,F. „Lichcri 150** 25.08 - 2.09.2000.
Caralogue o f  ihe National Phtfotelic Exhibition ,.Lichen 150" 25.08 - 2.09.2000.
Przybyla Román (Polska/Poland) Katalog KWF “Inauguracja dni olimpijczyka -  Itawa 2001”. 
Caralogue ofihe National Philatelic Exhibition "Inauguratitm o f  the Otympic Day -  Ifowa 2001 
Koi.acinski Ireneusz, Dacyk Stanislaw (Polska/Poland) Katalog kartek pocztowych beznomínalowych 
Dyrekcji Okr^gu Poczíy w Lodzi.
(fotafogue o f  the stamp-les.t postai stationery issued by the Post Headquarters In tódz.
Olechnowskj Boguslaw (Polska/Poland) Katalog beznomínalowych kart pocztowych emítowanyeh przez 
RUP Zielona Góra.
Catafogue aj the stamp-less postai stat ion érv issued by the régiónál Post Headquarters in Zielc ra Góra.
Polski Z wiazek F ilatelistOw, Z aR2j\o Okk ĉu w K atowicach (Polska) Katalog KWF 
Polish Phifotdn Union, Katowice Branch (Poland) Catafogue o f  thejNational Phifo 
„Rybnik 2000".
Polski ZwlyzeicF u.viEimfrw, Zarz^d Okr ĝu w C daSski (Pobka) Katalps KWF K 
Wojennej R.P” Gdynia.
Polish Philatelic Union. Gdansk Branch (Poland) ̂ Catalogue o f  the National Ph 
.. 80 anniversary o f ihe Polish navy " Gdynia. f  f ^

iúwGoAhs

k 2000” 
htbition

Gdaásk.Polski Z wl ẑek F ilatilistow, Zakmd Okj^ ciIv G daAskl (Polska) Katalog KWF „Sydney 
Polish Philéeltc Unton. Gdansk Branch (Poland) Catalogue o f the^latianal Phtfotefic Exh ifin ion 
,.Sydney^20(Íb'' Gdansk. r  1 t  \  /

L 111/16 ZABOROwskhWi, L vgosyski WladybjfH'fPolska.'^SíidjKaialog sygflfcHia zianBc 
Leszno.
Catalogue o f sigmttes o f Polish territories,

L 111/17 ZABOftOWSki Jan^XuGoyísKi Wladvslaw/Po 
i listowych. ^  v

1 edition.

:h polskich Wyd.ll 2001
-

paot^öw<ln

LI1L/J8

i.Le^tno
ííogzffckósvwodnychpápS^w dmiplowych y

Cataloátíepfthe waiemarksofftscal and fettfrsh&^papers. ^  /
LvAfiyVictor (Rosja/Russia) The catalogue of p^sr stamps of the LSSR 1916 -1991. vűL

'  • K p ity t znaczków ZSRR 1918 -  1 9 9 1 fo \ l ,

í-í
Q * -

*í

i
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L 111/19 

L1U/20

L ril/21 

L 111/22

L 111/23 

L 111/24

SSOSF -  SOV (Slowacja/Slovakia) Katalog Slpvol 
Katalog Shvúlympjila 2000.
Zxai Slove.nskycii Filatelistov (Slowacja/Slovalci 
a 1993-2000.
Specfalizowany katahg Shwacji 1939 -  45 i 1995 -  2000.
Bekhtir Volodymyr (Ükraina/Ukiaine) The Catalogue 
Katalog znaczków Ukrainy, (Tomv 1-3).
S m i  Entciuuse Pubushimg Holse „M arka Ukrainy 
1992 - 1999.
Katalog znaczkáw Ukrainy 1992 - 1999.
Vaccahi Srl. (Wlochy /Italy) Vaccari catalogue 2000/2001 Postage S 
Katalog Vaccari 2000/2001. Znaczki pocztowe i história poezty. 
M abeosz (WjB^/Hímga^Ojaiiaii^bel^c^Fiskalsüiriigsj^

*^^mmmm%ata!ogiznacrt
L III/2S K aazelek Emil (Polska/Poland) Katalog kartell kcrespondcncyjnych^

Dyrekcje Okregu Poczty w Katowicach. Wyd. EV.
Catalogue o f the stamp-less postai stationery issued bv the Post Headquarters itt Katowice. IV ed.

L IIf/26 Karzelek Emil (Polska/Poland) Jan Pawet H -  polskie pocztowe kartkí korespondencyjne, kbperty 
i widokÓwki.
JAfut Paul H -  Polish postai stationery and postcards.

L1II/27 Polski Zwluek Fjlatelistów, O ddzial Rloa £ laska (Polska) Czesuuwo spccjalizowany katalog 
ilustrovanych kopert bylego ZSRR.
Polish Philatetic Union. Ruda Éiqska Branch (Poland) Párnáiig speciálisét! catalogue of the Mustra ted 
envelopes o f fhe farmer USSR..

L 111/28 Polski Z wjazík F ilatclistów, O kr^g Czestochuwa (Polska) Katalog wystawy filatdistycznd 
organizowanej i  okazji II pidgrzymki pocztowcow na Jasn% Gon;.
Polish PhdateHc Union. Cz^stochowa Branch (Poland) Catalogue oj thephiiatellc exhibition organised to 
commemorate the tiperegnnation o f post emploeeto sanctuary at Jasna Gora in Czqsiochowa.

És a bronzérem* melyre való hivatkozást, lapszám unk im presszum ában 
ezentúl közölni fogjuk!
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Ez az érem a szakosztály 2014-es átadás-átvételéből már hiányzott. A szakosztály 2006-ban leköszönt titkára ezzel és több más szakosztályi tulajdonnal, így pl. különösen a szakosztály elől eltitkolt, és egy 2002-ben megszüntetett bankszámlán általa személyesen kezelt, a Floderer-katalógus megújítására szánt igen jelentős összegű Ryan-adománnyall együtt is, sajnos elmulasztott elszámolni és ezt később többszöri megkeresés ellenére is csak részben és évek múlva adta át a következő vezetőségnek.



Felhívás Szakosztályunk Tagjaihoz!

A 2001. évi tizedik Közgyűlésünkön tartott beszámolómban említést tettem arról, hogy a most má 
egy éve színes oldalakat is tartalmazó lapszámaink kiadásának csak úgy volt meg a pénzügy 
fedezete, hogy szakosztályunk egy tagja is nagy részt vállalt ebből magára azzal, hogy egyik emJékh 
garnitúránkat megvásárolta.
E probléma feloldására Vjsnyovszki Gábor gyűjtőtársunk a közgyűlésen 5000 Ft-ot ajánlott fel és ; 
jelenlévők köréből azonnal támogatásra is talált ötlete, mivel még hat fö, összességében 23000 Ft-a 
járult hozzá jövőbeni lapszámaink kiadásához^
Szakosztályunk vezetése eddig megpróbálta a fenti gondot saját erőből megoldani úgy, hogy emléké 
kiadásaink egy kis hányadát a Profil a aukciókon bocsájtottuk kalapács alá és ebből fedeztük a színei 
oldalakat is tartalmazó lapszámokat.
Ezen ajándékozásra szánt garnitúrák egy alapváltozatát eddig szakosztályunk minden tagja térítés 
nélkül kapta meg a lapszámunkba helyezve.
A maradó garnitúrákból pedig -amit a 10. Közgyűlés is bizonyított- a hazai és nemzetközi 
kiállításokon résztvevő, ott eredményesen szereplő tagjaink jutalmazására használtuk fel és ezt a 
gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánjuk.
Az emlékivek piacán jelenleg az egyébirányú gátlástalan gyártás és értékesítés miatt pangás 
tapasztalható, mert a 36. Profila árverésen a 396 tételből mindösszesen 32 tétel kelt el, de a mi két 
tételünkből a 10. Évfordulóra kiadott emlékív szett 65000 Ft-ös áron elkelt. A 2001/2-3 lapszám 
előállítási költsége igy rendelkezésünkre állt, ahogy ez a lapszám is mutatja. A felajánlásokból befolyt 
Összeget, támogatást csak indokolt esetben, ha rászorít a helyzet, kívánjuk felhasználni.

Ahhoz, hogy ennek a nemes felajánlásnak - a  közgyűlésen jelenlévőkön túl is tehetőséget adjunk- 
közöljük azt a bankszámlaszámot, melyre hazai és külföldi tagjaink is utalhatják felajánlásukat:

O TP Kőzépdunántúli régió 11773487-60867106

A felajánlást tévők névsorát és az összeget újságunkban és internet honlapunkon ts nyilvánosságra 
hozzuk.

1. Visnyovszkí Gábor 5000,- Ft
2. Gidófalvi Lajos 1000.- Ft
3. Kerekes Gyula 1000.- Ft
4. Ihász Gábor 5000.- Ft
5. Szabó Jenő 5000.- Ft
6. Nagy József 1000,- Ft

Hadd legyek én mint elnök -de mint rokkantnyugdíjas- ebben a sorban a 7., az általam felajánlott 
5000.- Ft-aJ.

Előre is köszönöm a támogatók nagylelkűségét és megértését!

Burján Andor 
Szakosztály elnök sk.
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A magyar állami okirati illetékbélyegek néhány vízjelkülönlegessége

A filatéliai élet, a világban tapasztalható gyűjtői szokások és nemzetközi kiállításokon megfigyelhető 
fejlődési irányok mostanában nem kedveznek a szó klasszikus értelmében vett "hagyományos” 
gyűjtési módoknak, ezek rejtőzködő, nem látványos oldalát képezik a gyűjteményeknek. így ritkán 
és alig kerül elő a hazai filatéliai életben például a bélyegek vízjeleivel kapcsolatos kutatásokkal, azok 
eredményeivel foglalkozó Írás.
Különösen igaz ez az illetékbélyegek területére, ahol pedig számos ezzel összefüggő kérdés és eddig 
megválaszolatlan Összefüggés több dologra is rávilágíthat Egyrészt arra, hogy még a 
postabélyegdnknél is bőségesebb, változatosabb ez a terület, ráadásul komoly átfedések is vannak az 
értelemszerűen közös eredet alapján, másrészt pedig jelentős, mondhatni a postabélyegeinknél nem is 
tapasztalható olyan jellegzetességeket fedezhetünk fel az okirati illetékbélyegeknél, amelyeket hiába 
is keresnénk az előbb említett éknél
A Flóderer István: Magyar Okmánybélyegek Kézikönyve bővítésére és átdolgozására alakult 
Szerkesztőbizottság feladatai között is szerepel ennek átfogó és szilárd rendszerbe foglalása, így a 
készülő új Kézikönyvben szeretnénk majd bemutatni azokat az értékelő táblázatokat, amelyek 
ezeknek a bélyegeknek minden lényeges ismérve szerinti összefüggéseire figyelemmel, rendszerbe 
foglalva, eligazodást nyújt majd gyűjtőinknek,
A közös eredet egyébként is nyilvánvalónak látszik, túszén mind a postai, mind a fiskális területnek 
olyan biztonsági nyomdák, papírgyárak voltak mindig is a szállítói, amelyek az állam ilyen irányú 
igényeit hivatottak kiszolgálni, így az Állami Nyomda, a Pénzjegynyomda (első kiadásunknál a bécsi 
Államnyomda), a fiumei Snúth-Meynier; a nagy szí abosi vagy a diósgyőri papírgyárak 
A posta- és illetékbélyegek közötti generikus különbségek csak erre ráépülő egyéb szempontok 
alapján mutathatók be, egy másik írásomban szeretném majd ezt is érdeklődő filatelistáink elé tárni. 
Az ebben tárgyaltak magyarázzák és indokolják, amiért FTP világkiállításokon önálló osztályként 
versenyeznek az okmánybélyeges gyűjtemények.
A gyűjtők külön szerencséjét a gyártási, takarékossági és technológiai megfontolásokból adódó 
variációk jelentik, amelyek részben a vízjelállásokat, részben a papírgyártás során használt 
vízjelnyomó hengerek ritka, a papír minőségét jelző és gyári jelekből, a henger hibáiból, sérüléseiből 
adódó különlegességeket adják és amelyek egyébként máig nagyon kedvelt és keresett gyűjtési 
területet alkotnak.
A posta- és az illetékbélyegek vízjelei között mint említettük sok az átfedés és vannak olyan vízjelek, 
amelyeket az illetékbélyegeknél használtak, viszont a postabélyegeknél nem. Érdekes módon ez az 
állítás visszafelé nem igaz: minden postabélyegeknét használt vízjel megtalálható az 
illetékbélyegeknél. Talán a kivétel erősíti a fenti szabályt: illetékbélyegeknél a diósgyőri makkos gyári 
vízjel csakis a bankjegybélyegeknél fordul elő egyedül, amelyeknek egyik címletét felülnyomott 
változatban postai kisegítő portóbélyegként használták 1951-ben, mutatva a "határok” 
elmosódottságát illetve érintkezési felületeket. Ami pedig csak és kizárólag az Illetékbélyegek 
sajátossága egyrészt az, hogy későbbi kiadás címletet korábbi vízjeles papirokon a posta bélyegeknél 
nem fordulnak elő, másrészt az, hogy krajcár-forint, fillér-Korona eltérő vízjelek címlet 
tel cseréléséből adódó vízjel különlegességeket csak illetékbélyegeknél találunk. Erre részbeni 
magyarázat, hogy az illetékbélyegeknél a krajcáros-Forintos (és az első fillér-Koronás) címletekhez 
eltérő vízjelet alkalmaztak. Igaz ez az \ 873-as, az 1876-os és az 1880-1898 július 1-i kiadásokra. 
További fontos megállapítás az, hogy ezeknél a bélyegeknél lényegesen gyakoribb az, hogy adott 
esetben a lehetséges nyolcféle vízjelállás fellelhető. Ez ritkán igaz a posta bélyegek vízjelállasaira, a 
határterületek másik érintkezési pontján, a hírlapilleték bélyegeknél fordul elő, amelyek 
természetüknél fogva a fiskális bélyegeknél is tárgyalhatok, az okmánybélyeg gyűjtők 
gyűjteményeiben is helyük van, besorolhatók ide is. Az eddig mondottakra tényként megállapítható, 
hogy számos vízjel állas, vízjel különlegesség igen nagy ritkaságnak számít az illetékbélyegek között

SzK
31



is, -ha a postabélyegekkel nem is teljesen összehasonlítható érték és árarányokat tekintve- azokkal 
mégis vetekszenek
Jelen írásomban elsősorban ennek a korszaknak fentiekből adódó bélyegeit Kéretném bemutatni, 
kibővítve egy további érdekes és figyelemre méltó megfigyeléssel. Az 1903-1913 közötti 
illetékbélyeg kiadás, vízjelei és a sorozat egyöntetűsége tekintetében jellegzetesen összecseng & 
postabélyegek Turulra kiadásával és bélyegvízj eleivel, viszont az állami okirati illetékbélyegek esetén 
a következő, 1914-es kiadás VTI-es vízjele már az 1903-1913-as korábbi kiadás néhány (10) címletén 
is (az összesen 35! féléből), megjelenik 1913 augusztus 20-án Jelentős vízjelül lás különbség is akad, 
itt az 1903-as (Ül, vízjel) kiadásnál két címletnél (1 K és 2 K) álló vízjelállás is található-feltehetően 
itt is a bélyegméretből adódó vagy papír takarékossági megfontolásokat tükröző okból-, ez a 
Tumlos postabélyegeknél nem fordul elő, csak fekvő vízjelállások ismertek.
Ezekre a magyarázat a korszakhatárok átfedésére utaló pénzrendszer változás és az a tény lehet, 
hogy az illetékbélyegek újabb kiadásai merevebben követik a pénznem váltásokat, pénzügyi 
jogszabály változásokat. Az átmeneti időszakok rövidek vagy alig vannak, a pénzügyi szabályok 
jobbára konkrét dátumokhoz kötődnek hosszabb türelmi és átmeneti időszak nélkül, szemben azzal a 
gyakorlatban tapasztaltakkal, hogy a postabélyegek hasonló korszakváltásainál megfigyelhetjük és 
ráadásul itt örvendezhetünk is ezen tágabb és kevésbé merev időszakok nagyszerű vegyes 
bérment esetéseinek.
Az állami illetékbélyegek 1873, augusztus 14-i kiadásánál az 1, ábrán látható kétféle ívvízjelet 
alkalmazták külön a kr és Ft címletekhez. A vígéi ábra és különösen a feliratok betűi a bélyegekhez 
mérten nagyok, annak csak kisebb-nagyobb részletei láthatók. Külön figyelmet érdemel a 3. sorban 
szereplő kr. illetve F., amelyek teljes, bélyegre esó részei ennek a vízjelnek a legnagyobb ritkaságai 
közé tartoznak, megbecsült darabok, A két vízjelábra felcserélése négy címleten figyelhető meg. 
Három krajcáros címlet a 3; 5 és 50 kr létezik a Forintos címletek vízjeles papírján és az. 1 Ft-os a 
krajcáros címletekhez használt vízjeles papíron. Mindegyik ritka, különösen az 50 kr-os a forintos, az 
1 Ft-os a krajcáros vízjelű papíron.
A következő, 1876. december 12-i kiadás is kétféle ívvízjelet használ a krajcáros és Forintos 
címletekhez, de ennél nem találkoztunk eddig a felcserélésükkel. Annál inkább nevezetes ennek a 
kiadásnak az 1/2 krajcáros címlete, amely ezzel a 2, ábrán látható krajcár vízjellel talán az egyik 
legnagyobb hazai illetékbélyeg ritkaság, alig néhány példány ismert belőle.
1880-ban az új kiadás színe is változik, az ábrák viszont változatlanok, így az eddig egységes zöldes 
színárnyalatú valódi falevélerezetet mintázó alnyomat a krajcárotoknál barnára, a Forintosoknál 
rózsaszínűre változik. A január 1-jei kiadás vízjelei még viszont változatlanul a 2. ábrán bemutatott 
vízjelek, de ennél a kiadásnál ismét új rendellenességet tapasztalunk. A kiadás 10; 12, 15 és 50 
krajcáros címletei felelhetek az 1873. augusztus 14-t kiadásnál használt, azaz eggyel korábbi, az 1. 
ábrán bemutatott vízjeles papíron is Ezek a bélyegek is ritka darabok, becsüljük meg különösen az 
50 krajcáros címletét.
Az 1881-es kiadásnál, amim az a 3. ábrán látható, már a postabélyegek gyűjtői körében is ismerős, 
hiszen a krajcáros címletnek a postabélyegek J-es vízjelét kapták, a Forintosok viszont ismétlődő 
nyolcszögekben elhelyezkedő ft betűpárokat ábrázoló vízjeles papíron készültek. Amint az ábra 
mutatja itt léteznek olyan vízjelábra hibák, amik részben a postai bélyegeken is ismertek, így 
betű hiányok, ivek kitörései, viszont a Forintosoknál iil. Koronásoknál látható nyolcszög vízjelszél 
hiányok csak ezeknél a kiadásoknál telhetőek fel és még az első 1898-as kiadású Koronás 
címleteknél Ez a vízjel feltehetően a nagy méreténél fogva nem került alkalmazásra 
postabélyegeknél, például a feketeszámú krajcáros sorozat 1 és 3 Ft-os címletén 
Külön részét képezik az 189l-es kiadásnál néhány Forintos címletnél a fekvő vízjelállású bélyegek. 
Itt csak az 1, 2; 2,50, 3; 5, 6 és 20 Ft-os címletek léteznek fekvő vízjelekkel, a 4; 7, 10, 12 és 15 Ft- 
ra címlet
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Az eddig taglalt kiadások rendkívüliek a vízjelállásokat tekintve, számos esetben a nyolcféle állás és 
az igen nagyszámú címlet miatt nagyon ritka és eddig fel sem lelt vízjelállású példányok is akadnak 
közöttük:
Előszűr az 1881-es kiadás 1 Ft-os címleténél lelhetünk Ft helyett a I-es kr vízjelű példányokat is, erre 
példa van szintén az 1 Ft-os esetén az 1887-es kiadásnál.
Az illetékbélyegek 1881-es és 1387-es kiadásai részben a kétféle papírgyár eltérő méretű vízjelei 
alapján választhatók szét, nem egészen világos, hogy a postabélyegeknél ez a szétválasztás miért nem 
jelenik meg az érintett bélyegek katalogizálásánál.
Természetesen nem csak az állami okirati illetékbélyegek, de az összes okmánybélyeg kiadás, így 
például az értékpapír- és forgalmi adó bélyegek, törvénykezési illetékek is komoly tárházát adják a 
vízjelátlásoknak, ízelítőt adva arról, hogy mennyire szerteágazó és gazdag képet mutat ennek a 
gyűjtési ágnak a művelése.
FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!

Kölbli József
1922-2001

Megint kevesebbek lettünk, mert gyujtótársunk -aki Szakosztályunk alapító tagja volt- az Egek 
Bélyeggyűjtő Körébe távozott.

Negyven mozgalmas évet töltött az Újpesti Cémagyárban, ahonnan mint üzemvezető ment 
nyugdíjba Innen vonult be húszéves korában katonának Marosvásárhelyre, ahol elvégezte a 
hadapród iskolát. Mint őrmester esett orosz hadifogságba és négy évet töltött a donyecki bányában, 
ahonnan 1948-ban tért vissza és dolgozott tovább a Cémagyárban.

Ettől kezdve jegyezte el magát a fílatéliávai és Fi ód ere r Pista bácsival alakult ki szoros kapcsolata, 
mely barátsággá érlelődött. Okmánybélyeg gyűjteményének képei köszönnek vissza a mai 
katalógusból, melynek előszavában a szerző ezt a támogatást köszöni meg neki.

Gyűjteményének megmaradt részét fia gondozza tovább, akit most gyűjtőtársunkká fogadtunk, így 
a név, valamint sorszáma továbbra is él!

E nekrológ szerzőjét az a megtiszteltetés ette, hogy gyűjteményének nagy részét magáénak 
tudhatja. A kapcsolat révén kialakult tisztelet -már a négy évi donyecki bányász rabságért is- 
sí íjához parancsolt, ahol a Szakosztály nevében is kifejeztem részvétünket és mondtam utolsó Jó 
szerencsét I

2001. március végén

Burján Andor 
oki. bányamérnök, 
szakosztályi elnök
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Rare Hungárián Revenue Stamps jóin the
UK’s

national philatelic collection:
Generous donation from distinguished philatelist Gary Ryan
Gary Ryan of Middlesex, a retired solicitor, has donated his collection of rare Hungárián 
Revenue stamps to the British Library. To be known as the Ryan Collection, this comprises 
seven volmnes of Municipal Revenue stamps of Budapest which were fost issued in 1898. 
The Ryan Collection consists of proofs, issued stamps both used and unused, somé multiples 
and stamps used fór official purposes on documents, Entertainment Tax and Municipal Sales 
Tax.

Gary Ryan is a signatory of the Roll of Distinguished Philatelists and a Fellow of the Royal 
Philatelic Society London. Of his many philatelic attainments perhaps the most significant is 
that he is the only person to have received a Grand Prix fór Literature. This he received at 
the Federation Internationale de Philatelie, the International Philatelic Exhibition in 
Frankfurt, in April 1989 fór with his two volume Catalogue űn "The Cancellations of 
Hungárián Post Offices on the First Issue of Hungary 1867-1871" published by The Royal 
Philatelic Society London, marking? and is a unique achievement.

Dávid Beech, Head of the Philatelic CoUections at the British Library, said; "We are 
delighted to have received Gary Ryan’s outstanding Collection of Budapest Revenue stamps. 
This fúrt he r adds to the outstanding cotlections of Revenue stamps held at the Library which 
are available fór research.1'
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Az Egyesült Királyság gyűjteménye ritka 
magyar okmánybélyegekkel bővült:

Bőkezű adomány az elismert bélyeggyűjtőtől, Gary Ryan-től
Gary Ryan, nyugdíjas ügyvéd a British Líbrary-nek (Brit Nemzeti Könyvtár, mint nálunk az 
Országos Széchenyi Könyvtár, de ennél komolyabb gyűjtőkörrel és háttérrel A szerk) adományozta 
ritka, magyar okmánybélyegeket tartalmazó gyűjteményét, A Ryafl-gyűjteményként ismert kollekció 
hét kötete tartalmazza az 1898-tóJ megjelent Budapest városi illetékbélyegeket. A gyűjtemény 
próbanyomatokat, ténylegesen forgalomba került, használt, és valamilyen ok miatt kiadásra szánt, de 
végül elvetett bélyegeket és nyomdai selejt anyagot (makulatúrát) egyaránt tartalmaz, valamint 
néhány olyan bélyeget, amelyek ritkaságuk ellenére több példányban is előfordul a gyűjteményben. A 
kollekció magába foglal több, dokumentumokon található, hivatalos célokra, mint például a 
Fényűzést vagy a városi forgalmiadó lerovására készült bélyeget.
Gary Ryan kiemelkedően elismert filatelisíája a Londoni Királyi Bélyeggyűjtő Társulatnak. Megannyi 
fílatéliai sikerei közül a legkülönlegesebb az, hogy ő az egyetlen ember, aki elnyerte az irodalmi 
Nagy dijat. A kitüntetést a frankfurti kiállításon adományozta számára a HP, elismerve ezzel 
kétkötetes: UA Magyar postahivatalok bélyegzései az első magyar 1867-1871 bélyegkiadásokon’* 
című művének különleges jelentőségét. Kiadója szintén a Londoni Királyi Bélyeggyűjtő Társulat 
volt.
Dávid Beech a British Library Bélyegtárlatának vezetője így nyilatkozott: Nagy boldogsággal tölt el 
minket az, hogy megkaptuk Gary Ryan egyedülálló Budapest városi illetékbélyeg gyűjeményét. Ez az 
adomány kiegészíti a könyvtár különleges okmánybélyeg gyűjteményét,

A  Szerkesztő megjegyzése: Továbbra is sajnálhatjuk, hogy az igazán jelentős magyar 
vonatkozású nagy béíyeggyujte mények nem a hazai gyűjteményeket gyarapítják (nem firtatvu miért 
és mi módon kerültek ki), azt pedig különösképpen bánhatjuk ezek után, hogy jelenleg nincs hazai 
intézményes közgyűjteményi kerete egy nemzeti okmány- és illetékbélyeg referencia- 
gyűjteménynek, mint amilyen a postai bélyegeink részére a méltán világhírű Bélyegmúzeum. 
(Természetesen a British Library lehetővé teszi és messzemenőig támogatja a kutatást, de ez kissé 
nehézkesnek és költségesnek tűnik itthonról)

Éppen ezért szerencsésnek tartanánk a következőket és álljon itt szakosztályi tagsági

Felhívás gyanánt:

Szakosztályunk szorgalmazza, hogy hazánkban is kapjon méltó közgyűjteményi 
lehetőséget a magyarországi okmány- és illetékbélyegek referencia alapgyűjteménye! A 
felhíváshoz szeretnénk ha csatlakoznának gyűjtőink, mindazok, akik szivükön viselik a 
gondolatot, hogy nemzeti kultúránk kincseit itthon és könnyen hozzáférhető módon 
tekinthessék meg az érdeklődők, a területtel foglalkozó kutatók, filatelisták pedig 
élhessenek azzal a lehetőséggel, hogy segíti őket megfelelő háttérbázissal a területet 
gondozó közintézmény. így felhívásunkat igyekszünk eljuttatni az érintett döntéshozóknak 
is. Tagjaink támogatását kérjük abban, hogy részletesett megtervezhessük, hogyan is 
lehetne ezt megvalósítani, hogy kimunkálhassuk ennek megvalósítható módozatait. Kérni 
szeretnénk támogatók segítségét ahhoz, hogy ezt a munkát megvalósíthassak. Remélem 
szakosztályi közösségünk is sokat tehet még szerény keretei között is azért, hogy 
kerüljenek megfelelő elismertségí helyükre a hazai okmány- és illetékbélyeg kiadásaink, 
amelyek éppúgy részei nemzeti örökségünknek, mint a postabélyegek vagy például egy 
herendi porcelán, egy neves festmény.
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési dm: Gulyás László MTA KK-AKKL 8.11 
1525 Budapest, Pf. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7900/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 
A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak Leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gula@chemres.hu amelyet 
számitógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:

-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak 
minél előbb, hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre 
is, ha az újság kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna 
-Kérjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni 
érdemes bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási 
célból bocsássák rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és 
természetesen a rendelkezésre bocsátott anyagokat teljes gondossággal kezeljük, 
tulajdonosaiknak visszajuttatjuk
-Kiséijék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegki állítás okra 
vonatkozó híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a filatelista 
eseményeket!
-A MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is 
nyitott a nagyvilágra, az érdeklődők a http://www.mavinformatika.hu/mabeosz/ címen 
tekinthetik meg a Szövetség legújabb információit
-Lapunk mellékleteként megtalálják a “Nyilatkozatot”, amely az új címlista 
elkészítéséhez szükséges. A címlistát egyébként csak a szakosztályon belül, 
tagjainknak bocsátjuk rendelkezésére, külső betekintésre csak külön eljárás keretén 
belül lehet mód.
Felhívjuk tagjaink figyelmét* hogy a tagok egymás közötti jobb  
m egism erését szolgálná, ha a válaszlevelükhöz csatolnának egy 4X4 cm-es 
igazolványképet {ha lehetne színesben), hogy összeállíthassunk egy 
szakosztályi tablóképet!
-Sajnálatos körülmények közrejátszása miatt csak lapunk megjelenésének idejében tudjuk 
elözó gyorscserénk lebonyolítását befejezni, az érintettek mindannyian személyes ügyintézéssel 
értesítést kapnak és ezúton is kérjük szives megértésüket és köszönjük eddigi türelmüket. Az 
eset kapcsán szives elnézést kérünk minden érintettől!

-Következő, ezévi 4. (december közepére tervezett megjelenésű) lapszámunkban szeretnénk 
részletes összefoglalót közölni évi tevékenységünkről és ott szeretnénk majd összefoglalni a 
jubileumi közgyűlésünkön történteket, illetve beszámolókat adni a kiállítóink eredményeiről 
Remélem az érintettektől kap a Szerkesztőbizottság írásos élménybeszámolókat!
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III. rész

A  lakásügyek m in iszteri b iztosának 381./1920. L. B. szám ú rendelete
A hatáskörébe tartozó lakásügyekben fizetendő illetékek {dijak) szabályozása

tárgyában

A lakásügyek szabályozásáról szóló I 552/1920. M. E. számú rendelet 28. és 35. §-aiban nyert 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

i s

A lakásügyek miniszteri biztosának hatáskörébe utalt ügyekre vonatkozó beadványok illeték (díj) 
alá esnek, mely illeték a külön e célra rendszeresített bélyegjegyekben rovandó le.

2.1
Minden beadványra, amennyiben az magasabb illeték (díj) alá nem esik, két (2) korona értékű 

bélyegjegy ragasztandó.
A kérelemre felvett jegyzőkönyvet beadványnak kell tekinteni.

3 .  §-
Szobánként, illetve helyiségenként húsz (20) korona illeték rovandó le:

1. a rekvizíciós (380/1920, L B. számú rendelet 4. § l. pont) és a rekvizíciósnak tekintendő 
(380/1920. L. B. számú rendelet 6. és 26. §) kérvények;

2. az általános (380/1920. L. B. számú rendelet 4. § 2. pont) kérvények,
3 a mentesítést kérvények (380/1920. L. B. számú rendelet 55, §) és a mentesítési kérvénynek 

tekintendő kifogások (380/1920. L. B. számú rendelet 40. §) és
4. a bérmegái lapít ásí kérvények (380/1920. L. B. számú rendelet 68. §) után.

A mellékhelyiségek az illeték szempontjából figyelembe nem vétetnek.
A lakáscserére irányuló kéretem esetén mindkét lakás után le kell az illetéket róni.
Üzlethelyiségek állandó 100 korona illeték alá esnek.

4, §.
Negyven (40) korona állandó illeték alá esnek:

1. A bérlői vagy albérlői minőség megállapítása iránt beadott kérvények (380/1920. L. B. számú 
rendelet 64. §);

2. a lakásügyek miniszteri biztosának kiküldöttje által hozott határozatok ellen beadott panaszok.

5- §
Húsz (20) korona állandó illeték (dij) alá esnek:

1. az igénybevétel alól való mentesítés visszavonása céljából a 380/1920. L. B. számú rendelet 
alapján beadható előterjesztések,

2. a lakbérleti bizottságok határozatai ellen beadható panaszok;
3. a butoreladási szándékot bejelentő kérvények (380/1920. L, B. számú rendelet 24. §);
4 a bútorokért követelt összeg mennyisége ellen beadott kifogások (380/1920, L. B. számú 

rendelet 27 §),
6. §.

A végrehajtási kérvények után öt (5) korona, a végrehajtás foganatosításáról felvett jegyzőkönyv 
vagy az erről szóló jelentés után két (2) korona illetéket kell leróni, amit a végrehajtató köteles 
előlegezni.
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7. §■
Illetékmentesek:

1. a bérletatruházásokra vonatkozó jelentések;
2. a lakásigazolvány kiadása iránt előterjesztett kérelmek, ha a kérelem valamely más meghozott 

határozatra van alapítva;
3 az általános igénylő által a 380/1920. L B. számú rendelet 37. §-a alapján beadható kérvények, 

de csak egy ízben.

8 l
A kellően fel nem bélyegzett beadványokat az iroda tartozik visszaadni és a bélyeghiányra a 

benyújtót figyelmeztetni
A postán érkezett vagy a gyűjt ősz ekrénybe dobott fel nem bélyegzett beadványok az illeték 

lerovása előtt érdemileg el nem intézhetők. Erről a kérvényező azzal a figyelmeztetéssel értesítendő, 
hogy amennyiben a hiányzó illetéket záros határidő alatt pótlólag le nem rója, kérvénye elintézetlenül 
irattárba fog helyeztetni

9. §.
A rendkívüli körülmények által indokolt esetben Budapesten a lakásügyek miniszteri biztosa, 

vidéken pedig az újpesti, illetve erzsébetfalvai kirendeltségek vezetői bélyegméntességet 
engedélyezhetnek.

10. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba s ettől kezdve hatályukat vesztik a korábbi 
rendeletekben foglalt mindazok a rendelkezések, amelyek a lakásügyben fizetendő illetékekre 
vonatkoznak.

Budapest, 1920 február hó 21-én.

Dr. Borsos Endre s. k. 
a  lakásügyek miniszteri biztosa

(Megjelent a Budapesti Közlöny 1920. évi március hó 4-i (52) számában).

Forrás: A magyar jogélet könyvtára 26. Lakásügyi kódex,
Magyarázó jegyzetekkel ellátta: Dr. Racz Miksa budapesti ügyvéd. Budapest, 1920

M egjegyzés: Szeretnénk gyűjtőink figyelmét ráirányítani az illetékek díjkiszabási 
jogforrásaira, amelyek tanulmányozása segítséget nyújthat a kiállítási illetve gyűjtői 
anyagok teljesebbé tételéhez, ezek alapját jelenthetik a speciális gyűjtemények 
rendezési elvének. Reméljük a továbbiak során is közölhetünk majd olyan 
forrásanyagokat, bibliográfiai hivatkozásokat, amely egy komoly nemzetközi kiállítási 
anyag elkészítéséhez is olyan alapot nyújthat, amellyel jogosan várhatja elkészítője az 
eredményes szereplést, gyűjteménye megmérettetését itthon és a nagyvilágban 
egyaránt.
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R övidh írek :

Egymillió forint értékű okmánybélyeg-hamisításra derült fény Pécsett. A baranyai 
megyeszékhely fópostáján az év elején egy eddig ismeretlen személy egymillió forint 
értékben ezer és ötezer forintos illetékbélyegeket váltott be, amikről Budapesten 
kiderült, hamisítványok. A valóditól csak nagyon nehezen megkülönböztethető, UV 
lámpa alatt is valódinak tűnő bélyegek eladóját nagy erőkkel keresi a pécsi rendőrség.

Hamis illetékbélyegek Pécsett... Bűnügy

Régi és új illetékbélyegek
Az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról szóló 18/2000. (V. 9.) pénzügyminiszteri 
rendelet alapján 2001. január 1 -jétöl megszűnt a régi gyártású illetékbélyegek 
forgalmazása, s ezzel egyidejűleg a régi gyártású 5, 10, 20 és 50 Ft-os címletű 
illetékbélyegek érvénytelenek. Ezek a bélyegek már nem cserélhetők be és nem 
fizethető meg velük illeték.
Fontos tudnivaló, hogy e címletek szintén 2001. január 1-jétöl megszűntek, a legkisebb 
címletű illetékbélyeg a 100 Ft-os lett, a legmagasabb címletű pedig 10 ezer forintos. A 
régi 100, 200, 500, 1000 és 5000 Ft-os címletű bélyegek postai cseréjére és 
felhasználására - tehát az illeték megfizetésére ilyen bélyegekkel - 2001. március 3 1-ig 
van lehetőség, mert ezen időpont után a bélyegek érvénytelenné válnak, azokat sem 
becserélni, sem felhasználni nem lehet. Ha tehát 2001. március 31-e után beadványon 
ilyen bélyeggel róják le a fizetendő illetéket, akkor ez az illeték meg nem fizetésének 
fog minősülni és fel kell hívni a kérelem benyújtóját az illeték érvényes bélyeggel 
történő megfizetésére.
A hivatkozott PM-rendelet melléklete tartalmazza az új típusú bélyegek címletek 
szerinti adatait, részletes leírását.

Újabb vadászterület

Bemutatunk két újabban használatba került zárjegyet, amely a borok forgalmazását 
teszi rendezetté (legalábbis fiskális szempontból, de lehet, hogy a márkavédeJemnek is 
jót tesz majd).
Az első egy nemzeti színű, többszínnyomatú zár- és ellenőrzőjegy, a második egy 
zöldesszürke színű borzáijegy 0,75 I-es palackra. Ezek a zárjegyek is korszerű és 
nehezen hamisítható hologramos kombinált nyomdatechnikával készülnek Érdekes 
területnek számítanak gyűjtői szempontból, bár korábban már közöltük lapunkban, 
hogy a zárjegyek gyűjtésével azért csínján kell bánni'

'■3
3
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A Monarchia illetékbélyegei - bevezetés

Bevezetés az illetékbélyegek gyűjtésébe
i egy gyűjtemény története /

Kiállítva először: Bólv 2001. augusztus 19. -  26.

E kiállítás gondolata szakosztályunk jubileumi emlékíve kapcsán merült fel bennem. Bizony, 
sokkal több név is szerepelhetne azok névsorában, akiknek klasszikus illetékbélyegeink 
fennmaradását köszönhetjük. Különös, és számomra rendkívüli az a lehetőség, hogy most a 
feledésnek ebből a sűrű homályából alkalmam nyílik két nevet kiemelni, akiknek elsősorban 
köszönhető, hogy a jelen kiállításon a Monarchia e díszes történelmi relikviáit eredetiben 
láthatjuk.

Hadd kezdjem e történetet „in médiás rés” a magam szempontjából, ahogy az velem 
kezdődött. Nagyapám, akit nem ismertem, mert születésem előtt néhány hónappal halt meg, 
1945-ig a sárvári uradalom kulcsára volt. Ezután egy kis szomszédos utcában lakott, ahol én a 
60-as évek közepén nyaralás közben a padlásán elsárgult, penésztámadott albumlapokon egy 
régi bélyeggyűjtemény maradványaira bukkantam. Fiatal korom ellenére akkor már régóta 
gyűjtöttem bélyegeket, de addig még csak fogalmam sem volt klasszikus illetékbélyegeink 
létezéséről. Ma már tudom, hogy ez azért volt így, mert a filatélisták általános véleménye 
szerint - nagyjából 1950-től negyven évig - nem volt érdemes ezekkel foglalkozni. A 
bélyegkiállításokon ugyanis csak postai objektumok voltak kiállíthatok, emiatt a gyűjtők 
gyakorlatilag csak postabélyegekkel foglalkoztak. Engem azonban rögtön megragadott 
illetékbélyegeink szépsége, melyek nagyobb mérete és rendkívüli, szinte művészi szintű 
kivitelezése az első pillantásra is mindenkinek feltűnik. Bélyegek ezek is a javából, hiszen 
pontosan ugyanott készültek, mint „szerencsésebb” társaik, a postabélyegek. Gondos és 
egyben költségesebb kivitelüket a magasabb névértékűk miatti fokozott hamisításveszély 
indokolta: mig 1854-ben a legdrágább a postabélyeg 9 krajcár, ez okmánybélyegnél 
(okmányokon használt illetékbélyegeknél) 20 forint.

A padláson talált anyag eredetét homály fedte. A házban egyedül élő nagyanyámtól tudtam, 
hogy nagyapám nem gyűjtött bélyegeket. A családból származó legérdekesebb információm 
az volt, a II. világháború vége felé a sárvári várban rövid ideig egy olyan olasz nevű herceg 
tartózkodott, aki állítólag „nagy bélyeggyűjtő” volt. De mivel érthetetlen volt számomra, hogy 
miért érdekeltek volna magyar illetékbélyegek egy külföldit, arról már nem is beszélve, hogy 
ezek kerülhettek volna hozzá, az albumlapok eredetének kiderítésére nem nyílt további 
lehetőségem.
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A Monarchia illetékbélyegei - bevezetés

Sajnos, egy hol túl száraz, hol nagyon nyirkos padlás nem igazán alkalmas hely bélyegek 
tárolására. Az egész anyag siralmas állapotban került elő, sőt, mivel a gyűjtök korábban nem 
támasztottak túl magas igényeket a bélyegek állapotával szemben, jó részük már eredetileg is 
értékelhetetlen (fogazathibás, szakadt, vagy gyűrött) volt. Természetesen a ritkaságok is 
hiányoztak -  a legjobb, korábban még meglevő értékeket egy hozzáértő kéz már kiemelte - de 
látszott, hogy az anyag eredetileg egy filatéliaílag igényesen feldolgozott korabeli 
gyűjteményből származik. Miközben mentettem, amit még lehetett, megtanultam hogy a 
filatélia miben különbözik a katalógus számait kipipáló gyermek-gyűjtögetéstől. E tudás 
birtokában aztán a MABÉOSZ rendszeres cserenapjainak segítségével, sikerült egy 
illetékbélyeg-gyűjteményt összeállítanom a Monarchia illetékbélyegeiből. Ez jó ideig még 
csak nem is volt túlságosan nehéz, mert a gyűjtők a 80-as évek végéig -  részben aktuális 
katalógusadatok híján is - az okmánybélyegeket nem becsülték igazán. Általában 
postabélyegekért cserébe, de sokszor még ajándékba is kaptam ilyen a bélyegeket, azzal, 
hogy „Nesze fiam, vidd csak, ha érdekel, de tudod ugye, hogy ezekkel komoly gyűjtő nem 
foglalkozik!” A helyzet aztán az utóbbi tíz évben alaposan megváltozott. A FIP -  főként Gary 
Ryan magyar származású gyűjtőnek köszönhetően - önálló versenyosztályban lehetővé tette 
illetékbélyeg-gyűjtemények bemutatását is. 1990-ben megjelent a Magyar okmánybélyegek 
kézikönyve, majd a következő évben a MABÉOSZ tagjaiból megalakult az Okmány- és 
Illetékbélyeggyűjtők szakosztálya, amelynek tagjai mostanára már nemzetközi kiállításokon is 
szép sikereket értek el. Voloncs Gábor tevékenységének eredményeként pedig a magyar 
bélyegkatalógus 1998-tól már az illetékbélyegeket is egyre részletesebben tartalmazza, és 
évente árazza.

Ez év elején a Pesti Hírlap 1937-es lexikonában egy olasz nevű, de magyar hercegre 
bukkantam: „Montenuovo Nándor hg. *1888, a felsöház tagja” és felmerült bennem, hogy 
talán tőle származik a Sárváron talált bélyeganyag. Az Interneten Boly honlapjáról tudtam 
meg, hogy a herceg birtokainak itt volt a központja. Májusban Bólvon. majd Pécsett a 
Baranya Megyei Levéltárban kutattam. A németbólyt uradalmi levéltár anyagából aztán 
néhány nap alatt kiderült, hogy a herceg a negyvenes években több magyar 
okmánybélyeg-gyűjtővel, köztük a legismertebbekkel is kapcsolatban volt. íme néhány 
érdekesebb részlet a herceg 1917-45-ig tartó magánlevelezéséből, amely a levéltár XI. 601 
467-469 jelű „fond”-jaiban található.

D r, K á l d o r  A r t ú r  N é m e tb ó ly ,  1 9 4 4  f e b r . 2 8
Kedves Igazgató ár!
Hazaérkezve itt találtam e hó 23.-án kelt kedves sorait, amelyeket nagyon 
köszönök. Örültem a beküldött 7 bélyegnek, amit természetesen megtartottam 
és egyben a befizetést is rendeztem már.

A napokban fentjártam dr. Hollendemél, amely alkalommal Vejtey Öméltósága is ott volt. Az 
urak nagyon szívesen fogadtak engem és majdnem 3 óra hosszat voltam ott. Ez a látogatás 
engem roppant érdekelt és bámultam, hogy Hollender dr. mi mindent összegyűjtött és 
összeszedett. Nem hiszem, hogy még több helyen volna ilyen óriási gyűjtemény, Hollender 
dr. engedélyével öt többször fel fogom keresni, mert persze egy alkalommal alig lehetett 
valamit megnézni. ... Vejtey volt szíves nekem egy okmánybélyeg albumot hozni ... Nagyon 
köszönöm Igazgató úrnak, hogy volt szíves nekem azt a tippet adni, hogy keressem fel
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Hollender doktor urat* mert ezt a látogatást igazán nagyon élveztem ...
****************

Vejtey (eredeti nevén Kölbig Ferenc) és Hollaender az 1928-ban kiadott első magyar nyelvű 
okmánybélyeg katalógus szerzői .A herceg itt még tévesen írta Hollaender nevét* ami arra utal, 
hogy korábban nem foglalkozhatott behatóbban okmánybélyegekkel, ugyanis ha e katalógust 
ismeri, első levelében (és csak ott!) nem téveszti el a szerző nevét. A levél tartalmából 
kiderül, hogy Hollaendert személyesen a gyűjtemény szempontjából csak igen későn, 1944 
elején ismerte meg. A következő levélből az is kitűnik, a herceg a svájci frankban értékelt 
osztrák Mayr katalógust használta, ami feltételezésem szerint a gyűjteménnyel együtt* családi 
örökségből származhatott. Ennek első kiadása ugyanis még apjának 1927-ben bekövetkezett 
halála előtt jelent meg.

****************

Nagyságos Németbóly,1944 niáre.3

dr* H ollaender György ügyvéd úrnak  
B u d a p e s t
Kedves Doktor Úr!
Tegnap hazaérkezve itt találtam kedves sorait és a küldött kis füzetet, 
amelynek nagyon örültem. A füzetet mindjárt feldolgoztam, és legnagyobb 
részét megtartom, amire nincs szükségein, azt mellékelve visszaküldöm ... Az
elszámolás a következő:

az egész füzet értéke: 614.60 Mayer egység
visszamegy 197.90 „
megtartottam 416.70 „
tehát fizetendő 209.35 P. amit mai napon Ügyvéd űr címére postautalványon 
átutaltam ...

****************

Úgy gondolom, hogy a „Mayer egység” a hivatkozott katalógus svájci frankja lehet (és 
meglepő, hogy a herceg itt is eltéveszti a szerző nevét, amely helyesen. Mayr.) Az összesítést 
a katalógus értékelésével összevetve ez a tétel sok bélyeget, vagy több jobb darabot is 
tartalmazhatott.

****************

vitéz Hajdú Ferenc Németbóly, 1944 márc.10

Győr, Városháza 

Kedves Hajdú!
Nagyon köszönöm k. sorait és a küldött bélyegeket, amelyeket nagyon tudtam 
használni és amelyekkel nagy örömet szerzett...

****************

Ezt követően, 1944 márc. 14.-én Magyarország német megszállás alá került. A herceg 
helyzete - felsőházi politikai tevékenysége miatt ismert - németellenes beállítottsága miatt 
kényessé vált.

****************

A Monarchia illetékbélyegei - bevezetés
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d r .  R á l d o r  A r t ú r  N á m e tb ó ly ,  1 9 4 4  m á r c . 2 l
Szómba thőly 
Kedves Igazgató úr!
Köszönettel vettem kedves sorait és nagyon érdekel, amit a kiskunhalasi 
bélyegekről ír, mert mégis furcsa, hogy a polgármester maga sem tudja, 
hogy mi történik az 6 saját városában. Ha megint egy kissé nyugodtabb idők
jönnek, újra fogok neki írni, hivatkozással az említett átiratra.
Ami a két küldött füzetet illeti, a külföldi okmánybélyegeket megtartom, 
dacára annak, hogy ezekét nem gyűjtöm, de miután az egész csak 15 P.-be 
kerül, szívesen átveszem, mert ezeket esetleg cserére fel tudom használni. 
A másik füzetből, amit mellékelve visszaküldők, kivettem 3 drb. 10.50 P. 
értékű bélyeget, úgy hogy az egész összeget 25.50 P-t a mellékelt 
csekklapon Walder Artúr pénztáros úrnak elküldtem.
Gratulálok, hogy sikerült megint két új dolgot felfedezni, annál inkább,
mert a z  1 9 0 8  évi kiadású bélyegekből a IV . elég ritka ...

****************

A levélből kiderül a herceg magyar illetékbélyegekre korlátozódó gyűjtési érdeklődése, 
valamint az, hogy ismeri az 1908-as számvizjelek ritkaságát, ami a vízjelgyűjtés terén való 
jártasságát árulja el. A kissé „nyugodtabb idők” a német megszállás miatti -  rövidesen
tragikusan jogosnak bizonyuló -  aggódását jelzi.

****************

Nagyságos Nématbóly,1944 ápr.

d r .  H o l l a e n d e r  G y ö rg y  ü g y v é d  ú r n a k  
B u d a p  e s t
Kedves Doktor Ur!
Miután katonai szolgálatra be kellett vonulnom, sajnos már nem tudom 
felkeresni és így visszaküldöm úgy az osztrák katalógust, mint az 
annakidején átadott bélyegeket. A kivett bélyegek elszámolást mellékelve 
küldöm és remélem, hogy az rendben van. Az elszámolás szerint a bélyegek
ellenértéke kitesz 74.43 p-t. amit szintén mellékelve küldök.

Abban a reményben, hogy nemsokára ügyvéd Urat felkereshetem, vagyok 
legszívélyesebb üdvözletekkel

****************

Ez az utolsó levelek egyike. A herceget német koncentrációs táborból a Sárváron birtokos 
bajor királyi család Wehrmacht-kapcsolataí révén szabadítják ki. Családi forrásból úgy 
tudom, hogy ezt követően - miközben Bolyon már oroszok voltak, -  azaz 1944/45 telén 
tartózkodott a herceg a sárvári várban,

Feltételezhető azonban, hogy az illetékbélyeg-gyűjtemény korábbról származik, és Nándor 
herceg azzal csak 40-es évek elejétől foglalkozott. Közel három évtizedes levelezésében 
ugyanis csak az utolsó évben fordulnak elő e tárgyú levelek. A Fogazatianulmányhoz és a 
vízjelgyűjtéshez jelentős mennyiségű korabeli anyagra és munkaígényessége miatt hosszabb 
időre, legalább tíz évre lehetett szükség. En-e a gazdálkodás, vadászat és társadalmi 
elfoglaltságokba merülő Nándor hercegnek a húszas, harmincas években még aligha volt 
ideje, később pedig már jelentősen csökkent a hozzáférhető anyag mennyisége. Számomra 
sokkal valószínűbb, hogy gyűjtemény kialakítását Alfréd Montenunvo hqryfeg kezdte el, aki
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A Monarchia illetékbélyegei - bevezetés

Napóleon feleségének, Mária Lujzának unokájaként 1854-ben született Becsben. Apját -  
akinek híres érmegyűjteményét lexikonok is említik - Ferenc József 1864-ben emelte hercegi 
tangra és engedélyezte a Montenuovo név használatát. Alfréd herceg egyetemi tanulmányait 
követően 1878-ban Bosznia megszállásában a Nádasdy huszárezred tisztjeként vett részt, 
majd a császári udvarban fényes politikai karriert futott be: belső titkos tanácsos, császári és 
királyi kamarás, 1989-tól másod-föudvarmester, 1909-től első fűudvarmester, a Monarchia 
legmagasabb kitüntetéseinek és rendjeleinek tulajdonosa. 1927-ben bekövetkezett haláláig, 
mintegy tíz évig magánemberként élt birtokán, amelyet azonban fia, Nándor igazgatott. Az 
„öreg” hercegnek tehát megvolt minden lehetősége, hogy könyv- és műgyűjtő tevékenysége 
mellett egyben hogy alapos és időigényes kutatást folytató filatelista is legyen.

Montenuovo Nándor hercegnek a bélyeggyűjtés akkor válhatott kedvelt időtöltésévé, amikor 
korábbi elfoglaltságaitól a harmincas évek végén egyre inkább visszaszorult. Talán ezért is 
kerül -  feltehetően - kényszerű vendégeskedése idején okmánybélyeg-gyűjteménye a sárvári 
várba. A front átvonulása során az uradalom kincsei után kutatók természetesen a várban 
mindent felforgatták. Ami megmaradt, ezután hosszú ideig egy padláson volt eltemetve és 
elfeledve. Megtalálását követően ez a mintegy száz évvel ezelőtt elkezdett gyűjtemény 
megújulva, a herceg halálnak 50. évfordulóján, most első ízben, talán épp keletkezése helyén 
kerül a nyilvánosság elé.

A bemutatott anyag sajnos nem lehet teljes. Már csak terjedelmi okokból is kénytelen voltam 
a gyűjtési területek jelzésszerű bemutatására szorítkozni. De a bemutatott részletek még így 
sem hiánytalanok. Az illetékbélyeg gyűjtemények esetében ugyanis ma már szinte lehetetlen a 
teljességet megkövetelni -  és ez sajnos még egy ilyen nagy múlttal rendelkező gyűjteményre 
is igaz. Mivel e bélyegeket a XX. század második felében az egész világon csak igen kevesen 
gyűjtötték, mára már jórészt elvesztek számunkra. Ezért van különös jelentősége a 
Montenuovo hercegek szerencsés körülmények között részben fennmaradt, részben 
helyreállított illetékbélyeg-gyűjteményének, melyet legújabb filatéliai ismereteinket is 
beépítve folyamatosan igyekszem egyre teljesebbé tenni.

Mint a herceg levelezéséből kitűnik, az eredeti gyűjtemény a Monarchia kiadásainak csak egy 
részére, bár annak talán legérdekesebb területére terjedt ki. Az 1868-as magvar 
illetékbélyegek három évvel előzték meg az 1871-ben megjelent első postabélyegeinket és ezt 
az „előnyt” abban az értelemben végig megtartották, hogy a nyomdatechnika változásai a 
mindig előbb jelentek meg az illetékbélyegeken, mint a postabélyegeken. Ez mind tartalmi, 
mind technikai értelemben is így volt. Az okmánybélyegeken pl. már 1868-ban látható a 
magyar címer és korona, amelynek feltüntetése a kiegyezés után a magyarok számára 
rendkívüli politikai siker volt. Mivel a magyar nyomdaipar ekkor még nem volt felkészülve 
bélyegek előállítására, a tervezés és a nyomdai kivitelezés Bécsben zajlott, ami magyarázza a 
korábbi osztrák okmány bélyegekhez való hasonlóságot. A réznyomatú középrészek grafikai 
kialakítása azonban még az első osztrák kiadású okmánybélyegékénél is igényesebb. A 
levéíerezetü alnyomat is jobban sikerült, sokkal részletgazdagabb. Ennek fő oka az 
önállóságra törekvő magyaroknak szóló osztrák „bizonyítani akarás”. Elképesztő, de így igaz: 
első illetékbélyegeink rendkívüli szépsége közvetve az 1848-as szabadságharc 
következménye.
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A Monarchia illetékbélyegei - bevezetés

Okmánybélyegeink e bélyegképpel 30 éven át voltak forgalomban. Ez idő alatt a 
nyomdatechnika rengeteget fejlődött és e változások nyomait e bélyegeink hűen 
„dokumentálták”. A levélerezetű alnyomatnak pl. sok típusa létezik, ezenkívül számtalan 
papír-, fogazat- és vízjelváítozat gazdagítja e bélyegek filatéliai érdekességét. Az egyes 
kiadásokat a bélyegkép azonossága miatt csak a bélyeg összes tulajdonságának együttes 
figyelembevételével lehet megkülönböztetni. Ez a változatosság ráadásul az 1898-as. a 
forint-fillérre való áttérés miatt új rajzú kiadásoknál is folytatódott:

1868: 3 papírfajta, több képtípus, az ívvízjel változatai, betűi és állásai 
1869: legalább 4 papírfajta, típusok, vízjel mint fent, 25 fogazatváltozat 
1870: 2 alnyomatszín, típusok, 25 fogazatváltozat 
1873 év eleje: 4 fogazatváltozat
1873 aug.: 2 alnyomatszín, típusok, 4 fogazatváltozat, vízjelállások 
1876: 2 alnyomatszín, típusok, 4 fogazatváltozat, vízjelállások 
1880: 2 típus, 4 fogazatváltozat, vízjelállások
1881: 2 típus, 4 fogazatváltozat, vízjelállások, vízjelszél (egutteur-szél)
1887: 2 nyomólemez, 2 fogazatváltozat, vízjelállások
1891; 2 nyomólemez, 2 fogazatváltozat, vízjelállások, vízjelszél
1898-99: 3 féle vízjel, 2 fogazatváltozat, vízjelállások, gyári és számvízjelek
1903-09: 5 féle vízjel, 2 fogazatváltozat, vízjelállások, gyári és számvízjelek
1914: 2 vízjelállás

Az összes kombinációt figyelembe véve szinte valamennyi kiadás olyan gazdag 
változatokban, hogy a legtöbb kiadásból akár önmagában is jelentős gyűjteményt lehetne 
készíteni. É bélyegek nemcsak hogy méltán sorolhatók a világ legszebb bélyegeinek sorába, 
hanem egyúttal filatélíaílag is rendkívül érdekes, szinte kimeríthetetlen gyűjtési területeket 
kínálnak. Ha valaki kedvet kapna hozzá, részletes információkhoz juthat róluk már az 
Interneten is, a http://kszucs.tripod.comy címen.

Szűcs Károly
a MABÉOSZ Okmány- és Illeték bélyeggyűjtő 

szakosztályának tagja
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HIRDETÉSEK
Megvételre keresek nagyobb okmánybélyeg gyűjteményeket, 

Összeállításokat és tömeganyagot isi 
Ajánlatukat Bolgár Tamásnak a 

320-90-76 telefonon jelezzék

Megvételre keresem  az alább felsorolt állami okirati illetékbélyegeket: 
11 1/2-es fogazattal: 387, 389, 391, 397, 401, 403, 410, 412, 414-417, 421, 

445a, 478a, 481a, 483a, 485a, 488a, 510al, 511a, 514a, 529, 531 ,635a; 
keresem továbbá a 484, 487, 595, 654, 655, 672, 675, 690a, 694II (lll.tip.l}, 

699 (lll.tip.), 707 (III. tip.l), 745a, 756II,
a Törvénykezési Illetékbélyegek 6. (VII. Vízjellel!), 69-73, 84, 85, 89-92, 94,

95, 98, 108-110,114-117,120, 
a  VáJ tó illeték bélyegek 31 -36, 39,44-47,

Budapest városi 21 A, 43b, 44, 52b, 53a, 64a, 71a, 85, 9 9 ,105a, 106a, 118, 
119,121,124(1000P a 106a-n), 135,136,137, VI. kér. Elölj. 1., Vigalmi 22- 

32, Bp.Forg. adó 32, 40, 41a, 46a, 50, 54(kétféle), 55, darabokat 
valamint az 1891-es kiadás (Fl,12-13-as) I. típusú hirdetvénybélyegeit] 

Ajánlatukat a titkár bármely elérési címére ju ttassák  el!

HIRDETÉSEK
Megvenném az alábbi Állami okirati bélyegeket:

FI- 523, 531, 635a, 672, 674, 675, 690a, 719a, 733-734a, 
fentieken túl érdekelne még a bp.-i városi illeték 64a, kék fny. 

és közúti adójegyek gépjárművekre, motorkerékpárokra
Buqán Andor 

Zirc, Alkotmány u. 5/B 
Tel.(88)414-251

Adókönyveket adóbélyegekkel keresek megvételre 
Berényi Péter 1111 Bp. Bercsényi u. 8. JV.3.

Elkészültek újabb albumlapok] Az újsághoz korábban mellékelt 
megrendelőlapon lehet Szűcs Károlytól közvetlenül rendelni belőlük!
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A m a g y a r  lev c lzá ró  bélyegek  tö r té n e te
4 rész

A hazai levélzáró bélyeggyűjtő egyesületek közül 1914-ban először a Magyar Amatőrök 
Országos egyesülete alakult meg. Az “amatőr” ebben az időben a gyűjtő szinonimáját 
jelentette.tchát a MAOE a gyűjtés legkülönbözőbb ágaival és a sporttal egyaránt 
foglalkozott,ugyanakkor filatcliai és parafllaléliai osztálya is volt Ezt a szerteágazó 
tevékenységet szemlélteti az első, még 1913-ban kiadott kisivük /lábra,színe leketc.czért itt 
a szöveg alatt mulatom beV
A másik bélyeggyűjtő csoportosulás a Propagandabélyeggyüjtők Társasága, amely korábban 
az IPU budapesti csoportja volt Megalakulásuk első évfordulójára adták ki első alkalmi 
bélyegüket 1914-ben. /2,ábra/
A harmadik bélyeggyűjtő csoportosulás, amely már nevében is viseli a direkt gyűjtési ágat.az 
Klsö Magyar Alkalmibélyeggyüjtö Egyesület ,1913 decemberében alakult Első kiadványukat 
mutatja a 3 ábra bélyegsora.
E három szervezetnek mintegy száz tagja volt/Tisztségviselői között -m int már irtam- 
okmánybélyeggyüjtő nagyjaink is gyakorta előfordultak, akik mindkét területen igazi profik 
voltaklKözülük e terület legismertebb művelője Rampacher Pál törvényszéki b itó  volt, akit 
méltán nevezhetünk a gyűjtési ág Pápájának!
Bélyegkereskedés nélkül a bélyegygüjtés halálra van Ítélve, ezért kell említést tennem- a 
közel 4-5000 gyűjtőt kiszolgáló két kereskedőről. Az. egyik Kókai Lajos antikvárius - az 
ELMA alapítót agj a -jogosan hirdette, hogy ö az egyetlen levél záró bélyeg kereskedő, mármint 
a fővárosban A nagy vidéki városok közül Urai János mérnök Aradon nyitott levélzáró 
bélyegkereskedést Saját reklámbélyegkiadásuk közül mutatom be az alábbi négy

rekíámbélycgcL melyeket a Balázs féle 
katalógus" K’1 jelzéssel hoz /4-5 ábrák/ 
/Folytatás a következő számban./
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MABÉOSz Okmány' és Illetékbélyeg Gyűjtök Szakosztálya 
Levélcím; MABÉOSz 1378 Budapest, Pf. 4
Computeres hálózati cim: www geocities.com/TheTropics/Shores/9362/ 
illetve: www.mavinformatika.hu/mabeosz
Szerkesztőség címe Gulyás László, 1525 Budapest P f 17, vagy e-mail gula@chemres.hu
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK-AKKL 8,11 
1525 Budapest, Pf. 17,

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7900/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gu la@ cbcm re$ .hu  amelyet 
számitógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérést lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:
-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak 
minél előbb, hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre 
is, ha az újság kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna 
-Kérjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni 
érdemes bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási 
célból bocsássák rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és 
természetesen a rendelkezésre bocsátott anyagokat teljes gondossággal kezeljük, 
tulajdonosaiknak visszajuttatjuk
-Kisérjék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállitásokra 
vonatkozó híreket, információkat! Kéijük tekintsék meg, látogassák a filatelista 
eseményeket!
-A  M ABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is 
nyitott a nagyvilágra, az  érdeklődők a http://www.mavinfonnatika.hu/mabeosz/ címen 
tekinthetik meg a Szövetség legújabb inform ációit
-E lőző lapszámunk mellékleteként megtalálták a “N yilatkozatot” , amely az űj címlista 
elkészítéséhez szükséges. Sajnos eddig még elég kevesen küldték  e f  igy mostani 
számunkban nem tudjuk mellékletként közreadni a cím listát, amelyet egyébként csak a 
szakosztályon belül, tagjainknak bocsátjuk rendelkezésére, külső betekintésre csak 
külön eljárás keretén belül lehet mód.
Felhívjuk tagjaink figyelm ét  ̂ hogy a  tag o k  egym ás közötti jo b b  
m eg ism e résé t szo lg á ln á , ha a v á lasz leve lükhöz  c sa to ln á n a k  egy 4X4 cm -es 
ig azo lv án y k ép e t (ha  leh e tn e  színesben), hogy  Ö sszeállíthassunk egy 
szakosztály i ta b ló k é p e t!  Kérjük, hogy aki m ég nem küldte el, ham arosan 
pótolja!

Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal 
és észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap 
szerkesztéséhez nyújtott segítséget mindenkinek előre is köszönjük!
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Burján Andor

Egyházi kiadású illetékbélyegek

Az okmánybélyeg mellett jó pár éve foglalkozom a korai bélyegkiállítások alkalmi 
bélyegeinek gyűjtésével is. Mint az általában lenni szokott —ha egy terület gyűjtésénél már 
nehézségek adódnak—, akkor az ember bővíti a területét, hogy ismét hozzájuthasson újabb, 
számára eddig ismeretlen bélyegekhez.
így történt, hogy a posta-, az okmánybélyeg területen túl már az egész alkalmibélyeg 
területtel, levélzárókkal és pecsétbélyegekkel is foglalkozom. Amikor 2000-ben megjelent 
Balázs Károly: Magyar Levélzáró és Parafítatéliaí Bélyegek című munkája, azonnal 
megvettem, hogy legyen további vezérfonalam e gyűjtési területről is. Azért ívom, hogy 
további, mert erről a területről, szintén az O tollából megjelent már egy korábbi -1996-os- 
könyv, mely a magyar kiállítási levélzáró bélyegeket próbálta katalogizálni.
A 2000-ben megjelent vaskos mű (550 oldal!) magába foglalja az előző könyv egy részét is, 
tehát így gyakorlatilag a posta- és az okmánybélyeg területén túl fellelhető benne a talán 
teljes, ma még a “parafilatéliához” tartozó bélyeg.
Ennek a katalógusnak lapozgatása, forgatása, jelölgetése közben csak most figyeltem fel a 
katalógus 298. oldalán írt kővetkező szövegre:

Egyházi kiadású illetékbélyegek

Talán azért kerülte el a figyelmemet, mert a katalógus szövege döntően angol nyelven 
íródott és csak zárójelben van benne a bélyegképre magyar szöveg.

A 407-es sorszámmal jelzett fejezet három kiadást ismertet:

-  407.01 SANCTUS LADISLAUS DIOCESIS MAGNOVARADIENSIS L
(Szt. László arcképe)
30X40 mm-es bélyegkép, perforálva, sárgás papíron barna színnel /1940/
R jelzéssel!

-  407.02 DIOCESIS WESPRIMIENSIS
(A püspökség védszentje Szt. Anna)
30X40 mm-es bélyegkép, perforált és dombornyomással /1946/
1 /Forint/ zöld
2 /Forint/ vörös 
5 /Forint/ barnás
10 /Forint/ kék színben.

Lábjegyzetben hozza a szerző, hogy a dombomyomású bélyeg, valamint okmányon 
egyaránt ritkaságnak számít, tehát jelzése R!

-407.03
(A püspökség védszentje Szt. Mór)
25X35 mm-es bélyegkép fehér papíron vörös szinben /194 /

A szerző értékszámokat nem közöl, gyűjteményemben található a színes 
fénymásolaton bemutatott három érték: 1, 2 és 5 Ft

SzK
DIOCESIS QUTNQUEECCLESIENS1S*

SzK
* A lapban eredetileg közöltektől eltérően, a 407.03 kiadás bélyegképén a felirat helyesen: „DIOCESIS QUTNQUEECCLESIENSIS”.  A kiadás éve a Balázs katalógusból vett, eredetileg közölt 1946-tal szemben helyesen: 1949. A sorozat egy 10.- Ft-os címletének létezésére a cik megjelenése után derült fény.

SzK
, melyhez egy ismeretlen

SzK
színű 10 Ft os címlet is tartozik.

SzK
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Most, már a fentiek birtokában próbáltam ezen egyházi kiadású illetékbélyegekről 
ismereteimet tovább bővíteni és leveleket írtam:

-  Római Katholikus Püspöki Levéltár, Nagyvárad
-  Veszprémi Érseki Levéltár
-  Bakonybéli Szent Mauritius Monostor perjelje, majd válaszlevele után, ajánlására:
-  Pécsi Püspöki Levéltár

Egyelőre Rajczi Pál ugodi plébános úr válaszolt -ak i mint írja - ‘'50 éve fertőzött a fílatélia 
vírusával” . A leveléből a következőket tudtam meg:

1947 decem ber 30-án jelent meg Bánáss László püspök rendeleté, mely bevezeti az 
egyházmegyei illetékbélyeget. Szent Anna, a nevezett egyházmegye védőszentje, ezért 
került képe a bélyegre.

A tervező: H a u sv a te r  M . Veronika ciszterci nővér volt, a bakonyboldogasszonyi zárda 
tagja (1911-2000)

Elsőnek az 1, 2 és 5 Ft-os címletek jelentek meg, később -valószínű az infláció m iatt- a 
10 és 20 Ft-os is. Ugyancsak a későbbiek terméke az í és 2 Ft-os érték, amelynek a képe 
dombomyomású és a színe is e lté r Én teszem hozzá, hogy egyikének a mérete is, az első 
kiadáshoz képest.

írja tovább: “Aztán kezembe került még egy változatban a 2 Ft-os. Ebből öszesen egy 
darabot Vettem” , am it szintén eVkvűdott részemre. E z utóbbit kérésére fénymásoVás után 
vissza is küldtem. M ég egy lényeges elem a leveléből: valam ennyi cím letet 100-as ivekben 
nyom ták, pé ldányszám uk nem  ismert! Leveléhez mellékelt még két iratrészletet a bélyegek 
felhasználásának bemutatására.

A színes oldalon illusztrálom mindhárom bélyegkiadást, a nagyváradii-t csak a katalógus 
CD 'RO M -járól vett képpel tudom még bemutatni. Cikkem írása közben kaptam választ 
Nagyváradról, m elyben közük, hogy a püspökség levéltárát államosították és elvették, 
maradék levéltári anyaguk csak frissebb iratokat tartalmaz. Levelükből kiderül, hogy ismét 
egy bélyeggyűjtővel hozott össze a jó  sors!

Közlöm m ég a “Veszprémegyházmegyei Hatóság 10. számú köriraf’-át teljes 
terjedelmében tanulmányozás céljából. Természetesen, ha a harmadik levelemre is választ 
kapok, akkor remélem a következő lapszámunkban ismertethetem az újabb fejleményeket.

Cikkem írásával kapcsolatos célom, hogy szakmai közönségünk, szakosztályi tagjaink 
kőiében vélem ényt kérjek arról, hogy felvegyük-e ezeket az egyházi kiadású 
illetékbélyegeket készülő -nem  tudom, ma még fogalmazhatok-e így- katalógusunkba!?

Folytatása következik!
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Veszprémegyházmegyei Hatóság Körirata.

10. szám Veszprém, 1947. december 30.

Egyházmegyei illeték-bélyeg bevezetése. Az egyházmegyei 
központi hivatalok fenntartása a növekedő követelmények mellett mindig 
nagyobb gondot okoz. A szükséges anyagiak biztosítására olyan módot 
választottam, amely Tisztelendő Papjaim megterhelésével nem jár, de 
lelkiismeretes keresztülvitele esetében hathatós segítséget jelent. Ezért 
adattam ki az egyházmegyei illetékbélyeget és annak kőtelező használatát 
1948, évi január 1-vel előírom,

A bélyeg Szent Anna Asszonyt leányával a boldogságos Szűzzel 
ábrázolja egészen modern kivitelben. Felirata baloldalt: Dioecesis 
Wesprimiensis, a kép alatt: St. Anna Patrona. A jobb felső sarokban az 
értékjelzés. Három színben készült: Zöld (1 forint), piros (2 forint), 
őzbama (5 forint). A képet a Regina Mundi bakonyboldogasszonyi 
cisztercita zárda egyik művésznő apácája rajzolta. A bélyeg az állami 
nyomdában készült és igen tetszetős.

1./ A bélyeget kötelezően kell használni:
a ./Az összes házassági felmentési dijak levonásánál. Az előírt 

taxának megfelelő értékű bélyeget kell a kérvényre felragasztani. A 
bélyegek lepecsételését hivatalom végzi. Tehát a jövőben sem 
postabélyeget mellékelni, sem a taxát postautalványon vagy befizetési 
lapon elküldeni nem kell, hanem kötelező az egyházmegyei bélyeg 
föl ragasztása.

b J  Anyakönyvi kivonatok bélyegilletéke. Minden1 a felek 
kérelmére kiállított ányakönyvi kivonatra (keresztlevél, házasságlevél, 
stb.) I forintos egyházmegyei illetékbélyeg ragasztandó. Ezt a bélyeget a 
kiállító hivatal vagy átírja vagy pecsétjével lepecsételi, Az így előírt és 
bélyegben lerovandó illetéken kívül természetesen továbbra is érvényben 
marad a kiállítási díj, amely változatlanul a plébánost illeti. Ez az illeték 
lerovandó akkor is, amikor a felek névváltozás, törvényesítés, stb. 
bevezetését kérik és anyakönyvi kivonatok mellékelendők. Ahány 
anyakönyvi kivonat kiállítására sor kerül, annyiszor 1 forintos bélyeget 
kell az egyes kivonatokra felragasztani. Családi-értesítő kiállítása
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alkalmával 2 forint illetékbélyegben lerovandó (felragasztandó). Minden 
további feljegyzés alkalmával 1 forint a bélyegilleték. Amennyiben olyan 
anyakönyvi kivonat kiállítására kerül sor, melyet állami okmánybélyeggel 
kell ellátni; az egyházmegyei illetékbélyeg a pecsét szokásos helye mellé 
ragasztandó úgy, hogy a pecsét egyúttal a bélyeget is érintse és így 
lepecsételje.

c./ A? Fpyháyhatósáetól kért másolatok illetéke.
Anyakönyvi kivonatok kiállításának és hitelesítésének illetéke-ha azt az 
Egyházhatóság végzi-8 forint, mely összeg lerovását a felragasztott 
bélyegek igazolják. Egyéb-másolatok kiadása alkalmával a hitelesítési, 
illetve bizonylatoknál kiállítási díj 6 forint. A lerovást a felragasztott 
bélyeg igazolja. Itt tehát a díjat a kérelemmel egyidejűleg az Alapítványi 
Pénztár 42.543 sz. csekkszámlájára ̂ bélyeg-illeték” jelzéssel kell 
elküldeni és a feladást igazoló szelvényt a kérelemhez csatolni.

2 J  A bélyeg beszerzése. Az egyes plébániahivatalok lehetőleg az 
előrelátható egész évi szükségletet egyenesen áz Egyházmegyei 
Hivataltól rendelik, pontosan megírva, hogy milyen értékből mennyit 
kémek. Az ellenértékét a templompénztár terhére egyidejűleg be kell 
küldeni az Alapítványi Pénztár 42.543 sz. csekkszámlájára „bélyeg” 
jelzéssel. A bélyeg elhasználása mérvében visszatérül a kiadott összeg a 
templompénztámak.

Az évi szükséglet számításánál számba kell venni azon iratokat, 
melyeket a jelen rendelkezés értelmében bélyeggel kellett volna ellátnia; 
ezek összegéből kiszámíthatja, hogy az 1948. évben kb. mennyi és milyen 
fajta bélyegre lesz szüksége.

3- Ellenőrzés. A bélyeg rendelése és kezelése, a díjak lerovása és 
anyakönyvi kivonatok felülbélyegzése az esperesi vizsgálat tárgya.

Amennyiben bármelyik plébános másik plébániától bélyeg nélkül 
fogad el olyan okmányt, melyre az köteles lett volna bélyeget tenni, ezen 
cselekedetével az okmány felbélyegzésével felelősséget magára vette és 
az okmányról hiányzó bélyeg ellenértékét köteles megtéríteni.

Kérem Tisztelendő Papjaimat, hajtsák végre lelkiismeretesen 
elgondolásomat és rendelkezésemet. Nemcsak a központon, hanem 
önmagukon is segítenek. A bélyegek szigorú számadás tárgyai.
Hivatalom is köteles minden egyes bélyegről elszámolni.
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Irodadíjak uiabb szabályozása. 1948. évi január hó l-vel a 
következő irodadíjak lépnek életbe:

1./ Házassági felmentések.
Hirdetés alóli felmentés 10-15-20 forint.
Kisebb fokú akadályok 10-15-20 forint 
Nagyfokú akadályok 15-30-60 forint.

2 J  Anyakönyvi kivonatok.
Egyszerű anyakönyvi kivonat 5 forint (plébánosé) és 1 forint egyhm. -

bélyegilleték

Akvi bizonylat személyenként 3 forint „ 1 forint „
Családi-értesítő 3 forint „ 2 forint „ „
A kiszállításkor utána 1 forint „ 1 forint „ „
Jegyesek hirdetésére bizonylat 2 forint „ 1 forint „ „
Szentszéki díjak, könyvbírálati díj az 1946. évi V. körlevélben (29. 
oldalon) közöltek szerint.
Egyházhatóság másolási díja oldalanként 6 forint.
Böki fegyelem 1948. évben. Már most jelzem, hogy az új esztendőben 
megtartóztatást napok (húseledel tilos): az év minden péntekre, kivéve ha 
parancsolt ünnep esnék reá.

Böjti és egyúttal megtartóztatási napok (hűseledel tilos és csak 
napi egyszeri jól lakás megengedve): hamvazó szerda és nagypéntek. 
Pamutszövet akció. A minisztérium minden szervezett állásban működő
papom számára 1 darab 4 m textiláru vásárlására jogosító jegyet 
engedélyezett. Akik igényt tartanak erre, saját kezűleg aláírt átvételi 
elismervényt küldjenek és 40 fillér kezelési költséget postabétyegben.

Az állami fizetésű hitoktatók a textiljegyet az iskolaigazgatók 
útján, a többiek az Egyházhatóság útján (tehát a hitoktató nők is) kapják.

Egy személy csak egy igazolványt kaphat.

f  László s.k, 
püspök
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Tíz évesek vagyunk!
Idén ünnepeljük, ünnepeltük Szakosztályunk fennállásának tizedik évfordulóját! A fogalmazás 
kettőssége nem véletlen, hiszen még tavasszal, Ünnepi Közgyűlésünkön vette kezdetét a 
megemlékezés és most, ezévi utolsó lapszámunkban szeretnénk összegezni mind annyi mik számára 
azokat a gondolatokat, amelyeket évfordulónk kapcsán most olvasóink elé tárhatunk.
A legfontosabb megállapítás, hogy a sikerért tenni kell. A Szakosztály választott vezetőinek és 
tagságunknak egyaránt. Elsősorban megköszönve azt az áldozatos munkát, amely az elmúlt években 
folyamatosan javította tevékenységünk színvonalát, megalapozta elismertségünket és elfogadtatta az 
okmány- és illetékbélyegek gyűjtői megbecsülését. Nagyon jelentős erőfeszítéseket tettünk gyűjtési 
területünk elfogadottságának kimunkálásában, igyekeztünk minél szélesebb nyilvánosságot teremteni 
szakosztályi, gyűjtési tevékenységünk, az illetékbélyegek nemzetközi meg- és elismertségének 
kialakításához.
Sajnos, már nagyon sokan hiányoznak sorainkból, akik megalapozták hírnevünket és alapvetően 
hozzájárultak ahhoz, hogy szakmai közösségünk ma méltán építhet ezekre a jó alapokra.
Ünnepi Közgyűlésünkön így fqet hajthattunk és megemlékezhettünk fölük, s emlékivünkkel méltó 
helyükre emelhettük mindannyiukat.
Jelenünket már két éve összekapcsolja millenniumi megemlékezések formájában is szakosztályi 
elnökünk Burján Andor, akinek vehemens szervezőkészsége valamint nem kevés áldozatvállalása 
számos jelentős újdonságot hozott tevékenységünkben és nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy 
ünnepünk valóban ünnepélyessé, lapunk megjelenése pedig a szó szoros értelmében színesebbé 
váljon, Közgyűlésünk igazi ünnepélyességét is Ó adta meg, rendezvényünk azt hiszem sokáig 
emlékezetes marad mind a megjelent tagjaink, mind Szövetségünk vezetői számára, áktk szintén 
megtisztelték jelenlétükkel összejövetelünket, tagságunk aktív és eredményes tagjait részben 
szakosztályi elnöki és részben MABÉOSZ elnöki elismerésekben részesítve!
Minden mégjelent tag és vendég megkapta az erre az alkalomra készült emléklapot, melyet előző 
lapszámunk címoldalán bemutattunk. Szakosztályi emblémánknak megfelelő képes levelezőlapunkat 
minden ott jelenlévő tagunk arany kézitollal ellátott aláírásával most másolatban eljuttatunk minden 
közgyűlési résztvevőnknek. Azt gondoljuk, jelenlétüket méltó emlékekkel tehetjük maradóvá!

Ilyen alkalmak esetén illik pár szóval méltatni az elmúlt időszakot:
A mögöttünk álló tiz év a statisztika tükrében így mutat, amelyet az "OKMÁNYBÉLYEG’" 
közlönyünk és periodikánk áttekintése során megfogalmazott elnöki beszámolójában Burján Andor:

• Összesen 105 nagyobb cikk jelent meg újságunkban a szerzőktől és itt a nagyobb cikkeket 
emelném kj főképp, melyek az okmány- é$ illetékbélyeg filatéíia területével foglalkoznak,

• 97 kisebb cikk jelent meg a tiz év alatt, szintén az előző tartalommal, de csak kommentálva a 
témát.

• A “Hírek” rovatunkban 81 észrevétel jelent meg, míg a bibliográfiát témát 9 cikk érintette, a 
katalógusban fellelhető hibákat 10 cikk javította és kétszer jelent meg a tiz év alatt egyre bővülő 
címjegyzékünk.

Sajnos, mint említettük, az elmúlt években 14 gyujtőtársunktól kellett végső búcsút vennünk, 
jubileumi Közgyűlésünkön róluk 14 csengőhang megszólaltatásával emlékeztünk kegyelettel.
Az 1998-as és 2000-es emlékív kiadásunkkal teremtettük meg azt a lehetőséget, hogy újságunkat 
színes borítóval és belső színes illusztrációkkal tudtuk tagjaink kezeihez juttatni.
A Budapest Székesfőváros egyesítésének 125. évfordulójára kiadott emlékívünk alapváltozatához 
hasonlóan a millenniumi kiadványunk alapváltozatát is minden tagunk megkapta a Közlönnyel 
együtt. Itt említjük meg, hogy a fentiekben írottakat is figyelembe véve emlekív kiadásaink 
gyakorlatilag Csak ajándék módjára jutnak gyűjtőtársaink kezeibe, a szükséges minimális 
példányszámban készülnek és kereskedelmi forgalomba direkt módon nem, csak másodlagos módon
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kerülhetnek. Ennek ténye is jelentősen növeli ezeknek a kiadványoknak az értékét, tagjainknak csak 
ajánlani tudjuk, hogy megfontoltan és kellő körültekintéssel váljanak meg példányuktól, abban az 
esetben, ha erre valamilyen kényszerű okuk van. Jelenlegi értékük több tízezer forintos 
nagyságrendben mozog. Mivel ez nem dömping cikk és ritkábban, alkalmilag készülnek emlékíveink, 
remény van arra, hogy értéküket a jövőben is őrzik, anyagi lehetőséget adva lapunk további 
csinosításához.
Az igen csekély példányszámban készült vágott emlékívet és annak fogazott változatait elsősorban 
külön ajándékozási célra használunk fel és másodsorban aura, hogy aukción történő eladásából 
tudjuk továbbiakban is színes lapszámaink előállítási költségét fedezni. Visnyovszki Gábor 
lapkészítésünkkel összefüggő felajánlásáról szőlő hírről előző lapszámunkban közöltünk felhívást.
A jutalmazásról szólva említjük, hogy ünnepi Közgyűlésünk rangos eseménye volt, amikor Burján 
Andor elnök átnyújtotta ajándékozásra szánt emlékív és ünnepi kiadványaink példányait tevékeny 
gyűjtőtársainknak:

Nagy József részére irodalmi tevékenységéért 
Kernács György és
Zentai János nemzetközi és hazai kiállítási gyűjteményi eredményeiért 
Jónás László hozzájárulásáért, hogy közgyűlést lapszámunk létrejöhessen

A Szövetség részéről eddigi tevékenységük elismeréseként Kurdics Sándor elnök nyújtotta át 
ajándékait:

B urján  Andor, Gulyás László és Pohánka Iván gyűjt öt ársak részére,
Szűcs Károly gyűjtőtársunk pedig honlapteremtő munkájáért 
vehetett át szövetségi elismerést.

Itt jegyezzük meg, hogy szakosztályi honlapunk megelőzte a Szövetség saját honlapjának 
elkészültét, s talán nem kevésbé ennek referenciája alapján készíttette d  gyűjtőtársunkkal a 
MABÉOSZ saját computeres honlapját, amelynek fő gondozója is egyúttal SzQcs Károly 
gyűjtőtársunk.

Burján Andor adta át Kurdics Sándor elnök és Kolozsvári Géza igazgató részére ajándékát a 
Szövetség szakosztályunknak nyújtott széles körű támogatásáért.
Szakosztályi titkárunk képviseli elnökünk írásos meghatalmazásával a Szakosztályt a MABÉOSZ 
hivatalos rendezvényein, a közgyűléseken. Neki és Czirók Dénesnek köszönhető, hogy közgyűlési 
képviseletünk lehetőségét a szövetségi küldöttközgyűlés alapszabályba foglalta, így szavazatunkkal 
érdemi részt vállalunk a Szövetség működésében és képviseletünk a legmagasabb fórumokon 
biztosított. Mindannyiunk közös és, érdemi eredménye ölt testet Szövetségünk hathatós segítségének 
elismerésével.

Természetesen az idei év eredményes gyűjtői elismerése sem maradhat el, hiszen gyújtó társaink, 
élükön Kernács Györggyel, szép és jelentős sikereket értek el nagy nemzetközi kiállításokon.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy tagjaink sorában G ary S. Ryan úr szakmai tekintélye 
alapján és komoly munkájával elérte gyűjtői társadalmunk, hogy FTP kiállításokon az 
okmány bélyegek önálló kiállítási osztályban szerepelhetnek.
Fontos és megfelelő eredményességünk záloga, hogy Voloncs G ábor tagtársunk gondozásában új 
fejezettel bővült a Magyar Bélyegek Árjegyzéke az “MBA”, amely azóta Magyar Posta és 
Illetékbélyeg Katalógus, azaz “MPIK” néven megjelenő, immár “multimédia” katalógus, CD-ROM 
mellékletével és nagyon szép színes képanyagával szintén az illetékbélyegek meg- és elismertségén 
fáradozik.
A közgyűlést megelőző időszak komoly eseménye volt a londoni világkiállítás, amelyen három 
gyűjtemény is szerepelt. Kernács György ötlete volt, hogy a közgyűlés ideje alatt a három kiállítási
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anyag kerüljön bemutatásra, amely igen hasznos kezdeményezésnek bizonyult és nagy sikert aratott. 
A jövőre tekintve is hasznos, hiszen ilyen kis bemutatkozásokkal tudjuk színvonalas összejövetellé 
varázsolni a közgyűlést is.
Így láthattuk Burján Andor városi okmány-, ezüstözött bronz, Kemács György budapesti okmány-, 
ezüstérmes és Zentai János Lombard-Velencei okmánybélyeg ezüstözött bronz érmes, a londoni 
kiállításon szerepelt gyűjteményeit. Bemutatásra kerültek emiékivkiadásainkkal összefüggő 
bemutatóanyagok és. Alptörténeti dokumentumok* kiállítási eredmények érmei, oklevelei. !
Talán közgyűlési inspiráció volt a nyári rendezvény Bólyban, ahol Montenuovo herceg emlékezetére, 
gyűjteménye fennmaradt ápolása kapcsán Szűcs Károly gyűjtőtársunk szervezett komoly visszhangot 
kiváltó gyűjtemény bemutatót. Tervezzük következő közgyűlésünkön ennek bemutatását.
Jubileumi közgyűlésünk hangulatát szeretnénk pár ott készült fotóval is illusztrálni, egyben 
megemlíteni, hogy összejövetelünket családias vendéglátással tette még emlékezetesebbé elnökünk, 
amiért külön, utólag is köszönet! Aid részese volt, részese lehetett tízéves évfordulónkat ünneplő 
Közgyűlésünknek, úgy érzem felejthetetlen élménnyel lehetett gazdagabb. Sok hasonló élményt és 
további sikereket szeretnénk ldvájmi szakosztályunk minden tagjának a jövőben is!
Sajnos jelenleg nem sikerűit megvalósítani nagy tervünket, hogy a közgyűlési asztalra lehessük az 
elkészült javított és bővített “Flódertr Katalógust”, amelynek elkészítéséhez nem volt elegendőn 
ráfordítható idő, ennek elkészülést időpontja későbbre tolódik. A tagságnak nemcsak a türelmét, de 
további hathatős segítségét is várjuk, szeretnénk, ha ehhez a munkához minél többen és minő több 
feldolgozható információval járulnának hozzá. Egyúttal a Szövetség is jelezte segítő hozzájárulását 
kézikönyvünk, speciálkatalógusunk elkészítéséhez.

Vízjel illusztrációk “A magyar állami 
okirati illetékbélyegek 

néhány vízjelkülőnlegessége I I” cikkhez

5, ábrm; Az Arsrlalpaplerfabrlk SchlSglmöhlo 
papírokban fellelbet# vízjelek
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A magyar állami okirati illetékbélyegek néhány vízjelkülönlegessége
II.

Cikkünk előző részéből említést tettünk számos érdekes, a vízjeleket érintő és leginkább az 
illetékbélyegeinknél fellelhető különlegességről. Sajnos a terjedelem és néha a szerkesztés 
"kisördöge” is megbújik lapunkban, így a hivatkozott ábrákat, csak a dkk mostani, második részében 
tudjuk közkinccsé tömi.

1- ábra: A* 1873>aa kiadás vízjelei

1 t u t i m  i  y  t u t i

NT ó FORINT l

l/DA IP7 AD l/D A IP7AE m o T K T T  A r n oA
2. ábra: Az 1876-u kiadás vízjelei (A vízjduee&Jyek jól megfigyelhetők)

kr 0 kr
3. ábra: Az I. vízjel (Itt láthatók azok a méretkülönbségek, amelyek alapján a 
krajcárra illetékbélyegeknél megkülönböztethető az 1881-es, az 1887-es és a 
későbbi kiállások egymástól), és a Finn címletek vízjele, amely szintén két féle 
nyolcuSg méretben utálható. /41,5 mm ill 47X42 mm oldalhosszúságú/

<C
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c
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Külön szeretném bemutatni az osztrák pénzügyi igazgatás 1854-1867 közötti bélyegeinek vízjeleit, 
részben azért, mert a Flóderer katalógusban egyrészt eléggé nehezen felismerhet6 részletességű 
ábrák vannak, másrészt adott méret különbségekre, vízjel betű típusokra nézve sincs kellő 
illusztráció a megfelelő helyen.
Az 1854-1856 közötti időszakban a J. Reichle papírgyár papirosain készült bélyegek vízjelei 
(4. ábra), és az 1856-58 között használt Árarialpapierfabrik Schlöglmühle papírokban fellelhető 
vízjelek (5. ábra) két-két főtípusával találkozhatunk. Sajnos nagyban nehezíti kutatásukat és 
rekonstrukcióikat, hogy ezek a vízjelek csak a papíriv egy részére terjednek, így amint a méreteiben 
arányos bélyeg-kontúr mutatja, egyes részleteket fedezhetünk fel csupán a vízjelből, ártól nem is 
beszélve, hogy nagyobb bélyeg- összefüggések; fvrekonstmkáók sem állnak rendelkezésre kutatási 
célra. A leírtak alapján ezért különösen szerencsés lenne, ha mindenki szétnézne gyűjteményében és 
jelezné a katalógus szerkesztő bizottságának észrevételeit, hiszen a magángyűjtemények számos 
értékes információt rejtenek, rejthetnek, amelyet csak akkor tehetünk közkinccsé, ha arról 
tudomásunk van! Itt egyébként egy eléggé akut és nehezen magyarázható problémával állunk 
szemben, s találkozhatunk lépteo-nyomon, mégpedig azzal, hogy a sok-sok évnyi-évtizednyi 
gyűjtőmunkával felhalmozott bélyeggyűjtemények szakmai értékei, az egyben lévő anyagban rejlő és 
abból kitermelhető információk tűnnek el nyomtalanul azzal, hogy egyrészt nem (vagy nem eléggé) 
dokumentálták Írásban a gyűjtőik, másrészt a hagyatékként piacra kerülő tételek is -tisztelet a 
kivételnek- úgy kerülnek felbontásra, felbomlásra, hogy nem kerülnek regisztrálásra a felhalmozott 
anyagban rejlő (és. a csak még együtt lévőből kihámozható!) tudományos értékek. így a szétszórt 
“puzzle”-* is lényegesen nehezebb összerakni, hát még ha a darabok egy része is hiányzik! Sok és 
számos nehézséget megspórolhattunk volna már eddig is, ha erre kellő figyelmet lehetne, lehetett 
volna fordftam. De sajnos érvek és ésszerűségek töbször inkább csak vereséget szenvednek más 
célszerüségü megfontolások alapján. Nagyon fontos lenne, ha gyűjtőink többségére az lenne a 
jellemző, hogy gyűjtőmunkája során tapasztalt megfigyeléseit, észrevételeit folyamatosan 
dokumentálná és gyűjteményének gyűjtési szempontjait is rögzítené, hátha ennek birtokában 
előnyösebb helyzetet teremthet úgy a piád értéke, mint a kutatások számára. Talán nem felesleges 
kérés mindez, még akkor sem, ha azt adott esetben a gyűjtő a saját előnyére szeretné kihasználni.
A hatodik ábrán az 1864-ben megjelenő STEMPEL-MARKEN Egyptíen (“egyiptomi”) betű típusú 
vígéi részletét és méretarányait lehet tanulmányozni. Ez a vízjel a nyomdai íven egyszer fordul elő, 
de szerencsére elég sok olyan bélyeg található a gyűjteményekben, amelyek egész betűket, közöket 
és részleteket tartalmaznak, Így ezzel szélesebb gyűjtői körben lehet találkozni, vizsgálódni.
Az M betűk vizsgálatát segíti külön ábrarészletünk, amelynek számozásai alapján a'Monarchia idején 
nálunk alkalmazott osztrák bélyegeken csak az első négy (1-4 sorszámú) típus fordul elő.
Igyekszünk a továbbiakban is figyelemre érdemes Írásokat közölni illetékbélyegeink vígeleiről, ehhez 
itt is szeretném minden érdeklődőnk segítségét kérni, hogy megállapításaikat, észrevételeiket 
juttassák el részemre, hogy beépíthessük az újabb mozaikkockákat a helyükre1

1 /  /

6. Alim: A STEMFEL-MARKEN 'írjei jélteiazfi részletei
-----?$
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Közgyűlés T02
Ismét elérkezett az idő, hogy tagságunkat meghívjuk szokásos évi Közgyűlésünkre, melyet

2002. március 23-án 10k-i kezdettel tartunk a MABÉOSz Székhazában

Budapest, VI., Vörösmarty u. 65. alatt, a II. em. Könyvtárban

Az előttünk álló és soron következő Közgyűlés feladata lesz egyúttal Szakosztályunk 
vezetőségének megújítása is, mert a mandátumuk lejárt.
Kéijük tagjainkat, hogy a választás sikeres lebonyolítása érdekében minél többen 
jelenjenek meg személyesen Közgyűlésünkön, jelöléseikkel és szavazataikkal 
teremtsék meg Szakosztályunk további működésének lehetőségét!
Természetesen akik személyesen nem tudnak eljönni a Közgyűlésre, számukra is 
nyitva áll a lehetőség, hogy szavazataikkal véleményüket nyilváníthassák. Ehhez csak 
azt kéijük mindezen tagtársainktól, hogy szavazatukat külön zárt borítékban juttassák 
el, a címoldalon jól láthatóan "Szavazás Okmány" megjelöléssel a Szövetség címére:

MABÉOSz 1387 Bp. Pf. 4 legkésőbb március 18-ig!

Napirend

L Elnöki megnyitó
2. Titkári beszámoló az előző évi működésről és Szerkesztői beszámoló az 

Okmánybélyeg c. periodikáról
3. Vita a Beszámolók felett
4. Nyílt szavazás a Beszámolókról
5. Szavazatszedő Bizottság választása, régi vezetőség lemondása
6. Szünet, amely alatt megtörténik az új tisztségviselőkre való szavazás és az 

eredmény kiértékelése
7. A Szavazatszedő Bizottság ismerteti a választás eredményét
8. A megválasztott Elnök, titkár és vezetőségi tag bemutatkozása
9. A Közgyűlés hivatalos részének zárása és egyéb megbeszélnivalók

Új ötletünkkel is meglepjük résztvevő szakosztályi tagjainkat:

TOMBOLA húzás lesz! Értékes ajándékkal!

A Közgyűlés záróakkordjaként szokásaink szerint immár hagyományos országos 
cserenap lesz és kötetlen eszmecserére ekkor nyílik majd alkalom, valamint a házi 
kiállítás megtekintésére is.
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Belgica 2001
Egy kiállítási anyag képzeletbeli születésétől a megvalósításig

Visszaszámlálás: a nagy nap 1997. szeptember 19-e. Jubileumi Nemzetközi Kiállítás* 
Színhely: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, Budavár. M ár a hely is lenyűgöző 
számomra; a kiállítók anyagainak feldolgozása egy álom. A résztvevők: 80 kiállító 16 
országból.
A kiállítók között szerepel Szép Endrének —  aki négy társával együtt az Okmány- és 
Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztályát képviselt itt —  a Budapest város okmány bélyegei 
című anyaga is. A megnyitót én azért is vártam olyan izgatottan, mert a városi 
illetékbélyeg gyűjteményem legerősebb területe már akkor is a budapesti anyag v o lt 
Jegyzettömb, fényképezőgép; a háromnapos kiállításon való tartózkodásom szinte 
minden percét az ott szereplő anyagok tanulmányozásával töltöttem. Az Okmány- és 
Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztályának ez a kiállítás nagy sikert jelentett Egy ide 
vonatkozó idézet a Bélyegvilág 1997 novemberi számából: “...szenzáció számba ment 
ritkaságával és anyagerősségével Zentai János Lombard-Velence 1854-1866 között 
használt okmánybélyegeit bemutató gyűjteménye. Szép Endre ^Budapest város 
okmánybélyegei« című anyaga is magas színvonalú volt így mindkettő méltán érdemelt 
aranyérmet és tiszteletdíj at”.
A kiállítás után elkezdődött a nagy munka; az anyag összeválogatása, rendezgetése, 
feldolgozása. Mivel ekkor még nem rendelkeztem kellő Önbizalommal, rábeszéltem 
Hodobay A ndort a neves filatelistát, hogy segítsen anyagom előkészítésében, 
összeállításában. Célom az volt hogy első osztályú kiállításra készítsünk olyan anyagot, 
amely később a nemzetközi megmérettetést is lehetővé teszi. A munka legnehezebb 
részének elvégzése után, 1998 decemberében beneveztem a 72. Bélyegnapi Kiállításra; a 
kitűzött célt elértem: vermeik Ezzel lehetőség nyílt a rra , hogy anyagommal bármilyen 
nemzetközi kiállításon részt vehessek, amennyiben nevezésem elfogadják.
A következő állomás a londoni világkiállítás volt, melynek megrendezésére 2000 május 
22-28 között került sor. Három magyar okmánybélyeg gyűjtemény benevezését 
fogadták eh Zentai János Lombard-Velence, Burján Andor A Trianon előtti magyarság 
illetékbélyegei és Szép Endre Budapest város okmány bélyegei című anyagát. Szép 
Endre egészsége eközben megromlott: így visszalépni kényszerült. Mivel a nevezések 
már jóval korábban lezárultak, mentőövként helyette az én enyegomat ajánlották, majd 
fogadták ei.1 Az idő rövidsége miatt egy kicsit sebtében, de átrendeztem az anyagomat, 
majd amikor már befejezettnek, sikeresnek éreztem, nagyon vártam a kihívás 
pillanatát. Az eseményre, mint vérmes filatelista, anyagiakat nem számítva kiutaztam 
Czirók Dénes barátommal. A vili ágkiállítás és a rendezés lenyűgöző volt, a nagyon várt 
siker azonban számomra elm aradt Az eredmény egy soványka ezüst, egyetlen pont 
híján nagyezüst. Nem egészen három hónap múlva egy újabb hazai bemutatkozás a 
HUNPhilEX 20(H)-en: itt egy vermei I érem, amely inkább azért keserített el, mert 
megint csak egyetlen pont választott el a jobb eredménytől.

1 A kiállítás kezdetiig Szép Étidre egészsége annyira megromlott, hogy röviddel ezután elhunyt. Nagy veszteség ért 
mindannyiunkal.
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Londonban, majd itthon a HUNPhilEX 2000-en is többször győzködött Visnyovszki 
Gábor, hogy dolgozzam át az anyagom; jobb eredményt addig nem érhetek el* Akkor 
még arra  is gondoltam, hogy nem állítok ki többet. Czirók Dénes is biztatott, hogy 
igenis érdemes átdolgozni az anyagom. Ezután jött a tél, szürke, egyhangú napjaival, 
melyeket egy lelkes filatelista nem is tölthetne mással, mint kemény, szívás munkával: 
gyűjteményének újabb átdolgozásával. Közben beneveztem a belgiumi világkiállításra, 
az új évezred első nagy eseményére egy bélyeggyűjtő számára. Az anyagot elfogadták, 
így 59 kiállító ország 605 gyűjteménye között az enyém is szerepelhetett. Egy idézet 
Czirók Dénes jelentéséből, mely a Bélyegvilág 2001 szeptemberi számában jelent meg: 
“a legnagyobb meglepetést számomra Kernács György okozta 1898-1948 közötti 
budapesti illetékbélyegeivel, ugyanis egy éve még ez a gyűjtemény Londonban »csak« 
74 pontot (ezüstérem) és itt Brüsszelben már megkapta a 81 pontos vermeik (aranyozott 
ezüstérem). Két fokozatú ugrásra nagyon ritkán van csak példa a világkiállításokon, 
ami mögött nagyon szívós és tudatos munka áll.**
Hogy miért írtam te mindezeket? * Azért, hogy bátorítsam azokat a gyűjtőket, aki 
rendelkeznek megfelelő anyaggal: bátran vágjanak bele anyaguk feldolgozásába még 
akkor is, ha az elsőre nem sikerül tökéletesen. Menet közben aztán fel lehet ismerni a 
hiányosságokat, aztán pedig jöhet az átalakítás. Egy biztos mondás: ami tegnap jó volt, 
az ma m ár kevés.

Színes-képes beszámoló: Kernács György

Címlapképfinkhöz

Budapest Székesfőváros tanácsa határozatot hozott, amely szerint a törvényhatósági 
bélyegjegy készletből 9 értéket felülnyomással lát el a főváros házi nyomdájában. 
(Okmánybélyeg 1992/4-es szám) Az itt bemutatott 1 Koronás 25-ös teljes ív egy 
próbanyomat eddig ismeretlen darabja. A felülnyomás fordított állású.

cu 
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2000 m ájus London:G ary S.Ryan és Visnyovszki Gábor, két 
kiváló szaktekintély társaságában

A Brit Királyi Filatelista Társaság könyvtárszobája
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK-AKKL 8.11 
1525 Budapest, Pf. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7933/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gu la@ cbem res.hu amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársunkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:

-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak 
minél előbb, hogy a lapteijesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre 
is, ha az újság kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna 
-Kérjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni 
érdemes bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási 
célból bocsássák rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és 
természetesen a rendelkezésre bocsátott anyagokat teljes gondossággal kezeljük, 
tulajdonosaiknak visszajuttatjuk. Informatikai lehetőségeink bővítésével lehetőségünk 
van eredeti anyagok digitális formában történő számítógépes adathordozón történd 
feldolgozására tárolási céllal is úgy, hogy az eredeti anyagokra semmilyen hatása 
nincs, így a katalógus szerkesztési munkáihoz szükséges bekért anyagok biztonságát, 
érintetlenségét is teljes mértékben garantálni tudjuk.
-Kisérjék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra 
vonatkozó híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a filatelista 
eseményeket! A Szövetség nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha 
az immár csak a Szövetség hivatalos lapját a BÉLYEGVILÁG-ot rendszeresen 
megvásárolják!
-A  MABÉ0S2 saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is 
nyitott a nagyvilágra, az érdeklődők a http://www.mavmformatika.hu/mabeosz/ címen 
tekinthetik meg a Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal 
és észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap 
szerkesztéséhez nyújtott segítséget mindenkinek előre is köszönjük!
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A vésztartalék alapunkra történt befizetésekről

A Szakosztály elnökének felhívására -Közlönyünk kiadásának 
vésztartalék alapjára- az OTP-nél vezetett 11773487-60867106 számú 
számlánkra eddig, idősorrendben az alábbi befizetések történtek:

l.Visnyovszki Gábor 5000.- Ft
Z.Gidófalvi Lajos 1000.- Ft
3. Kerekes Gyula 1000.- Ft
4. Ihász Gábor 5000,- Ft
5. Szabó Jenő 5000.- Ft
6. Nagy József 1000.- Ft
7. Burján Andor 5000.-Ft
8. Kocsis József 1000.-Ft
9.Kiss Kálmán 1500.- Ft
10. Az OTP számlán nincs név1 1000.- Ft
11. Az OTP számlán nincs név 3000.- Ft
12. Kernács György 7000.-Ft

Összesen tehát: 36500.- Ft

Kérjük a jövőben befizetőket, hogy adományaikat lehetőleg az OTP- 
fiókjaiban fizessék be. Az ide névre befizetett összegek jelennek meg 
nevesítve a számlakivonaton.
A befizetők névsorát internetes honlapunkon is megjelentetjük 
Első alkalommal' Közgyűlésünkön a befizetett adományokat 
“Segélyalap bélyeggel** fogjuk nyugtázni! A távollévőknek a bélyeget 
postán fogjuk megküldeni!

Szakosztály vezetése

1 Ennek az oka, hogy postai csekkbefizetés esetén nem körük az OTP-vel a befizető nevét, ezért 
lehetőség szerint az OTP-fiókokban történő számlaszámra befizetés lehetőségével éljenek!
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Néhány különlegességet és érdekességet szeretnénk bemutatni ezen az oldalon 
Bolgár Tamás és Gulyás László gyüjtőtársnk szivességéből. Az alábbi I859*e$ 
kiadású 6kr-os értékszámának érdekes kontúros eltolódott megismétlődését és egy 
1858-as könyv nyomai os értékjelzésü eltorzult értékszámú 7 kr-os bélyeget

AZ ALÁBBI KÉT 1866-OS BÉLYEGEN VALAMI NINCS 
RENDJÉN! Kérjük küldjék el tlppjeiket* megfejtéseiket!

EZ ITT A REJTVENYFELADAT!

A bemutatott 2 db 1946-os 30 
filléres bélyeg értékszímjdzése 
feltűnően különböző árnyalatú: 
eredeti színe a baloldalinak 
sötét barnás* a jobboldali színe 
pedig ólai zöld! KI LÁTOTT 
MÁR ILYEN BÉLYEGET?

m a m s o a m M I
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A bajai városi illetékbélyegek

Baján 1917-ben jelent meg az első városi illetékbélyeg 1 Koronás címlet értékben. A bélyeg a Baján 
1831-ben született Tóth Kálmán költő szobrát ábrázolja, amely az azóta róla elnevezett téren áll. 
Tóth Kálmán az 1860-as, 1870-es években országos hírű lírikus volt, népszerűsége vetekedett 
Petőfiével. 1881-ben bekövetkezett halála után mozgalom indult egy róla készült szobor felállítására. 
A szobrot a néhány év alatt összegyűlt adományokból 1894-ben fel is állították. Ezt a szobrot 
ábrázolja az illetékbélyeg. A bélyeg kék és sárga színű, amely a város zászlajának színei.
Az ismert események miatt Baja és környéke 1918 november 13-án szerb megszállás alá került, de a 
pénznem továbbra is a Korona maradt. Ekkor egy újabb illetékbélyeget adtak ki ugyancsak 1 Korona 
névértékben, de már szerb felirattal. A bélyegen fém köriratban: MUNICIPIALAN GRAD BAJA 
(Törvényhatósági város Baja), közepén a város címere, alul J Kruna (3 Korona). Természetesen ez 
is a város színeiben készült (kék, sárga).
A megszállt területen 1920-21-ben bevezették a Dinár pénzrendszert, így a forgalomban lévő I 
Krunás (Koronás) bélyeget felülnyomták Dinár értékkel, 1/2 D, 1 D és 2 D. A szerb megszállás 1921 
augusztus 21-én ért véget, így a Dinár pénzrendszer is értékét vesztette, vele együtt a felülnyomott 
illetékbélyegek is és újra a Korona lett a fizetőeszköz, de illetékbélyegeket már nem készítettek.
A következő sorozat csak 1946-ban jelent meg Forint értékben. Ekkor a következő címleteket 
hozták forgalomba: 1, 2 és 5 Forint. A bélyeg egy színű, közepén a város címere (Ádám és Éva, az 
almafa a kígyóval). Felül BAJA THJ (Törvényhozó jogú) VÁROS, közepén a címerre nyomva a 
névérték, alul BÉLYEGDÍJA. A papír színe szerint az 1 Ft-os vörös, a 2 Ft-os sárga, az 5 Ft-os kék 
színű papíron készült.

Becherer Károly

Az Ön ajándéka a Bajai Éremtan! Egyesület kiadásában megjelent emlékivböl 
gyűjtőtársainktól: Becherer Károlytól és Hernádi Tibortól
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1 K r u n a

Eltérő
színnyomat

A legjelentősebb 
gyűjtőktől sem 
tudtam kölcsön
kérni a bemuta
táshoz a

2 Dinár
értéket !

Ái
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Burján Andor
Egyházi kiadású illetékbélyegek

Jelen cikkemet egy javítással kell kezdenem, ugyanis a 2001/4-es Közlönyünkben 
megjelent “Az egyházi kiadású illetékbélyegek” című cikkembe sajnálatos hiba 
csúszott A 407.03 kiadás bélyegképén a felirat helyesen:

DIOCESIS QUTNQUEECCLESIENS1S

(a pécsi egyházmegye latin elnevezése, védószentje Maurus Patronus azaz Szt. Mór).

A Balázs katalógusból gépiesen átvett korábbi szöveg tehát nem helyes!

Előző lapszámunkban azt írtam, hogy a Pécsi Püspöki Levéltár válaszát várom a 
407.03 számmal jelzett bélyegkiadásról
A küldött iratmásolatból azt tudtam meg, hogy a kiadás éve nem 1946, mint ahogy a 
Balázs katalógus közli, hanem 1949 és az értékek sora a 10.- Ft-al bővül, de ennek 
színét jelenleg nem tudom megadni.
A püspöki rendelet szövege a fentiekről a következő:

2261
1949

Az egyházi szükségletek fedezésére az egyenes adózás mellett szükségesnek 
látom a nem egyenes egyházi adózásnak a bevezetését is. Ezért kizárólag egyházi belső 
használatra egyházmegyei okmánybélyegeket adtam ki, amelyeknek használata folyó 
évi november hó 1-tŐl kezdődően kötelező lesz. A bélyegek a Pécsegyházmegyei 
Alapítványi Hivatalnál szerezhetők be, még pedig 1, 2, 5 és 10 forintos címletekben.

A bélyegek bevételei 100 %-ban a plébániavezetőt, illetve a lelkészt illetik meg. 
A befizetett összeget az Alapítványi Hivatalnál az illető plébánia, vagy lelkészség 
EKRA1-számlájának javára íiják, tehát az illetőnek annyival csökken az EKRA- 
tartozása.

A fent jelzett időponttólkezdve az alább felsorolt okmányokat és az 
Egyházmegyei Hatósághoz intézendő felterjesztéseket az itt jelzett összeg erejéig fel 
kell bélyegezni, melynek teljes névértékét az a hivő tartozik téríteni, akinek érdekében
az okmány, vagy felterjesztés készül:

Keresztelési, házassági, vagy halotti anyakönyvi kivonat 10.- Ft
Keresztelési bizonyítvány 2.- Ft
Keresztelési emléklap 3.- Ft
Bérmacédula 1 - Ft
Eljegyzési értesítő 2.- Ft
Hirdetési bizonyítvány 2 - Ft
Családilap 5 .-Ft
Anyakönyvi kiigazítás kérése 5.- Ft
Holttányilvánitás kérése 5 - Ft
Különélés kérése 10.- Ft
Magánügyben előteijesztett bármilyen kérelem 10.- Ft
Szentszéki ügyeket elindító előterjesztés 10 - Ft

A. bélyegilleték és taxák lerovása alól a jövőben szegénység címén sincs 
mentesség, de egészen indokolt szegénység esetében ezek a költségek a Szent Antal 
pénztárból fedezhetők

1 EKRA = Egyházmegyei Központi Rendelkezési Alap
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A magyar levélzáró bélyegek története
5. rész

A 2001/2-3. Lapszám ban írtam  ke R am pacher Pál neveti aki az 1913 
novem berében m egalakult Propagandabélyeg G yűjtő Társaság első elnöke 
volt, m ajd  később titk á ra  lett:

A T ársaság  lap jának , a „P ropaganda B élyegének  első száma 1914 ja n u á r  
30-án je len t meg. A Társaság  szervezésében kerü lt so r az első hazai 
alkalm ibélyeg kiállításra 1914 első felében. Ugyanaz a kiállítási anyag két 
helyen is szerepelt, előszűr a B udapesti Nemzetközi Vásáron, m ajd  
M iskolcon. M indkét alkalom ra k iad tak  külön bélyeget is. A színes bélyegek 
a M agyar Földrajzi Intézet R t  korszerű nyom dájában készültek. Az intézet 
igazgatója, d r. Kogutowitcz Károly, nagyon is tudatában  volt a bélyegek 
reklám értékének, ugyanakkor ő maga is lelkes tagja volt a Társaságnak. £  
két bélyeget m uta ttam  be a 2001/1 lapszám  4-5. ábráján! R am pacher Pál a 
szerzője az első m agyar alkalm ibélyeg katalógusnak, melyet folytatásokban 
a Filatéliai K u rír  1928/1-es száma közöl először.

Idézet a cikkből: „A 15 éve folyó ernyedetlen gyűjtésnek köszönhetem, hogy 
ma a legteljesebb alkalm ibélyeg gyűjtem ény birtokosa vagyok- Eltekintve 
attól, hogy ez idő a la tt körülbelül 30 kisebb-nagyobb gyűjtemény olvadt be a 
gyűjtem ényem be, m ódját ejtettem  an n ak  is, hogy Európa legnagyobb 
alkalm ibélyeg gyűjtem ényeit személyesen m egtekintsem és tanulm ányozzam .
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£  tanulmányaim alapján, de ismerve a magyar alkalmi bélyegek kiadásra 
került mennyiségeit is a magyar alkalmibélyeg értékelését bizonyos 
határozottsággal állapíthatom meg.

A kereslet és a kínálat csekély volta arra késztet, hogy az úgynevezett 
„unikumok”-!** árat csak jelzéssel adjak. Amely bélyegből bárom darabnál 
több nem ismeretes, azt „R” betűvel jelölöm.

Amidőn, e most már teljes katalógust útnak bocsátom, kötelességemnek 
tartom, hogy Európa mind azon gyűjtőjének, aki gyűjteménye kincseit 
megmutatni szives volt, ez utón fis hálás köszönetemet fejezem ki. 
Amennyiben pedig gyűjtőtársaim e bélyeggyűjtés terén útbaigazítást vagy 
tanácsot kívánnak, úgy rendelkezésűkre á llo k ”

A bélyeggyűjtő egyesületek Igen hamar ráéreztek az alkalmi bélyegekben 
rejtő reklám értékére és nem haboztak kiadóként jelentkezni ezen a 
területen. Az 1930-as évekre a saját bétyegkiadás majdhogynem 
státuszszimbólummi vált, ekkorra már alig találunk olyan fiiatéliai 
egyesületet, lett légyen az akármilyen kicsi is, amelyiknek ne lett volna saját 
alkalmi bélyege.

Ezek az egyesületi kiadványok nem csupán hagyományos alkalmi (kiállítási, 
évfordulós stb.) bélyegeket jelentettek, hanem az egyesületi összejövetelekre, 
kirándulásokra készített alkalmi bélyegeket is. Ez utóbbiak tartoznak az 
igazi „gyűjtői” bélyegek soriba, ezeket a bélyegeket oly sok szeretettel, 
humorral, néha Öniróniával tervezték és kivitelezték, hogy a nyolcvan év  
távlatából is felmelegítik a gyűjtő szivét!

A Bélyegvilág januári száma közli velünk, hogy neves filatelbta évfordulók 
lesznek 2002-ben! A 80 éves jubileumra az ad alkalmat, hogy 1922 június 13- 
án megalakult a M agyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövetsége. Az 
alakuló közgyűlésen pedig nem más, mint Vejtey Kölbig Ferenc, első 
okmánybélyeg katalógusunk társszerzője elnökölt!
Én ezért az alkalomhoz méltóan, az erre való készülés jegyében, a korai 
bélyegkiállításokat veszem sorra, tehát az erre kiadott alkalmi bélyegeket, 
ezért kicsit hosszabb a cikkem a megszokottnál!

Kezdem a 80 éve történt „Első Országos Bélyeggyűjtők Hete” 
rendezvénnyel, melyet a LEHE rendezett

Idézem az egyesületi ismertető bevezető sorait:

„Régi óhaj a volt a magyar bélyeggyűjtőknek, hogy a különböző 
egyesületekbe tömörült gyűjtők évenként egyszer, egy semleges helyen 
találkozzanak, hol az őket érdeklő ügyeket megbeszélhessék, a különböző 

donságokról tudomást szerezhessenek, adás-vételeiket lebonyolíthassák és 
jesen kedvtelésüknek élve, egy zavartalan phylatéliai hetet tölthessenek el
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szépen rendezett kiállítás, aukciók, bemutatások, felolvasások, vásár stb. 
keretében.

E régi óhaj íme valóra vált, 1922. szeptember 24-től október I-ig hazánk 
gyűjtői megtartják az

Első Országos Levélbélve^gvűitők Hetét!”

Az erre kiadott alkalmi bélyeg íven a négy évvel korábban elhunyt 
Dessewffy Miklós — az ismert filatelista—  arcképe látható, mellette a 
kiállításnak helyt adó Nemzeti Szalon és a lovas postakocsi képe zárja a so rt  
A bélyegeket Jaschik Álmos tervezte*

A LEHE kiadványa a színes ábrán bemutatott, három színben készült, 
alnyomattal, fogazottan, de hogy csemege is legyen a gyűjtőknek, kis 
példányszámban alnyomat nélkül és fogazatlanul is kiadták!

A kiállítás alkalmi bélyegzésének is két változata ism ert

Aki e témából nagyobb kanállal akar meríteni, az kérem vegye kézbe dr. 
Debreczeni Zsolt 1993-ban kiadott A Magyar Bélyegnapok Filatéliai és 
Parafilatéüai Dokumentumai című m unkáját

Magam pedig ígéretet teszek arra, hogy Közgyűlésünkön bemutatom -ism ét 
egy házi kiállítás keretében- a 80 év első pár évének alkalmi bélyeg termését, 
mert a parafilatélia első lépéseit ma már csak az idős gyítftők ismerik, pedig 
a fiatalságnak is Ülik ismerni a hőskort és erre ez a kerek évforduló most jó  
alkalom!
M ivel gyűjteményem kiállítási lapokra van feldolgozva 1952-ig, a mai 
MABÉOSz m egalakulásáig-és itt a másik félévszázados évforduló-, szívesen 
felajánlom ezen anyagomat kiválogatás után a 75. Bélyegnapon történő 
bemutatásra.
Ez az anyag tudomásom szerint a versenyosztályban nem indítható, de 
remélem még az én életemben elhagyjuk a sértő1 „para” szót, mert 
filatéliánk többek között ezekkel a kiadványokkal lesz teljes körű és értékű. 
Ennek a változásnak a jelel az aukciókon már jócskán megmutatkoznak, 
mert ezek a paraftlatéliai bélyegek már most verik árban a hozzá hasonló 
postabélyegeket Tessék erre az illetékeseknek is odafigyelni és intézni, 
segíteni a hivatalos elfogadtatását
Cikkem biztosan tudom, hogy eljut Gary S. Ryan úrhoz, Ő már egyszer 
segített a FlP-nél -nekünk okmánybélyegeseknek- ezért is kérem és 
kívánom, hogy még sokáig maradjon szakosztályunk tagja!

(Kővetkező számunkban folytatjuk) 
Burján Andor

1 A szerkesztő megjegyzése: a *para" szó nem sértő szándékkal illeti az idetartozó anyagokat, csak arra utal, hogy 
ennek is van egy ewe megfelelő gyűjtői osztályozása, ami természetesen lehet egyenlő az egyenlők közL Más 
kérdés, hogy ezt nálunk jó ideig hogyan kezelték. Illetve elhanyagolták.
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Közgyűlés
2002 március 23,

Közgyűlési beszámolónkat két, időben egybeeső esemény ismertetésével kezdjük, mert az egész 
összejövetel alapfonala és sikeressége többek között erre is épült. Ezen a napon, összejövetelünkkel 
egy időben kerültek Szent Gellért ereklyét ismét hazai földre és felszentelésre a budapesti belvárosi 
plébániatemplom oltárában. Szakosztályi elnökünk -m ár a közgyűlés előtt jóval- értesült erről a 
kezdeményezésről és jó szokásához híven újabb meglepetését ennek jegyében készíttette el, így a 
közgyűlésen megjelenteket a tavalyi emléklaphoz hasonlóan, most egy Szent űellértre emlékező 
emlékíwei örvendeztette meg, ajándékképpen. Ezen fedezhetik fel szakosztályi újdonságunk első 
alkalmazását is! A korábban lapunk címlapján megjelent emblémajavaslattal és> felhívással 
egybekötött szándék újabb megnyilvánulásaként elkészült a szárazpecsétünk és ennek alkalmazásával 
lehet itt és majd a későbbiekben is találkozni, minden hivatalos és érdemi kiadványunk garanciájaként 
és nem mellékesen olyan jelképpel, lassan tradícióteremt5 Merkúr emblémánkkal, amely 
megjelenésünket, rangunkat is képviseli egyúttal.
Erről természetesen külön és részletes írásban is tájékozódhatnak majd lapunk olvasói.
Egyébként az egész közgyűlés rangos és elegáns milliőben, igazi ünnepi hangulatban végezhette el 
többirányú feladatát. Az alapot eleve megadta az immár két éve színes lapokkal is megjelenő 
“Okmánybélyeg” újságunk, amelynek “megszinesedéséhez” elsősorban jelenlegi elnökünknek, Burján 
Andornak fűződnek elévülhetetlen érdemei mindazokkal együtt, akik jelentős anyagi illetve 
munkabefektetésükkel hozzájárultak ehhez a nagy feladathoz.
A Szakosztály vezetése -kitűzött határidő miatt- már egy korábbi fázisban beszámolt a MABÉOSZ 
elnökségének elmúlt évi tevékenységünkről, amelyet elnökségi ülésen megtárgyaltak és igen nagyra 
értékeltek. Ennek két tanújeleként Kurdics Sándor elnök úr külön a szakosztálynak írott levelében 
ismerte el tevékenységünket, valamint a közgyűlésen a Szövetség képviseletében megjelent 
Kolozsvári Géza ügyvezető igazgató úr egy másik, szintén elnöki levél felolvasásával és átadásával 
ismerte el működésünket, amelyet kiemelkedően jónak értékelt a MABÉOSz vezetése, 
így a közgyűlés számos, hagyományteremtő vonásával kezdte az elmúlt év értékelését, beszámolóit, 
valamint aktivistáink és támogatóink jelképes és figyelmes megajándékozását. Három tagunk alkalmi, 
öt-öt kiállítási keret terjedelmű gyűjteményi bemutatásától kezdve az élénk és érdemi, a beszámolók 
feletti vitán át, a szakosztályi vezetés szokásos, a Szövetség négy éves választási rendjéhez igazodó 
megválasztásáig terjedő feladatát széles körűen elvégezte.

A VÁLASZTÁS ER ED M ÉN Y E:

ELNÖK; Burján Andor 45 szavazat

TITKÁR; Gulyás László 44 szavazat

VEZETŐSÉGI TAG: Kemács György 3 1 szavazat

Köszönjük tagjaink rendkívül aktív szavazói közreműködését, a szavazatszámláló bizottság 
munkáját, valamint a megválasztott szakosztályi vezetésnek sikeres munkát kívánunk mindannyiunk 
nevében!
24 szavazatot kapott Fodor István gyűjtőtársunk is vezetőségi tagságára, akinek szintén gratulálunk 
és megbeszélésünk szerint lehetőségeihez mérten bevonva őt, aktívan segíti majd a vezetőség 
munkáját.
A  válasz tással egybekötve került so r a  szakosztály  közvélem ényének előzetes ill. helyszíni 
vélem ényének  k ikérése mellett a lapunk cikkeinek írásában  je leskedő  gyüjtötárjak új, az eddigi 
erkö lcsi m egbecsülésén túlm enő szerény, de sikeresen b em u ta tk o zó  “Tollnokdíj"-ak átadására, kis, 
e rre  a cé lra  készü lt három  érem fokozatú em lékív képében /ez t lapunkban term észetesen bem utatjuk/.
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A rany “Tollnokdíj ásunk” : Szűcs K ároly

E züst “Tollnokd íj ásunk” : M akó Im re

B ronz “Tollnokdíjasunk” : G ulyás László

Amely az eredeti (1. Burján Andor, 2, Gulyás László, 3, Szűcs Károly, 4- Makó Imre) szavazati 
sorrendnek azért nem felel meg, mert az elnök és a titkár szokása szerint az utánuk következők 
javára lemond a díjairól, de még ezzel sem “kerülhette el” titkárunk, Gulyás László a bronz fokozat 
átvételét. Ez egyúttal arra is int mindnyájunkat, hogy sokkal szélesebb körnek kell a jövőben az 
“Okmánybélyeg” szerkesztőségét ellátni jó szakcikkekkel, érdemes írásokkal, igyjelen esetben is erre 
szeretnénk buzdítani gyűjtőinket, tagjainkat. Rendkívül fontos, hogy leírásra kerüljenek gyűjtőink 
tapasztalatai, hiszen ezek válhatnak azután a ti lateli sta szakirodalom részeivé, amelyre a 
későbbiekben hivatkozni lehet és a hivatkozásokkal egyértelműen elismerést nyer gyűjtőink filatelista 
kutatómunkája.
A MABÉOSz elnöksége felkérte a szakosztályt, hogy tegye meg javaslatát szövetségi vándordíj 
elnyerésére alkalmas fi laté üst ara. Ezeket a díjakat hagyományosan a bélyegnapi kiállítással 
egybekötött ünnepi összejövetelen szokták átadni a javasoltak közül az arra érdemes gyűjtőknek. 
Lapunk megjelenéséhez anyagilag hozzájáruló gyűjtőinket is “nyugtázta’’ elnökünk, akik a felajánlott 
összegeik erejéig támogatási nyugtabélyegeket kaptak, kapnak ajándékba.
Külön fontos és figyelemre méltó aktivitással vitáztunk az előttünk álló feladatokról, főleg a 
katalóguskészítéssel összefüggő kérdésekben. Természetes és jogos kritika hangzott el Kern ács 
György részéről, aki messzemenő támogatásáról szólt, amikor igyekezett a több éve magunk előtt 
görgetett feladat elvégzését előrelendíteni. Ehhez számosán csatlakoztak, elsősorban Szűcs Károly, 
aki ígéretet tett és vállalkozott a katalógus szerkesztésének feladatára. Természetesen mindez csak 
úgy lehetséges, ha a szakmai tudásanyagot a már korábban megalakult szerkesztőbizottsági tagokkal, 
minden ebben érintettel kölcsönösen és ellenőrzötten építkezve készítjük el a bővített és átdolgozott 
Illetékbélyegek speciálkatalógusát. Ebben a kérdéskörben rendkívül hasznos hozzászólásaival 
segített Visnyovszki Gábor is.
Külön figyelmet érdemelt az a szerencsés összefüggés, hogy elnökünk lánya, aki ruhák 
kereskedelmében tevékenykedő üzletasszony, felajánlotta, hogy bizonyos készletéből a közgyűlésen 
megjelenteket tombolasorsolás keretében felsőruházati termékekkel látja el. A felsorolt mennyiség 
alapján végül is gyakorlatilag minden közgyűlési résztvevőnk /elsőbbséget élvezve kiemelt 
támogatóink/ kaphatott az alábbiak közűi valamelyiket:

16 db mellény, 14 db polár dzseki, 6 db zakó és 4 db kabát 
A közgyűlés hangulatán már csak hab volt a tortán a büfé és a tagok egymás közötti szokásos 
csereberéje illetve szakmai eszmecseréje. A közgyűlés ideje alatt megtekinthető kis 
kamarakiállításunkon Burján Andor bélyegnapi alkalmi levélzáró bélyegeinek kiállításával a közelgő 
szövetségi évfordulónak is tisztelgett, Szűcs Károly bólyi bélyegbemutatójának ízelítőjét és Dr. 
Mészáros Zoltán kubai okmánybélyegei legszebb darabjainak szemelvényeit tárta elénk. Megjelent 37 
tagunk részvételét és aktív közreműködését szeretnénk ezúton még egyszer megköszönni!

i i n n n i w w m w iiiiM iiwwwwwwwif
Qtiriifiy él GyüjtJk Sufci>iilll,l

A közlönyünkben ín cikknui 
a ssaAosztáíy tagja íjloJí  

szavazata alapján, rtn (topja
a Taííllökdíj
hröfvi joftamtat._____
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Kiegészítés az előző számban megjelent 
„ Címképünkhöz"

25  drb á 1 K -v a l 2 5  K .

Budapest székesfőváros tanácsa 1924. 01. 31.-én tartott ülésén 16.600/1924-VI.sz. 
alatt határozatot hozott, mely szerint a törvényhatósági bélyegjegy-készletből 
címletenként 20-20.000 db-ot jubileumi átnyomással lát el (eredeti méret 210x340 
mm). A határozat értelmében a forgalomban lévő városi illetékbélyegek 9 értékét 
látták el „B U D A P E S T  S Z É K E S F Ő V Á R O S  E G Y E S ÍT É S É N E K  50 ÉV ES  

JU B IL E U M A  1873-1923” felülnyomással a főváros házinyomdájában. Ismeretesek 
tévnyomatok (1-1 ív, 25db) melyek gyűjtőkhöz kerültek (vö. Flóderer katalógus). Ez 
az 1 K-os, 25-ös teljes ív, fordított felülnyomású, eddig ismeretlen darab. Szinte 
biztosra vehető, hogy egyetlen példány!!! Ebből kiindulva, valamint az ismert 
gyűjtők anyagának ismerete mellett ez a kijelentés nem túlzott. A teljes ívből 1 db —  
kinagyított, bal alsó ívsarki bélyeg — , ill. a rendelet a gyűjtők újbóli kérésére került 
publikálásra.

K ern ó cs G yörgy.

SzK
21



BUDflPE5r S7m 5 F Ú V ^ m jím i5 { l

lő , ŐOO/J924-VJ.

T á r g y i

In té zked és  törvényhatósági Jubileumi bélyegek s i ó d i l i  tá—

sa iránt*

H a t á r o s a t :

A tanács a tanácsi VZ. / ;  pénzügyi: /  ügye & tdl y  e lő  ta r ja  s é 

tá ié  alapján e lh a tá ro zza , fogy  a székes/ó vá ro s e g y e s íté sé n ek  50 é-  

üss év fo rd u ló ja  ü l halmával a törvényhatósági b é iyeg jeg y-kész  lé tb ő l  

c im la ten k in t 20-20.000 darabot ju b ile u m i átnyomdssal lá t  el*

U ta sítja  a tanács enné 1 fogva a hazinyowdd£t hagy ai.nla— 

Unkán t 20-20.000 drb, törvényhatósági bélyeg jeg y e t juh í leírni á l-  

nyomással lásson e l ,  a jövőben pó tló lag  i ly  bélyeget e lő á llíta n i  

nen szabad.
Az Urnádon el Ódlí ito 11 ju h i leütni bélyegek agy kisebb  

része  a bélyeggyűjtő  közönség részére külön is  á ru sít ható,Még pe
dig  a t cai ács á l  t  aá a r tnées £ űrié n yba tóság i bélyegek árus i t  ásóra 
egyidejűleg  k ia d o tt rendelkezések s z e r in t .

í 'r rS l a tanács O r.Sipócz Jenő polgármc3 é&r u n t ,  

Folhusházy Lajos alpolgárm ester urattDr.Búzáth János alpolgái'mest- 

ter urat, Dr. Csupor J ó z s e f  tanácsnok urat, Ács Ferencz fószdmuevő 

urat,a tanácsi X-XVI, ügyosztályiba közp onti 52ámnavőságot,a köz

p o n ti p én ztá rt, az I-X . k e ni' la t i  a lá  7j  ároság 01, a Fóvárús i K özlö n y ' 

szerkesztő ség ét és Telegdy György számú* f ő t i s z t  Urat é r t e s í t i . -

K ait Budapesten a yaé’es főváros tanácsának 192*1. évi janu
ár hó 3/n a p já n  túr tó it ü lésébő l.

£  i p ó c z s,fr.
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A lakásügyi illetékbélyegekről

I. k iadás

III.  kiadás
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A Philatelia Hungarica cég az utóbbi években -nagyon helyesen- külön fejezettel bővítette 
megszokott bélyegkatalógusát, az MBA-t és azóta a Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus 
címmel jelenik meg, így csak MPIK-nak rövidítem a kővetkezőkben. A gyűjtök körében továbbra ts 
MBA-kénl emlegetett, közkézen forgó katalógus nagyon értékes fejezete az IIletekbe]vegekről szóló, 
remélhetjük, hogy majd egyre több 'filateiista ismeri el a későbbiekben MPIK-ként, hiszen a kétféle, 
jelentősen eltérő rendeltetésű és eltérő céllal használt bélyegeknek bizony közösek a gyökerei, létük 
és készítésük, gyártásuk nagyon sok hasonlóságot mutat, de jelentős különbségeket is 
felfedezhetünk. így van ez az alkalmazott papírok, a bélyegek nyomdatechnikája, a fogazatuk és a 
vízjeleik esetében is, ahol a hasonlóságok mellett olyan különbségeket találhatunk, amelyek csak az 
illetékbélyegekre vagy viszont, a postabélyegekre jellemzőek. Remélem hamarosan megjelenhet majd 
erről egy bővebb ismertető cikkem.
Jelen esetben fordítsuk figyelmünket a lakásügyi bélveeek-re. azok közül az első három kiadásra. 
Közös jellemzőjük, hogy budapesti városi illetékbélyegek felülnyomásával készült bélyegek, három 
külön kiadásban (1-I1I), amelyek felüinyomataikban és a felhasznált alapbélyegek tekintetében is jól 
elkülöníthetők egymástól.
Kicsit nehezíti a gyűjtő dolgát, hogy jelen pillanatban még nem része a MPIK-nak az ún. városi 
illetékbélyegek fejezete, élükön a főváros bélyegeivel. így azután a felületes szemlélő, illetve a 
gyanútlan és naiv gyűjtő könnyen áldozatul eshet saját figyelmetlenségének. Miről is van szó? Az 
említett felülnyomott bélyegeknél a MPIK-ban a harmadik kiadáshoz nincs külön ábra, viszont 
olvasható egy megjegyzés, hogy ezeknél, a 10 és 20 Koronás címletekből ismeretlenek a felülnyomás 
nélküliek! Számos gyűjtőt kellett már hosszas és nehéz munkával lehűtenem, amikor elém tették a 
bélyegüket, hogy már bizony nekik vannak ezek felülnyomás nélkül is! Igen, valóban, de csak az I. és 
II. kiadás alapbélyegeiből, amelyek viszont valóban relatíve “tömegesen” rendelkezésre állnak úgy 
egyébként! A felvetést roppant egyszerűen el lehet dönteni, hiszen ahogy mondják a “téma a járdán 
hever”, vagyis a felhasznált alapbélyegeket kell csak egy kicsit tüzetesebben megszemlélni, illetve a 
katalógusban a kiadáshoz tartozó bevezető mondatot is eí kell olvasni hozzá!
Ez arról szól, hogy a felhasznált alapbélyegen a nagy lila alapú ellipszisben (10 K), illetve a 
bélyegkép tetején (20 K) /és a most nem tárgyalt 1 K címlet köriratában/ található feliratokban van az 
eltérés, azaz a “kutya itt van elásva”!
Ennél a felülnyomással ellátott harmadik (III) kiadású 10 és 20 Koronás (és a most nem tárgyalt, de 
ide tartozó I Koronás) bélyegeknél a felirat /és nem a felülnyomás!/ így szól, a katalógusban 
leírták:

BUDAPEST FŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGA TÍZ  KORONA 

illetve; BUDAPEST FŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGA

Az összes, vita tárgyát képező, “hiányzó felülnyomatu” bélyeg csak abban különbözik a szóban forgó 
kiadástól, hogy:

FŐVÁROS helyett SZÉKESFŐVÁROS

felirat szerepet rendre az ellipszis gyűrűben, illetve a bélyeg felső harmadában /és az 1 K 
köriratában/, az al a pb él vege ken!

így van ez az első (1) és a második (II) kiadás alapbélyegein: SZÉKESFŐVÁROS a felirat, itt 
viszont a kiadásokat a felülnyomatok szövege alapján lehet egymástól elkülöníteni.
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Ez  a különbség azonnal látható és meggyőző, különösképpen akkor, ha az itt hivatkozott Flóderer 
katalógus -az illetékbélyegeket gyűjtők speciálkatalógusa- városi illetékbélyegek fejezetében 
megszemléljük a megfelelő kiadásoknál az alapbélyegeket, illetve a lakásügyi bélyegek fejezetében a 
felülnyomott első három kiadást. A kereszthivatkozás is helyes, mert ott az alapbélyegeket 
tartalmazó sort bemutató résznél is ugyanez a megjegyzés, mégpedig: ezek a bélyegek eddig csak 
felülnyomással ismertek.
Más kérdés* hogy ez a három kiadás a speciál katalógusban is némi korrekcióra szorult (főleg az I. 
kiadás 40 Koronás bélyegének ritkaságát és értékét tekintve), de ez a lényegen nem változtat semmit. 
A MABÉOSz Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtök Szakosztálya gondozásában rendszeresen 
megjelenő periodikánk az “OKMANYBELYEG” már foglalkozott ez utóbbival és ennek figyelembe 
vételével kerültek a MPIK-ba is helyes adatok.
Talán szerencsés lenne a következő évi katalógusban jelezni az atapbélyegek Flóderer katalógusbéii 
sorszámát, ez is segítheti gyűjtőink eligazodását addig, amíg végre megjelenhet egyrészt a Flóderer 
katalógus bővített és átdolgozott új kiadása, illetve pedig a MPIK további bővítése is hozzájárulhat a 
pontos ismeretek megszerzéséhez. Addig a meglévőkre szenteljünk egy kicsit több gondot, 
elmélyültebb* figyelmesebb tanulmányozást.
Van itt még egy másik fontos momentum ezekkel a bélyegekkel kapcsolatban. Ügy látszik minden 
komák megvannak a maguk hiánycikkei, másutt meg fölöslegei, így előfordulnak olyan felülnyomott 
bélyegek is, amelyeket más ügyosztályoknál használtak fel, nyilván a lakásügyi osztály 
maradékkészlétéiből. Ezek a bélyegek arról ismerhetők fel, hogy korabeli piros tintával a felülnyomás 
szövegét áthúzták. Említésre méltóak és helyük van a gyűjteményekben, különösen, ha okmányon 
maradtak fenn. Megismerésük leáztatott állapotban sem nehéz a fent elmondottak alapján, hiszen a 
lakás ügyosztály kerek gumibélyegzöt használt kékeslila színű bélyegzőfestékkel, míg más 
ügyosztályon nagy téglalap alakú fekete felülbélyegzést alkalmaztak, s ezek általában acélbélyegzők. 
Ami az esetleges okát jelentheti, hogy a III. kiadás 10 és 20 K-s értékei nem fordultak eddig elő 
felülnyomat nélkül, talán magyarázhatja az a teoretikus felvetésem* hogy ezek nem is Felülnyomással 
készült bélyegek, hanem a megfelelő színt nyomó fázis nyomó eszközének kiegészítésével, az adott 
színfázis nyomással egyidőben készült nyomatai. Amelyet egyrészt alátámaszt a tény, hogy a 
“felülnyomat” szövegének színe ennél a kiadásnál megegyezik az értékjelzést kiadó nyomat színével* 
másrészt sok példányt vizsgálva nem találtam még árnyalatnyi színeit érést sem az értékjelzés színét 
hordozó nyomat és a "felülnyomat” feliratának színe között, amely ugye egyik ismérve ennek a 
kiadásnak. Ez az akkori színkeverés technológiai színvonalán eléggé nehezen megoldható probléma 
és az is a megfigyelésem mellett szól, hogy épp ennél a fázisnál a “székesfőváros” feliratot is 
módosítani kellett “fováros”-ra, így tehát nem kellett újabb nyomást menettel “felülnyomni” a 
bélyegeket* hanem csak a jelentősen korrigált nyomóeszközzel való színfázis nyomást kellett 
elvégezni ugyanabban a menetben, a béiyeggyártás folyamán, A felvetés eldöntésében talán segítene 
és a további kutatások elvégzéséhez járulhat olyan példányok tanulmányozása, amelyeknél 
megfigyelhető az érintett színnyomás jelentősebb eltolódása, színeltérése és egyéb további 
vizsgálatok elvégzése. Ehhez szeretném kérni gyűjtőink közreműködését, hogy birtokukban lévő 
példányaikon ezeket elvégezhessük.
Összegzésül megállapítható, hogy sajnos sokan úgy vélik és gondolják* hogy ezek is azok a 
“ritkaságok”, amiről “még a katalógusok sem tudnak”, így bélyegeiket értékükben is jelentősen 
túlbecsülhetik tulajdonosaik. Erről persze szó sincs! Annál inkább szó van arról, hogy a valóban 
felülnvomat nélkül előforduló alapbélveueket értékelték lakásügyi bélyegként, vagy “felülnyomat
nélküli ritkaságnak”, ami viszont egyértelműen megtévesztése a gyanútlan gyűjtőknek.
Ezért és egyébként sem árt az óvatosság] Nagyon sok kellemetlenségtől és potyára kidobott 
pénzköltéstől kíméljük meg magunkat* ha a rendelkezésre álló ismeretek alapján, körültekintően és 
figyelmesen gyarapítjuk gyűjteményeinket és még a biztos információk birtokában sem kiáltjuk ki 
magunkat tévedhetetleneknek* vagyis a kétkedésnek mindig ott kell munkálnia bennünk és 
kifejezetten hasznunkra válhat, ha valóban tapasztalt filatelisták véleményét is meghallgatjuk, no meg
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el is fogadjuk Sajnos a meggyőzésről és ennek elfogadásáról nincs sok jó tapasztalatom, különösen 
igaz ez akkor, ha “nagy kincsek” bűvöletét szertefoszlatják a makacs tények. Bizony ezzel is meg 
kell barátkozni és nem szabad ezért annyira megsértődni, hogy többé szóba se álljon az egyébként 
korrekt tanácsot adó filatelistával az érintett gyűjtő
Végezetül a leírtakat illusztrálják az itt közölt ábrák és álljon itt a nagy kérdés

Vajon van-e valóban valakinek olyan 10 és 20 Koronás HL kiadású lakásügyi 
bélyege, (M PIK  7., 8. ssz.) amelyről tényleg hiányzik a felülnyomás?

tydtfÓA JiŐAjli

A III. k iadáshoz  felhasznált 
alapbélyegek so ra  a létező értékekkel avDAresT fövÁHos

_______

„ ttysz KORONA K 
\  * j

---------------------------------- Más ügyosztályon használt bélyeg
: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus évjáratai jellegzetes piros tintás tollas
Flóderer István A magyar okmánybélyegek kézikönyve felülnyomat áthúzása
Kiss István Városi illetékbélyegek katalógusa 
"Okmanybelycg" szakosztályi újság számai 
Gulyás László kézirat
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A bélyeg tö rvény  tö rténeti-tö rténe lm i fejlődése

írásomban szeretném bemutatni legalább tallózás szintjén annak a komoly munkának legalább egy kis 
szeletét, amely a Magyar Okmánybélyegek Kézikönyve új, bövitett és átdolgozott kiadásának 
bemutatását megalapozhatja, illetve előzetesen szemlézi a készülő mű egyik vonását. Igaz ugyan, 
hogy eddig enrtek a munkának nem túl sok látványos és kézzelfogható eredményét láthatta 
szakosztályunk tagsága és a szélesebb szakmai közönség, de a szerkesztőbizottság és az ebben 
tevékenyen szereptők azért munkálkodnak, zajlanak a háttértevékenységek, adatfeldolgozások. 
Reméljük, hogy ennek bizonyos fázisairól most már rendszeresebben beszámolhatunk lapunk 
hasábjain, sőt, ha szükséges, a megfelelő szakmai segítséget is kérni fogjuk ezen bemutatkozásokon 
keresztül.
Kezdő lépésként külön fel kell hivni a figyelmet arra a fontos kérdésre, hogy eleinte bélyeg alatt 
inkább a bélyegzőkkel /száraz, vagy festékkel működő/ pecsétnyomók segítségével készült 
(Ie)nyomatokát értették, csak később, a külön nyomdai technikával előállított, ragasztós hátoldalú 
bélyegjegyek -ahogy azt a kezdeteknél nevezték- megjelenésével vált az illetéklerovás egyik 
eszközévé a mai értelemben vett bélyeg, azaz az illetékbélyeg általános értelemben elteijedni. Ezzel 
egyúttal a fogalmi jelentés is változott, a mai szóhasználatban értett bélyeg a bélveaiegv fogalmát, a 
korabeli bélyeg (bélyeges, -szienettás- papír) fogalom pedig a mai szienetta elnevezést takarja 
inkább.
Kezdetben csupán fiskális szempontból alkalmazták a bélyeget és bélyegjegyeket, a határon át 
behozott árucikkek valamint a kereskedelmi könyvek lapjainak jelzésére, hogy abból később egyes 
lapokat kivenni, vágj' abba újakat behelyezni ne lehessen stb., anélkül, hogy azért valamely díjat ne 
fizettessenek.
Ebből keletkezett azután a bélyegilleték, amennyiben a bélyeg és bélyegjegy hivatalos alkalmazásáért 
bizonyos mérsékelt díjakat kezdtek szedni. Korabeli források hite szerint a hollandok Németalföldön 
voltak az elsők, akik a XVII. század elején a bélyegilletéket az állampolgárok egyes 
jogcselekményeire is kiterjesztették, majd ezután következett Anglia és a kontinens akkori többi 
birodalmai, lásd közöttük Ausztria 16S6 óta alkalmazott szignettáit.
A bélyegilleték mindenütt abból a megfontolásból került bevezetésre, hogy az állam azon polgárai, 
kik az állam egyes intézményeit, ezek szolgáltatásait igénybe veszik, vagy valamely kedvezményben 
részesülnek, ezért az államnak “kárpótlásként” bizonyos díjakat kötelesek legyenek fizetni. De ez 
csak a kezdetben volt így, mert később számtalan emberi ténykedés jogi vonzatai is bélyegilleték 
hatálya alá kerültek, ahol az államnak, a hatalomnak semmi beavatkozása sem volt s így ezen különös 
díjszedési jog a rendes megadóztatásnak egy tekintélyes válfajává fejlődött ki.
Vizsgáljuk tehát a katalógus szempontjából érdekes osztrák, majd magyar idevonatkozó törvényeket. 
Az osztrák birodalomban a legelső bélyegtörvényt 1833-ik évi szeptember hó 16-án adták ki, de ez 
kizárólag csakis a krakkói nagyhercegségben bírt érvénnyel. A második bélyeg és díjtörvény 1840. 
évi január 27-én kelt - s  ez a magyar korona országai és a krakkói nagyhercegség kivét el ével -  
érvényben volt az egész osztrák birodalomban Ezt a két törvényt 1850. év május 15-ével hatályon 
kívül helyezték, s helyettük a birodalom Lajtán túli részeiben, vagyis az örökös tartományokban az 
1850. év február 9-én kelt császári nyíltparanccsal kiadott bélyeg- és jogilletéki törvény lépett életbe.

A bélyegtörvény Magyarországon

A m agyar korona országaiban a fentebb em lített jo g -  és bélyegilleték iránti törvény az 1850. év 
augusztus 2-án keit császári nyíltparanccsal került beveze tésre és lépett érvénybe 1850, novem ber 1 - 
jén. E z a  nyíltparancs képezi fővonalaiban máig ható érvénnyel jog - és bélyegtörvényeink, illetéki 
kötelezettségeink alapfonalát, vezérlő  elveit.
Magyarországon 1850. november 1-je előtt is léteztek bizonyos törvénykezési és közigazgatási 
tevékenységekért fizetett ún. taksák (Erdélyben gubemiálís taksák) s akkor is szedtek a fejedelmi
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kegyadományozások és egyházi javadalmak adományozása után bizonyos díjakat, de ezek pénzügyi
tekintetben, bevételi szempontból nem bírtak nagy jelentőséggel.

Az előbb megnevezett nyíltparancs által jog’ és bétyegilleték tárgyaivá lettek az alábbiak:

• az ingatlan dolgok tulajdonjogának, haszonélvezetének és haszonvételének vísszteher nélkül, vagy 
visszteherrel járó jogügylet általi átruházása, tehát az adás-vételek, cserék, házassági szerződések, 
társasági szerződések, magán- és perbeli egyezségek, szolgalmak, szerencse-kötések,

• az ajándékozások
• a haláleseti vagyonátruházások
• a bírói ítéletek
• a dologi jogok szerzése alapján eszközölt telekkönyvi bejegyzések
• az okiratok, beadványok és hivatalos kiadványok

Az illeték mértéke pedig*.

1. az ingatlan dolog tulajdonjogának, haszonélvezetének és haszonvételének vísszteher melletti
átruházásáért érték szerint ......................................... .......................................................„,.3 1/2%

2. Ajándékozásoknál és halálozás folytán bekövetkezett vagyonátruházásoknál, ha a 
vagyonátruházás:

• egyenes ágú vérrokonokra, együttélő vagy együtt élt házastársakra, mostoha gyermekekre, vőre
vagy menyre történt, az ajándékozott vagy örökölt vagyon értékétől................................ 1 %

• ha oldalrokonok közt tö rtén t.................................................................................................4 %
• minden más esetben ................................................................................................................8 %
• Ha az átruházás tárgyát ingatlan dolog is képezte, úgy az előbb felsoroltak szerint meghatározott

százalékos illetéken kívül, még az ingatlanok értékétől függő külön fizetendő................ :r; 1 1/2%
3. A bírói ítéletektől, ha a per tárgya 200 frt-ot meghaladott, közvetlenül fizettetett a megítélt

pertárgy értékétől függő.........................................................................................................1/2 %
4. A telekkönyvi bejegyzések után szintén az érték szerint...................................................... 1/2 %
5. A beadványok, okiratok, hivatalos kiadványok és fokozatos illeték alá eső jogügyletek után 

járó illeték akként rovatott le, hogy ezek kincstári bélyegzett (szignettás) papíríveken (akkor még 
bélyegjegyek nem léteztek) voltak kiállítandók

M egjegyzendő , hogy  a b é ly eg  és jo g ille té k e k , lerovás! m ó d ju k  sz e r in t k é t fő n e m re  oszlanak:
1. Készpénzben fizetendő illetékre
2. Bétyegilletékre, amikor az illeték összegét bélyeges papíron (szignetták), később az okmányra, 

vagy iratra felragasztott bélyegjegyek, vagy kincstári bélyegzett űrlapok használatával róják le.
Továbbá kiszabási módozatuk szerint a bélyeg és jogilletékek:
-állandó, fix összegűek /azaz az illeték a jogügyekben megjelölt tárgyaktól, azok értékére való 
tekintet nélkül, a díjjegyzékben meghatározott összegben kell leróni/, ill.
-változó összegűek /azaz a kiszabott illeték a tárgy értékéhez mérten kerül megállapításra/ Ezek a 
változó összegű illetékek függhetnek a (jogi fogalomban vett tárgy) értékének bizonyos százalékától, 
vagy fokozatos, skála szerinti kiszámításon -szintén értéket alapul véve- amely utóbbi több osztályra 
(I.; II,, III.) tagozódott illeték-történelmünk során. (A magasabb osztályban egyre alacsonyabb érték 
összeghatárok után egyre magasabb összegű illetéket kell leróni) Fontos vonás még a törvénykezés 
szerinti bélyeg és illetékmentességek esetei, melyek szintén adott esetben külön kutatási területet és 
problémát jelenthetnek amiatt, hogy esetenként nem is a tárgykörbe tartozó törvényekben lelhetők 
csak fel.
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Az eredeti törvény módosításai az alkotmányos berendezkedés előtt, 
azaz az Osztrák pénzügyi igazgatás császári rendelkezései

Az 1850 november I-jétől érvényben lévő nvíltparancsoi jelentősebb mértékben a most felsoroltak 
szerint módosították, elöreboc&átva, hogy egyes kisebb részi eteket eközben is állandóan változtatták. 
A törvény egyébként 97 paragrafusban foglalja Össze az illetékekkel kapcsolatos szabályokat, majd a 
Díjszabás fejezetben közli a fokozatos illetékre vonatkozó I, és II fokozati táblát és a 117 tételű 
táblázatban ABC sonrendben pedig az illetékköteles jogi tárgyakat Ez utóbbi nagyon hasonló 
módon, közel azonos (bár kevesebb, kb 104) tétellel az 1868-as magyarországi illetéktörvényben is 
megjelenik úgy, hogy főbb elemeiben még legalább hetven évig érvényben is marad, persze a 
megfelelő módosításokkal, helyesbítésekkel.
Tehát a szóban forgó császári nyíltparancsról az alábbiak írhatók le:
Az első módosítás az I854-ik évi március 28-án kiadott pénzügyminiszteri rendelettel történt, 
amellyel tudniillik az addig nehezen kezelhető bélyegzett papírivek helyett a mostani alakú enyvezett 
hátoidalú felragasztható bélyegjegyek használata lépett életbe és amely rendelet a bélyegjegyek 
felhasználásának módozatait, a bélyegjegyek mikénti felülbélyegzését és keresztül írását, 
nemkülönben azoknak forgalombahozatalát tárgyalja.
Ezen nyíltparancs 1854-ik évi november 1-jén lépett életbe, de a bélyegzett papírívek használatát 
csak 1858-ik évi november 1 -jével szüntették be véglegesen.
A második módosítás az 1858-ik év július 8-án kelt nyíltparancs útján történt, mellyel az illetékeknek 
az osztrák érték behozatala alkalmából a pénzértékbéli átszámítás folytán keletkező törtszámaí 
kerekíttettek (és az 1 CM. Gulden = 60 C.M. kr-ról 1 FI -  100 kr-ra való áttérés). Az átszámítás is 
érdekes részleteket rejt, jelenleg csak megemlítésre kerülhetett.
Ez a módosítás 1858. november 1-jért lépett életbe,
A harmadik módosítás 1859-ík évi május 17-én kiadott nyíltparanccsal történt, mely az olaszhoni 
háború költségei könnyebb fedezhetősége céljából a rendkívüli pótlékot léptette életbe. Ezen 
nyiltparancs 1859, június hó 1-jén emelkedett érvényre és maradt 1863 január hó 1-jéig.
Ez a pátens egyrészt a fokozatos illetéket emelte fel, másrészt a közvetlenül fizetendő illetékeknél a 
15 és 25 %-űs rendkívüli pótlékról rendelkezett és léptette érvénybe, /a további részietek most nem 
képezik írásom részét, de a katalógus, ill. a vonatkozó feldolgozó monográfia utal majd ezekre is/
A negyedik módosítás az 1862. évi december 13-án kiadott, s 1863. évi január elsején életbe lépett 
birodalmi törvény útján történt, mely többek között a rendkívüli pótlékot általánosan 25 %-ra emelte 
és az értékösszegnek 20 frt-ról 20 fft-ra való fokozatos kiegészítését rendelte.
Az ötödik lényeges módosítás létrejött az 1864-ik évi február 29-én kiadott törvény által, mely 1864. 
április 15-én lépett életbe. Ez főleg a kereskedelmi ügyletekre és pénzintézetekre vonatkozó 
szabályokat módosít.
Természetesen a felsorolt főbb módosításokon kívül még számos egyéb kisebb-nagyobb, törvényi 
hátterű módosítások is történtek, részben más, nem illetékekre vonatkozó törvényekben, de ezek 
taglalása még korai lenne, ennek részletes kutatását végzi most Hodobay Andor, aki ehhez a 
munkához is igen értékes támogatást nyújtott. A törvények általában a Pénzügyminisztert 
hatalmazzák fel a részletes szabályok kidolgozásával, így ezirányú kutatómunkát is folytatnak 
szerkesztőbizottsági tagjaink és a munkában részt vállalók.

Az illetéktörvény módosításai a kiegyezés után, a magyar kormány alatt,
Az Osztrák- Magyar M onarchia pénzügyi igazgatása 1

1. A magyar kormány működésének megkezdése után .alkotmányos úton hozta a bélyeg- és 
jogilietékekre nézve az 1868-ik évi XXIH-ik törvénycikket (ezentúl te.), ami 1868. augusztus 15- 
én lépett életbe, mely által a m kir. Pénzügyminisztert felhatalmazta, hogy a bélyeg- és
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jogilletékek, valamint a dijak megszabása mérvére és lerovási módjára nézve fennálló szabályokat 
a nevezett törvénycikkben foglalt módosításokkal ] 869. december 31 -ig fenntarthassa.

Ezenkívül történtek módosítások az 1869. évi XVI te. által, mely a pénzintézetek illeték
kötelezettségét szabályozta, amely 1870. január 7-én lépett életbe, továbbá az 1870. évi LVIIl. te. 
által, mely életbe lépett 1871 január 14-én, az 1871. évi LXIII. te. által, mely életbe lépett 1872. 
január 8-án, melyek az 1868. évi XXIII. te.-ben foglalt miniszteri felhatalmazásnak évról-évre való 
meghosszabításáról szólnak.
Lényeges módosítást és újítást tartalmaz az 1873-ik évi IX. törvénycikk, /szintén részletezésre kerti! 
egy kicsit bővebben a katalógusban/
Fontos módosítások történtek és új tárgyak, úgymint a táncvigalmak, marhalevelek lettek bélyeg és 
illetékkötelesek az 1875. június 19-én életbe lépett 1875. évi XXV. te, által, /de ide illik az 1875. évi 
XVT. te. is, de most csak említendő még az 1876-os vadászjegyről, az 1888-as halászjegyről szóló és 
a fuvarleveleket bevezető törvények is./
Az 1879. évi XXXIII. te. által az illetékek iejáratszerü fizetésének elmulasztásáért eddig félévenként 
1 %-kal növekvő mértékben szedett késedelmi kamatot ezentúl a késedelem egész tartamára 
változatlanul 6 %-ban állapítja meg.
Korszakot alkotók a bélyeg- és jogilletéki törvényhozásunk terén az 1881, évi XXVI. és XXIV. 
törvénycikkek és azok végrehajtása iránt kiadott szabályrendeletek, (Az 1881. XXIV. te. a 
közvetlenül lerovandó illetékek kezelését tárgyalja)
Említeni kell még a játékkártyák bélyegilletékéről szóló 1881. XXVII. íc.-et, mely 1882, január 1-jén 
lépett életbe és a véderőhöz tartozókat mozgósítás esetére megillető bélyegdij- és adómentességről 
szóló 1881. Lili. tc.-et. Ezen kívül még sok más, nem éppen adóügyekre vonatkozó törvény is 
tartalmaz a bélyeg- és jogilletékek iránt intézkedéseket.
Az eddigiekben felsorolt nyíltparancsok és törvények után a M. Kir. Pénzügyminisztérium az 1881. 
évi XXVI. te. 29.§-a alapján 1882-ben kiadta a “Bélyeg- és jogilletékek iránti törvények és 
szabályok hivatalos összeállítása” című kézikönyvet, amely rendszeres feldolgozásban magába 
foglalja az akkor érvényben lévő összes törvényeket és szabályokat. A pénzügyi hivataloknak az 
1881. évi április 4-én 18 332 sz. alatt kiadott rendelet (1882. évi 15, számú p.ü.-i közlöny) folytán az 
ügyfelekkel szemben, s különösen a fizetési meghagyásokban csakis erre az összeállításra volt szabad 
hivatkozniuk.1
Külön köszönetét szeretnék mondani cikkem megírásához nyújtott részletekbe menő pontosításaiért Hodobay Andor 
gyüjtőtársamnak.

Folytatjuk 1

1 Felhasznált irodalom:
-Császári nyitiparancs J 850-dik évi augusztus 2-ról az ideiglenes töménnyel a jogügyletek, okiratok, irományok és 
hivatalos cselekvénvektöJ Fizetendő illeték tárgyában, Buda 1850. A magyar koronaországi törvény- és kormánylap 
XXIII, darabjából (CXI1 darab, 329. sz. kiadatott 1850-ik augusztus 30-dikén)
-A pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása, Buda 1868. A bélyeg- és jogidét ék iránti törvényéi 
szabályok hivatalos összeállítása 14. Füzet.
Országgyűlési törvénycikkek 1865-1881 közötti hivatalos kiadásai
Magyar törvények és egyéb jogszabályok mutatója, Bp. 1928
Lasitz Fái: A bélyeg és illetékek iránti törvények magyarázata, Bp. 1896
Knon Alajos: A magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója l-II, köt.. Bp. 1882, 1886
Bélyeg és illetékszabályok szótára, szerk.: Pap Dávid. Bp. 1907
Fóliások az 1836-1918. évi törvényekhez, Magyar törvénytár, Bp. 1918
Takács György : Adók és illetékek lexikona, Bp. 1943
Ktncty Károly: A magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézikönyve Ml.. Bp. 1911 
Takács Gy örgy: Rendszeres magyar pénzügy i jog. Bp. 1936
Magyarországot illető Országos Kormánylap 1850-1859 évfolyamai /ín, a Birodalmat erimó Kormánylap (AJlgemeíne 
Rcicchsgcsíttz Blatt) referenciái/
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Szakosztályunk tagjaihoz!
Mint minden csoportosulásban, így Szakosztályunk tagjai közt is szép számmal vannak aktív 
tagok (A) és akadnak olyanok is -szerencsére kevesen-akikre az előző megállapítás nem áll, tehát 
nem aktívak (NA), Hogy miért írom le mindezt, ami természetesen belügye a szakosztálynak, de nem 
nyugodva a helyzetbe, azt az alábbiakban vázolom:
Szakosztályi lapunk és közlönyünk színes oldalakat is tartalmazó számainak előállítási költsége a 155 
db-os példányszám miatt már tetemes, 60-80 ezer Ft. Ennek előteremtéséhez sem a MABÉÖSz 
(kellő mértékkel), sem más kulturális szerv nem tud hozzájárulni, tehát a lap számainak költségét 
javarészt saját magunknak kell előteremteni. Ezt eddig -már a harmadik évet kezdve- sikerült 
megoldani nem kevés gond árán. Köszönet ezért azon bélyegkereskedéssel foglalkozó cégeknek, 
kereskedőknek akik ebben a Szakosztály segítségére voltak és akiknek ezért jutalékot fizettünk. Ezt 
a folyamatot azonban fenntartani egyre nehezebb, mert a kiadványaink iránti kereslet azért csökkenő 
tendenciát mutat. Ezért hoztam létre 2001-ben a "Vésztartalék Alapot” Visnyovszki Gábor 
közfelkiáltással elfogadott adományával elindítva, melyhez eddig több mint 20 tagunk utalt át 
különböző pénzösszeget azért, hogyha az eddigi üt már nem biztosít fedezetet a lapkiadáshoz, akkor 
ezen alaphoz kell hozzányúlnunk, hogy a lapot ezen a nívón tudjuk tartani!
A “Vésztartalék Alap” záróösszege jelenleg kereken 60 ezer Ft, melyet az OTP-nél nyitott számlán 
kezelünk és amelynek változásáról a tagságot minden esetben tájékoztatjuk úgy, hogy még internetes 
honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk folyamatosan.
Mint elnök, az aktív tagság érdekében eljárva, személyesen konzultáltam vezetőségünk tagjaival, 
beleértve a szavazáson negyedik legtöbb szavazatot kapó Fodor István tagtársunkat és az alábbi 
javaslatot tettem, melyet az egész vezetőség támogatott é$ elfogadott:
A 2002/2 lapszámot méa színesben megkapja összes tagtársunk ezzel az elnöki felhívással.

Ezt követően azonban a színes oldalakat is tartalmazó lapszámokat már csak azok kapják:
• akik éves közgyűléseinkre eljárnak /visszamenően két évet veszünk figyelembe/, vagy 

akik ezt valamiért nem tehetik meg, vagy nincs módjuk eljönni
• részt vesznek a lap szerkesztésében közleményekkel, szakcikkekkel, vagy
•  kiállítások, bélyegbemutatók résztvevői, kiállítói vagy
•  hozzájárulnak internetes honlapunk gondozásához, vagy
• eredményeiket publikálják filatelista szaksajtóban, pl.: Bélyegvilágban, vagy
• a munkákat végző vezetőség tagjai, vagy
• aktívan résztvesznek a katalógus szerkesztési munkájában, vagy
• rendszeres jelzést és részvételt mutatnak különféle közös célú akciónkban, vagy
• kimutatható tevékenységükkel hozzájárulnak egyéb módon Szakosztályunk 

működéséhez, vagy
• hozzájárultak, hozzájárulnak “Vésztartalék Alapunk" képzéséhez,

vagyis összefoglalva: AKTÍVAK-nak tekinthetők, ellenkező esetben a lapszámot a fentiek teljesítése 
nélkül is megkapják majd, de csak fekete-fehérben!!
Objektív okok miatt ezalól vannak természetesen kivételek, így külföldi tagjaink és a köteles 
példányainkat kapó szervezetek, személyek, mert egyéb módon hozzájárulnak Szakosztályunk 
működéséhez, elismertségéhez, hírnevünk öregbítéséhez.
A tagi lista “A” vagy “ NA” minősítését a vezetőség, tapasztalataira támaszkodva elvégzi, értékelve 
minden tagunk eddigi tevékenységét. Nagyon sajnálom, hogy ezt meg kellett lépnem, de ezt az aktív 
tagság érdekében kellett megtennem, aktivitásra ösztönözve ezzel minden tagunkat, de nem 
mindegy, hogy a színes lapszámot 155, vagy csak 100 példányban kell kihozni a fennmaradó többi 
fekete-fehérrel. Ez a különbség tízezres Ft nagyságrendben mérhető!
Lehet, hogy többekben rossz emlékeket eleveníthet fel intézkedésem terve, de még ezt is vállalva, az 
aktív tagság védelmében ezt a lépést meg kellett tennem!

Burján Andor 
elnök sk.
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők;

Levelezési cím; G ulyás L á sz ló  M T A  K K -A K K L  8.11  
1525 B u d ap est, P f. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7933/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gula@ chem res.hu amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:
-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél 
előbb, hogy a lapterjes^ies zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az újság 
kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kérjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni érdemes 
bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási célból bocsássák 
rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és természetesen a rendelkezésre 
bocsátott anyagokat teljes gondossággal kezeljük, tulajdonosaiknak visszajuttatjuk. 
Informatikai lehetőségeink bővítésével lehetőségünk van eredeti anyagok digitális 
formában történő számítógépes adathordozón történő feldolgozására tárolási céllal is 
úgy, hogy az eredeti anyagokra semmilyen hatása nincs, így a katalógus szerkesztési 
munkáihoz szükséges bekért anyagok biztonságát, érintetlenségét is teljes mértékben garantálni 
tudjuk.
-Kiséijék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra vonatkozó 
híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a fílatelista eseményeket! A 
Szövetség nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha az immár csak a 
Szövetség hivatalos lapját a BELYEGVILÁG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A  MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklődők a http://www.mavinformatika.hu/mabeosz/ címen tekinthetik meg a 
Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal 
és észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap 
szerkesztéséhez nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük!

* , , •
-BURJÁN ANDOR kérése, hogy aki véletlenül a Közgyűlésen talált egy tollat, az juttassa
vissza hozzá, nem az értéke, hanem amiatt, hogy ez egy ajándékba kapott készlet része! Előre 
is köszöni!

Tisztelettel felhívjuk mindazon gyűjtő társaink figyelmét akik a címlistához szükséges 
nyilatkozatot eddig nem küldték vissza, hogy emiatt a tagság részére készülő “Címlista” 
ígéretünk ellenére nem Kerülhetett lapunk mellékleteként gyűjtőink kezébe most sem.
Ezért kérünk mindenkit, aki eddig nem küldte visszajelzését, hogy ezt mielőbb pótolja, mert 
egyébként pedig -várhatóan hátrányos- következménye lehet figyelmetlenségüknek. *

* a  golyóstoll külszíne barnás
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Szent Gellert újra a magyaroké is!

Tájékoztató új emlékivünkről

Közgyűlési beszámolónkban említettük, hogy az ott jelenlévő gyűjtÖtársaink Szakosztályunk 
elnökétől ismét kézhez vehettek egy meglepetést. Bár tavaly egy emléklap készült erre az alkalomra, 
idén viszont egy aktuális és a Közgyűlésünkkel pontosan egy időben zajló eseménynek egy emléidv 
kiadásával adta meg a módját és az illő megemlékezését.
Hiszen gyűjtési tárgyunk, az okmánybélyeg kiadások is bővelkednek olyan motívumokkal, 
amelyekkel emlékezhetünk is korabeli történelmünk jeles személyeire, eseményeire, amely jelen 
esetünkben egy Budapest székesfővárosi illetékbélyegünkkel hozható összefüggésbe, mégpedig a 
Flóderer katalógus számú Szent Gellert szobrát ábrázoló bélyeggel.
így1 történhetett ez most is, amikor a március 23-i ereklyeszentelésre került sor, abból az alkalomból, 
hogy Szent Gellért püspök két ereklye csontját újra hazai földre hozták és a budapesti belvárosi 
Föplébánia Templom kegyoltárába helyezték. Ahhoz viszont, hogy az események eddig jussanak, 
bizony nagyon sok közreműködő önzetlen segítségére és kapcsolataira volt szükség! Főleg a 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak köszönhető, eísö sorban a virágzó olasz-magyar kulturális 
kapcsolatainak. Ennek részleteiről tájékoztat az emléfcívhez mellékelt lap, mely az eseményről hirt 
adó sajtócikket és Burján Andor ezirányú tevékenységét bemutató Írást tartalmaz, az előbbiről itt 
látható a cikk Németh Sándor tollából.

Az erek Ivét d ú c é t  m u rán y i 
üvegben, egyházi pecsétte l 

bellik hlagyai-onziEr*

cioJaui révín oro ttléaiún  váJtili az 
erck iyék  rncjsicrrtiébcr..

-  ő t  Ilin  püspök. L u r  Gerardo apli 
törté Hete j h f  hknrrr eléggé körűmen.
Tudjuk, hogy alasz H erm át István
király  az udvariba hívta, és [»  nevelő
je .  tu z u  rá- Imre Iterctg H ú z ta  bekö- 
veiketttt haléi* után Gellért teyt i  Bi- 
kony sünijében remeteként folytatta

vei együtL avatták szénné -  mondja 
Aczél Pétét. cki egy n lu z o n z i|i  vip 
m é n  kerül i kapcsolatba a i  ere kivivel.

— Egy Veszprém megyei delegáció 
ez O tuz-M igv ir KulwriJis Társasig 
elnökének vendégeként meghívást ka
p o r M ifríiw te. GiHStppr C a m ttvw  
plébános úr fogadta küldöttségünket, 
majd megmutatta z  kcgyoliérban clhe-

Szent Gellért újra 
a magyaroké is
Megyénk közreműködésével hozták Budapestre az ereklyéit
■ Némotti Sándor

A
A JnüUjnt Belviroi Főplí- 
H á t  id.d&húni Szent Géllén 
püspök Olasz országból hí- 
z ib k b i izilliio ti ereklyéinek, 
amelyeket március 23-án he
lyeznek et ejy inosl épüld
kegyeli írbe. Az ünnepi égen 
jelen lesz A c ifl  P t Irr, t  
Veszprém Megyei Ónkor.
oiijtyxat képviselője is. áki táp

éi é tét. m íg C ian id  vezér Ajlony feletti 
győzelm e ú tin  m agihoz nem hivli. Ö 
lett «z első c ian id  I püspök, aki i bencés 
szerzetesekkel tnegHeevextc íz új egy-

. h izm ejy éa . ICMá-bsn i  penny ^ t u  
em berei koriéi y ih o l kötözve i  Duné ■ 
bs u sz íto tták  i  tnrredek Kelen-hejv- 
r í l .  i  m ii Geíl én-hegyről. A szemben 
levő petii oldalön tavai aloztlk hl. és 
tem ették  el a z  ott illő  lemptanbin. Ke
lő b b  hívei átszáll honák Csanádi*, ahol 
I^OO-ig. nyűgödpu. Ekkor a foiökök 
pusztításai elöl a veltheci kalmárok a 
m uruvól San D on; lo-bazilikába ment* 
kite ttek . t08 3-ban. Istvínnil t i  Imrt-

I yew it sín, Különös t önén elei meséli 
t] nekünk arról, hagy a sírban k it em
ber csontjai nyugszanak^ Korábban 
nem tudták, melyik lehet Szent (jellét- 
t í .  -de az antropológiai vizsgálatok 
c^yéjl-clmően snegillsp iio ttlk .

-  A  Budapest Belvárosi Főpté barna 
plébánosa Szent Gellért e h ő  nyugvó- 
helyének em lékért ereklye csomoi ize 
reieti volna elhelyezni tem plom iban, 
de próbálkozásai sikertelenek voltak. 
Onriír Zí-fran p léb in m  ür, ismerve a 
Veszprém Megyei Önkormányzat vi
rágzó ölzSzkapcsol*tat. m egtért, hogy 
segítsünk cicin .P a i  ki Borba ra nemrei-

kbzi reJetenssel mendeni megtettünk, 
hogy 1 kérési tcIjctiÜieuOk. Megtud
tuk. hogy egy vmgálai win a sín hiva
talosan még nekn prisrtclték k .  ekéit 
gyorsai' keljen c»clrL-dnünl Amnni'r 
Brriidi diakónus barátunk MélKAjárá. 
javai sikerüli ts o tilkonk  megbe ízt  I ni 
u  M isi plébánossal. Ctuscppe atya jól 
cm lékfnn n n k ,p c d t |i  *eadégkbnyv
taniiágt a tn n i  sok magyar fordult 
meg 03 szón . A mindkéi nemiét á lu l 
u ineh  Szőni Cehén n n i különös tu  
ta ta i *oh rnmdarnyimkn. hamar 
eténttk. hogy egy ertkiyeaeni Buda-
penrr k e r ü l i  jen. 2BJÍ január M-én 
a mepkopon aárafcnowu. és egy c s i | o - 
lyKsonmi-efiieJytziekegyeúioli Hűi
m é i  üveghengerbe. íren egyházi p r 
ésénél zártak k .  A Té í*ei Afarcn Cr 
bíboros. vekneei pátriárka adu ki en 
nek u  igazolásé;. G uw ppt atya izrm- 
botikusan Airtonic diakónus kezem ke
reszti I adu él a magyarok képvnelőjr* 
ncLKaffavG rza  milánói fÖknAZnl tir- 
naL Magyarországri 4 külügyi futdr- 
uolgiial ttílliiM U az tfetlyét. a m i
lyet a Nemzeti Kuin^itit Örflkiéf Mi- 
nisziénumlharL Jim /rn Zivli helyettit 
éllarmitkinól veheten ái Oszur Zpbán 
plébános Ai in  elmondolt betzéóek- 
ben kiemelték z  Veszprém Megyei On- 
konitlnyzai nflkUIMkKtetkii i i t r tp é i  

5izmomra a Icgnzgyobb örpniot ai 
szerezte, hogy katremüködhehtm egy 
olyan országos jefcmSrégű üpyocn, 
■mely me gt« a  eltelet mi n d «  magyar
nak, minden keresziénynek él Strn: 
G clkti bakonybélí évei miatt minden 
Veszprém megyeinek is.

SzK
33



szerit deliért emlékműnk
melyet Közgyűlésünkön -2002.03.23-án- megjelent tagjaink 
kaptak ajándékként.
Csekély példányszámot árverésen és bélyegkereskedőkön 
keresztül forgalmaztunk, hogy e lapszám előállítási költségét 
előteremtsük. E bevételünkből tudtuk kiadni első színes 
levelezőlapunkat is, mely az emlékív keresztjének alján lévő 
ereklyetartót mutatja be. Ezt a szép kiállítású levelezőlapot, 
-mely Rochlitz István fotójáról készült,- kapják most, lapszá
munkban azon tagjaink, akik Közgyűlésünket jelenlétükkel 
megtisztelték!



OKMÁNYBÉLYEG
51 A M ABEOSZ

Y ÉS ILLETÉK BÉLYEG  

K SZAKOSZTÁLYÁNAK

KÖZLÖNYEDÍJAS 2002/3.

BUDAPEST,
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É V FO R D U LÓ K O N

K Ö SZ Ö N T JÜ K

A FILATELISTAKAT, 
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'SZAKOSZTÁLYUN K 
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Szerkeszti: A Szerkesztőbizottság



TARTALOM

SzUcs Károly: Az 1868-as 50 kr-o$ bélyeg egyik ősz lop ismertetője le

Hírek
Tartalékalapunkról

Közigazgatási Vöröskereszt bélyegek 1944 és táblázata 

Fodor István: Pontosított adatok az 1944. évi Közigazgatási Vöröskereszt bélyegekről

Titkári tájékoztató

Burján Andor: A vöröskereszt bélyegek történeti háttere

Címfapsztori - Em fék ívünk

A címlapon bemutatott emfékfvet, mely a hármas jubileumot köszönti, 
200 példányban készítettük el. Ebből a készletből azon tagjainkat jutalmazzuk, 
akik meghívásunknak eleget téve részt vesznek az október 5-i 
HUNFILA 2002 * Budapest kiállításon tervezett összejövetelünkön.

Ahhoz, hogy a jövő évi lapszámainknak is legyen fedezete, ezekből az 
emlékívekböl aukciókon és bélyegkereskedökön keresztül fogalmazását 
is tervezzük, bevételéből kizárólag a színes lapszám anyagi alapját 
finanszírozzuk meg.

Jutalmazási keretünk bővítését lehetővé tesszük pár példány olyan variáció 
készíttetésével, ahol az egységesen ezüst színt utánzó babérkoszorúk színe 
"arany*, "ezüst" és "bronz" színű lesz, ezzel is gazdagítva lehetőségeinket.

Burján Andor

1 MABÉOSz Okmány- és 1! Jet ékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya 
Levélcím: MABÉOSz 1378 Budapest, Pf. 4
Computeres hálózati cím: www.geocities.com/TheTropics/Shores/9362/ 
illetve: www.mavinformatika.hu/mabeosz
Szerkesztőség címe: Gulyás László, 1525 Budapest Pf. 17, vagy e-maik gula@chemres.hu
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Mint jó] tudjuk, okmánybélyegeink két menetben készültek: a levélerezetű alnyomal 
könyvnyomással, amelyre egy második menetben került rá a réznyomású középrész. Az 
alnyomat típusainak kiterjedt irodalma van, de tudomásom szerint a középrész típusai eddig még 
feltáratlanok -  pedig meggy őződésem, hogy ezek is léteznek. Megismerésük azért lenne fontos, 
mert ez lenne az első lépés a még elvégzetlen ívrekonstrukció felé.

Az elmúlt hónapban az 50kr-os bélyeg réznyomású középrészében egy, az általam feldolgozott 
bélyegek majdnem pontosan 10%-ában ismétlődő lemezhíbát észleltem. A jellemző szabad 
szemmel is észrevehető, nagyító alatt kettős tüszúrásnak tűnő pont a középrész jobb oldalán 
középen levő szőlölevéltől balra. 4

A lemezhiba csak az l. nyomólemez bélyegei között található meg. - természetesen alnyomat- 
típustól függetlenül - valamennyi általam vizsgált kiadásnál 10% körüli arányban:

Véleményem szerint a hibaarány arra enged következtetni, hogy ez a bélyegív egyik oszlopának 
ismertetője le, amely a bélyegképnek az anyalemez Összeállítása során szükséges másolása során 
keletkezett. A II. nyomólemez 200 bélyegét feldolgozva a hibát egyetlen bélyegen sem találtam 
meg. tehát a második lemez összeállításához nem az eredeti anyalemezt használták fel. hanem a 
sokszorosítási is megismételték.

Budapest. 2002-06-19

Szűcs Károly
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HÍREK
Örömmel közölhetjük tagjainkkal, gyüjtőtársainkkal, hogy szakosztályi tagunk.
Nagy József az utóbbi időszakban jelentős elismerésekben részesült.

-A  Bélyegvilág májusi számában Öt évtizede címmel cikk jelent meg 
gyüjtötársunkról, aki 50 éve a Szolnoki Bélyeggyűjtő Egyesület elnöke.
-Eddig 12 postatőrt én éti tanulmánya jelent meg és 22 nemzetközi és országos 
kiállításon szerepelt gyűjteményeivel
-Nevéhez fűződik a szolnoki városi illetékbélyegek feldolgozása, leírása 
-A  Bélyegvilág júniusi számából értesülhetnek arról, hogy életútjáért a MAFITT 
közgyűlésén Gervay Mihály díjat kapott
-Elnökünket a napokban lepte meg legújabb kiadványával, mely a Szent Jobb 
országjárása a filatéliában címet viseli. Ebben a 176 oldalas műben a korabeli 
újságcikkekkel színesítve mutatja be a Szent Jobb eddigi útjait, azokon 
alkalmazott bélyegzéseket és foto dokumentumokat Ebben a munkában közreadja 
Szent Gellért emlékivünk megjelenésének kapcsolódását e témához, bemutatja az 
emlékívet és az ereklyetartóról kiadott színes levelezőlapunk képét is, amit külön 
szeretnénk megköszönni! De hogy a köszönet ne legyen csak pusztába kiáltott 
szó, ezért elnökünk a filatéliában és köztünk eltöltött életútjáért egy köszöntő 
levélben Szakosztályunk egy -  (ajándékozási célból kis példányszámú) -  
kiadványával a Millenniumi Emlékivpárral lepte meg Őt!
Tevékenységéhez, munkájához mindannyiunk nevében kívánunk további erőt, jó 
egészséget! IT-l k t é k b fsi.y p.g gyúj tok

TARTALÉKALAPUNKRÓL í N

fORmííÍH

1IAKOJLÍTAI.Y
YáfltnMTAftAettr

Az OTP-nél vezetett 11773487-60867106 számú egyszámlánkra eddigi befizetőink:

1. Visnyovszki Gábor 5000,- 15. Tóth Gábor 3000,.
2. Gidófalvi Lajos 1000,- 16. Doayen-ünk 2000,-
3. Kerekes Gyula 1000,- 17. Koncz Antal 1000,-
4. Ihász Gábor 5000,- 18. Tóth Kálmán 10000,-
5. Szabó Jenő 5000,- 19. Szabó Sándor 5000,-
6. Nagy József 1000,- 20. Jakab Sándor 500,-
7. Buríán Andor 5000,- 21. Föídházi Sándor 2000,-
8. Kocsis József 1Ö00.- 22. Rill Attila 4000,-
0, Kiss Kálmán 1500,- 23. Bajai Ércmtani Egyesület 10000,-
10. Sánta Mihály 1000.- 24. Nvőgcr Zoltán (ismét) 10000,-
11. Nyögér Zoltán 3000.- 25. Nagy József (ismét) 1000,-
12. Kernács György 7000.- 26- Szűcs Tamás 5Q00+-
13. Kerpncr László 5000.- 27. Moys Gyula 5000,-
14. Leitold László 5000.- 28 Veszprém Városi Bélyegkor 10000.-
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Pontosított adatok az 1944* évi Közigazgatási Vöröskereszt bélyegekről
Az 1949-ben megjelent Tamás István: Magyar Városok és Községek Okmány bélyegei című munkájában és az 
..Okmánybélyeg'* 1991, évi 4. szárnának 10-14-ik oldalán Volcncs Gábor részletesen foglalkozik az. 1944-ben 
használatba kerüli vörös keresztes bélyegekkel. Mindkét esetben közük azon belügyminiszteri rendelet szamát, 
mely kötelezően előírja ezen bélyegek felragasztanál hivatalos iratokra. A még Szép Endre szerkesztésében 
megjelent „Okniánybélycg" újságunk I994.évi 3. szám 51-54. oldalán a „Katalógusátlás” című rovatban az 
ismert szaktekintély azt a megállapítást teszt, hogy ezek a bélyegek (az illetékbélyegek közé sorolásra 
vonatkozó) hármas követelménynek mindenben megfelelnek és kétséget kizáróan a városi illetékbélyegek 
közé sorolhatók.
Az új illetékbélyeg katalógus szerkesztőbizottsága egyik tagjának alapos ku tatása ellenére ez ideig a 
levéltárban sajnos nem sikerült a BM. 36.509/1944. III. számú rendeletre akadnia.
A bélyegek alaposabb vizsgálata során több pontatlanságot állapítottam meg. főleg a fogazatok megadása nem 
egyezik a katalógusban megjelöltekkel. Ezeket szeretnem pontosítani a táblázatomba foglalt adatokkal. Ehhez 
a táblázathoz elöljáróban a következő kiegészítéseket fázó in:
Az áll alános, országosan is használt három címleten kívül, összesen 25 település használt bélyegeket, ezek 
közül 11 fele mely nyomással, míg a többi ún, dombornyomással készült. A dombornyomásé bélyegek egy 
részén „Sujó" szignó olvasható, valószínű a tervezőt takarja, de róla sajnos eddig semmit sem sikerült 
megtudnom. Viszont a mélynyomást! technikával készült bélyegek jó részénél ,.Fcry’\  vagy „Fery A*' név 
olvasható. Kivétel a tokaji kiadás, amelyet a „Kékesi L ” szignó a jól ismert bélyegtervező kezei alól 
kerülhetett ki, mert ez a név olvasható a bélyegek alsó szélén.

K Fcry Antal fametsző művészről a szerencsi városi könyvtár jóvoltából  ̂ következő adatokat tudtam meg: 
1908, június 12-én született Szerencsen. Rajzkészségére hamar felfigyeltek és így 1927-ben Ösztöndíjjal 
kezdte meg tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán. A második világháborúban katonai behívót 
kapott és a vezérkarnál térképek rajzolásával bízták meg. Valószínű, hogy katonai szolgálati ideje alatt kérték 
fel a vöröskeresztes bélyegek tervezésére. A háború befejeztével sokáig a mellőzött művészek számát 
gyarapította, munkásságát csak a nyolcvanas években kezdték elismerni. 86 éves korában, 1994-ben hunyt cl. 
Ha valaki még életében felkereshette volna közülünk, bizonyára sok további adatot megtudhattunk volna 
ezekről a szép. de nüvidélciű bélyegekről.
A melynyomású bélyegek (a Kékesi László tervezte Tokaj bélyeg kivételével) mind hatos kísívben készüllek, 
fogazva és „vágott" /fogazatfan/ kivitelben is. Az általános három címletű sor és a Tokaj bélyeg 3X4-es, 
összesen tizenkettes ívben készültek, ugyancsak fogazva és fogazat tanul.
A nyomdai ívek minél gazdaságosabb kihasználása érdekében a hatos ívek többféle, egybefüggd elrendezései 
ismsertek. Birtokomban az alábbi változatok vannak:
Egymás melletti: 1 7. /Szaniszló/ húsz fillér + 18. /Székes Kisszék/ húsz fillér fogazva
Egymás alatt. 7 .a, /Kadarkút/ ötven fillér + 13. /Pákozd/ húsz fillér + 7. /Kadarkút/ húsz fillér fogazott és
fogazatlan ívekben
Kettő-kettő egymás alatt (összesen 4 db hatos iv):
39. /Szenteutthánl/ húsz fillér + 22. /Taksonyfalva/ húsz fillér 
25. /Zalaiövó/ húsz fillér + 9. /Kunhegyes/ húsz fillér fogazva.
A 22. számú bélyeg nem Taksonyfulu, hanem Taksonvfalva
A dombornyomáséi bélyegeknél is töhb eltérés tapasztalható, melyet a közölt táblázatomban külön 
megjelöltem. A bélyegek gumizásánál igen szembetűnő különbség van. annak színeiben. Van kifejezetten 
fehér és sötétbarna árnyalatú, egyazon kiadáson belük Valószínű, hogy a habom okozta hiány miatt változtak 
a felhasznált alapanyagok adott kiadásoknál, Baisa (l.sz.) és Lacfalva (1 l.sz.) stb. bélyeg elkülöníthetően 
kétféle színárnyalatban is előfordul. Javaslom, hogy a táblázat szerint legyenek katalogizálva ezek a bélyegek, 
más esetek mintájára, ahol is ezek az eltérések a katalógusban megjelennek, meg kisebb eltérések cselen is. A 
bélyegek árazása a „Tamás-féle” katalógusban svájci Frankban, míg Voloncs G, cikkében pontszámmal 
történt. Ez utóbbiak valószínű, hogy a Flóderer katalógus pontszámaira épülnék. Az utóbbi időben 
árveréseken többször is kínálnak a mélynyomásii hatos ívekből a pont szám alapon kettes Szorzóval árazol! 
bélyegeket, mely árakon ezek cl is kelnek. így a megadott pontszám reálisnak látszik. Ugyanakkor a 
dombornyomású bélyegek sokkal ritkábbak lehelnek, meri ezek árveréseken nemigen szerepelnek. 
Gyűjteményem ezen darabjait sokáig kerestem, mire végre sikerült ezeket megszereznem. Ezek fényében a 

* dombornyomású bélyegek pontszám értékein emelni lenne célszerű. A fogazat lan bélyegek is értékesebbek, 
de semmi esetre sem tízszerese a fogazott bélyegek árazásánál, mint ahogy az általános kiadásnál feltüntették. 
Legfeljebb a fogazott ár kétszerese lehet.
Végezetül kérem azon gyüjtötársainiat. akik ezzel a bélyegcsoporttal fugnlkoznak. hogy észrevételeiket tegyék 
közzé, hogy még pontosabb kaphassunk a katalógusból indokolatlanul kimaradt bélyegekről.
Karcag 2002. július F o d o r István
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Egy öt évvel később előkerülét, és az  OKMÁNYBÉLYEG 2007/1 számában közölt hivatalos feljegyzésből egyértelműen tisztázódott, hogy ez a rendelet csak a Vöröskereszt által kiadott jótékonysági bélyegeinek támogatására szólította fel a törvényhatóságok tisztviselőit, vagyis  a rendellet ezeket nem illetékbélyegeket hozott forgalomba, hanem ezeket csak segélybélyegként említi.

SzK
Ez a megállapítás téves. lásd alább a követklező megjegyzést a rendeletszámnál.



C u m i  zás C u m iz i s
T E L E P Ü L É S Dóm bor 
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fb fa sa i (éhét b a rn a Bélyegméret 

(fogazatig (éried 6)
1. BAJSA (Jugoszlávia)

1. húsz (iMer (vörös)
L a húsz fillér (cinóber)

+ — Súlyú 1 2  4 4 : 1 2  %
- + 36*35 mm

2. CSEN ULAK, FEREN C LAK, SZÉCSÉN Y K Ü T, V EC U  EL Y (Szlovénia)
2. húsz fillér, gumi fehér
2.a húsz fillér, gumi barna

+ — Nincs 1 0  4 4 : 1 0  44 + + 32*42 mm

3. FEGYVERNEK
i .  húsz fillér, gumi fehér
3.1 húsz fillér, gumi barna

+ — Nincs 1 3 9 1 : 1 4 + + 30*40 mm

4. HEVES
4. húsz fillér

+ - Nincs 1 1 : 1 0 %  
1 1 : 1 0  44

- + 32*42 mm

5. JÁNO SHIDA
5. húsz fillér - Nincs 1 0 % : 1 0 % - -

32*42 mm
fogazott és vágott 6-os ívek

6 . JÁ SZSZ EN T ANDRÁS
6. húsz fillér

+ - Súlyú 1 2  4 4 : 1 2  44 - . + 32*42 mm

7 . KADARKÚT
7. húsz fillér - + FERY 1 0 % :  1 0 % - - 32*42 mm

fogazott és vágón 6-os Ivek
8 . KOMÁD!

8. húsz fillér, fehér gumi
8.a húsz fillér, barna gumi

+ Nincs 1 0  4 4 : 1 0  44 + + 31*42 mm

9. KUNHEGYES
9. Húsz fillér

+ FERY 1 0  % : 1 0 % - -
32*41 mm

fogazott és vágott 6-os ívek
10. KUPSAFALVA (Románia)

10. húsz fillér, fehér gumi *
lO.a húsz fillér, barna gumi

+ — Nincs 1 2  3 4 : 1 2  44 + + 33*43 mm

I I . LACFALU, BAJ FALU, D IÓ SÍÍÁ L Ö M , C Y Ö R K E FA L U  (Románia)
11. húsz fillér, vörös forg.
1 La húsz fillér, cinéber forg.

+ - Nincs 1 0 % :  1 0 % -
42*32 mm

12. M AROSVÁSÁRHELY (Románia)
12. húsz fillér

- + FERY A 1 0 % : 1 0 %
- -

55*40 mm
fogazott és vágón 6-os ívek

13. PÁKOZD
13. húsz fillér - + FERY A 1 0 % :  1 0 %

-
32*42 mm

fogazol! és vágoil 6-os ivek
14. PÁTY

14. húsz fillér
+ Nincs 1 2  3 4 : 1 2  34 - + 33*42 mm

1 5 . PÉTERK ÉV E
(Jugoszlávia)
15. húsz fillér

+ Súlyú 1 2  3 4 :1 2  34
— + 32*42 mm

1 6 . SÁROSPATAK
16. húsz fillér, fehér gumi
16.a húsz fillér, barna gumi

+  ' -
Nincs 11  3 4 : 1 0 % + + 32*43 mm

1 7 . SZAN1SZLÓ (Románia)
17. húsz fillér - + FERY A 1 0  % : 1 0  %

- -
32*42 mm

fogazott és vágott 6-os ivek
1 8 . SZÉK , K ISSZÉK (Románia)

18. húsz fillér
- + FERY A 1 0 % : 1 0 % - - 32*43 mm

fogazott és vágott 6-os ivek
19. SZEN TG O TTH Á R D

19. húsz fillér
I9 .a  ötven fillér

-
+ FERY 1 0 % :  1 0 % _ 32*43 mm

fogazott és vágott 6-os ivek

2 0 . SZENTLŐR1NCKÁTA
20. húsz fillér, fehér gumi
20.a húsz fillér, barna gumi

+ ' Súlyú 1 2 : 1 2 + + 33*42 mm

21. SZEN TPÉTER FA
2 1 .2 0  fillér

+ - Nincs I 0 % :1 0 % - + 32*42 mm

2 2 . TAK SON Y FA LV A  (Szlovákia)
22. húsz fillér

-
+ FERY 1 0 % :  1 0 % “ - 31*42 mm

fogazon és vágott 6-os ivek
2 3 . T ISZA FÜ R ED

23. húsz fillér
+ Nincs 1 1 : 1 0 %

1 0 % : 1 0  34
“ + 32*42 mm

2 4 . T O K A J
24. húsz fillér

-
+ KÉKESI L. 1 0 % ; 1 O %

- 32*42 mm
fogazott és vágott 12-es kisívek

2 5 . Z A  L A 1 . Ö V Ö
25. húsz fillér » -

+ FERY 1 0 % :  1 0 % ” - 31*42 mm
fogazott ésvágott 6-os ívek
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K Ö ZIG A ZG A TÁ SI B É L Y E G E K  1944.

V Ö R Ö SK ER ESZT
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK-AKKL 8.11 
1525 Budapest, Pf. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7933/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gula@ chem res.hii amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:
-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél 
előbb, hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az 
újság kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kérjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni érdemes 
bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási célból 
bocsássák rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és természetesen a 
rendelkezésre bocsátott anyagokat teljes gondossággal kezeljük, tulajdonosaiknak 
visszajuttatjuk. Informatikai lehetőségeink bővítésével lehetőségünk van eredeti anyagok 
digitális formában történő számítógépes adathordozón történő feldolgozására tárolási 
céllal is úgy, hogy az eredeti anyagokra semmilyen hatása nincs, így a katalógus szerkesztési 
munkáihoz szükséges bekért anyagok biztonságát, érintetlenségét is teljes mértékben 
garantálni tudjuk.
-Kisérjék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegk iái lírásokra 
vonatkozó híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a fi latéi ista eseményeket! 
A Szövetség nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha az immár csak a 
Szövetség hivatalos lapját a BÉLYEGVILÁG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklődők a http://www.mavinfonnatika.hu/mabeosz/ címen tekinthetik meg 
a Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal 
és észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap„ 
szerkesztéséhez nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük! _________
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Lapunkban Fodor István szakosztályi (agunk munkája nyomán megjelenő összefoglaló cikk (színes 
bélyegképekkel illusztrált kivitellel) az 1944. évi közigazgatási vöröskeresztes bélyegekről, akkor úgy 
gondolom, hogy említést kell tennem az alkalmi bélyegek területén eddig megjelent, katalogizált 
vöröskeresztes tárgyú bélyegekről is. Mivel van egy feldolgozott gyűjteményem ebben a tárgykörben. így 
először ennek a bevezető lapját adom közre azért, hogy megismerhessék a

A vöröskereszt bélyegek történeti há tte ré t

Ez előtt viszont a Bélyeggyűjtő 1931. évi októberi számából egy kis visszatekintés a szervezet 
megalakulásának indítójáról é$ mozgatórugójáról essen szó:
A vöröskereszt megalakulásának terve I lenn' Dunam-tól ered, aki az 1859 június 24 .i Soltén női ütközetben, 
mint haditudósító vett részt és elszömyedve látta, mily borzasztó helyzetben voltak a sebesültek. Hivatalos 
megállapítás szerint 34 ezer sebesült és halott fedte a csatateret. Ezt látva Ounant összeszedte a Solferino 
környékén található férfiakat és nőket, hogy a sebesülteket úgy ahogy ellássák és elszállítsák, de megfelelő 
erők -szállítóeszközök és egészségügyi anyag- hiányában csak nagyon kevés segítséget nyújthattak.
A látott borzalmak Itatása alatt írta meg 1862-ben híres könyvét “Un Souvenir de Solfcrino” címen, 
amelyben híven leírta a Solferino-nál tapasztalt szörnyű élményeit. Könyve nagy hátút keltett, egész Európa 
beszélt róla. Néhány hónap múlva már a “Génfér Gemeinnötzige GescIUdiafi’’ arról tárgyalt, hogy a 
hadviselő hadseregeknél önkéntes betegápol ókból álló csapatot kell beosztani. 

h A tárgyalás eredményeként jött létre 1864-ben a Genfi conventio.
Fő irányelvei:

-A sebesültek, betegek és foglyok sorsa enyhítendő, azok a küzdőtérről cllávolíiandók. 
—Tekintet nélkül arra, mely hadviselő félhez tartoznak, ápolandók.
-Hadikórházak, minden egyéb kórház és azok teljes egészségügyi személyzete a 
vöröskereszt védelme alatt ált.
—Ennek jeléül a genfi kereszttel /vörös kereszt fejér alapon/ jelölendők meg. Törökországban 
a vörös félholddal.

Minden állantban vöröskereszt egyletek alakultak, amelyek nemcsak háború esetén adtak egészségügyi 
személyzetet és anyagot, hanem a polgári élet bajai, betegségei, katasztrófái és járványai leküzdését is 
működési körükbe vették.
A nemzetközi vöröskereszt mozgatómhoz csatlakozva 1881-ben alakult meg a Magyar Szentkorona 
Országainak Vöröskereszt Egylete.
Balázs Károly alkalmibélyeg katalógusában tíz sorszám alatt mulatja be ezeket az alkalmihélycgckct. 
Lapunk hátsó borítóján ezekből mutatok be pár bélyeget és egy dekoratív kitűzőt, mely a híres l’ostier 
nyomdában készült, ahol igen sok alkalmi bélyegünk is.
Az oldal alján látható vöröskeresztes bélyegsorról pedig a történet -amiért lényegében e cikk is született- a 
következő:
Még a nyár során Ürmös Lóránt mutatta nekem ezt a bélyegsori és érdeklődött tőlem -mint alkalmibclycg 
gyűjtőtől- hogy ismerem-e ezeket? Mint kiderült a bélyegsorhoz csatolt levélből, hogy egy zentai 
(Jugoszlávia) gyűjtő kér a MABÉOSz-tól felvilágosítást ezekről. Tüzetesen átnéztem az alkalmibélyeg 
katalógust, nem találtam, de a címét megszerezve, felvettem zentai gyűjtőt ársunkkal a kapcsolatot. Tőle 
tudom, hogy több mint 15 éve vette a bélyegeket Óbecsén egy gyűjtőtől, akinek apja is hódolt a fi latéba 
szenvedélyének. A bélyegek össze voltak tapadva és az áztatást már ő végezte el és bündlizte az anyagot. 
Többszöri levélváltás után “Szent Gellert" cm lék ívekért meg saját talonjaimért sikerült ezeket a bélyegekéi 
megszerezni.
Most c vőröskercsztcs cikkek közreadásakor jó szolgálatot tesz Szakosztályunknak e készlet, meri minden 
tagunk kap egy sort ajándékként ezekből a bélyegekből. Kérésünk viszont az, hogy aki esetleg 
információval rendelkezik ezekről, esetleg eredeti jó enyvezésü sora vanvúgy közölje szerkesztőségtinkket, 
hogy azt közre tudjuk majd adni. A sor érlékje ízesei alapján és felmerülő érieké* információ felszínre 
kerülése esetén még az is kiderülhet, hogy ezeket is besorolhatjuk az okmány bélyegek közé?
Örömmel közlöm még a/.t is, hogy István Mihály gyűjlötársunk -akitől ezek a ma még ismeretlen bélyegek 
számlázunk- már szakosztályi tagunk és ajándékként egy díszes borítóban megkapott színes lapszámainkkal 
a Szakosztály vezetése ezúton fejezte ki köszönetét.

B urján  A ndor
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Szakosztályunk tagjaihoz!
2002/2. $z. lapszámunkban a fenti címmel közöltem egy állásfoglalást. Ebben 
kifejtettem azt, hogy a színes oldalakat is tartalmazó lapszámunk előállítási költsége - 
most már a 165 példányszámot tekintve- gondokat jelent Szakosztályunk számára, 
mivel kiadványaink bevétele ezt nem minden esetben teszi lehetővé!
Ennek kompenzálására hoztuk létre még 2001-ben Visnyovszki Gábor első e célra 
fordítandó felajánlásával a „Vésztartalék alapot”.
Ezen az OTP-nél vezetett 11773487-60867106 számú egyszámlánkon 128.450,- Ft van 
elhelyezve a tagi befizetések, felajánlásokból, mely összeghez még eddig nem kellett 
hozzányúlni.
Én ebben a fenti számban foglaltam össze azon elvárásokat a tagsággal szemben, 
melyek teljesülése jogosítja őket a színes oldalakat is tartalmazó, kb. 400-500,- Ft-ba 
kerülő lapszám elnyeréséhez a továbbiakban.
£  lapszám kiadása óta eltelt több mint fél év kivárása után vezetőségünk mind a 
három tagjának egyöntetű véleménye alapján döntés született arról, hogy ezentúl, 
helyesebben fogalmazva első alkalommal kik kapják e lapszámot fekete-fehér 
köntösben.
Nem akarom megismételni azt a tíz pontot, melynek megtartása esetén nem já r  
szankció, vagyis a fekete fehér lapszám a jövőben.
Most a postai kézbesítő 25 tagtársunkhoz -nevelési célzattal— csak a fekete-fehér 
lapszámmal kopog be és adja azt át.
Ez a mennyiség a most m ár 165 példányban készülő lapszámok 15%-a. Egy ilyen 
Szakosztályban -m in t minden közösségben- azért a fegyelmezés eszközével is élni kell, 
ez a 25 példány ezt a célt szolgálja.
Ebből a körből természetesen ki lehet kerülni vagy így vagy úgy, de a 10 pontban 
felsorolt feltételek valamelyikének azonban meg kell felelni, mert ez a színes lapszám 
amit eddig —most m ár három éven át— mindenki megkapott, költségeit illetően úgy 
számolható, hogy a tíz eddig megjelent lapszámot kb. 400-500,- Ft/db értékkel meg kell 
ám szorozni!!
Ezt az intézkedést természetesen nevelési, jobb belátásra bíró szándékkal hozta meg a 
vezetőség és nem tekinthető véglegesnek sem.
Ua ez a vezetőségi szándék elérte célját, még arra  is hajlandók vagyunk, hogy e 
„fekete-fehér foltot” töröljük és később kompenzáljuk az ennek megfelelő színes 
lapszámmal, de ezért tenni is kell valamit!
Az nem lehet célunk, hogy csak a postai kézbesítő a kettőnk közötti kapocs!
Azt nem tartom tisztességes eljárásnak!

Burján Andor

A Szerkesztőség megjegyzése:
A fenti nyilatkozat közlése Burján Andor elnök kérésére változatlan, az általa fogalmazott írása 
alapján készült, sző szerint, változtatás nélkül, amely természetesen nem egészen tükrözheti és 
tükrözi a szövegben többször említett vezetőségi véleményt.
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Címlapsztori
1854-2004

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAF1TT) a következő Világtalálkozó 
megrendezését 2004. június 3-7 közötti időre tervezi. Korábbi rendezvényei mind 
sikeresnek bizonyultak, s ehhez javarészt a széleskörű előkészítő munka és az előre, 
jól meghatározott téma köré felépített Szalon és Szimpózium kiállítási anyagai, 
valamint előadásai teremtették meg az alapot.
Megvalósítása érdekében a MAFITT elnöksége már most meghatározta a témákat, 
amelyekre a rendezvény épülhet, melyből az egyik kiemelt vonulat közvetlenül 
bennünket, okmány- és illetékbélyeg gyűjtő Fii a tel is fákat érint. Amint az évszámból 
kitűnik, 2004-ben emlékezhetünk meg az első, Magyarországon is világelsőként 
bevezetett felragasztható illetékbélyegek 150. évfordulójáról. Hasonlóan, mint a 
postatörténeti múltunk fontos, a postabélyeg kiadásaink sorában kiemelkedő helyet 
elfoglaló krajcáros bélyegeink bevezetésének 130. évfordulójának ünneplését, erre a 
közösen elhatározott két vezérfonal köré építve az eseményeket.
A közös ünnep és az esemény rangja számos feladatot hárít Szakosztályunkra, 
annak szinte minden tagjára, hogy még kellő időben elkezdhessük a közös munkát 
és felkészülten léphessük majd át a rendezvény küszöbét, ha eljön az ideje. A 
Szakosztály vezetése és a MAFITT elnöksége nevében ezért kérünk minden 
Gyújtőtársat, hogy erejéhez, képességeihez, kedvéhez mérten mielőbb kapcsolódjon 
be az előkészítő munkába, amely sokrétű és szerteágazó lehetőségeket is magában 
rejt, hiszen sok olyan feladat adódhat, amellyel ki-ki meglelheti kedvét, örömét 
például kiállítási gyűjtemény építésével, bemutatásával, a készülő új katalógus 
szerkesztési munkájában való részvétellel, az előkészítés időszakának szervezési 
munkájában és még sorolhatnám. A lényeg: a lehetőség! Szakosztályunk, a magyar 
íilatelista mozgalom előtt, hogy méltó Világtalálkozón, a MAFITT Szalon és 
Szimpózium 2004-es rendezvényén mutathassuk be Európának a reményeink 
szerint akkorra m ár realizálódó Európai Uniós csatlakozásunk ünnepi sorozatában 
fílatelista kultúránk közösen ápolt eredményeit, kincseit.
Ehhez a feladathoz hívjuk és várjuk gyűjtőinket, fda te listáin kát, Szakosztályunk 
tagjait, hiszen a kihívás óriási és a felelősség nagy. Szükség van minden erőre és 
minden fontos gondolatra, cselekedetre, közös munkánkra!

A Szakosztály vezetősége: B urján  A ndor és Kernács Gyógy,
A MAFITT elnöksége nevében: G ulyás László (szakosztályi titkár)
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Beszámoló a HUNFILA-2002 kiállításról

A HUNFILA-2002 Budapest Nemzetközi Bélyegkiállítást október 3-6 között a Magyar 
Kultúra Alapítvány Székházéban rendezte a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége.
A magyar filatélia ezen a jeles eseményen ünnepelte a szervezett bélyeggyüjtés 80 éves és a 
Szövetség megalakulásának 50. évfordulóját, valamint a 75. Bélyegnapok A nemzetközi 
kiállításon tizenhat ország több mint százharminc filatelistája mutatta be legértékesebb 
gyűjteményét. Szakosztályunk tagjai közül Kemács György mutatta be továbbfejlesztett és 
átdolgozott „Budapest Székesfőváros illetékbélyegei 1898-1948” kiállítási anyagát, melyet a 
Zsűri 88 pontra értékelve, aranyéremmel ismerte el! Külön gratulálunk érte!
Az irodalmi osztályban a harminc induló között volt szakosztályi újságunk, az 
„Okmánybélyeg”, mely napjainkra már három évfolyam kilenc számával Tészben színes külső 
és belső kivitelében itt szerepelhetett az alkalomhoz illő, díszes mappaszerű dossziéban. 
Lapunkat a Zsűri ezüstéremmel értékelte! Itt szeretnénk köszönetét mondani a Szakosztály 
minden tagjának, aki létrejöttéhez a maga módján, ki munkával, ki cikkírással, ki anyagiakkal 
hozzájárult, a sikeres bemutatkozást megteremtette!
A nyitott osztályban én mutattam be egy gyűjteményem a „Korai bélycgkiáliítások alkalmára 
kiadott alkalmi bélyegek, tekintettel a jeles évfordulókra” cím alatt. A fentebb 
megfogalmazott hármas jubileumot méltató anyagomat a Zsűri I. díjra értékelte. Talán nem 
köztudott, részben a kategória rövid eddigi előtörténete miatt, hogy ebben a kategóriában nem 
éremrangsorral, hanem 1-IU kategóriákkal ismerik el a bemutatott anyagok rangsorát.
Mivel közgyűléseinken felmerült az igény tagságunk részéről, hogy évente ne csak egy 
alkalommal, a szokásos közgyűlésen találkozzunk, ezért szerveztük meg az újabb találkozási 
lehetőséget erre a jubiláns alkalomra és patinás helyre, a budai várba.
Harminc tagunk vállalta ezt a kirándulást és tekintette meg a kiállítást is egyúttal. Ezen 
alkalomból a kiállítás büféjét és előterét szemeltük ki, ahol kényelmes fotelokban és asztalok 
mellett fogyasztották el a résztvevők elsőnek, aperitívként füzesabonyi gyújtőtársunk, Szabó 
Sándor prezentálásában és kínálásával szilva- és körtepálinkáját, majd a Szakosztály által 
felkínált szendvicset, Üdítőt és kávét Itt kapták kézhez a megjelent tagjaink újságunk 
harmadik negyedévi, stílszerűen a hármas jubileumot címlapján köszöntő példányát az erre az 
alkalomra kiadott emlékívvel együtt Ez utóbbi a személyes megjelenés egyik jutalma volt 
Alkalom nyílott a személyes eszmecserére, a szintén fontos és hasznos csere-berére, 
lehetőséget teremtve szakmai megbeszélésekre. Szakosztályi vezetőségi megbeszélést is 
tartottunk, mely jövőbeni munkánk szempontjából értékelhető fontos lépéseket jelentett 
Ezt a második alkalommal történő találkozást itt a Várban a jövőben is terveink szerint meg 
szeretnénk tartani, a hely és az események atmoszférája és nem utolsó sorban a relatíve 
könnyű megközelíthetősége vidéki tagjaink számára is a pályaudvarok felől. A következő 
alkalommal az Alapítvány épületének túlsó szárnyában Üzemelő Magyar Borok Házát is 
felkeressük egy koccintásra,
A kiállítás megrendezésében nagy munkát végzett Ürmös Lóránt és kiváló csapata akik 
gördülékenyen végezték a tárlók felszerelését és bontását is. Külön gratuláltam a Szövetség 
elnökének a díjkiosztó ünnepség megrendezéséért, a nívós műsorért és az igen gazdag és 
széles választékot felkínáló svédasztalos fogadásért, mely illő keretet nyújtott a rangos, 
hármas jubileumot záró eseményeként meghívottaknak és díjazottaknak egyaránt.

Burján Andor
a Szakosztály elnöke
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November elején a készülő új illetékbélyeg kézikönyv szerzőinek megbeszélésén egyet
értettünk azzal, hogy mielőtt e kérdésben döntenénk célszerű lesz nagyobb nyilvánosság 
előtt megvitatni az illeték- és adóbélyegek katalógusszámozásával kapcsolatos észrevételei
met. Jó lenne, ugyanis* ha minél több szempont alapján kialakuló közmegegyezés alapján 
dönthetnénk e kérdésekben. A reakciókat normál csigaposta-levélben és e-mailben várom.

A megelőző magyar illetékbélyeg katalógusokra jellemző volt, hogy a korábbi számozás 
módosításaival igyekeztek a lehető legkisebb mértékben zavarni a gyűjtőket. Ennek érdeké
ben mindig csak a legszükségesebb módosításokat hajtották végre. A filatéliai ismeretek 
előrehaladásával azonban időnként szükségesnek találták egyes kiadások különválasztását* 
vagy hibák, hiányosságok javítását így tulajdonképp egyszer sem tudták elkerülni, hogy a 
katalógusszámok végeredményben a korábbitól eltérők legyenek.

A  "történelmileg'1 kialakult számozás mintegy 80 évig szolgálta a gyűjtőket. A hagyo
mányt azonban ezúttal - véleményem szerint - kénytelenek leszünk megtörni. E számrend
szer ugyanis belső ellentmondásai miatt mára már olyan nehezen áttekinthetővé vált, hogy - 
véleményem szerint - nehezíti a gyűjtési terület megismerését és akadályozza további fejlő
dését A postabélyegeknél kialakult modem katalógusszerkesztési elvek átvételét nem halo
gathatjuk tovább. Egy olyan, jól áttekinthető és időtálló új számozást javaslok, amely egy
szerre felel meg mind a kezdő, mind a haladó gyűjtők igényeinek. E rendszerben az alap
gyűjtemények összeállítói nem kényszerülnek majd speciális felkészültséget és gyakorlatot 
igénylő ismérvek alkalmazására, miközben a különleges változatok kutatói számára egyúttal 
tehetségessé válik a specialitások egységes és kellően rugalmas azonosítása is. Az áttérést a 
korábbi számrendszerekről a korábbi katalógusszámok összehasonlító táblázatával segítjük, 
mely egyúttal azt is jól mutatja, hogy a korábbi müvek mennyi esetlegességet hordoztak.

Melyek azok az elvek, amelyek nyomán a korábbinál következetesebb, és ennél fogva 
jobban alkalmazható számozási rendszer kialakítható? Legfontosabb, hogy az alapszámok 
kiosztása során az egyes bélyegkibocsátásokat egységes, és következetesen alkalmazott 
elvek használatával soroljuk egy „bélyegsorozatot” jelentő kiadásokba. Bár ez a szempont 
magától értetődőnek tűnik, valójában az általunk ismert összes eddigi katalógus kiadásokba 
sorolása kissé bizonytalan, és épp ez a katalógusszámozásban jelentkező eltérések fo oka. A  
FIP kiállítási szabályzatai szerint is épp emiatt szigorú követelmény a kiállítási anyag fel
építése során alkalmazott katalógusnak a bevezetőben való megjelölése.

Mindez talán első hallásra meghökkentő azok számára, akik magától értetődőnek fogadják 
el a gyűjteményükhöz használt katalógusszámozást. Pedig az ok egyszerű: az illetékbélye
gekre fokozottan jellemző, hogy az azonos bélyegkép alkalmazása -  az alkalmi kiadásokat 
kivéve - általában nem egyszeri időponthoz kötődött, hanem egy hosszabb időszakra, néha 
évtizedekre is kiterjedt. Mint tudjuk, a gyártási idő alatt gyakran több alkalommal is meg
változtak az előállításhoz használt anyagok és a technológia jellemzői. Ezek közül egyes 
jellemzők viszonylag könnyen, míg mások csak nehezebben felismerhetők. A  mára elég 
stabilan kialakult filatéliai gyakorlat szerint a bélyegkép, a szín, vagy a vízjel változását 
tekintjük kiadásnak (issue, Ausgabe). Mivel a forgalomba-helyezÓ rendeletek esetenként 
hiányoznak, ezért ezeket a filatelisták csak időben később, a bélyegek tanulmányozása során
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fedezték fel. A kiadásokon belüli változatoknak tekintendők a gyártási időszakon belüli 
többszöri nyomdai kibocsátások (em is sión, Auflage) miatti különbségek, pl. a színárnyalat, 
fogazat és papírváltozatok, valamint a nyomólemezek felújítása, sérülése miatt keletkező 
nyomási eltérések (típus- és alnyómat-változatok, lemezhibák).

A katalógusok a fiíatéliai gyakorlatot követve az egyes "kiadások" megjelenési sorrendjé
ben az egyes bélyegeket címlet-növekvő sorrendjükben számozzák. Azonban a számozásban 
dilemmát okoz, ha az első forgalomba helyezést követően a gyártási időszak alatt a sorozat
hoz tartozó kiegészítő címletek jelennek meg. Ennek kezelésére két végletesen következetes 
gyakorlat van, leggyakrabban pedig egy - ezek előnyeit összeegyeztetni próbáló - harmadik 
megoldást alkalmaznak.

Az egyik véglet szerint csak az azonos napon forgalomba helyezett bélyegek sorolhatók 
egy bélyegsorozatba és minden újabb időpontban forgalomba került bélyeget új kiadásnak 
kell tekinteni. Ehhez az elvhez az Európában általánosan használt Michel katalógus áll a 
legközelebb. A módszer nagy előnye az egyértelmű besorolhatóság -  már amennyiben pon
tosan ismerjük a forgalomba-helyezési időpontokat. De ezért nagy árat kell fizetni: a hosszú 
időszakban forgalomban levő sorokat későbbi időpontokban kiegészítő új címleték, vagy 
színváltozások miatt a gyűjtemény kis, nehezen áttekinthető sorokra „töredezik” fel.

A másik - főként a Scott által reprezentált - módszer a bélyegkép azonossága, vagy leg
alábbis hasonlósága alapján egy sorozatnak a különböző időpontban megjelent kiegészítő 
címleteket tekinti, beleértve az egyes címletek színváltozását is. A  kiadásoknál a kibocsátási 
évszámot egy perjellel kiegészítve közlik az utolsó kiegészítés megjelenési évszámát is. E 
módszer szép nagy, áttekinthető sorozatokat eredményez. Néha azonban, különösen a sok 
évtizedes használatban levő sorozatoknál nehéz eldönteni, hogy a bélyegrajz kisebb-nagyobb 
változásait mikor célszerű már újabb kiadásba sorolni. További nehézség, hogy ilyen esetben 
eltérő színű, de azonos címletű bélyegek is kerülnek egy sorozatba, amelyek sorrendje a 
sorozaton belül a sorszámozás nemkívánatos esetlegességét is eredményezi.

A leggyakrabban alkalmazott átmeneti megoldás szerint a különböző időpontban megje
lent, azonos kiadásnak tekinthető bélyegeket célszerűségi szempontból vonják össze egy 
kiadásba. Törekszenek arra, hogy az egész rendszer minél kevesebb, áttekinthetően rendezett 
„sorozatból” álljon. E módszerrel megoldható, hogy egy sorozatban csak eltérő címletű 
bélyegek forduljanak elő, a sorszámozás tehát látszólag egzakt Sajnos viszont leggyakrab
ban épp az ilyen összevonások okozzák a katalógusszámok esetlegességét és emiatt a kataló
gusok egymástól való eltéréseit,

A  katalógusszámok további eltéréseit okozhatja egyes bélyeg változatok következetlenül 
Önálló sorszám alatti feltüntetése, továbbá a katalógus készítésekor hiányzó filatéliai isme
retek miatt előforduló hibák (nem létező változatok feltételezése, és a hiányok). Két kataló
gus között már egyetlen ilyen eset is  elég a számozás egymáshoz képesti "elcsúszására".

A fenti buktatókat úgy kerülhetjük el, ha következetesen csak a bélyegkép, a szín, vagy a 
vízjelváltozását tekinthetjük külön kiadásnak. A  vízjeleken belül azonban, - a mai magyar 
gyakorlattól eltérően, de a nemzetközieknek megfelelően - papírváttozatként lenne célszerű 
kezelnünk a közel azonos vízjelrajzokat. Ezekre a „vízjelváltozaf” fogalmának bevezetését 
javasolom. A változatokat a közös alapszámot kővető - a nemzetközi katalógusokból átvett - 
toldalékjelekkel azonosíthatjuk, mindezt az egész könyvön belül egységesen alkalmazva.
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A változatok megkülönböztetésére alkalmazott jelek és módszerek a megelőző illetékbé
lyeg-katalógusainkban eltérőek. A korábbi összevisszaság - sokszor jelöletlenség” - helyett 
az alábbi jelrendszert javaslom:

*  Ha szükséges a szám előtt kötőjellel elválasztva jelezhetjük a gyűjtési területet, amelyne 
belül a sorszámozás 1-től kezdve az utolsó megjelenésig folyam Csak példaként/!):

A1 - = osztrák okmánybélyeg
H3- = magyar naptárbélyeg

Mivel korábban ilyen eddig nem létezett, szükség lesz a gyűjtési területeket azonosító 
egyszerűen megjegyezhető jelrendszer kidolgozására.

*  A katalógusszámot közvetlenül követő változatjelekre javaslat:

a,b,.. = színváltozat (kisbetűk az abc elejéről)

A ,B ,C ,... = fogazatváltozat (szüksége szerint akár több nagybetű is alkalmazható)

... w,x,y,z = papír-, vagy vízjel(!)változat (kisbetű az abc végéről)

1., II , Ila = típusváltozat (római szám + kisbetű)

*  A katalógusszámtól ponttal elválasztott jelekkel a speciál-gyűjtömények számára fontos 
változatokat jelezhetünk, pl.

2 3 .1 .2 3 .2 . .  .. 23.a, 23.b = 23 sz. bélyeg vízjelállásai, egyéb vízjel specialitá
sok (pl. vonalvízjel)

23.1h, 23.stb = lemezhiba (pl. "három pólya"), egyéb különlegességek

Több speciális jel további pontokkal lehet elválasztva, ha ezek együttes alkalmazása szük
séges, és a jelek összetéveszthetők, A  jelek ilyenkor a fenti jelmagyarázat szerinti sorrendben 
követik egymást. Pl. 23aC.d = V  színváltozat, ’C’ fogazatváltozat, ’d’ vízjelállás.

Változások kiadásokhoz való besorolásban
*  Az eddig mindenütt együtt tárgyalt C.M. sorozatot a kétféle ív-vízjel miatt valójában két 

kiadás, amelyek a vízjelnek a bélyegben való megjelenése nélkül is jól elkülöníthetők. 
Lenne tehát egy 1854-es, vékony fehér papirosú, Reichle vízjelű kiadás és egy 1856-os 
vastagabb és sárgás papíron található Schlögmühle vízjelü.

*  Az 1858/63 közötti kibocsátásokat összevontan szerepeltethetjük. E korábban szinte 
mindenütt több külön sorozatnak tekintett bélyegek a ki adásba-sorolásra vonatkozó el
veink szerint csak papír- és fogazatváltozatok. A  könyv- és réznyomatú bélyegeket vi
szont esetleg külön kiadásként kezelhetnénk az eltérő nyomdatechnikának a bélyegké
pen megjelenő különbségei miatt (Ezek semmiképp sem tekinthetők típusváltozatnak!)

*  Egy 1866/68 jelzésű kiadásként tárgyaljuk az első bélyegrajz szöveges címletfeliratú 
kiegészítésével készült kibocsátásait is: ezek eltéréseit azonban csak papírváltozatok
ként értékelhetjük.
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*■ Az 18 69-ben Magyarországon késztilt STEMPEL-MARKEN ív-vízjeles bélyegeket a 
68-as kiadás fogazatváltozatának kell tekintenünk. Az 1869-től magyar papírra készült 
bélyegek viszont a vízjel megszűnése miatt egy új kiadást jelentenek, melyet továbbra 
is kénytelenek leszünk a papírban jelentkező különbségek alapján elkülöníteni. Elvileg 
a későbbi hártyapapírosú bélyegek is e kiadás papírváltozataként lennének kezelhetők. 
Ez utóbbiak áttetsző voltában jelentkező karakteres különbség miatt azonban még a 
kezdő gyűjtők számára is olyan könnyen megkülönböztethetők, hogy ez esetben célsze
rűnk látnám - némi következetlenséggel - a korábbi külön kiadásként való kezelést

*  Az eddig 1870-as és 73-as kiadásokként kezelt hártyapapírosú bélyegek egymás foga
zatváltozatai, ezért ezek közösen, egy kiadásként szerepelnek. Lenne tehát egy 1868-as, 
egy 1869-es és egy 1870/73-as kiadásunk.

*  Az 1873-as és későbbi kiadásoknál a felcserélt vízjelű (forintos bélyegek a krajcárom, 
illetve krajcárosok a forintos vízjelü papírokon) bélyegek nem kapnának külön kataló
gus-számot, hanem -  a nemzetközi példáknak megfelelően -  csak vízjel változatként 
szerepeltetnénk.

*  Az 1881-től 98-ig készült barna bélyegeket egy kiadásban szerepeltethetjük. Ez csak 
látszólag eltérés a foelvtől, mert bár az 1887-től más gyárban készült bélyegeket eddig 
két eltérő vízjelűnek tartottuk, valójában csak egy nagyon nehezen megkülönböztethető 
vízjelváltozatról van szó. A különbség - amely egyébként a bélyegek értékelésére lé
nyeges kihatással nincsen - olyan kicsi, hogy a kétféle vízjel megkülönböztetése sok 
esetben még gyakorlott gyűjtőknek is komoly nehézséget okoz. A postabélyeg-gyűjtők 
gyakorlatában sem szokás az ott is ismert I. és la. vízjel megkülönbőzetése, és ez még 
inkább igaz a forintosok még nehezebben szétválasztható és csak az okmánybélyegek- 
nél előforduló E és F vízjelre. A tényleges gyakorlathoz alkalmazkodva tehát e bélye
geket vízjel-, papír- és lemezváltozataikkal szerepeltetnénk, amivel a spéciálgyüjtés te
rületére utalnánk a nagyszlabosi és fiumei bélyegek megkülönböztetését.

Mindezt folytatva néhány későbbi kiadás szintén összevonásra, illetve szétválasztásra ke
rülhet, egyes, korábban önálló számot viselő bélyegek pedig változatokként azonosítanánk 
vezérelveinknek megfelelően. Az új számozásnak azonban csak akkor van értelme, ha az a 
gyűjtői társadalom helyeslésével találkozik, ezért kíváncsian várom észrevételeiteket.

Szűcs Károly 
1024 Bp. Nóra u.14 
kszucs@elender.hu
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A dr. Flóderer féle Kézikönyvben a magyar városi illetékbélyegek részben a legelnagyoltabb és így a 
legkevésbé használható fejezet volt Veszprém várost kiadású bélyegeinek bemutatása. A Kézikönyv csak átvette 
Kaptay Antal és dr. Kiss István 1973-ban megjelent katalógusának vonatkozó részét, sajnos megint jelentős 
mennyiségű információ elhagyásával.
A szakosztályunkban kezdeményezett új katalógusunkban ügy gondolom, hogy ilyen „fehér foltok", 
rendszerezési hiányosságok már nem lehetnek Ma is aktuálisnak érzem a teljes katalógus-anyag átfogó értékelő, 
kutató, elemző vizsgálatát. Ezen munka részeként fejeztem be a Veszprém városi illetékbélyegek részletes 
feldolgozását, amit most teljes egészében a gyújt otársak szakmai ellenőrzése, kritikája céljából kívánok 
közreadni.
A feldolgozás alapja saját gyűjteményem kellő nagyszámú bélyegállománya volt. A legkisebb bizonytalanság 
esetén is több gyüjtőtársammal konzultáltam, olyanokkal akik jelentősebb veszprémi anyaggal rendelkeznek. 
^Önzetlen segítségüket ezúton is köszönöm. Mivel az anyag nagysága miatt nem lehetséges valamennyi bélyeg 
bemutatása képi mellékletben, ezért szükségesnek tartom kiemelten hangsúlyozni, hogy az egymástól különböző 
katalogizált tételek között „kitalálások" nincsenek, azok gyűjteményemben 99 Vo-ban megvannak. A hiányzó 1% 
- azaz 2 db bélyeg -  a 77 és a 81 ssz.-ú darabok. A SÍ. számú 12 filléres átértékelés Kaptayék felsorolásában 
meg található, ezért létezőnek fogadtam el, nekem sajnos nincs meg. eddig még másnál sem láttam, ezért írtam 
’?’-et a sorában. A 77. számú 10 f-es átértékelés nálam szintén hiányzik, viszont egyik kedves gyüjtőtársamn&l 
láttam, tehát létezik.
A munka elkezdésekor alapvető célom az volt, hogy a Kaptayék által csak „ömlesztve", minden leírás nélkül 
felsorolt inflációs átértékeléseket rakjam rendbe. Mivel ezeknél alapbélyegként szerepelnek a 3-23 sorszám alatt 
katalogizált bélyegek, természetes volt, hogy ezeket is alapos vizsgálat alá vettem. Sikerült találni olyan 
sarokpontokat, melyek a rendszer kialakítását nem csak lehetővé tették, hanem így egy logikusabb felépítésű 
kerek egészei kaptunk.
A következőket állapítottam meg:
1, Az 1913 évi 1 és 2 K-s bélyegeknél Kaptayék közlik, hogy mindkét értékből 15o ív készült, de az egyes 

értékek íveinek bélyegszámát éppen fordítva adják meg. Helyesen tehát az lK-s ivén van 36 bélyeg és a 2 
K-s íven pedig 27 db. Összesen tehát 54oo db 1 K-s és 4o5o db 2 K-s készült.

2. Az 1921-23 évi bélyegek 3-14 sorszám alatt folyamatosan lettek a katalógusba felvéve Itt valójában három 
különböző, de egyértelműen elkülöníthető és azonosítható kiadás keveredik össze. Nézzük ezeket külön - 
külön.
1921. Az első kiadás csak lo és 2o K értékben. A lo K-s bélyeget sárga, a 2n K-s bélyeget pedig fehér 
papíron nyomták. Csak azok a lo és 2o K-s bélyegek tartoznak ide, amelyeknél a „Veszprém r.t. város” 
szöveg 21 mm hosszú I
1922 Bővített kiadás lo, 2o, 4o, 5o, loo és 2oo K értékekkel. Valamennyi bélyegnél az előbb leírt 
cimszöveg 22,$ mm hosszú! Az idetartozó 2o K-s bélyegek csak sárgásfehér papíron fordulnak elő.
Mindkét kiadásnál az alsó „BÉLYEGDUA” szöveget azonos típusú betűkkel 19 mm hosszban nyomták.
1923 Új kiadás 2oo, 5oo, looo, 5ooo és lo.ooo K értékekkel.
Az alsó „BÉLYEGDIJA” szöveg ezeknél 18 mm hosszú, és eltérő típusú betűkkel készük. Í B r- kisebb,
*A’-hegyes/.

A három kiadás megkülönböztetése teremtette meg az alapot a nagyszámú, feldolgozatlan átértékelése® bélyeg 
megbízható rendszerezéséhez Ezek egyrészt korona, másrészt pengő/fitlér átértékelések. A korona átértékelések 
vagy kézírással, fekete vagy piros tintával, vagy pedig számozógéppel történtek Időbeli helyük egyértelműen az 
1923 évi új kiadás előtt van, mivel ezek alapbélyegként nem szerepelnek köztük.
Érdekes, hogy Kaptayék a kézírásos / tintás /  átértékeléseket nem katalogizálták, hanem „Ismertek ” alcím után 
37. alapbélyeg névértéke szerinti csoportosításban felsorolják az előforduló átírásokat. Nem csoportosítják ezeket 
aszerint, hogy korona vagy pengő átértékelések, vagy prímér. azaz első, vagy másodszori-e az átírás.
Ugyanakkor meglepő módon a kézi számozógéppel való átértékeléseket sorszámozottén katalogizálják és 
értékelik /132, o A helyesebben mondva névérték szerint felsorolják az előforduló értékeket, de semmi 
információi nem adnak az átbélyegzett alapbélyegről. Feldolgozásomban a már említett szempontok mellett 
figyelembe vertem a számozógépes értéknyomat állását is /vízszintes (h), függőleges fel (v I), vagy le (v2) /, így 
az eredeti 9 tételből ez a csoport 2$ tételes lett.
Az alábbiakban a teljes veszprémi anyag sorszámozott rendszerezését adom
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VESZPRÉM

1913. Illetékbélyeg F: H 1/2
Készült: Somenfeld nyomda. Nagyvárad

Ssz, ! N évérték  j !
i. 1 KOR. barna, vörös
2. r  2 KOR. í kék. ibolva

Mindkét értékből 15o ív készült. Az lK-s íve 3$ bélyegből /54oo db/, a 2 K-s íve 27 bélyegből /4o5o db/ állt. 
Mindkét értékből létezik középen fogazaton pár.

1920/21. Átértékelés
kézírással, piros vagy fekete tintával,

Ssz. Névérték Alapbg.
3. 10 K 1.
4. 20 IC 2.

Az értékjeízés „K", „Kor” vagy „Korona" 
Kézjegy: Koronczai vagy Szí ma.

1921. Illetékbélyeg F: 11 1/2 
Készült: Egri nyomda r .t

Ssz. N évérték
5. 10 KORONA sárga
6. 20 KORONA fehér

Mindkét értéknél a „Veszprém r.t, város" tímszSveg 21 mm. hosszú!

1922. U.az - bővített kiadás

Ssz. Névérték
7, 10 KORONA sárga
8. 20 s.fehér
9. 40 sáfBa
10. 50 narancs
11. 100 kék
12 200 _______ ___________

A bélyegeken a eEmszÖveg 22,5 mm. bosszú’

1922 /Vili/. -1923 /IX/. Korona átértékelések
kézírással, fekete vagy piros tintával.

Első átértékelések:
Ssz. Ü j/régi érték Az átírás színe Alapbél yeg M efíiefíyzés
13. 20/10 K piros 5.
14. 40/10 K fekete 5.
15. piros 5.
16. 50/10 k fekete 5.
17. ,M„ piros 5.
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18. fekete 7. Csak 2x átírva!
19. 100/10 K fekete 5. ’Q’ a 10 után
20. piros 5. u.az

: 21. 200/20 K fekete 6. ’O' a 20 után
22. piros 6. u.az
23. fekete S. u az
24. 400/40 K fekete 9. ’O* *40 után
25, t> piros 9. u.az
26. páros 9.
27. 500/50 K fekete 10. ’Ű’ az 50 után
28. 1000/10 K fekete 5. ’OO’ a 10 titán
29. 1000/20 K fekete 8.
30. 1000/100 K fekete 11. *0’ a 100 után
31. 3000/20 K fekete 8.

M ásodik  átértékelések :
32. 100 K 50/10 K piros 17. ’5’-öt átírták ’O’-ra és elé írtak 

’l ’-et
33. 500 K. 50/10 K fekete 16. *0* írás az 50 után
34. táros 17. u.az
35. 800 K ki piros 17. ’5’-öt átírták ’5’-nt és ’O* írás 

az 50 után
36. 3000 K fekete 17. ’5’-öt átírták ’3’-ra és W  írás 

az 50 után
37. Piros 17. uaz
38. fekete 16. átírás ’3000’-rel!

1913 fDU. - 1924/IW. Koron* Itértíkelístk
számazóg éppel, fekete számmal.
Iiány: vízszintes -  h , függőleges fel -  v l , függőleges le -  v2

Első átértékelések:
Ssz. Úi érték Irány Régi érték AíaübK-
39 200 (K) h 10K 5.
40. vl 5.
41 v2 20 K 8.
42. 500 (K) h 10 K 5.
43 -*1- v2 5.
44 h 50 K 10.
45 _ ÍS vl 10
46 1000 OQ h 100 K n .
47. vl n .
48 v2 n .
49. 5000fK) h 40 K 9
50 i 1 vl 9.
51. 10.000 ÍK) h 100 K 11
52 v2 n ,

Második átértékelések:
53. 200 OC) h 5W10 K 16.
54 vl 16,
55. 400 fK) v2 16.
56 v2 18.
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57. 5 0 0  (KI h 16.
58, h 17.
59. vl f i 16.

6 0 . v 2 16.

61, v 2 17.

62, 1 0 00 ( K ) v 2 16.

63, v 2 f t 17.

1923, Illetékbélyeg - új kJ ad is F: 11 1/2 
Készült: Egri nyomda r.t.

Ssz. Névérték (K)
64. 200 rózsaszín
65. 500 sárga
66. 1000 fehér
67. 5000 piros
&g- - 10.000 v.zőld

A bélyegeken a címszüveg 22,5 mm. hosszú!
Az alsó BELYEGDUA szöveg mm. hosszú, és a betűk típusa más /kis ’É*, hegyes ’A’ /.

1927 - 1934. Pengő/fillér átértékelések
kézírással, fekete vagy piros tintával.

Ssz. Névérték Az átírás színe Régi érték AJapbg.
69. 8 f ’Ü8 fiir fekete 200/20 K 23.
70. M It 500/50 K 27.
71. -11. '8 fillér1 »■» 500 K 65.
72. }> ■ős fiir 500 K. 65.
73. *08 fillér’ 500 K 65.
74. tí *08 fi ír 1000K 66.
75. >t 10.000 K 68.
76. *8 fillér* 10.000 K 68.
77. 10 f T íz fillér’ 200 K 64.
78. *10 fiH’ ti 500 K 65.
79. ’IO fillér1 t i 500 K 65.
80. ’lOfill’ 1000K 66.
81. 12 f ? 1000 K 66.
82. 15 f *15 fill' 1000 K 66.
83. 16 f 116 fillér’ 500 K 65.
84. 20 f 'fillér’ 3 > 20 K 8.
85. »t VJ piros 20 K 8.
86. ’0.f20í pengő’ 20 K 8.
87. ‘0.Í201 fillér' Tt 20 K 8.
88. í ■ *20 fiir fekete 40 K 9.
89. > 1 ’20 fillér’ piros 40 K 9.
90. 1 S fekete SOK 10.
91. 11 ’2o fiir J ' . 200/20 K 23.
92. 'fillér’ piros 200/20 K 41.
93. *20 fillér’ fekete 200 K 64.
94 500 K 65,
95 tó  fiir 1000 K 66
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96 '20 fillér’ -’r. 5000 K 67.
97. •20fiir 10.000 K 68.
98 30 f '30 fillér’ 500 K 65.
99. ’30 fiir t? 1000K 66.
100, ’30 fillér* piros 1000 K 56.
101, 32 f *32 fillér' fekete 500 K 65.
102. 40 f ’40 fill* 40 K 9.
103 '40 fillér’ 5CVI0 K 16.
104. 11 ’40fill’ 200/20 K 23.
105, ■í_ '40 fillér’ 200/20 K 41.
106. 1- T ’4 0 fiir 500/50 K 27.
107. *40 fillér* 200 K 64.

X O Oö mű fiir 500 K 65,
109, 1000 K 66.
no . ’40 fillér’ 5000 K 67.
n i . *40 flip 10.000 K 68
112. 1 f _ ’50fill’ fekete 500 K 65.
113. 1 * 1000 K 66.
114. ’50 fillér’ piros 1000 K 66.
115, 60 f ‘60 fillér’ fekete 500 K 65.
116. 80 f *80 fillér’ ^,T_ 200 K 64.

”  T n .  ' 500 K 65,
118. t r 1000 K 66.
119. 10.000 K 68.
120. 96 f ’96 fillér’ 500 K 65.
121 1 P ’Egy pengd’ piros 20 K 8.
122. fekete 40 K 9.
123 piros 40 K 9.
124. fekete 5ÖK 10.
125. V 9 l-t 200/20 K 23.
126. 200/20 K 41.
127. i* piros 200/20 K 41.
128. 71 ti fekete 200 K 64.
129. t 9 *1 pengő’ 200 K 64.
130. *>

.. ■ " * Egy pengő’ 500 K 65.
131. ’1 pengő* M 500 K 65.
132. 7 1 ’Egy pengő* 1000 K 66.
133. M ’l pengő* 7 1 lOOOK 66.
134. 9 1 ’Egy pengő* 5000 K 67.
135. t r *1 pengő* 11 1 5000 K 67
136 a i ’Egy pengő’ 1» 10.000 K 68.
137. 2 P ’Kettő pengő’ piros 20 K 8
138. fekete 40 K 9.
139. piros 40 K 9.
140. ti fekete 200/20 K 23.
141. t* piros 200/20 K 41.
142. fekete 500/50 K 27
143. ti- ■»t 200 K 64
144. *2 pengő* 200 K 64
145. 'Kettő pengő’ i-t 500 K 65.
146. *2 pengő* fekete 500 K 65
147. ‘Kettő pengő* fekete 1000 K 66
148. 4 h fi ki 5000 K 67.
149. • * ’2 pengő* 5000 K 67
150. ’Kettő pengő’ fekete 10.000 K 68.
151. 3 P ’hArOm pengő’ 200 K 64
152. *7 ’3 pengő* 10.000 K 68.
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153. 4 P ’N(n)égy pengő* sí 500 K 65.
154. '4 pengő’ 500 K 65
155. 1négy pengő* VI 1000 K 66.
156. '4 pengő’ 1000 K 66.
157. -’V 10.000 K 68
158. 5 P Öt pengő’ piros 20 K 8.
159. ’5 pengd’ fekete 200 K 64.
160. -*7. ’Öt pengd’ 500 K 65
161. ’5 pengő’ 10.000 K 68.

' 162. 6 P ’llat pengő’ fekete 500 K 65.
163. ’6 pengő' 500 K 65.
164. 'Hat pengő’ 10.000 K 68.
165. 7 P ’7 pengő' 500 K 65.
166. 7.60? ’7 p. 60 fitr 500 K 65.
167. 8 P 'Nyolc pengő’ »-» 500 K 65.
168 ’8 pengő* t-f 500 K 65.
169. t> 1000 K 66.
170 9 P ’9 pengő1 500 K 65.
171. 10P T íz pengő* piros 20 K 8.
172. fekete 200 K 64.
173. >» 500 K 65.
174. ’ 10 pengő’ i 11 500 K 65.
175. 1 k 10 000 K 68.
176 I I P ’ 11 pengő’ 11 500 K 65.
177. 12P *12 pengő' tt 500 K 65.
178. 15 P '15 pengő’ >1 500 K 65.
179. 16P *16 pengő' 1 1000K 66.

1934. Illetékbélyeg - új kiadás F 11 W
Készük: Egri nyomda r.t.

Ssz. N évérték
ISO. 10 FILLÉR fehér
181. 15 narancs
182. 30 kék
183. 50 sárga
184. 1 PENGŐ zöld
185. 2 viola
186. 4 rózsaszín
187, 8 v. sárga

A bélyegeken a címszőveg változott: „Veszprém m város1
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők;

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK-AKKL 8.11 
1525 Budapest, PL 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7933/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A  címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gulaíSkbein res.hu amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:
-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél előbb, 
hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az újság 
kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kéijük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni érdemes 
bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási célból -bocsássák 
rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és természetesen a rendelkezésre bocsátott 
anyagokat teljes gondossággal kezeljük, tulajdonosaiknak visszajuttatjuk. Informatikai lehetőségeink 
bővítésével lehetőségünk van eredeti anyagok digitális formában történő számítógépes 
adathordozón történő feldolgozására tárolási céllal is úgy, hogy az eredeti anyagokra semmilyen 
hatása nincs, így a katalógus szerkesztési munkáihoz szükséges bekért anyagok biztonságát, 

^érintetlenségét is teljes mértékben garantálni tudjuk.
-Kisérjék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra vonatkozó 
híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a fílatelista eseményeket! A Szövetség 
nehezedő anyagi helyzetére tekintette] azzal is segítenek, ha az immár csak a Szövetség hivatalos 
lapját, a BÉLYEGVILAG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A  MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklődök a http://www.mavinformatika.hu/rnabeosz/ címen tekinthetik meg a 
Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal és 
észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap szerkesztéséhez 
nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük!

Felhívás!
Gyűjtőtársunk kérésének eleget téve, kérjük tagjainkat, hogy készülő kiállítási anyagának fejlesztése 
érdekében közöljük az alábbiakat:

Tisztelt tagjaink!
Kérem Önöket, hogy a szakosztályi titkárnak jelezzék, ha kiállítási anyagom fejlesztéséhez segíteni 
tudnak felszabaduló gyűjteményi anyagokkal, főleg a klasszikus állami okirati illetékbélyegek 
területén. Szívesen megvásárolnám ésszerű áron mindazokat a gyűjteményeket, gyűjteményt 
részleteket, töredékeket is, amelyekkel bővíteni tudom kiállításra szánt anyagomat. Szükségem van 
okirati teljesekre is, különös tekintettel az 1891-es kiadásra, de egyéb é$ az újkori anyagok is 
érdekelnek. Ajánlataikat juttassák el írásban a titkárnak! Jelige: „Varietas delectat”
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Közgyűlés f03
Ismét elérkezett az idő, hogy tagságunkat meghívjuk szokásos évi Közgyűlésünkre, melyet

2002. március 1-jén 10h~i kezdettel tartunk a MABÉOSz Székházában

Budapest, VI., Vörösmarty u. 65. alatt, a II. em. Könyvtárban

Kérjük tagjainkat, hogy a KÖZGYŰLÉS sikeres lebonyolítása érdekében minél többen 
jelenjenek meg személyesen, aktív közreműködésükkel és a szokásos „Az év legjobb 
szakcikke” szerzőjére leadott szavazataikkal teremtsék meg a díjátadás lehetőségét, 
valamint Szakosztályunk további működésére vonatkozó terveinkről is beszélhessünk! 
Természetesen akik személyesen nem tudnak eljönni a Közgyűlésre, számukra is 
nyitva áll a lehetőség, hogy szavazataikkal véleményüket nyilváníthassák. Ehhez csak 
azt kéijük mindezen tagtársainktól, hogy szavazatukat külön zárt borítékban juttassák 
el, a címoldalon jól láthatóan "Szavazás Okmány" megjelöléssel a Szerkesztőség 
címére:

Budapest, 1525 Bp. Pf. 17 legkésőbb február 25-ig!

Napirend

1. Elnöki megnyitó
2. Titkári beszámoló az előző évi működésről és Szerkesztői beszámoló az 

Okmánybélyeg c. periodikáról
3. Alapszabály módosítás
4. Vita az Alapszabály módosításáról és a Beszámolók felett
5. Nyílt szavazás az Alapszabály módosításáról és a Beszámolókról
6. Katalógus szerkesztési munkákról beszámoló és tájékoztató
7. Terveink
8. A Közgyűlés hivatalos részének zárása és egyéb megbeszélnivalók

A  Közgyűlés záróakkordjaként szokásaink szerint immár 
hagyományos országos cserenao lesz 

és kötetlen eszmecserére ekkor nyílik majd alkalom.

Itt hívjuk feí a figyelmüket arra, hogy ezen a Közgyűlésen szeretnénk több időt és teret 
szentelni a személyes csereberének, konzultációnak, ezért kéijük tagjainkat, 
készüljenek és hozzák eí a számukra felesleges készleteiket, hogy minél bővebb 
kínálatból válogathasson ki-ld a maga kedvére!
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C ím lap  sz to ri
L ég rád y  S á n d o r ra  em lék ezü n k

A tél során egyik legkedvesebb fílatelista szórakozásom, hogy az év során vásárolt, megszerzett, 
cserélt kincseimet megpróbálom feldolgozni, beilleszteni a ma már egy szobát betöltő 
gyűjteményembe. E szentélyben való munkám során akadtam rá a címlapon bemutatott, a Flóderer 
katalógusban 638-as sorszámon katalogizált 50 Pengős bélyegképet mintázó, Légrády Sándortól 
származó alkotásra.
A művész az 50 éves munkásságát -mely döntően a postabélyegek területét érinti- éppen egy 1934. 
évi okmánybélyeg képet választva köszönti tisztelőit és állít munkásságának az 50 Pengős értékkel 
emléket.
Ez indított arra a gondolatra, hogy 2003-as Közlönyünk első számának címlapképe legyen ez a kép, 
mely elnyerte a Szerkesztőbizottság tetszését isi
Légrády Sándor életútjának első, a Ll, világháborúval záródó szakaszát mutatom most be, újságunk 
hátoldalán elhelyezett bélyegképekkel. A felső soron a postabélyeg képek láthatók, középen a 
felülnyomat nélküli „Nagymánya”, ennek két oldalán okmánybélyegei és alul pedig az alkalmi 
bélyegekből egy világháborús válogatás.
A cikk megírásához a Bélyegmúzeum könyvtárosától, Angyal Erzsébettől kértem és kaptam 
anyagot -am it ezúton ls megköszönök- az 1987-ben elhunyt művészről és ebből válogattam saját 
ízlésem szerint a következőket:
Légrády Sándor Budapesten született 1906-ban egyszerű családban. Édesanyja a háztartást vezette, 
édesapja suszter volt. Gyermekkora meghatározó élményei az évszázad első, borzalmas, vérengző 
háborújához kötődnek. Apja is bevonul, mint népfelkelő honvéd, majd orosz fogságba kerül. A kis 
család nélkülöz és vándorol Budapesten. Édesanyja katonaruhák varrásával tartja fenn magukat.
Az első fénysugár: 1915-ben egy osztálytársa bemutatja édesapjának, Istók János
szobrászművésznek a rendkívül jól rajzoló Sándort, aki már az első napon kétalakos katonaszobrot 
mintáz agyagból, majd szinte minden nap újabb és újabb kompozíciókat készít. Pár nap múlva Istók 
megjegyzi: Belőled fiam, nagy művész lesz. Ez a  biztatás életen át elkíséri.
Neki is pénzt kellett keresni. Hajnalonként a Lóoyai utcai pékségből zsömlét, kiflit, diós, lekváros 
máiét visz a katonáknak a rákosi katonai gyakorlótérre. A szünetekben árul és közben rajzolgatja a 
vitézeket. Tetszenek a képek, alig győzi a honvédek megrendeléseit teljesíteni.
Első kiállított munkái „Háborús rajzok” tárlaton kerül bemutatásra. 1917-ben jelentkezik Walter 
Gida műépítész üvegfestő műintézetébe, üvegfestőművész szeretne lenni. Ez a választás eldönti 
életútját. 1922-től az Iparművészeti Főiskola növendéke. 1928 meghatározó év az életében, az 
Állami Nyomda felveszi tervezőnek. Beleveti magát a nyomdatechnika tanulmányozásába és 
felismeri a nagy lehetőséget: 1932-ben megjelennek az első magyar mélynyomású
festménybélyegei, a Szent Erzsébet sor.
Légrády ötvözi a grafikusművészetet, a bélyegtervezést és a tökéletes nyomdatechnikát. Nem marad 
el a nemzetközi elismerés sem, 1936-ban a Légiposta Bélyegek Nemzetközi versenyén sorozatával 
a világ bélyegművészei elöl elhozza az első díjat. Ez az első vílágdíj -az  arany diploma- most a 
budapesti Bélyegmúzeumban látható, amit magyar tervező munkájával, magyar nyomda nyert el.
A II. világháború kitöréséig 17 díjat nyert a nemzetközi bélyegpályázatokon.
A Várban lévő háza, ahol lakott, Tóth Árpád otthona volt. Az ostrom alatt a Mátyás templom 
műkincseinek Őrzését vállalta. Sikerült megmentenie a 12 láda pótolhatatlan értéket.
Egyszer négyszemközt azt mondta az őt faggató tudósítónak, hogy nem fél a haláltól, az ostromot is 
a Mátyás templom kriptájában élte át. Vállalta, hogy vigyáz a gyászleplekre is, velük födte be 
magát. Aztán a nagy csöndben, mikor kinyitotta a szemét, keskeny résen át látta, hogy a kripta 
bejáratán beszökött és feléje ragyog a napsugár. Valami új kezdődött, de ez már egy másik történet! 
Gyarló halandó emberként halt meg 1987-ben nyolcvanegy évesen, Mint bélyegtervező, neve 
fennmarad, mert halhatatlan.

Burján Andor
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A vésztartalék alapunkra történ t befizetésekről

A Szakosztály elnökének felhívására -Közlönyünk kiadásának vésztartalék 
alapjára- az OTP-nél vezetett 11773487-60867106 számú számlánkra eddig, 
idősorrendben az alábbi befizetések történtek:

l.Visnyovszki Gábor 5000.- Ft
2'Gidófalvi Lajos 1000.- Ft
3. Kerekes Gyula 1000.- Ft
4. Ihász Gábor 5000.- Ft
5. Szabó Jenő 5000.- Ft
6. Nagy József 1000.- Ft
7. Burján Andor 5000.- Ft
8. Kocsis József 1000.- Ft
9. Kiss Kálmán 1500.- Ft
10. Sánta Mihály 1000.- Ft
11. Nyőgér Zoltán 3000.- Ft
12. Kemács György 7000.- Ft
13. Kerpner László 5000.- Ft
14. Leitold László 5000.- Ft
15. Tóth Gábor 3000.- Ft
16. “Doajen”-ünk 2000.- Ft
17. Koncz Antal 1000.- Ft
18. Tóth Kálmán 10000.- Ft
19. Szabó Sándor 5000.- Ft
20. Jakab Sándor 500.- Ft
21. Földházi Sándor 2000.- Ft
22. Rill Attila 4000.- Ft
23. Bajai Éremtani Egyesület 10000.- Ft
24. Nyőgér Zoltán 10000.- Ft
25. 475. Bgy.kör Veszprém 10000.- Ft
26. Dalmadi Sándor 10000.- Ft
27. Racskó Pál 2000.- Ft
28. ifj. Kölbli József 2000.- Ft
29. Kiss Kálmán 1600.- Ft
30. Berényi Péter 10000.- Ft

Összesen OTP számlán van: 128611.- Ft

Kérjük a jövőben befizetőket, hogy adományaikat lehetőleg az OTP-fiókjaiban 
fizessék be. Az ide névre befizetett Összegek jelennek meg nevesítve a 
számlakivonaton.
A befizetők névsorát internetes honlapunkon is megjelentetjük
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Dr. Berke Imre: Illetékbélyegek felhasználása postai válaszlapon

A következőkben egy ritkán látható illetékbélyeg felhasználásra szolgáló blankettáról, a postai 
válaszlapról kívánok néhány gondolatot közreadni 
Hogy miért látható ritkán, arra majd később visszatérek,

A szabálysértési hatóságok által kiszabott bírságok, továbbá a szabálysértési eljárás során 
felmerült díjak és költségek illeték módjára történő lerovására szolgálnak a válaszlapok. A 
válaszlap felhasználásának eljárási szabályai pontos választ adnak arra, hogy ezeken a postai 
objektumokon mi és miért került oda, ahol az van.
A válaszlap felhasználásának közvetlen előzménye, hogy a szabálysértési előadó határozattal 
bizonyos összegű pénzbírságra bünteti az eljárás alá vont személyt, vagy valamely díj illetve 
költség megfizetésére kötelezi az illetőt. Ezeket az összegeket nem készpénzben vagy csekken kell 
kifizetni, hanem erre szolgál a válaszlap.
A válaszlap tulajdonképpen kettő egybefüggő -  egymástól perforálással elválasztott -  egyenként 
148x103 mm nagyságú válaszlapból és vevényböl álló űrlap. A válaszlapot és a vevényt a 
következőkben ismertetésre kerülő kitöltés után borítékban, tértivevénnyel kiküldi a szabálysértési 
hatóság a fizetésre kötelezett személynek a határozattal együtt.
A válaszlap első oldala a postai kezeléshez, kézbesítéshez szükséges adatokat, jelzéseket stb. 
tartalmazza (l ábra). Ide kerül a szabálysértési hatóság címe -  ahová az eljárás alá vontnak a 
válaszlapot vissza kell küldenie a feladó neve és címe, valamint az ügy száma, amely alatt a 
hatóság eljárt. Ezeket az adatokat a hatóság ügyintézője írja, bélyegzi fel az űrlapra. Mivel a 
válaszlapot ajánlott küldeményként kell feladni, a mindenkori díjszabás szerinti értékű bélyeget kell 
a feladónak felragasztania, amit majd a posta érvénytelenít; továbbá a postai ügyintéző ide ragasztja 
fel az ajánlási etikettet a ragszámmal.
A válaszlap hátsó oldala (3 .ábra) szolgál az illetékbélyegek felragasztására. A felső, bekeretezett 
részbe kell számmal és betűvel beírni a szabálysértési hatóságnak a kiszabott bírságot stb.; alá pedig 
az eljárás alá vontnak fel kell ragasztania az ennek megfelelő értékű illetékbélyeget, amit a postának 
bélyegzővel érvénytelenítenie kell.
A vevény a válaszlap feladásának igazolására szolgál.
A vevény első oldala (2.ábra) az eljárás alá vont -  feladó -  részére tartalmaz figyelmeztetést az 
általa követendő eljárás vonatkozásában azért, hogy az általa már egyszer kifizetett bírságot stb. ne 
kelljen esetleg valamilyen eljárási hiba miatt kétszer kifizetnie.
A vevény hátsó oldaia (4,ábra) tartalmazza a  feladó és a címzett hatóság adatait, valamint az 
ügyszámot, amely adatokat a szabálysértési hatóság tüntet fel, ezen kívül a befizetett bírság 
összegét, a felvevő postai ügyintéző aláírását, a postahivatal keltbélyegzöjét, a bérmentesítési díj 
összegének feltüntetését, továbbá az ajánlási etikett ragszámot tartalmazó másik részét. Ez 
utóbbiakat a posta írja, bélyegzi illetve ragasztja fel.
Mindezek után a postás a válaszlap ill, vevény részt a perforációnál elválasztja, a válaszlapot 
továbbítja a szabálysértési hatóságnak, a vevényt pedig visszaadja a feladónak, hogy szükség esetén 
azzal igazolhassa a bírság stb. befizetését.
A hatóság a visszaérkezett válaszlapot leellenőrzi, hogy megvan-e a megfelelő értékű illetékbélyeg, 
illetve, ha a posta azokat nem érvénytelenítette, akkor érvényteleníti, majd elhelyezi az ügyiratba, és 
kettő évig -  a szabálysértések elévülési idejéig -  megőrzi, a kettő év eltelte után pedig selejtezi és 
megsemmisíti azt az iratokkal együtt.
Ezzel válaszoltam arra az írásom elején feltett kérdésre is, hogy miért látható ritkán az ilyen 
objektum. Ugyanis ezeket -  a személyiségi jogok védelmében is -  amennyiben az illetékes levéltár 
nem tart rá igényt -  kötelező selejtezés után megsemmisíteni, így aztán ilyen válaszlapok úgy 
maradhatnak fenn, ha valamely levéltár igényt tartott rájuk, vagy pedig valamilyen mulasztás 
folytán nem kerültek megsemmisítésre.
Jómagam is ez utóbbi ok miatt jutottam közel 30 évet átölelő szerényebb anyaghoz.
Kérem, hogy akinek az írással kapcsolatban bármilyen észrevétele van, vagy pedig rendelkezik 
ilyen válaszlapokkal, az levélben keressen meg a konzultáció ill. csere érdekében.
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Titkári tájékoztató
A  Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK 
1525 Budapest, Pf. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos; 325-7933/578 
Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: g u la@ ch em res .h u  amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:
-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél előbb, 
hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az újság 
kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kérjük, hogy ha az okmánybélyeg gyűjtéssel kapcsolatos és az utókornak archiválni érdemes 
bármilyen írásos emlékkel rendelkeznek, akkor ezeket másolási, lajstromozási célból bocsássák 
rendelkezésünkre. Felvilágosítást a titkártól kaphatnak és természetesen a rendelkezésre bocsátott 
anyagokat teljes gondossággal kezeljük, tulajdonosaiknak visszajuttatjuk. Informatikai lehetőségeink 
bővítésével lehetőségünk van eredeti anyagok digitális formában történő számítógépes 
adathordozón történő feldolgozására tárolási céllal is úgy, hogy az eredeti anyagokra semmilyen 
hatása nincs, így a katalógus szerkesztési munkáihoz szükséges bekért anyagok biztonságát, 
érintetlenségét is teljes mértékben garantálni tudjuk.
-Kiséijék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra vonatkozó 
híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogassák a filatelista eseményeket! A Szövetség 
nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha az immár csak a Szövetség hivatalos 
lapját, a BÉLYEGVILAG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A  MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklődők a http ://www mavinformatika hu/mabeosz/ címen tekinthetik meg a 
Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal és 
észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap szerkesztéséhez 
nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük!
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Dr. Németh Klímád: PÁPA VÁROS ILLETÉKBÉLYEGEI 1911 -1932

Előző tanulmányomban -  2000-ben -  úgy érzem sikerűit egyértelműen tisztázni, hogy a pápai illetékbélyegek 
helyes rendszerezéséhez a Flóderer 23,28-31 és 33 sz. bélyegeket az 1923 évi korona értékű átértékelések közül 
ki kelt vénái, mert ezek 1927 évi pengő értékű átértékelések Láttuk továbbá, hogy az 15*32 évi kiadás 
gyűjteményeinkben Őrzött darabjai nem csak 5x5 -ös ívekből /A változat1, hanem 2i2-es, kétsoros fogaiéin  
ivekből is származhatnak fB változat/. Jelenlegi ismereteink alapján azt tudjuk mondani, hogy nincs egyértelmű 
bijA>nyiték: arra, hogy az A változat minden értékét és színváltozatát 2x2-es ivekben is legyártották volna. Ennek 
szerintem kifejezetten ellene szál a 2x2-es ívek dekoratívabb kivitelezése, ami a kétsoros fogadásban nyilvánult 
meg Az viszont az elmondottakból logikailag egyáltalán nem következik, hogy ezen B változatnak csak és 
kizárólag azon értékei és szmváhozatai lehetnek, amelyeket én az elűző cikkemben felsoroltam [gén fontos 
lenne tehát, hogy minden kedves gyüjtőtáraain füzetesen átvizsgálja saját anyagát, hátha éppen nála rejtőzködik 
egy eddig még nem ismert példány, addig azonban ennyivel kell megelégednünk
A kaulógizálás szempontjából fehétleoü] azt tartom helyesnek, hogy a két változatot kölöu-kölon kell szerepel
tetni, hiszen a B változat szín változatainak többsége az azonos névértékű A típusok között nem ismert.
A bélyegek rendszerezésénél az eddigiekből kővetkező változtatásokon lóval néhány továbbit is cd szerűnek és 
szükségesnek tartok. Nem tartom szerencsésnek az 1912 évi sorozatnál a Kézikönyv megoldását, miszerint 6  és 
7 sorszám alatt minden kiegészítő információ nélkül ismételted szerepelteti az 1 és 10 K-s értékeket, de eltérő 
pontértékekkel. Az meg teljesen érthetetlen, hogy itt az J K-s négyszeres /200/ port* kapott, míg a 10 K-s az 
előzőnek a felét sem /60/. A Kézikönyv szerkesztői minden bizonnyal abból indultak ki, hogy Kaptayék kataló
gusában a sorozat után van egy utalás arra, hogy valószínűleg ’egy későbbi időpontban' az 1 éa 10 K-s bélyege
ket fogyásuk miatt utámtyomták. Ezek tehát nem minősülnek új kiadásnak, igy önálló lététként uercpeketni Őket 
indokolatlan és felesleges Az utánnyomásnál használt papír eltérése -  ha van Ilyen -  nem szignifikáns, olyan 
mértékben biztosan nem, amely ezt a pontérték különbséget indokolná. Itt tehát célszerű az eredeti 1-5 tételsor
hoz visszatérni, annál is inkább, mivel az átértékelt bélyegeknél indokolatlan bizonytalanságot eredményez.

A korona inflációs átértékeléseket célszerű egységes logikai sorrendben bemutatni. Ezen azt értem, hogy 
azonos fdülnyomísi értékeknél az alapbétyeg értéke, vagy az utolsó felülnyomás értéke szerint kell növekvő 
sorrendet használni, nem pedig vegyesen.
Az 1923 -  24 évi inflációs korona átértékeléseket szerintem felesleges öt különálló, alcíntezett egységben 
tárgyalni fL.: FL 232-233. öldTTlU én egyszerűbb, de úgy érzem áttekinthetőbb rendszerezést alkalmaztam.

Régi bosszúságom, hogy ilyen többszörösen átértékelt és felülnyomott bélyegeknél ha meg akartam tudni, hogy 
Összesen milyen felülnyomások vannak egyazon bélyegén, hit ezt elég ndérirtMá tudtam elérni a KérikőnybóL, 
mivel az 'alapbélyeget’ kell többször Irikereani. cserenként még lapozni is kell, szóval szerintem ez nem
praktikus. Kaptayék szinte mindig Idirták az összes fél ülnyo méri értékeket, nem kdl keresgélni, szerintem ez a 
jobban használható, ezért a többszörös átértékeléseket én is igy adtam meg.

A Kézikönyv nem alkalmazta Kaptayék módszerét, miszerint az ismert dőállftáti darabszánaekát a katalógus 
közli. Ezek igen fontos adatok, azt gondolom nem keü különösebben érvelnem azért, hogy katalógusunkba 
ezeket újra vissza kell im ái és szerepeltetni kell őkel
Fel keli vetnem azonban egy rendkívül Jényeges elvi kérdést. Az értékviszonyok reális megítéléséhez illetve 
ezek kialakításához nem az előállítási dar&bszámok az elsődleges fontosságúak, hanem az dőfcrdniási 
darabszámok. A kétféle darabszám adott esetben megegyezhet egymással, de gyakran Igen jelentős 
mértékben különböznek. A pápai bélyegeknél pl. az 1927 évi és 1932 évi új kiadásoknál az előállítási 
darabszámok egyben előfordulási értdexzámok is, mivel ezen bélyegek nővérkékét használati idejük alatt nem 
változtatták meg. Nagyságrendi éttéréi keletkezhet azonban még ilyen esetekben is a hivatalom megsemmisítések 
által. Példaként csak egyel említek. A szolnoki 192S évi arany koronás sorozatnál az 5 AK-s bélyeg kiadási 
száma 5.000 db vök, viszont 1928-ban, amikor kivonták őket a forgalomból, 4511 db-ot megsemmisítettek, tehát 
a bélyeg előfordulási darabszáma csak 489 lett. Hasonló nagyon jelentős eltérések keletkezhetnek az inflációs 
időszakok bélyegeinél, amikor a kiadott mennyiség jelentős részét -  gyakran többször is -  tért ékelik. A pápai 
koronás átértékeléseknél ezeket mind egyedi számítással kellett meghatározni Igen meglep > értékeket kaptam. 
PL a '40 K’ zöld felülnyomással 7.500 db 1 K-s bélyeget értékeltek át, ez az előállítási darabszám /Kaptayék 
adata/, később énekből S0, 160, 500 és $000 K-s további felülnyomásokat készítettek. Ezek ugyancsak ismert db 
számát ha levonjuk a 7.600 db induló értékből, marad 200 db 1! Hasonló meglepő adat, hogy az 5.000 db piros 
* 160' K-s felülnyomásból ebben a formában csak 250 db maradt meg, a többet további felülnyomásokra elhasz
nálták. Ennek a bélyegnek tehát az előfordulási darabszáma a 250 I Az igy kiszámolt előfordulási darabszámok- 
al a bélyegekre külön-külön megadtam, levezetésüket pedig egy1 Adatlap*-rm mutatom be, így mind ellenőrizhe
tő, esetleges hiba észrevételét előre is megköszönöm
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1912. Illetékbélyeg
F; 11 %

1 1K ibolya / 8.900/
2. 2K z ö l d /1.800/
3. SK vörös / 3.900*
4. 10 K s á r g á s b a r n a /  3.700/
5. 20 K s á r g á s b a r n a / 600/

1923. Átértékelések
Felülnyomás kézibél yegzövel zöld és fekete színod

6, 20 X f e k e t e 2 0 /2 K  2. / 1 . 0 0 0 f

7. 40 K z ö l d 4 0 K /1 K  l. i  200/
8 40 K z ö l d 4 0 / 1K 1. /2 .00V
9 , 40K f e k e t e 4 0 / IK  1. / 1.350/

10. 40 K IS 4 0 /2 K  2. / 1 , 2 5 0 *

11. SOK ti 5 0 /2 K  2. /  45CV
12, SOK 8 0 /2 K  2. /  5 5 0 /

13. 100 K z ö l d 10OK/2OK 5. /  400/
14. 100 K f e k e t e 1 0 0 /5K 3. / 1 0 C V

15. 100 K z ö k l IOO/5K 3. /  250/
1 6 . 100 K SS 100/ 10K 4. /  9 0 0 /

1 9 2 3 / 2 4 .  T o v á b b i  Á t é r t é k e l é s e k

17. SOK p i r o s 50/40K /I K 7. /  300/
18. SOK i) 5 0 /4 0 /1 K 8. / 1 0 0 /

19. 100 K 1 0 0 /2 0 /2 K 6. /  400/
20. 100 K f e k e t e 1 0 0 /4 0 / 1 K 8. /  200*
21. 160 K p i r o s 1 6 0 /4 0 K /1 K 7. / 1.000/
22. 160 K • s 1 6 0 /4 0 /1 K 8 . /250*
23. 160 K iá 160/ 5 0 /4 0 /1K 18. /300*
24. 160 K 99 1 6 0 /1 0 0 /4 0 /1K 20. /  200/
25. 500 K 1* 5 0 0 /4 0 K /1 K 7 . /  400/
26, 500 K 99 5 0 0 /4 0 /1K 8. /1.00C*
27. 500 K ti 50 0 /4 C /2 K 10. /ISO/
28. 500 K fekete / +  *07 500 / 50 /  2K 11. /  250/
29. 500 K p i r o s 500 / 50 /  2K 11. / 150/
30. 500 K 31 500 /  8 0 /2  K 12, /  150/
31. 500 K f e k e t e 5 0 0 /1 6 0 /4 0 K /1 K 21. /  500/
32. 500 K tv 5 0 0 /1 6 0 /4 0 / 1 K 22. /  400/
33. 1.000 K p i r o s 1.000/20 /  2 K 6 . /  350/
34. 1.000 K 91 1.000/40/ 1 K 8. / 800/
35. 1.000 K tf 1.000/ 100/20 /  2K 19. /2QG*.
36. 1.000 K f e k e t e 1 .0 0 0 /1 6 0 /4 0 /1K 22. /  800*
37. 1.000 K li l a 1.000/ 1 6 0 /4 0 / 1K 22. / 400/
38. 5.000 K p i r o s 5.000 /  4 0 K /1 K 7. / 1.000/
39. 5.000 K f * 5 .0 0 0 /4 0 /1K 8. /600/
40. 5.000 X li l a 5,000/ 100/10 K 16. /  250/
41. 5.000 K f e k e t e 5.000 /1 0 0 /1 0  K 16. /  350/
42. 5.000 K tt 5 .0 0 0 /5 0 /4 0 K /1 K 17. /1.100*
43. 5.000 K 81 5.000 / 50 /  4 0 / 1K 18. /  400/
44. 5.000 K tt 5.000 / 160 /  40 K / 1 X 21- /  800/
45. 5.000 K lila 5 .0 0 0 /1 6 0 /4 0 /1K 22. /  500*
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46. 10.000 K piros 1 0 .0 0 0 /4 0 /1K 8 /1.000/
47. 10.000 K lila 1 0 .000 /100 /10K 16. / 300/
48. 10.000 K fekete 1 0 .000 /100 /10K 16. / 500/
49. 10.000 K 10.000/ 100 / 2 0 /2 K 19. / 200/
50. 10.000 K lila 10.000/ 1 6 0 /4 0 / 1K 22. / 600/
51. 10.000 K fekete 1 0 0 0 0 /1 6 0 /4 0 / 1 K 22. / 500/
52. 10.000 K 1 T- 10.000 / 500 / 40K /  1 K 25. /1.200/
53. 10.000 K t* 1 0 .0 0 0 /5 0 0 /4 0 /1 K 26. / 400/
54. 10.000 K lila 10 .000 /500 /40 / 1K 26. / 700/
55. 10.000 K fekete 10.000/ 500 /  40 /  2 K 27. / 400/
56. 10.000 K M ] 0.000 /  500 /  50 /  2 JC 28. /  200/
57. 10.000 K 10.000 /  500 /  50 /  2 K 29. / 250/
58. 10.000 K M 10.000 / 5 0 0 /8 0 /2  K 30. /20W
59. 10.000 K S*- 10.000/1.000/100/20/2 K 35. / 200/
60. 20.000 K t» 20 .000 /100 /5  K 15. / 400/
61. 20.000 K 20.000/ 100 /  20 /  2K 19. / 400/
62. 20.000 K tr 20.000/ 1 6 0 /4 0 K /1 K 21. / í . io a /
63. 20.000 K -1 V 20.000 /1 6 0 /4 0 / 1 K. 22. /8oa /
64. 20.000 K 2 0 .0 0 0 /5 0 0 /4 0 /2K 27. /  200/
65. 20.000 K 20.000 /  5 0 0 /S 0 /2 K 28. /35Q/
66. 20.000 K 99 2 0 .0 0 0 /5 0 0 /5 0 /2  K 29. /35W
67. 20.000 K 3t 20.000 /  500 / 8 0 /2  K 30. /  300/
68 20.000 K *P 2 0 .000 /1 .000 /20 /2  K 33. /  250/
69. 50.000 K 50.000/ 100/5  K 15. / 350/

Extrák: 1 Fordított 1160' nyomai, 2. Kettósnyonjatak. 500, 1.000,5.000 és 10 000 értékeknél, 
3. Kettósayouat 5.000 értéknél, de az egyik szám *5.001*

1927, Átértékelések pengd értékben
Felülnyomás kéribélycgzÖYel fekete és lila színnel

70. 4 f fekete 4 /  1 6 0 /4 0 / 1 K 22. /  150/
71, 8 f rt 8 /  1 6 0 /4 0 / 1 K 22. /150 /
72. 8 f lila 8 /1 6 0 /4 0 / 1 K 22. /150 /
73. 40 f fekete 4 0 /1 6 0 /4 0 /1 K 22. /  150/
74. 80 f lila 8 0 / 1 6 0 /4 0 / 1K 22. /  150/

1927. Illetékbélyeg
4xS-i vágott szélű kisívekben, színes papírra feketével nyomták a bélyegképet 27x3314 méretben. Az 
értékszámot kéribélyegzöveJ utóiig nyomták a bélyegre érték]elzés fff nélkül.
F: 11 14

75. 4 f lila
76. 4 f zöld
77. 4 f rózsaszín
78. 8 f zöld
79 40 f sárga
80. 40 f zöld
81, 40 r rózsaszín
82. 8 0 f lilavörte
83. 80 f rózsaszín
84. 80 f zöld
85 sor sárga
86. 160f rózsaszín
87, 160 f zöldeskék
88. 400 f rózsaszín

Darabszámok: 4 f é s S f :  1700 , 40 f  9.600; 8 0 f: 6.000; l6 0 f:  2.500; 400 f: 1.600db
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Extrák: t . Értékszám kézírással -  '40* f  /sárga/; 2. Keuftsnyomat -  '40/801 f  /sárga/.
3. Átértékelés tintával -  "40* a SO-on /sárga/;

1431. Illetékbélyeg
Halványan színezett papíron, 57x57 mm névleges méretben előállított, bélyegkép nélküli forma hármas 
keretezésben. A 'Pápa m. város.’ és a 'Váron bélyeg.’, valamint az értékjelzés 'üli.'szövegeket írógép
pel Írták. A bélyegek sorszámozottak, hátoldaluk nem enyvezett
F: 11 'A

89. 4 f v. sárga papíron
90. 8 f fehér
91. 40 f rózsaszín /30ty
92. 8 0 f kékesfehér /  500/
93. 160 f kékesfehér /  200/

1932. Illetékbélyeg
S e m  papíron készük, fekete nyomással. A bélyegkép mérete 24x34 mm.
Az üresen hagyott értékmezóbe az értékxzámokat kéxibéiyegzövd nyomták:

A változat: 5x5-s vágott szélű kisivekben készük, x bélyeg névleges mérete 29/30 x 39/40 mm
F: 10 és 11

94. 4 f  lilarózsa
95. 5 f  sárga
96. 5 f  lilaróz&a
97. 8 f  narancs
98. IQ f  fehér
99. 10 f  sárgászöld

100. lO f sárga
101. 10 f  narancs

'102, 40 f  sötétkék
103. 50 f  sötétkék
104. 80 f  sárga
105. 100 f  sárga
106. 400 f  sárgászöld
107. 1 P sárga

Extra: Léteznek átértékelt példányok, ezeken középen, a elmeiben egy másik námérték is van. Az eredeti 
értéket vagy áthágták, vagy nem. Ismert: $ / 4 £  ül. 1 0 /8  f

Darabszámok; 4 f  700; 5-8 f. 1.200; 10f; 1.900; 4 0 f: 3.500; 50f: 8.000; göfí 3.600;
100f -  IP: 7.700; 400£  1.400db

B változat: 2x2-s vágott szélű kisivekben készük, a Iristv mérete 60x80 mm, a bélyeg névleges
mérete 27/28 x  37/38 mm, a bélyegeket egymástól két sor fogxzás válaszba el, ezek 
távolsága 3-4 mm. A kisivben a bélyegek vízszintesen egyáflátú, függőlegesen 
fordított állású párt alkotnak.
F: 10

108 5 f fehér
109. 5 f sttétvörüs
110, 10 f zöld
] ] ] . 10 f narancs
112. 40 f szürkéskék
113. 50 f zöld
114. 50 f szürkéskék

Darab számok; értékenként 1 0 -5 0  db /becsült/
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A datlap » dar»h«im nkhft7 PÁPA 1912-1924

Induló darabnán - ebből később felhasználtak *  végleges db
Sorszám: db a sorszámú tételekhez Db

1:30.000 - 7 .8 ,9 -8 ,900
2:10.000 -6 ,1 0 ,1 1 , 12 -1 .800
3: 5.000 - 14. 15 = 3.900
4: 6.000 -1 6 = 2.300
5: 1.000 -13 -  600
6: 3.000 - 19.33 -  1.000
7: 7.600 - 17.21,25.38 -  200
8:12.000 - 18.20.22.26,34.39.46 = 2.000
9: 1.350

10: 2.000 -27 = 1.250
11: 2.000 -28 .29 -  450
12: 1.200 -3 0 = 550
13: 400
14: 100
15: 1.000 -6 0 .6 9 -  750
16: 2.300 -4 0 ,4 1 .4 7 .4 8 -  900
17: 1.400 -4 2 -  300
18: 800 - 23.43 -  100
19: 1.400 - 35.49.61 -  400
20: 400 -24 -  200
21: 3.400 -3 1 ,4 4 .6 2 -1 .000
22: 5.000 - 32. 36.37.45.50.51.63. 70-74 = 250
23: 300
24: 200
25: 1 600 -52 -  400
26; 1.400 -53 -1 .000
27: 750 -55 .64 -  150
28: 800 - 56.65 = 250
29: 750 -5 7 ,6 6 -  150
30: 650 - 58. 67 = 150
31: 500
32: 400
33: 600 -68 -  350
34: 800
35: 400 - 59 = 200

A 36 -  69 »z. alatti bélyegekből további Átértékeléseket nem készítettek, ezért dftAUítiskóri darabszámúk
véeleses érték.
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HIRDETÉSEK
Megvételre keresek nagyobb okmánybélyeg gyűjteményeket, 

összeállításokat és tömeganyagot isi 
Ajánlatukat Bolgár Tamásnak a 

06 30-215-60-63 telefonon jelezzék

Megvételre keresem az alább felsorolt állami okirati illetékbélyegeket: 
11 1/2-es fogazattal: 387* 389, 391, 397, 401, 403,410,412,414-417, 421, 

445a, 478a, 481a, 483a, 485a, 488a, 510al, 511a, 514a, 529, 531, 635a; 
keresem továbbá a 484, 4B7, 595, 654, 655, 672, 675, 690a, 694U (lll.tip.l), 

699 (lll.ttp.), 707 (III. típ.l), 745a, 756II, 
a Törvénykezési illetékbélyegek 6t (VII. Vízjellel!}, 69-73, 84, 85, 89-92, 94,

95, 98,108-110, 114-117, 120, 
a Váltóilleték bélyegek 31-36, 39, 44-47,

Budapest városi 21A, 43b, 44, 52b, 53a, 64e., 71a, 85, 9 9 ,105a, 106a, 118, 
119,121, 124(10QGP a I06a-n), 135,136,137, VI. kér. Elölj, 1., Vigalmi 22- 

32, Bp.Forg. adó 32, 40, 41a, 46a, 50, 54(kétféle), 55, darabokat 
valamint az 1891-es kiadás (Fl.12-13-as) I. típusú hirdetvénybélyegeitl 

Ajánlatukat a titkár bármely elérési címére juttassák ell

MABÉOSz Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya 
Levélcím; MABÉOSz 1378 Budapest, Ff. 4
Computeres hálózati cím; www.geocitiesxoin/TheTropics/Shöres/9362/ 
illetve; www.mavinformatika.hu/mabeosz
Szerkesztőségeimé; Gulyás László, 1525 Budapest Pf. 17, vagy e-mail; gula@chemres.hu
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Cl ml fl pszí őri

Érdekes és szerintem mindannyiunk számára tanulságos kiadvány került nemrégiben a kezembe, 
amely még 2000-ben látott napvilágot a Kairosz kiadó gondozásában.
A szerzópáros egyik tagja ismerős lehet mindenkinek, hiszen a színésznő Sunyovszky Syívia jegyzi 
a könyvel, amely Szent koronánk megjelenését, megjelenítését jáija a lehető legalaposabban körül, 
ezer arcát tárva elénk. A könyv egy nagyon komoly válogató, feldolgozó munka eredménye, 
illusztrációinak sokasága lenyűgöző hatású, igazán élményszám végiglapozni.
Ami különösen számunkra legfontosabb, hogy jó filatéliai érzékkel többek között jelentős számú 
illetékbélyeget is felhasználva szemlélteti koronánkat, talán egy érdekes és követhető utat nyitva 
ezeknek a bélyegeknek, amikor inkább az ábrázolt témát, a körüljárt motívumot, a bélyegkép 
tartalmát helyezi középpontba a hagyományos szemléletű nyomdatechnikai, fiskális-jogi vagy 
illeléklerov&s szemléletű megközelítés helyett.
Ebben azt gondolom korszakosait új megközelítési és látásmódot villant fel ez a könyv és 
számunkra is különös tanulsága, hogy mennyire sokszínűén, mennyire egyéni látásmóddal lehel 
újabb és újabb filatéliai törekvéseket, gyűjtői szempontokat alkalmazni gyűjtőmunkánk során, noha 
ez a módszer a postai bélyegek gyűjtésénél természetes. A fi latéi iának talán az egyik legnagyobb 
„találmánya1* az, hogy művelését szinte végtelen lehetőségek tárházaként lehet alakítani, szinte 
mindenkinek saját egyéni Ízlése, hajlama szerint művelni. A lehetőségek tárházában végül 
eljuthatunk egy zártabb, szőkébb és körülhatárolt, meghatározott körbe is, amikor gyűjteményünket 
szabályozott és összevethető közegben a világ elé tárhatóvá fejlesztjük, vagy megtaláljuk azt a 
harmonikus egyensúlyt, amely gyűjtői elképzeléseinkkel összhangban áll.
Ha pedig ennek a munkának a szintézise el tud vezetni olyan jellegű kiadványok megszületéséhez, 
mint amelynek bemutatásáról most szóltam, akkor azt hiszem nagyon sokkal járulhatunk hozzá 
egyetemes kultúránk mélyebb és bővebb megismeréséhez, ennek gyarapításához, amely ápolt 
hagyományokra épülve gyökereztetheti újabb magvetéseinket.
Remélem sokunknak adhat ez a könyv újabb inspirációkat, Ötleteket gyűjtői munkája során.

Gatyás U trió

fEKEtE G y ö r g y  -  S uíiyo vszk v  S ylvía

A Szeiií KoRonA
EZER^AR£A

T h o u s a u d  ImAGrs 

o r t H E  H oly Cnpuun o f  H u n c A n y

T a u s e h d  G esIc h Teh . 

d e r^H eí lIgeíi K gon E  v o n  UnGARn
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E g y  f o n t o s  i n f o r m á c i ó  é s  ö r ö m h í r  a

H U N F I L A 2003-ról !

Szakosztályunk képviseletében Kernács György állította 
ki a Budapest Székesfőváros 1898-1946 címet viselő gyűjteményét, 
a Hadtörténeti Intézetben megtartott Nemzetközi Bélyegkiállításon.

Az eredmény —  melyet azért Ő már régen várt —  85 p o n 
tot és aranyérmet hozott számára, melyhez mint a szakosztály el
nöke külön gratulálok.

Együtt vettük át vele azt a Vándordíját is, melyet szak
osztályunk kapott 2002-es teljesítményéért, de erről majd remélem 
jelenik meg hír a mások tollából 1s 1

Külön megtiszteltetés Kernács Gyuri részére, hogy első
ként szólították a kiállítás tiszteleti fővédnöke Magyar Bálint 
oktatási miniszter KUlöndíjának átvételére, ami egy firenzei 
őlomkrietály váza !

Burján Andor

Táj ékoztató.

Tájékoztatom a szakosztály tagságát, hogy kezdeményezé
semre a közeljövőben kísérletet teszünk az Alkalmibélyeg GyUjtők 
Szakosztályának megalakítására.

Azért kényszerültem erre a lépésre, mert magam is gyűjtöm 
e területet és vezetőségünk részéről kifogásolták azt, hogy én 
Közlönyünk utolsóikét oldalán, / egy fekete-fehér és egy színes 
oldalon / folytatásokban cikkeket írtam e terület kialakulásá
ról 2000-től napjainkig!

Azt még tudni kell, hogy nagy elődeink, Kölbig és Holla- 
ender, de még Flóderer Pistabácei is kirándult e területre és 
szakosztályunk tagjai között is sokan gyűjtik e tertlletetl

Hogy a további ütközést elkerüljem, döntöttem ü g y , hogy 
segítek létrehozni ezt az Önálló szakosztályt.

Erről tájékoztattam a Mabéosz vezetőségét természetesen.

Felkértem leendő elnöknek e terület ma országosan elis
mert szakértőjét, aki vállalta ezt a tisztet!

Azt még megjegyzem, hogy mint elnök a 2003-as Közgyűlé
sünkön, az e tárgyban közölt folytatásos cikkeimre a tagság ré
széről kaptam sok szavazatot, de a helyezésről szokásomhoz híven 
most le lemondtam!

Ezért vagyok ma már kicsit bizonytalan, hogy mi is akkor 
az igazság?!

Alsóörs,2003.05.29. Burján Andor 
e 1 n ő k .
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési tehetőségei a kővetkezők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK 
1525 Budapest, PF. 17.

Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7Í* 33/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gula@ chem res.hu amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott elmet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:
-KérUnk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél előbb, 
hogy a lapteijesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az újság 
kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kísérjék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra vin atkozó 
híreket, információkat! Kérjük tekintsék meg, látogasJk a fi lat el ista eseményeket! A Szőve ség 
nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha az immár csak a Szövetség hivatalos 
lapját, a BÉLYEGVILAG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A  MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklöJök a http://www.mavinformatika.hu/mabeosz/ címen tekinthetik meg a 
Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai Írásaikkal, beszámolóikkal és 
észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap szerkesztéséhez 
nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük!

A M a g y a r  F ila té lia i T udom ányos T á rsa sá g  (M A F IT T ) 
fe lh ívása  S zak o sz tá ly u n k  tag rág  i részére :

2Q04. június 4-6 között a Magyar Tudományos Akadémia Várban lévő kottgreszusi termében kerül 
megrendezésre a MAFITT soronküvetkező Világtalálkozója Szalonkiállítás és Szimpózium 
keretében. A kiállítás szeretne keresztmetszetet adni a hazai filatélia helyzetéről, posta- és 
ílletékbélyegeinkről. Ez utóbbi kiemelt szerepben tárná a résztvevők elé 150 éves illetékbélyeg 
történelmünk jeles lapjait. Ehhez minden Szakosztályunkat érintő feladatához váijuk tagjaink 
jelentkezését: kiállítási, előadási szándékát, rendezői és egyéb segítségét Ehhez kérjük, hogy 
mielőbb jelezzék szakosztályi titkáruknak szándékukat! Reméljük, hogy ennek a rendezvénynek a 
sikeréhez csak látogatóként hozzájárulók is minél többen megtisztelik jelenlétükkel 
rendezvényeinket! A kiállítani szándékozott gyűjtemények elsősorban a h  mutatás és a minél 
szélesebb körű ismeretterjesztés célját szolgálja, Így ennek fényében szeretnénk, ha akár egy keretnyi, 
de fontosnak és bemutatásra érdemesnek Ítélt anyagukkal is jelentkezzenek. A MAFJTT elnöksége 
és tagjai minden segítséget, támogatást és információt megadnak, hiszen közös elhatározott célunk 
az, hogy minél szélesebb körben és teljes keresztmetszetében megtekinthessék ennek a fontos 
rendezvénynek a látogatói gyűjtői munkánk legszebb eredményeit.

A MAFITT elnöksége
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Ralph Ebner

Az Osztrák Császárság és területeinek levél alnyomatú bélyegei
1854 és 1898 között

Ezen cím alatt, melyet a kiállításomnak is adtam,, mostantól minden körlevélben egy többé vagy 
kevésbé részletes hozzászólást szeretnék imí. A gyűjteményem összeállításakor, a különféle régi 
gyűjtemények értékelésekor és mindenekelőtt a számos dokumentum áttekintésekor sok új 
felfedezést tehettem, amelyek alapvetően egy forráson nyugszanak. A szinte egyedülálló és a Dr. 
Stcphan Koczynski udvari tanácsostól származó 1917-es mű „Az ausztriai okmánybélyegek 
története" nélkül ezen gyújtói terület legtöbb átka szinte felkutatbatatkn maradt volna. A sokrétű 
kutatások, a terjedelmes szerkesztői történetek és a számtalan háttéranyag alapján ez a könyv 
számomra a gyűjtői területem elengedhetetlen úri kísérőjévé vált Mindazonáltal ennek a 
könyvnek is van egy, s más kivetnivalója. Bár nemet nyelven íródott, a regi osztrák köznyelv ma 
bizonyára nem olvasható egyszerűen. Pontosan tanulmányozni kell és jobb ezt is többszörösen 
tesszük. SŐt ugyanazon fejezet ötödik áttanulmányozásakor is további fontos mellékes 
megjegyzéseket szűrhetünk ki az egyes sorokból. Mivel jelen könyv igazán Átkán lelhető fel, és 
azok közül, akik rendelkeznek is vele, sem mindenki számára állandó olvasmány, ezért a fontos 
részeket és fejezeteket tervezem kidolgozni, Illetve itt nyilvánosságra hozni. Ezáltal aztán 
végeredményben az osztrák bélyegmárkáinak speciális kategorizálásával találjuk szembe 
magunkat.

A teljes császárság kiadványainak közös vizsgálata

Sokaknak azok közül, aki ezidáig látták a gyűjteményem, elsősorban az tűnt fel, hogy az 
anyaország és például az olasz provinciák Lombardia és Velence kiadásait nem választom el 
egymástól, hanem sokkal inkább egymás mellett mutatom be Őket és az adnesek, mint például a 
naptár, az értesítő jellegű bélyegek vagy a nyomdai változatok esetében a kiadásokat ráadásul 
keverem is. Sokan ezt szokatlan csoportosításnak tartják. Az útmutatóm így hát Dr. Koczynski 
fent említett műve, amely ugyanígy járt eh Ennek a különös szerkesztői történetben van meg az 
oka, melynek ábrázolása különös örömet okoz nekem. A bélyegeket így egyszerre, egymás mellett 
ugyanabban a nyomdában lettek kinyomtatva. A díjtételek és a rendelkezések egész Ausztriára 
érvényesek voltak, és ezáltal közös alapot képeztek. Csupán a valuták különbozete és később 
Lombardia területének Olaszország javára történő elvesztése tette szükségessé a szeparációkat és 
a különbségeket. Hogy ennek során nem mindig tisztán jártak el és hogy számos keveredés és 
rendszertelenség volt, az csak az Összes kiadás egész leges szem ügyre vételezésekor derül ki. Azon 
számos új felfedezések alapján, melyeket tehettem, még azt is állítanám, hogy csupán azon tény 
alapján, miszerint a bélyegeket tulajdonképpen mindig különállóan tekintették, ezidáig sok 
lényeges szempontot egyáltalán nem vettek számba és nem is értettek meg. Eddig a pontig sok 
mindent állítottam, anélkül hogy be is bizonyítottam volna valamit Mindazonáltal remélem, hogy 
kíváncsivá is tettem az olvasót és rögtön az első szempontommal szeretném is kezdeni.

Az alapötlet: a levelek alányomása

A témám címének megválasztásakor tudatosan használtam azt a fogalmat, amit úgy igazán senki 
sem ismer és ami alatt sok minden vagy éppenséggel egyáltalán semmi sem érthető. Mégis éppen 
ennek a nyomdai eljárásnak a műszaki kifejlesztésével kezdődött Ausztriában, az okmánybelyegek 
bevezetése 1854-ben. Az eljárást olyan jónak tekintették, hogy 1870-Jg az első rajzcsoportok 
mellett, az 1877-1893 közötti kiadásokhoz, valamint az első magyar rajzcsoport számára is 
megválasztották. Ez elegendő ok arra, hogy figyelműnket egyszer kissé pontosabban is ezen 
eljárásnak szenteljük.
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Miután íiz angol le vei boly egek által motiválva Johann Dcodat spiegclfcld-i báró előállt a 
felragasztható illetékbélyegek bevezetésének ötletével állt elő, eleinte a hamisítások sokféle aggálya 
jelent meg. A pontos történetet, a megfelelő állomásokkal apránként fogom elmesélni, amikor az 
esszék megfelelő anyaga legalább másolatként rendelkezésre áll. Mindenesetre elhatározták, hogy 
az okmánybelyegek csak akkor kerülnek kiadásra, amikor Alois Ritter Auer, Wdsbach 
kormánytanácsosa, ezen nyomdai eljárás feltalálójával, Andreas Worring-gal együtt meggyőzte az 
akkori pénzügyminiszter, Baumgartner vezetése alatt működő bizottságot a leve! alá nyomások 
meghamisítás elleni biztonságáról.
Azon az állásponton voltak, hogy emberi kézzel aligha lehetséges egy természetes levél finom 
erezetét pontosan után rajzolni. Ez az alapjában véve helyes gondolat azonban egy egészen lénye
ges gondolati hibát is tartalmaz, amelyre Ausztriában évtizedeken keresztül csakugyan nem is 
gondoltak. Az emberi szem egy fa két levele közötti különbségeket alig, az első pillantásra szinte 
egyáltalán nem is tudja felismerni. Ezáltal — ahogy ennek később ki is kellett derülnie -  a hamisítá
sok igencsak lehetségessé és egyúttal meglehetősen veszélyessé is válnak, Angliában éppen e2en 
oknál fogva választották a kezdetektől fogva az emberi portrét és a háttér céljára pedig egy meg
lehetősen szabályos, mechanikus úton készített, de éppenséggel nem reprodukálható vonaknintát 
Ez esetben ugyanis hamisításkor szinte elkerülhetetlenek az eltérések, mind a portréban, mind a. 
háttérben, mely eltérések azonban a szemlélőnek rögtön fel is tűnnek.

A hiányzó műszaki fejlettség mellett ez is volt az oka annak, hogy a levéllenyomat eljárása egyet
len más országban és ezáltal gyűjtőterületen nem lelhető fel Szinte majdnem egyetlen gyűjtőterü
leten sem. Amíg Auer 1852-ben, az ezen ötlet által vezérelt előadásában még abból indult ki, hogy 
csupán azon okból is világraszóló újdonságról van szó, mivel meg ezidáig egyáltalán nem volt 
lehetséges, úgy lemásolni egy levelet, hogy az tömegnyomásra alkalmasnak tűnjék, addig ez lon
doni városi séta alkalmával egy éremboltban olyan régi pénzérmékre bukkantam, amelyek éppen 
ezt az ötletet látszottak a hátoldalukon megvalósítani Szinte száz évvel Auer találmánya előtt te
hát már használták ezt. Ezáltal újfent megmutatkozik, milyen nehéz is, valami igazán újat kifej
leszteni, amit valaki valahol még egyszer sem csinált meg. Ennek ellenére elmondhatjuk — függet
lenül attól, hogy számomra műszaki szempontból kifejezetten nehezen hihető el — hogy előisme
retek nélkül valami újat találtak ki és alkottak meg. Mindenesetre nagyon meglepődtem, hogy a 
galvánipar milyen tágas és mélyreható volt már az elmúlt évszázad közepén is.

A technika alapelvei

Az alapelv a mintakönyv nyomdai technikájából ered. A horgolás! mintákat akkortájt olyan mó
don nyomták, hogy az eredeti példányt ólomba nyomták le és ebből jött létre a nyomólemez. 
Ezután Auer és Vorring kerestek egy falevelet, ezt belenyomták az ólomlapba és így először is egy 
igen lágy mélynyomólemezt kaptak. Ezután rézzel történő galvanoplasztika! lemintázást hajtottak 
végre, azaz az ólomlemezt -  szigetelő anyaggal ellátva -  egy rézoldattal teli kádba helyezték, majd 
az ólomlenyomatot viszonylag vastag réteg rézzel vonták be. Ez a réteg levehető és betű fémmel 
kiönthető volt. Majdnem lett is volna egy könyvnyomólapjuk, ha a falevél mindenhol egyenlete
sen magas lett volna. Ez természetesen nem így volt, hiszen az erősebb levélerek lényegesen vas
tagabbak és ezáltal magasabbak. A nyomódúcok egyenletes magassága azonban elenged heteden a 
könyvnyomáshoz. Ezt a réznyomódúcot így annyi ideig húzogatták egy csiszoló lapon, amíg a 
nyomdai eredmény megfelelő nem lett. Ezután erről a már készre csiszolt végtermékről — alap
ként vagy anyam ásolntként ismét egy másolatot készítettek. Minden ismételt lehúzás egy egyedi 
nyomódúclemez -  amit akkortájt appoint-nak neveztek.
Ez az egész bizonyára szörnyen bonyolultnak tűnhet és feltehetőleg még lényegesen rosszabb is 
volt. Az egyszeri Iccsiszolás közvetlen útja helyett bizonyára számos lenyomatat készítettek hibás 
próbálkozást tettek, mire elfogadható eredmény született- Erről azonban nincsenek írásos bizo
nyítékaink és nehézkes is lenne ezeken gondolkodni A következő pontok azonban fontosak:
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Az első gondolat nem az volt, amit később tökéletesítettek, nevezetesen a levele rezetek a könyv- 
nyomásban, hanem a mélynyomás. Az első írások, amik Koczyuski lenyomataiból születtek, min
den valószín őség szerint mély nyomásos eljárással készültek. Sajnos az általam ismert becsi osztrák 
áll ami gyűjtemény crmctcrmcbcn, és valószínűleg a prágai H amis-gyűjteményben is csupán máso
latok találhatóak, meg ha meglehetősen korai időkből is származnak. Hogy ezen igen jelentős 
írásokból meg léteznek-e egyáltalán eredeti példányok, az bizonytalan.

6. oldat— Kép alatt: nyomdai mintalapok kistelének utánzata a béfyeyfelek bevezetésébe".
7. oldal— Kép alatt: Forrás: Drr Stopban Koqynski, a% eredetipéldánj eltűnt.

Azon feltételezést, miszerint a legrégebbi kiadásoknál a tulajdonképpeni bélyegeknél előfordult a 
mélynyomás, igen valószínűtlennek tartom. Ezidiig legalábbis nem bukkant még fel ilyen darab. 
Ezzel továbbra is érvényes azon kijelentés, mely szerint az ólomba történő lenyomaton, az ismé
telt galvanoplasztikus lenyomáson és kiegycngctésen keresztül magasnyomatú nyomódúe keletke
zett.
Miért is tárgyalom itt ezt ilyen részletesen? Ugyanis a2 akkori technika mélyreható ismerete nélkül, 
éppen a nyomólemezek előállításává! -  vagy ezen kívül mással -  kapcsolatosan sem lenne meg
magyarázható sok jelenség. A következőkben néhány eddig nem ismert vagy nem tárgyalt nyom
dai változatot szeretnék elmagyarázni és bemutatni.
Ehhez számomra elháríthatatlannak tűnik, hogy a dolgok elején, a nyomdai szerszám készítésével 
kezdjem.

A nyomólemezek

A nyomólemezek akkori előállítása során a nyomólemezeknek különös jelentősége volt. Mivel 
gyorsan felismerték, hogy egy falevél szabad formájával nem sikerült lemezelrendczést és elválasz
tást találni, ezért egy derékszögű formához nyúltak vissza. Kissé a közepétől felfelé tolva a lap 
derékszögű kivágása körformájű nyílást kap, hogy aztán a tulajdonképpeni belyegrajzot ebbe 
nyomhassák bele. A lap lenyomatnak — ahogy már az elnevezés is sugallja — csupán biztonsági 
lenyomatnak kell lennie. Az első írásoknál a lapot csak lefelé rendezik, hogy a levél erezetére a 
kézírásé elértéktelenítést felvigyék, továbbra is ennél az ötletnél maradtak, miközben a bélyegraj' 
zot felfelé tolták, hogy* továbbra is a bélyeg alsó részére vihessék fel az elértéktelenítést. A cegjclck 
múltjából megszokták, hogy minden okmánybélyegnek = értékfokozat saját nagysága volt Az 
okmánybélyegpapíroknál aszerint választottak, hogy minél magasabb értékű a papír, annál kisebb 
a cégjei, hogy megelőzzék a magasabb cégjelek kivágását és bedolgozását Itt ugyanis a méret az 
értékfokozattal párhuzamosan növekszik. Azonban nemcsak az okmáoybclyeg rajzoknak lett 
egyéni nagysága. Minden bélyegkategóriának (az alapnyomatnak i$) saját nagysága van, ezáltal az 
egész bélyegnek is. Hogy a technikához akkoriban nem nagyon értettek és hogy legkésőbb már a 
perforálásnál igencsak összekeverték a nagyságokat, az nem változtat most semmit a lényegen. 
Minden bélyeg más volt, és ezáltal a lemeznagyság és a nyomólemez elrendezése is. Egyszerűen a 
szokásos papírívek nagyságához igazodtak. Olyan sok appoints-ot, amennyit csak lehetett, ívekbe 
foglaltak össze.
Hogy az elmélyített anyalemezről olyan sok lenyomatot készítettek-e, mint amennyi az egész le
mezhez szükséges volt, vagy több nyomólemezt egy tömbbé forrasztottak össze, és aztán tovább 
anyablokkokból és másolóblokkokból ismét nagyobb blokkokat hoznak létre, az bélyegről bélyeg
re különbözött. Az eredmény mindenesetre egy papírformához igazított, ősszeforrasztott nyomó
lemez volt. Ezt az őslemezt még egyszer semmi esetre sem használták fel nyomásra, hanem a 
továbbiakban törzslcmczkcnt szolgált egy ismételten kimélyített anyaleme2 levételéhez. Erről 
aztán olyan sok nyomólemezt vehettek le, amennyit egy mű kiadása szükségessé tett. Az őslemez
ről aztán ismét új anyalemezt húzhattak le, illetve egészen titkán -  erről még fogok írni -  új őslc- 
mezeket is készítettek. Egyébként minden fent említett informádó ahogy a bélyegjelzésck mély
nyomására egyaránt, úgy az alapnyomatra is érvényes; csak a melynyomó-matricák voltak vala
mennyien domborúak.
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Egy különleges gyártási hiba, amelynek -  mívd észrevétlen maradt -  tulajdonkeppen az egész 
bevezetést kérdésessé kellene tennie

Hogy az első cikkemet ne egészen szárazon, a valóságra való utalás nélkül írjam, ezen cikkemet a 
számomra legjelentősebb változattal vagy nyomdai variációval fejeznem be, ami a gyűjteményem
ben találtam- Tudniillik az egyes cctékfokozatoknál ismételten előfordul az alapnyomatok felcseré
lése.
Ezt a katalógusokban az 5 fl-os érték a 6 fl-os alapnyomattal és a 16 fl-os értek a 18 fl-os alap- 
nyomattal kerül bemutatásra- jómagam a 48 lírást újra felfedezhettem az 54 lírás alapnyomatában, 
tehát pontosan a 16 fl-os variáns olasz valutájának ellenpárját

Elviekben minden lemeznek saját formája volt és a szomszédos crtckfokozatoknál is — amelyek
nél végsősoron megjelent a felcserélés — megvolt a teljes nyomólemez észrevehető nagyságbeli 
különbsége. Tehát számos olyan bélyeg létezik, amelyeken a bélyegkép szembeötlő zsugorodása 
figyelhető meg. Ennek oka a réznyomás során használatos papír erőteljes mégnedvesítese és az 
azt követő szárítás során fellépő zsugorodása volt. Azon elméletet, hogy egy összezsugorodott 
papírívhez egyszerűen a következő kisebb bélyegrajzlemezt választják, azon okból nem tartom, 
helytállónak, mivel az alapnyomatot mindenekelőtt a magasnyurnásban nyomták felül, a papír 
tehát még egyáltalán nem volt benedvesítve.

Egy további elmélet szerint az összekeverések azért történtek, amelyeket utólag olyan módon 
osztályoztak, hogy minden valamelyest m egfelelő nyomatot kopás céljára (felhasználás) jóváhagy
tak, mialatt az egyenjetzőben kényszerűen lévőket...

Én a következő variációt tartom a legelfogadhatóbb magyarázatnak. A nyomólemez elkészítése
kor összekevertek egy appoint-ot. Ez annál is könnyebben történhetett meg, mivel az egyes alap
nyomatok közötti nagyságbeli különbség elhanyagolható, ha ezt a teljes lemez nagyságával hason
lítjuk össze. Vajon ez az első lem «  elkészítésekor és ezzel összefüggésben a tulajdonképpeni 
anyalemeznél történt-e, erősen kétségbe vonható. Ilyen jellegű összekeverések igen ritkán fordul
nak elő. Azonban ezen elmélet szerint mindegyik 30. 5 fl-ásnál és minden 25.16 fl-osnál elő kel
lene fordulnia ennek a változatnak. Ez viszont nyilvánvalóan nem így van. Valószínűbb, hogy egy 
szomszédos javításnál egyetlen nyomódúclemez tévesen került kicserélésre, vagy a hibát igazán 
korán vették észre é$ egészen tökéletesen ki is javították.

A 16 fl-os C.M. a 18 fl-os C.M. alnyomatával

L 1 5-ös rajz 
Lr 15,25-ös rajz
L  17,5; 16,5-ös raj£ Fejede^tt: 1996 decemberében

... Bár ismert, hogy elsősorban ténylegesen selejtpapírt mezőnként fejtették szét és semmisítették 
meg, s csak sokkal később kezdték el a nyomdai termékeket ívszerűen csoportosítani, azonban a 
rendelkezésre álló bélyegek különbözősége ezt sokkal inkább valószínűtlenné teszi. Inkább az a 
bizonyos, hogy az összekeveredés felfedezésekor kiszortírazták az egész ívet

Az 5 fl-os C.M. a 6-os fl-os C.M. alnyomatával

L 16,25: 15 ra jV ék o n y , fehér papír,
L  15-os — Vastag, sárgás papír. Feltűnő a mm előírásszerű etórtékiekniiés a kép felié srjlén.
A z  5 fl-os CM. alapnyomatú: bal oldalt akti, kis átló.
A  6fl-os CM. alap nyomata: kis áltójobb oldalt akii, dupla nagyságú átlójobb oldalt. .
A  16 fl-os CM. alapnyomatúnak bal felső sarok erőteljes megnagyobbitáw
A  IS fl-os CM. alapnynmata lényegében egy kiegészíts hullámos -  a bal felső sarokban léi# -  vonat által kü
lönbözik.
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Itt sajnos semmi továbbit nem mondhatok. A gyűjteményem mindkét 5 fl-os bizonyítéka egyrpszt 
más papírból, másrészt pedig más nyomdai festékkel készült, ezzel szemben mindkét 1G és 48 
lírás érme meglehetősen hasonlít egymásra. Mostanáig azonban a kutatások meg nem elég széles
körűek ahhoz, hogy a festek vagy a papír beazonosítása (a merített papíros esetében ez szinte alig 
lehetséges) után a bélyegeket időbelikig besorolhassuk. Vízjel sem látható a bélyegeken. Mindosz- 
szc a 48 lírás létezése utal az igazán korai nyomásra, mivel ezen érték szükséglete kifejezetten esc- 
kély volt és az első nyomdai előállítással bizonyosan biztosítva lettek.

Mindazonáltal ezen bélyegek biztonsági intézkedéseinek összekeverését képesek voltak elkerülni, 
és ezt meg igazán magas értekeknél is, anélkül hogy ezt egyáltalán észrevették volna. Azt gondo
lom, hogy mégis hibás lenne, ha ezt a technikát eszerint ítélnénk meg. Ehhez a létrehozott bélye
gek túlságosan szépek. Ezenkívül éppen ezen kézművest hibák azok, amelyek manapság olyan sok 
örömet szereznek nekünk.

Szórakozás, ennél a címszónál végezetül még el kellene mesélnem, hogyan is jutottam az én öt 
példányomhoz.
Az első 5 fl-os Martin Erter gyűjteménye highlights-einek az egyike volt, amit akkoriban főként öt. 
érték miatt szereztem be a kiállítási gyűjteményemhez. Egyúttal egy megfelelő összehasonlítási 
darab után is kezdtem kutatni, ami az 5 fl-os tulajdonképpeni alnyomatát kellett ábrázolnia. Mind
járt a szemembe ötlött a dublett dugóban (???) az 5 fl-os a pecséttel a bélyeg felső szélén. Még ma 
is az egyetlen ilyen módon — az előírásoknak ellentmondóan — elért éktclenített bélyeg, amelyet 
találtam. Annál is inkább meglepődtem, mivel az állítólagos különbséget nem lehetett felismerni. 
Megtaláltam a második variánst. Meg aznap este átnéztem minden 5 fi-őst, a barnákat cs a 16 fl- 
osokat is, és még két ilyen darabot találtam. Micsoda egy este. Természetesen soha többé nem 
felejtettem el a különbségeket és így egy nagyobb lombardiai/velencei nagyobb kiállításon egy 
fekete-fehér másolat formájában felfedezhettem a 48 lírást Egy bécsi árverésen megvásároltam a 
gyűjteményt, lényegében, ismét csupán három értékre.
A 48 lírás czldáig az egyetlen ismertnek számit és itt az első alkalommal hozták nyilvánosságra, jó  
szórakozást a keresésnél. Nagyon hálás lennék, ha minden leletet jeleznének nekem, s talán vizs
gálat céljára be is mutatnának..

(Fordította:Kernács György.)

176.1. New Jt-’ricv, dici Slullin^ 1779, ( ÍSA.SO, $
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Gyarmathy Zsolt

Evangélikus egyházi bélyegek?

Janecskó János nyugdíjas gimnáziumi igazgató 2oo2-hcn megjelentette Gyulavári krónikája 
című helytörténeti könyvéi . /Kiadja: Gyula Város Önkormányzata. Gyula, 2002/ Ebben a 
helytörténeti könyvben feldolgozza az 1977-ben Gyulához csatolt Gyulavári község történetét, 
szigorúan levéltári kutatásokra alapozva. Felhasználta mindazokat a dokumentumokat, amely 
a Békés megyei Levéltárban, valamint az Evangélikus Egyház gyulai és békéscsabai 
iratgyüjteményében fötlelhetctt
Az 1924-dik évnél,a Közigazgatás fejezetben / 44.oldal/ a következő megjegyzés olvasható: „ 
1924-dikén március26-dikán rendkívüli alakuló gyűlési tartottak Váriban.,.. A gyulai 
evangélikus templom építésére szervezett segélyakcióban vesznek részt. 20 filléres egyházi 
bélyeget ragasztanak minden okmányra, járlatra. Az így befolyt összeget havonta megküldik 
azev. egyháznak,”
Személyesen is megkérdeztem Janecskó Jánost, aki szóban is megerősítette a 
jegyzőkönyvben leírtakat. Ilyen felbélyegzett irattal emlékezete szerint nem találkozott. 
Viszont az adat alapján feltételezhető, hogy
1. volt egy háti bélyeg 1924-ben, hiszen a jegyzőkönyv világosan egyházi bélyeget említ.
2 Burján Andor gyűjtőtárs 2001/ 4-es Okmánybélyeg -ben csak katolikus egyházi kiadású 
illetékbélyegekről értekezik, 1947-48-as időszakról.

Egyszóval: Ki tud evangélikus egyházi kiadási] bélyegekről -  ha egyáltalán volt ilyen? De az 
idézett jegyzőkönyv világosan egyházi bélyegekről beszél, 1924-ben!
Jó lenne utána nézni valahol!
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Dr. Németh Kálmán: A CSONGRÁDI VÁROSI BÉLYEGEK

Már régóla terveztem a csongrádi városi bélyegeknek egy jól áttekinthető, hiteles rendszerezését, feldolgozását 
Egyféle bélyegről van szó, melyet -  bölcs előrelátással -  kitöltetlen értékmérővel nyomtak, így aztán a korona 
inflációja idején is, meg 1927-től, az új pengő korszakban ts ki tunéc n 3 ehetett használ m, csak mmdi g a fel ha sz~ 
nálás előtt a szükséges értéket a bélyegre rá kellet vinni. Ebből a felhasználási stratégiából adódott aztán, hogy 
nagy számú változat keletkezett, a mai gyűjtők legnagyobb örömére, vagy bánatára -  ki tudja!? Azt tapasztaljuk 
ugyanis, hogy ahogy múlik az idő /évtizedekben számolva/ úgy egyre kevesebbet tudunk ezekről a bélyegekről. 
Kaplayék katalógusában /1971/ még az addig ismert összes változat db számát is megtaláljuk, fontos egyéb 
kiegészítő információkkal együtt. Ellenben a Dr. Flóderer-féle Kézikönyvben /19*50/ a korona értékű bélyegek 
értékjelzést változatairól mát csak annyit tudunk meg. hogy „A betűk Összeállítása esetleges, ezért változó, vagy 
O vagy o'V19I. old / Tessék átgondolni, nem kellett harminc év hozzá, és az új, kétségtelen sikeres katalógus 
ezen a ponton letöröli ismét a kollektív gyűjtői emlékezetből egy tekintélyes részt, Mit üzen ez a koncepció a 
gyűjtőnek? Azt, hogy a felsorolt I4 féle névértéket gyűjtse össze, és ba valamelyiknél talál 70  -t is, meg ’o’-t is, 
akkor aztán jöhet a Hurrái felkiáltás, hiszen meg vart a változat. Ugyan ki törődik ma már azzal az ‘aprósággal’, 
hogy azonos ‘nulla1 esetén is lehet 4-5 féle változat Ha ilyent talál a gyűjtő, úgy kell neki! Törje csak a fejét 
rajta, hogy otthon a szekrényében neki melyik van meg. Ha meg valahol mégis lát ilyeneket, esetleg a következő 
havi nyugdiját is odaadja érte, mert jogosan azt hiszi, hogy olyan ritkaságot talált, ami még a Kézikönyvben 
sincs benne! Mindezek ellenére szerencsésebbnek érzem a változatokra való utalásnak az idézeti módját, 
legfeljebb azt mondjuk rá, hogy nagyon hiányos, egyébként mindent rábíz a továbbiakban a gyűjtőre, aki 
azonban érzi, hogy 'Hl még lehet olyan, ami nekem nincs meg’ Hasonló rosszra sikerült a Kézikönyvben az 
1927 utáni pengő/fillér értékek bemutatása /192. old /. Hatalmas technikai bravúrral Kíptayék táblázatát 
‘korszerűsítették’, és mind a 16 féle névértékűéi feltüntették, hogy van A és B változat, amit telje seri 
elhagyhattak volna, hiszen a bevezetőben ezt m&r leírták, csak a kis betűs B változatnál kellett volna azt Imi, 
hogy „minden értéknél1'. Miért baj ez, hogy így csinálták? Azért, mert a gyűjtő azt olvassa ki, hogy ennyi, azaz 
32 /=2xl6/ féle változat van, amelyeken a pengő és fillér jelzése akármilyen is lehet, nem kell vele törődni A 
gyűjtői kollektív memóriából így töröltek ki ismét egy hatalmas részt, és a régiek által ismert 93 féle változatból 
így lett 32!

Magam előtt látom -  mondjuk 50, vagy 100 év múlva az itt látható bélyegkép mellett 
azt olvashatjuk majd:

Ciongrád : 1913-1929

Értékjelzés nélkül gyártott bélyegek, az üresen hagyott mezőbe előbb korona, 1927rtől 
pedig pengő/fillér értékeket Írtak hol Így, hol úgy. A múlt században még hagyománya 
volt annak, hogy a ráírt érték alapján csoportosították a bélyegeket, ma már viszont 
tudjuk, hogy ennek semmi értelme

Térjünk vissza ismét a mába Témánk jó alkalom arra, hogy a csongrádi bélyegek kapcsán megemlékezzünk egy 
régi, kiváló gyűjtőről, Sződy Jenőről. Jelentős gyűjteménye is volt, és rendszeresen írt filaiéliai cikkeket a kora
beli Magyar Bélyegújságba „A csongrádi várost bélyegek története” c. egyoldalas cikke a már említett újság 
1941 évi valamelyik számában jelent meg, ennek az oldalnak a másolatát kaptam meg a közelmúltban kedves 
Burján Andor barátomtól. Ezúton is megköszönöm neki ezt a meglepetést, így megkaptam a csongrádi témához 
a hiányzó láncszemet. Idézem az első bekezdést:

„E tetszetős kivitető, máriakék színben tartott aránylag elég ritkán előforduló városi bélyegünkről már 
megemlékeztem a Magyar Bélyegújság 1941. április 5-i számában ”

Minden bizonnyal ez a legkorábbi szakcikk erről a bélyegről. A Bélyegmúzeum könyvtárában nincs meg az 
1941 -es évfolyam, eddig még máshol sem találtam meg. Nagyon szeretném pedig elolvasni.
A következő fontos információ a cikkből:

„Csongrád ^rendezett tanácsú< város 1923 . évben 101.688 drb bélyegei rendelt s ezt a mennyiséget át 
is vette.”

És most idézzük Kaptayékat:
„A város 10) .ÖgS db bélyeget rendelt, melyekből fenti felhasználás után megmaradt 50.102 db-t 1939. 
október 14-én a városházán bizottságilag elégettek.”

Biztosra veszem, hogy Knptayék személyesen is ismerték Sz&dy Jenőt és ide vonatkozó kutatásait. Sződy Jenő 
ugyanis tudatosan kutatta a csongrádi illetékbélyegeket a városi irattárban Azt irta cikkében:

„Több mint két évi legszorgalmasabb kutatással 30 élesen elválasztható értéken belül 
139 változatot delitettem ki.”
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A cikk végén még egyezer visszatér a változatokra:
„A változatokról szívesen szolgálok érdek lódó ükminybélyeg gyújtó társaimnak felvilágosítással a 
Magyar Bélyegújság szerkesztősége ólján. Itt -  végezetül -  csak a 30 féle törzsértéket sorolom fel:...’*

A cikkben tehát nincs meg -  sajnos -  az összes változat Leírása, viszont teljes bizonyossággal elfogadhatjuk 
valós létező adatnak, amelyeket Sződy Jenő mind látott és számba vett. Úgy gondolom ezek után, sőt biztosra 
veszem, hogy Sződy Jenő adatait Kapiayék bedolgozták katalógusukba, tehál az ott közölt mennyiségi adatokat 
teljesen hitelesnek fogadhatjuk el. Erről egyébként Kaptay Antal így emlékezik meg a katalógus előszavában:

. .majd szeretettel emlékezünk meg Guba Lajos, Gyulh Nándor, dr. Fábián Miklós, Fekete Győző, 
dr Havas Zoltán, dr. Hollaender György, Horváth Miklós, dr, Káldor Artbur, Kállai Géza, F Marúth 
Lajos, Sződy Jené, Tamás István és Zeley Ferenc gyűjtÖtársakról, akik egyes városok bélyegeinek 
leírását és még meg nem említeti gyűjtőkről, kik felfedezéseiket azért közölték a katalógus szerkesz
tőkkel, hogy azokat közkinccsé tegyék.”

íme itt van az a kollektív gyűjtői emlékezet, amire korábban utaltam, és szilárd meggyőződésem, hogy nekünk, 
az utódoknak egyszerűen nincs jogunk az ő munkájukat, adataikat, megállapításaikat minden konkrét szakmai 
indok nélkül sutba dobni, elhallgatni, vagy kifejezetten meghamisítani Egy katalógust korszerűsíteni természe
tesen lehet, ha tudjuk, hogy mitől lesz 'korszerűbb', mint az előző. Egy lépés előre az eredmény, de ha eközben 
hármat visszalépünk akkor nem lehetünk büszkék magunkra. Mindenkori alapkövetelménynek tekintem, hogy 
tiszta lelkiismeretid lehessen az előszóban azt írni, hogy:

„Katalógusunk feldolgozza és kiegészíti mindazokat a kutatói eredményeket és tapasztalatokat, 
amelyeket már elődeink közreadtak.” /Ezt valóban idéztem 1/

A csongrádi bélyegek nagy számú érlékjelzés változatának egyedi története van. Ismét Sződy Jenői idézem:
„A város tulajdonát képezte és képezi a mozi Ennek volt egy kis gumibetűkkel rendelkező gyerekjá
tékszerű ’nyomdá’-ja, mellyel a mozijegyekre ajegyek érvényességi napját és idejét nyomták- A betűk, 
ill. számok magassága 5 mm volt. E 'nyomdát’ kölcsönözte ki minden szükséges esetben a bélyegek 
kezdésével megbízott váron tisztviselő. A pecsételés /értékelés/ színe két esettől eltekintve mindig lila. 
A kis keretbe csipesszel behelyezte a szükséges számokat és betűket s ezzel az értékkel annyi bélyeget 
bélyegezett le a tisztviselő, amennyit a városi tanács határozata alapján arra az egy esetre jóváhagytak. 
Amikor ez megtörtént, a ’nyomdá'-t a tisztviselő ismét visszaadta a mozinak további használatra. Ez 
éveken keresztül így folytatódott, éspedig 1923 aug. 10-től 1929 jan. 15-ig. / .../ . egy és ugyanazon 
értékből a felhasználás után újból és újból utána kdlett az értéket nyomni, ill. polgármesteri határozat 
alapján utinapótolni. Van érték, amely 36 ízben lett utánapótolva. ( 1929-es 80 filléres érték.) A tiszt
viselő -  néhány teljesen véletlen esettől dtekintve -  akaratlanul nem úgy rakta össze az után nyomandó 
énék kézibélyegzójél, mint előbbi esetben. Itt van mindjén a legelső énék a 100 koronás esete. Ezt két 
ízben nyomták. Az dső nyomás: * 100 *, a második nyomás: 100 K. Ebből az énékből összesen 456 db 
készült. Az 500 koronás értéket például 4 ízben kdlett pótolni Adtát ötször nyomták/. Ebből pl. 4 válto
zat ismeretes. Éspedig: * 500 *, * 500 -, * 500, * 500 K. És így történt a többi értéknél is. A város 
ellenőrző könyvei szerint összesen 332 alkalommal nyomták felül a bélyeget.
De hogy az ügy ne legyen olyan egészen egyszerű, még a véletlen is hozzájárult a változatok szaporo
dásához, Ugyanis a kis nyomdának a mozitól a városi tisztviselőhöz való ide-oda vándorlásai közben a 
betűk, számok, írásjelek és hatágú csillagok száma egyre apadt. így születtek meg kényszerhelyzetből 
pl a 2 pengős érték alábbi kiderített változatai: 2 Pengő, 2 Pengő, 2 pengő, 2 pengő, 2 Peng, 2 - P, 2 P, 
vagy a 80 filléres érdekesebbnél érdekesebb esetei: 80 fill* fiit, 80 fíll, 80 fill - ,  -80 fill, 80 fül*,
80 fill u /ekkor már 'pontja' nem volt a nyomdának/, 80 fi) /már a második T  betű is elveszett/. 
Sanyarú idők eredményei ezek! E nyomda a sok betű, szám stb, veszteség folytán végié 1929 januárjá
ban teljesen használhatatlanná vált, s a mozi kénytelen volt új ' nyomda’-t venni. És ez a nyomda is 
megkezdte vándorlását a mozitól a városházra és vissza. Iu már valamivel rendesebben ment a bélyegek 
felülnyomása, mert a belő, szám és írásjelekben nem volt hiány, csak a tisztviselő nem jegyezte fel azt, 
hogy pl. a legutóbb értékelt 30 filléres hogyan is volt régi nyomdájával összeállítva /. ./
E második gumi nyomda betűinek ill. számainak magassága 3 mm volt*

(a 80 filléres változatoknál használ! ‘o* jel 'kis négyzet’-d  jelenti)
A változatok számainál -  a fentiek alapján -  Kapuyék /azaz Sződy J /  adatait valós értékeknek fogadtam el. 
Eredetileg lehetett tóbb is, de ezt már akkor sem lehetett kideríteni, mert: „A városi irattárban okmányokon lévő 
anyag 90 %-a tönk remem." -  irta egy helyen Sződy Idővel azonban mégis kerülhetnek elő eddig ismeretlen 
változatok, amit a nagy betűs 80 filléresek példáján mutatok be. Gyűjteményemben a következő változatok van
nak: 80 fill, 8Q*fiUt SQfill*, SOlil), 80 fill, 80 fill. és 80 fii, azaz 7 féle Nincs meg a Sződy által megfigyelt 
80 fill , -  80 fül és 80 fill a , ami 3 újabb változat, tehát összesen nem 9 féle, hanem 10 féle lehetséges válto
zatunk van. A fentebb írt ’80 fill* fi 11’ alak nem az én elírásom, Így szerepel a Sződy cikkben, ez viszont csak 
sajtóhiba lehet, mert az adott alak az értékmezőben nem fér el III Szintén csak konkrét előfordulással lehet
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e ld ö n te n i, h o g y  a  S z ó d y  A lu l le írt "80 f i i)* ' a lak  lé te z ik -e , itt u g y an is  a z  a k é rd é s , h o g y  v a n -e  s z ó k ö z « ‘8 0 ’ m án , 
v a g y  a  n á la m  is  m e g lé v ő t /sz ák ó z ; n é lk ü li t /  lá tta  ú  is, d e  a sz ö v eg b en  így Irta  le. íg y  teh á t 1 4 0  fé le  b é ly e g ü n k  v an

Ezen bevezető rész után bemutatom a teljes csongrádi anyagot sorba rendezett és beszámozott felsorolásban. Az 
egyes változatoknál -  ahol lehetett -  keletkezesük időbeli sorrendjét használtam. Ezúton is kérem a gyújlőtár&a- 
kat, hogy ba a jelen felsorolásban nem szereplő érték nyomatai találnak, akkor azt egy fekete-fehér másolattal 
küldjék el, hogy a helyére besorolhassuk.

Végezetül az értékviszonyokról kell meg röviden szólni A csongrádi városi bélyegek ismét jó példái múld Inak 
arra, hogy mennyire megéreti a hdyzel a Kézikönyv énékelési rendszerének alapvető átdolgozására. Ezzel a 
kérdéssel - már a pápai bélyegekről írott cikkem végén is foglalkoztam lapunk 2003 évi 1. számában, sajnos 
helyhiány miatt részletesebb szöveges értékelés nélkül, amiről most szintén le kell mondanunk. Az alapgondolat 
az, hogy az értékeknek reálisan kell tükrözni, hogy az egyes bélyegek jelenleg milyen gyakoriak, ül. mennyire 
ritkák, milyen mennyiségben fordulnak elő a gyűjtök gyűjteményeiben, és milyen mértékben hozzáférhetők a 
piacon. Ehhez az én ék eléshez alapvető fontosságú alapadat az előállítási darabszám A csongrádi bélyegekről 
ezek az adatok ismerlek., ezeket közlöm is a névértékek utáni oszlopban Az értékviszonyokra vonatkozó 
eredményeket pedig egy összefoglaló táblázatban adom, melynek jelölései azonosak a pápai cikk táblázatával, 
így a részletezéstől most eltekintek. Egy példát szeretnék csak felhozni, mert szerintem igen meglepő. Az 1923 
évi 17000 K-s bélyeg 250-szer ritkább, mim a leggyakoribb 1929. évi 80 filléresek. Ez teljesen érthető lesz ha a 
hozzátartozó db számokat nézzük -  48 db és 12020 db. Érdemes továbbá összehasonlítani az eredeti Flóderer 
pontszámúkat az általam kiszámolt pontértékekkel. Kérem a kedves Olvasót tanulmányozza a közölt ériékeket, 
é$ írja meg véleményét lapunknak.
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Karesz
[8] Korrekció: a 18, 25 és 26 számú bélyegek példányszámai hibásan lettek átmásolva a Kaptay-Kiss katalógusból (35. oldal - megtévesztő gépelési hiba következményeként, a helyes adatokat lásd az oldal szkennelés előtti ceruzás javításaval), ezért a számítás eredménye hamis. A cikk minden egyéb megállapítása helyénvaló.

SzK
38



CSONGRÁD

1923 : Illetékbélyeg

Éitékjel zés igen titkán van.
Készült: Dt. Vájná nyomda, Budapest. 
F: 11 V4

Értékszám és ért ékjelzés 
nélkül nyomott bélyegek. Az 
értéket kézibél yegzAvel lila, 
egyszer fekete színnel a 
felhasználás előtt nyomták a 
bélyegre. Az éri ékszámoknál 
nagy / 4,5 mm /  és kis /  3 mm 
/  számjegyeket használtait. 
Előtte és/vagy utáni csillag 
vagy kötőjel is lehet.

MI a számok és a nullák nagyok /4,5 mm/, szín: lila, egy esetben (1000 K) fekete

l r jook 456 (2) *100* ^
2, 100K ^
3. 200 K 866 (21 *200* ^
4. •20GK /
5. 300 K 228 (11 " *300*"-'
6. 500 K 1140 {41 *500*' ■
7. *500
8. *500 —
9. *500 K
10. 1000 K 2413 (41 1000 .
11. 2000 K 1931 (6) *2000*.
12. 2000*
13, 2000

14-15. 7 ISMERETLENI
16. 4000 K 568 (41 4000
17. 4.000
18. 7 ISMERETLEN!
19. 5000 K 1061 (3) $000
20. 5.000
21. 6000 X 262 (31 6000

7 ISMERETLEN!
23. 8000 K 468 (31 8000
24 . -  s. 7 ISMERETLEN!
25. 10000 K 11027 (7) *10000*
26. *10000
27, 10000*
28. 10000
29. 7 ISMERETLENI
30. 17000K «  0 ) 17000
31. 20000K 2028 (41 ♦20000*
32. *20000
33. 20000
34. 7 ISMERETLEN!
35. 34000K 1550 (2) 34000
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B/ Az ériékszámban kis nullák fi mm/, szín; lila

36. 1000 K *1000*
37. *1000-
38. *1000* feketével)
39. 2000 K *2000-
40. 4000 K *4000-
41. 5000 X ' *5000*
42. 6000 X *6000*
43. 8000 K *8000*
44. 34000K 34000

C.f az értékszámban nagy és kis nullák vegyesen

45. 10000 K lOooo
46. ’ lOooo*

1927 : u .«  Pengö/fillér értékekkel

lila színű felülnyomással, egy estiben (2 P) zöldes-szürke színnel,
4,5 mnt-cs számjegyekkel ás betűkkel, ériékjei zés van, sokféle változatban

47, 10 f 706 (5) lOfill F
48. .lOfill.
49. lOfill
50. 10*fil
51. ? ISMERETLEN!
52 30 f T64 Í2j 30 fiit
53. 30.filt
54. 60 f 188 (2) 60 mi
55. ÖO.fill
56, 80 f 704 (10) só mi
57. .80611 nincs szóköz!
58 SOfill
59 80 SÍI
60. 80*H|J
61, somi* nincs szóközl.
62, 80 fii
63 80 fill -
64. -  so nii
65. 80 ftll a
66. 1.20 P 531 (2) 1 P 20  f
67. IP20f,
68. 1,60 P 1615 (6) 1 P 6 0 f*
69. l.P60*f
70. lP60*f
71- lP60f
72. 1P60T,
73. ? ISMERETLEN!
74. 2P 2047 (9) 2 Pengő
75. 2 petitté
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76, 2 Pengő
77. . 2 pengő
78. 2 Peni
79. 2 Peng z.szürke: 144 db!
80. 2 -  P
8Í. 2.P
82. 2 P .
83 2.50 P 228 0 ) 2P  50 f

felülnyomás lila, egy esetben (60 f) zöldes-szürke színnel 
3 mm-es betűkkel is  számjegyekkel

84. lO f 790 (6) 10 fillér
85. lO.fillér
86. 10.fi II
87. 10.611,
88, lOMr
89. 7 ISMERETLEN!
90. 30 f 326 (21 30.fillér
91, 30 FILL
92. 60 f 528 (10) 60 fillér
93. 60 All
94. 60.(111
95. 60.611,
96. 60,nilér
97, öO.fillér z. szürke)
98. 60. fillér 2. szürke!
99. 60 Fül,

100-101. 7 ISMERETLEN!
102. 80 f 12020 (12) 80 fillér
103. SO.fillér
104. BOjtlfér
105. 80 fill
106. 80 (ILI.
107. 80.611
108. 80. fill.
109. SO.fiH
110. SÜjtll. kettönyomat isi
i l l . -  to fin.
112. 80 FILL
1IJ. 7 ISMERETLENI
114. 1.20 P 603 (6) lP20f
115. 1P20T
116. tP 2 0 f
117. 1P20fill, .
118. IP 20 FILL
119. 4 IP 20 fiit
120. 1.60F 1260 (10) lP60f
121. IP60F

1929 : H .n
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122, lP .6 0 f
123, lPóO.f
124. l.PÓO.f
125. 1 PÓOftII
126. ]p60.ftll
127. LPóOfill
128. 1P60FILL
129. ? ISMERETLEN
130. 2 P 5626 0 0 ) 2 Pengő
n i . 2PENGÓ kör: 3 mm!
132. M köz; 2 mm!
133. 2.PenRÖ
Í34. 2.Pengő
135. 2.Pengö
136. 2PenRÖ.
137. 2-Pengö
138. 2-Pengő,
139, 7 ISMERETLEN!
140. 2.50 P 204 (1) 7 ISMERETLEN!
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Magyar Hírlap

Magyar Hír
www.iMay«Wlap-hu

ne A’yenntatáfrnr.'it vrtrzi

Krónika 2003-03-05

Csalássorozat hamis okmánybélyegekkel ®
Elképzelhető, hogy á£ utóbbi tíz év legnagyobb C M lir w r O IiU t  kfivellék el K  országban 
Ifibb helyütt Is h mis okmány bélyegekkel- Az úgy bitterében szakértők szerint rendkívül Jól 
szervezeti fehérgalléros bűnözők állnak. A  Baranya és a Vas megyei rsndőrkepHényság már 
nyomoz * hamh ítésl ügyben.

A Baranya Megyei Bíróság r, iiány nappal ezelőtt 
feljelentést tett a rendőrt,égt Hat gazdasági perben alapos 
a gyanú, hogy a felperesek , (elmerült illetéket hamis 
okmánybélyegekben rótták I , az összeget pedig később az 
illetékhivutaHóI vissza igényeli ék, Wirth Béla elnök elmondta: 
ezek az ügyek általában olyan, tízmillió forint perérték feletti 
gazdasági perek voltak, amelyekben mire a bíróság kitűzte 
a tárgyalást, az alperes cég már nem létezett, többnyire 

felszámolás, végelszámolás miatt már jogerősen megszűnt,
Vas megyében szintén találtak hamis illetékbélyegeket, a Vas Megyei Bíróság is 
feljelentést tett bélyeghamisítás gyanúja miatt. Az ügyben a Szombathelyi Városi 
Ügyészség eljárási indított, a Vas és -  a másik bírósági feljelentés kapcsán -  a 
Baranya Megyei Rendőrkapitányság már nyomoz
A pécsi okmányiroda autóállrásokat intéző részlegéh razziaszetü ellenőrzést 
tartottak egy hónappal ezelőtt a nyomozók. Miközben több millió forint értékben 
foglaltak le hamis -  többnyire 5000-es címletű -  bélyegeket, maguk sem 
gondolták, hogy ez valószínűleg egy, az egész országot behálózó, kitűnően 
szervezett csalássorozat egy állomása csak, amelynek háttérében -  a hatóságok 
szerint is -  fehérgalléros bűnözők állnak.
Az autóátlrásos ügylet teljes felderítése érdekében két héttel ezelőtt a pécsi 
nyomozók a Belügyminisztérium adattárában visszamenőleg ts ellenőrizték a 
hivatalos átírást igazoló dokumentumokon szereplő okmánybélyegeket- Kétnapi 
kutakodás után is csaknem 700 darab olyan gépkocsi-átírási okiratra bukkantak, 
melyeket szintén hamis bélyegekkel láttak el. Ezeket a dokumentumokat Siklóson 
intézték. Az ormánsági Sellyén pedig le is bukott egy pécsi vállalkozó, aki szintén 
hamis Illetékbélyegekkel ellátott okiratot kívánt felhasználni a gépkocsik 
átírásához. Az okmánybélyegeket információink szerint profi módon, tömegével 
hamisították, azok az eredetitől csak tüzetes átvizsgálás után különböztethetők 
meg.
Lapunk úgy tudja, a napokban egy budapesti ügyvédi Irodában szintén több millió 
forint értékben foglaltak le hamisított, 5000 forintos címletű illetékbélyeget.
A hamisítási botrányról január végén számolt be előszűr a rendőrség. Az akkori 
tájékoztatás szerint kilenc személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat 
őrizetbe vettek, és  Indítványozták előzetes letartóztatásukat.

Petiin Ili roll. bélytgwlt

Vissza az illetéket -  A perérték hat százaléka a kiindulási alap

A bélyeghamlsEtók a jelek szerint ■ polgári peres eljárások tetékkedvezményelnek 
felhasználásával próbálják pénzre váltania hamis bélyegei. Ennek három, viszonylag egyszerű 
módja van. A  lényeg az, hogy a bélyeg leírásával egyidejűleg megindítják a peri, majd 
megszüntetik, s az összeg egy részét készpénzben visszakapják.
A  perlés let éke a legegyszerűbb cselben a vitássá tett Mák fűt százaléka (Az Összeg az 
államot Heti meg. Az eljárás végén az Alija, aki Veszít) A  jelenlegi szabályozás szerint a peres 
eljárás illetékének tiz százalékát kel megfizetni akkor, ha a felperes az alsó tárgyaláson eláll a 
keresetétől, vagy az alperes eismeri tartozáséi A bírósági aktán lerótt bei százalék öo száz. .ekét 
Ilyenkor -  kérelemre -  visszafizeti az illetékhivatal.
Ha a felperes csak az eted tárgyalás után dönt úgy, hogy (elhagy a pereskedéssel, esetleg a kél 
váat kozó fél közösen kéri az eljárás megszüntetését, a perérték hal százalékának ■ harminc 
százaléka marad az élemé. A löbö készpénzben visszajár.
A peres eljárás illetékének falét kaphatja vissza a bélyegben fizető Felperes, ha tz etsfl tárgyalás 
Után egyezséget kW elleni elével. Az engedmények célja az, hegy a bíróságnak lehetőleg ne 
keljen ■ pert végigvinni#, a pereskedők maguk rendesák vitájukat.

Kulcsár Anna

E tdet Éva
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O K M Á N Y B É L Y E C - H A M I S f T Á S

A példa ragadós
Több m int két éve használják országszerte, elsősorban a dunántúli 
megyékben azokat a ham is okm ánybélyegeket, amelyekkel 
a  nyomozás eddigi adatai szerint több tízm illió forin t k á rt okoztak, 
és ez az összeg még em elkedhet A rendőrség szerint a  ham isítási 
ügy szálai egy budapesti ügyvédi irodába, illetve Szerbiába vezetne!

E lsősorban a Dunántúlon -  Vas, Bara
nya, Zala, Tolna, Komárom-Eszte
gom, Győr-Moson-Sopron és Somog

gyében illetve Hajdú-Biharban, Heve
ben használták fel azokat a hamis okmán
bélyegeket, amelyeket a nyomozás eddi
adatai szerint egy jól szervezett bűnband
gyártatott s forgalmazott 2000 óta. A b
lyeghamisítás gyanújával a hét elejéig elj
ró Vas Megyei Rendőr-főkapitányságo
(VMRFK) hírzárlatra hivatkozva min
össze annyit közöltek a HVG-vel, egyelő
két személyt tartanak előzetes letartózt
tásban, s másik öt gyanúsított került a „l
tókörükbe", egyiküket keresik. Utóbbi, úg
tudni, az ügyben érintett budapesti üg
védnő, bizonyos Szabó Erika irodájában
múlt héten házkutatást tartottak, a feltét
lezések szerint a bűnszervezetet is inne
irányították (a fellelhetetlennek tűnő üg
védnő még a botrány kipattanása előtt l
vélben mondott le kamarai tagságáról).

A dunántúli megyék bíróságain az év 
elején, szinte egy időben tűnt fel: ugyan
azok a személyek ügyvédi ellenjegyzés nél
küli kereseteket indítottak a cégbíróság ál
tal különféle okok -  felszámolás, hivatalbó- 
li törlés -  miatt megszüntetett kisebb kft-k, 
bt-k ellen. A gyanúsítottak viszonylag sok 
pénzt, esetenként 15-20 millió forintot kö
veteltek, s ennek megfelelően a legmaga
sabb összegű, 9íX) ezer forintos illetékei
1 0 0  H V G  2 0 0 3 .  M Á R C IU S  15

O km ánybélyeqek ultraibolya fényben.
Sorozat trükkök

rótták le okmánybélyegben. Miután kid 
rült, az alperes cég megszűnt, a lerótt [>ei 
leték 90 százalékát visszaigényelhetlek 
pénzt a bíróság megkeresésére az illeték! 
vatal utalja vissza). Elsőként a Baranya M 
gyei Bíróság tett feljelentést, a többi m 
gyében az erről szóló híradások nyom,
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kezdtek vizsgálódni. Más -  v/.iiiU'-íi ifonáu 
túli vállalkozók egyszerűen (elhasztráltAk 
a hamis okinányltélycgekct: a Iteliígymt- 
nlsztéimm adattárában visszamenőleg ku
takodva lőhh mini fclcwr olyan átírást ok
iratot találtak, amelyen hamisnak bizonyult 
#7 okmíiíiyljélyrR. Intormiltífllnk szerint 
ezzel függ Ossz?, ív\gy március eleje öt a 
tó íp é rtrfw t kell fizetni a jámnlátfrásért.

A több szálon futó nyomozási a Szóm
ba i helyi Városi Rendőrkapitányság
(SZVRK) vette át a hét elején. A hamis bé
lyegek vélhetően egy helyről származnak. 
Az okozott kár legkevesebb (óbb tízmillió 
forinttá tehető, annak ellenőre, hogy a 
nyommá* hétTöi állása szerint csak a fel
használt bélyegekkel okoztak tényleges 
kárt, az illetékhivatalok ugyanis a nyomo
zás kezdetéig egyetlen fillért sem fizetlek 
vissza az álperek Illetékeit visszaigénylők
nek . A feljelentő blróságokon úgy véleked
nek, a banda sohasem bukott volna le, ha tt 
nagy ügy forgalmú Fővárosi Bíróságon 
próbálkozik, ahol (alán kevésbé tűntek 
volna Tel a tízmilliós álkövetelések, a tet
tesek azonban vélhetően éppen az Ügy
hátralék mialt döntőnek a vidéki tör
vényszékek mellett, mivel Budapesten 
hosszabb idői kellett volna várniuk a pén
zükre. A SZVRK dolga nem tűnik egysze
rűnek Egyelőre csak a peres illetékeket 
visszaigénylőket kezelik gyanúsfiottkéni, 
mivel a hamis bélyegeket felhasználók 
cselében nehezebb a bizonyítás: ők azt ál
lítják, nem tudlak róla, hogy a bélyeg nem 
eredet' {emiatt egyiküket, egy pécsi vállal
kozót szabadlábra kellett helyezni).

A hamis bélyepe* kiszűrésére a VMRFK a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a va
lódi okmánybéiyegcVei előállító Pénz
jegynyomda Rt- (PNYj laborjának segít
ségét kérte, Nevük elhallgatását kérő 
szakemberek azt hangsúlyozták a HVG- 
nek, bár volt a hamisítványok között 
„meglepően jó* minőségű is, a hivatalok
nak illett volna felfedezniük a csalást. Míg 
ugyanis az eredői okmánybélyéget -  a 
bankjegyekhez hasonlóan -  úgynevezett 
metszett mélynyomásul készítik,* hami
sakat ofszet módszerrel, s e kettő kézzel Is 
megkülönböztethető: az előbbi módon 
készítitek tapintása recés. A hamisítás 
gyaluljál UV-lámpa segítségével lehet el
lenőrizni: az eredeti okriráirylrélyegek kü
lönleges, úgynevezett biflnrrreszcens fes
tékkel készülnek, ami ultraibolya tényben 
fluoreszkál, míg * hamisak nem.

A hamisítók „termékskáláján' 200
5000 foi irjios Irélyrgrk szerepellek, a leg
nagyobb ctiuletn. Hl ezer forintos bélyeg-

m m oktü 'i tjiy ik itv  n*'»v> ls»kki«itnk A le 
gális.m készített vagyis v rá w s  bizton 
sági d e  minél ellátott okmányltclyeg da- 
i ahjának előállítási költsége n mennyiség 
tői függően 2-6 fonni, míg a hamisítvá
nyok * l’NY illetékese szerint fillérekéit 
állíthatók elő M.»gyaiországon - szakéin 
iv tík  szerint -  mintegy tucatnyi nyomda 
képes ilyen ofszet hamisítványok elkészí
tésére, hivatalosan iww cáfolt hírek sze
rint azonban * bélyegek vélhetően Szer
Inából származnak: erre a gyanúsítottak 
állítólagos, albán származású, szerb ál
lampolgárságú kajtcsolftlat alapján kővel 
kézi eltek. Hivatalos jogsegélyt * magyar 
hatóságok még nem kérlek Irélycgügyben 
-  ittríia meg * IIVG szrtbiai forrásokból, 
ahol szintén 10-12 nyomdát tartanak al
kalmasnak a kivitelezésre, magyar rend
őri források szerint egy szabadkai cég 
került gyanúba A hamis bélyegek bizton
sági papírt* késTXiltc.k, de az * nyomozás 
jelenlegi állás* szertől nem abból a német 
eredetű bi ztonsági pa pír- íz állítmá nyból 
származik, amelynek 1995 decemberében 
veszett nyoma a budapesti Orczy téren 
(IIVG, 1997. április 19).

A 11VC értesülései szerint a hamisítási 
botrány hatására kormányzati berkekben 
felmerült az okmány bélyegekre vonatko
zó szabályozás szigorítása. A legszigorúbb 
elgondolás szerint akár meg is szűnhet az 
okmánybólyeg. s az illetékeket az ügyfe
lek készpénzben vagy csekken ióllalnák 
le - ez utóbbi vállozal azonban a pénzőr
zés és -szállítás miau jelentős többletki
adások*! róna az illetékkel terhelt ügyeket 
intéző hatóságokra,! nyilván hátrányosan 
érintené a PNY-t, ifiéivé a nyomdái meg
bízó Magyar Rosta Rt,-t (MP).

A PNY az MP alvállalkozójaként állítja 
elő az. nkmátTybélyegeVet. az MP 20X) vé
gén nyette el * Péuzítgymimstlécium ál
tal m e  kíírl meghívásos közbeszerzési 
pályázatot. Tavaly 51 ntifllárd f<nintnyi il
letékbélyeg fogyott el, a az MP a forgalom 
után jutalékot kap - azt, hogy mennyit. * 
társaságnál üzleti titokként kezelik. Az 
MP n, amelynek n forgalmai**!* nwncv- 
ptMhima vau (ügyfeleknek a postaid vat *- 
kiklwm tiil cl, x jnrgfefclű működési enge
déllyel H'M«k:lkc> ő“ v iw n tl eladók leni. hf 
riiságokkal. Ügyvédi rs  okmányirodákkal 
szerződik), azt liangMilyuziák a HVG-nek, 
mivel az illetékek emelkedésével pórim 
zmmtsmt rvrrll évre nagyobb érlC-klrot 
min A  el Ilh’léklsflyvgel tavaly v HtWrke- 
dés, cv»lu*'in Ul s zúzalékos vnh iirin 
Itlof-H-lr-l • W  irétik, lntgy a hamisítók le 
vékrnységip I f tw lf o ld e i i  ltNRti«i|i|tíliil 
volna ,-r (nigiilnio aJtOt AHTÓNtA

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



“Z irccn  já r tu n k , hóv irágo t ta lá ltu n k ”

2003. március 29-30-a között az 
Okmánybélyeg és Illetékbélyeggyfljtö 
szakosztály valamint a MAFITT közös 
rendezésében zajlott ez a két nap. A helyi 
„főrendező11 Burján Andor szakosztályi 
e l n ö k  vol t* a k i n e k  e z e n  az  
rendezvénysorozaton hallgathattuk meg 
a MAFITT székfoglaló előadását ís.

A m egérkezéskor szám om ra 
egyér telmű volt ,  hogy egy jó l  
megszervezett találkozóra jövünk, 
hiszen már a szállásunk bejáratán tábla 
állott az alábbi felirattal: “Zirc köszönti a 
fífatelista találkozó résztvevőit”.

Nem is csalatkoztak azok, akik 
elutaztak ide Zircre. Megérkezés után 
egy rövid városnéző séta szerepelt a 
programban, ami a sok látnivaló miatt 
csúszott egy kicsit. Az első nap délutánja 
szakmai oldalát domborítom ki, mert a 
hölgyprogramon sajnos nem tudtam 
részt venni. Üdítővel és pogácsával teli 
asztal várta az előadások résztvevőit. 
Burján Andor szakosztályi elnök az 
okmánybélyegesek, míg Visnyovszki 
Gábor a MAFITT elnök a MAFITT 
részéről köszöntötte a megjelenteket.

Az előadások Burján Andor 
székfoglalójával kezdődtek, (J.kép) 
m e l y n e k  v e z é r f o n a l a  a z  
o k m á n y b é l y e g e s  s z a k o s z t á l y  
„kiadványai11 voltak. Lehetőség volt 
ezeket egy rögtönzött kis kamara 
kiállításon is megtekinteni, és kérdéseket 
feltenni az előadónak. Burján Andor 
jóvoltából előadása után közösen 
felvágtuk a -  külön erre az eseményre 
készített-tortát. (2.kép) Mondanom sem 
kell, nagy volt a sikere (még repetázni is 
lehetett). Előadás után rövid szünet, 
majd Szűcs Károly előadása hangzott el a 
készülő okmánybélyeg-illetékbélyeg

kézikönyv körüli munka állásáról(3.£<?/^ 
Itt már több hozzászólás és kérdés volt, - 
de az előadó egy kerekasztal beszélgetést 
helyezett este kilátásba - ezért nem 
feszegettük itt tovább a dolgot.

A hivatalos előadások sorát 
H o d o b a y  A n d o r  z á r t a , ( V . kép) 
előadásában a kezelt okmányokon lévő 
illetékbélyeg értékelését próbálta 
megvilágítani. Nagyon színes, változatos 
felhasználási formák lehetnek, sőt jó pár 
nagyon ritka felhasználási módot be is 
mutatott.

Vacsora már közösen a hölgyekkel 
(feleségekkel, családdal), majd egy kis 
lazítás után kezdődött a meglepetés. 
Burján Andor egy kis saját termésű 
„piros szőlőlével” lepte meg a csapatot, 
míg egy másik okmánybélyeges társunk 
felajánlása egy kís „körtenedű” volt, 
elég magas alkoholfokkal, és mivel én 
netn iszom, ezért rám merték bízni a 
felszolgálást..kép)

Na ezután kezdődött a „kerék
asztal” beszélgetés. Véleményem, hogy 
így jobban meg lehet beszélni közös 
filatéliaí gondjainkat, egy készülő 
kézikönyv minden előkerülő gondjait, 
bajait. Mindenki, aki részt vett ezen, szót 
kapott (éltek is vele süpJn), és lassan 
kezdtek közeledni az álláspontok. Hogy 
ez jobban menjen, (azért is) Gidófalvy 
elővarázsolt egy kis hordóban Tokaji 
muskolályost, (ő.kép) ami viszonylag 
elég hamar közös nevezőre hozta a 
résztvevőket. Sajnálatos módon a 
fényképezőgépünk ekkora már (valami 
érthetetlen okból) nem működött.

Nagyon sok é lménnye l  és 
t a p a s z t a l a t t a l  k e r e s t ü k  f e l  
szálláshelyeinket a kora hajnali órákban.

Másnap a reggelinél tovább 
folytattuk a beszélgetést, majd mivel
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időközben megérkezett a különbusz, 
elindultunk a szervezett kirándulásra.

Buszunk  első c é l á l l om ás a  
Bakonybél település volt (7.kép), ahol 
egy nagyon kellemes gyalogtúrával 
egybekötve felkerestük Gellert püspök 
remete-kápolnáját, majd a kálvária 
doni b o t (8. kép) I d eg en ve ze tő n k  
részletesen mesélt, mit is látunk menet 
közben,  nem fele j tve  fe lhívni  
figyelmünket az ébredő természet 
szépségére is. Amit mindenütt látni 
lehetett, az a hóvirág szőnyeg volt. 
Rengeteg volt belőlük és teljesen 
betakartak egy-egy domboldal t .  
Következő állomásunk a Bakonybéb 
monostor templom felkeresése volt, ahol 
vezetőnk (9.kép)a monostor egyik apátja 
volt. Kellemes idő lévén felbuszoztunk a 
Kőris-hegyre, és itt kirándultunk egy 
k i cs i t ,  i l l e tve  a m e r é s z e b b e k  
megmásztak a kilátót, ugyanis onnan 
nézve lenézhettek ránk (10. kép).

Volt még egy szép arborétum a

közelben, ahova szintén betértünk. Az 
arborétum szomszédságában van egy 
szálloda, az egész komplexumnak svájci 
tulajdonosa van (meg is látni a rendezett 
környéken). Itt megpihentünk, és 
összeálltunk egy csoportképre (íí.kép)

Úgy elment az Idő egy nagyon 
kellemes és jó társaságban, hogy egyszer 
csak azt vettük észre, már délután van.

Vissza Zilcre, és búcsúzkodás után 
el kellett válnunk egymástól, hiszen 
visszacsöppentünk a valóságba,  
buszmenetrend, vonatindulás stb.

Nem szomorkodtunk, mert úgy 
rendezzük dolgainkat, hogy még sok 
ilyen és ehhez hasonló hétvégén 
vehessünk részt.

Részemről ezúton is szeretném 
megköszönni a szervezőknek azt a sok 
áldozatos munkát, melynek gyümölcse 
lehetett ez a csodálatos két nap Zircen.

Gidófalvy Péter 
és felesége
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Fodor István

Ügyvédi meghatalmazás-nyomtatványok 1938. évi forgalombahozataláról

Az új, előkészületben lévő okmánybélyeg katalógus terjedelmi és szerkesztési megfontolásból 
valószínűleg csak átfogó ismertetéssel tárgyalja majd az illetéküfjjegyes űrlapokat

Célszerű és hézagpótló tehát, hogy az „Okmánybélyeg” lapunkban ebben a témában, akár 
részletesebben is foglalkozzunk.

Módomban volt több évfolyam Rendeletek Tárát átnézni és így figyeltem fel, hogy a Flóderer 
katalógusban az első kiadás pontos időpontja nincs megadva. A vonatkozó P.ií-i rendeletet 
teljes terjedelemben közlöm, melyből kiderül, hogy az 1938. évi első kiadás 1938. március hó 
15-én került forgalomba.

A katalógus az ugyanazon évi kiadás pontos dátumát megadja. Az új kiadás rendelétszáma: 
Magyar Királyi Pű. 1938. évi 1A2.849/1938. szept. 15. pontos adat/

Mint látjuk, a két közel azonos kiadás között mindössze fél év telt el.
Az első és második 1938. évi kiadás pontszámértékelése azonos, ami indokolatlan, hiszen a 
második kiadás közel hét évig volt forgalomban. így indokoltnak látszik az első kiadás 
pontszámainak jelentős emelése. A fellelhető darabok pétdányszáma is bizonyítja, hogy az 1-4 
számon katalogizált űrlapok elvétve, míg a második 1938-as kiadás igen nagyi gyakorisággal 
fordul elő.
Újságunk már foglalkozott az ügyvédi meghatalmazás űrlapok nyomdai jelzés és vízjeleivel, 
ami igen változatos. Az érdeklődők Hodobay Andor cikkében (1996/3) szám 56. oldalán és az 
általam kiegészített adatokról az (1997/2) szám 26. oldalán olvashatnak erről.

Bár a gyűjtők által kissé elhanyagolt terület az ílletékdfjjegyes dokumentumok gyűjtése, ennek 
ellenére érdemes foglalkozni ezeknek a gyűjtésé vet. Elsősorban azért, mert a díj jegyeik 
legtöbbször azonosak a felragasztható illetékbélyegekkel, másodsorban pedig bőven ad 
lehetőséget a változatok kutatására és összegyűjtésére.

- 83.
A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 4<J,63ő. számú rendele te,
Hz ügyvédi mdghatiüjtiasüsnU szóló 19.ÍH : VI. te. hatá lybaléitídé- 
síiről, és a bélyeges ügyvédi irtegfiaiiiinuizós-nyomUitványok U>r- 

gülombaii uziisóró I.

í‘s  1  í j - i im ik  r u m l e lk c i í& jc i  a l a p j á n  —  ivz 
a z  i g a z s á g  ü y y  n i n i  is z t é r  t u r u l  e g y e t é r t v e  —  

a k ö v e t k e z ő k e t  r e n d e l e m :  '
hatály Irt ^  : lc' m  évi március hó Í5. napján lép

f i )  A z  i d é z e t t  t ö r v é n y c i k k  h a  t fd y b n  l é p é s e  n a p j á v a l  51) 
l i l lu r c s ,  I p e n t i d s ,  t p e n g ő  50 f i l l é r e s ,  i l l e t  ö k g  2 | J e n ü ö s  é r t  é k 
j e ] / e s t i  o k i r a t i  i J l c té k i ié ly e j i j í c í ,  é s  a  m e g  fü le lő  10 f i l l é r e s ,  2 0  [ i l lé-  
r e s ,  3 0  f i i l e r c s ,  i l l e tő l e g  4 0  f i l l é r e s  é r t d k j d z é s í i  Ü g y v é d i  j ó l é t i  h o z -  
í a j n r u f a s i  b t i l y e g s x e r f i  r a j z z a l  e l l á t o t t  „ Ü g y v é d i  m ^ l i u t í d í m z á s "  
t-iiiHj n y o m t a t v ú u y n k i i t  b ú c s ú t o k  F o r g a l o m b a ,
L - i  ®  ^  n y o m t a t v á n y  e l a d á s i  á r a  a  r e á j u k  n y o m t a t o t t  p é n z ü g y i  
b é l y e g é n  c,s ü g y v é d i  j ó l é t i  h o z z á j á r u l á s i  F i é lv e j i s z e n i  k é p e n  fe l -  
t i i m e l e t t  é r t é k e k  e g y ü t t e s  ö s s z e g e ,  <L»az ó0 Fi llér,  1 p e n g ő  2 0  
f i l lé r ,  1 p e n g ő  Í>Q f i l l é r ,  i l l e t ő l e g  2 p e n g ő  4Q ( i l l í r .
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Dr.Németh Kálmán: SZÉKESFEHÉRVÁR - VÁROSI BÉLYEGEK

Székesfehérvár város által kiadott illetékbélyegeket igazán könnyű áttekinteni. Egyrészt vannak ‘Városi illeték’ 
felirattal 1 és S koronás bélyegek, másrészt ‘Lakáshivatali bélyeg' felirattal létezik hat különbőzé névértékű 
lakáshivatali illetékbélyeg Mindössze ennyi tehát az a bélyeg anyag, ami katalógusunkban szerepel. Mindig 
igen nagy bosszúsággal gondolok arra, hogy ezt a néhány bélyeget a Magyar Okmánybélyegek Kézikönyve 
/továbbiakban csak 'Kézikönyv’/jelentós síkénél úgy ’összdeutyuha’ fL \ 250 oldal/, hogy eligazodni sem lehet 
benne. A bélyegekről a Kézikönyvben található információk alapvetően hiányosak, helyenként rosszak és ftlre- 
vezetöek. Jelen munkámban szeretném a valóságnak megfelelően leinti, és rendszerezni ezt a néhány bélyeget. 
Ennek érdekében kutattam Székesfehérvár város Városi Levéltárában is /SZVL/, ahol igen énékes dokumentu
mokat sikerült találnom bélyegeink keletkezésére és használatára vonatkozóan. Ezúton is megköszönöm a 
Levéltár munkatársainak a munkámhoz nyújtott sokirányú, önzetlen segítségét

A/  Okirati illetékbélyegek

1 1914 : Illetékbélyeg 1K

Vágott szélű, belül fogazott négyes csíkban nyomták, fehér papírra, piros színnel, ‘kifli’ alakú, kék 
alnyomattal, 32x46 mm kék keretben. A bélyegek névleges mérete 38x22 mm. A csíkban a bélyegek 
egyállásúak,'tehál fordított pár nincs benne. Az alnyomat minden bélyegen vízszintes A esik 2. és 4. 
helyén a címerben a tornyok között a háttér pontozott. A bélyegen a címer alatt ‘KORONA’ értékjelzés 
/20 mm/, alatta 'Városi illeték’ szöveg /22 mm/, és * 1914* évszám.
F: M 'A, Darabszám: 200 {. 1. sz. mell.

2 1916 : Illetékbélyeg 1 K

Hasonló formában, ‘kifli’ elnyomatta!, négyes csíkban nyomott bélyeg. Eltérés az előzőtől, hogy a  jobb 
szélső bélyegen a? elnyomat függőleges, a többin vízszintes, az évszám *1916’, valamint a csík kissé 
szélesebb. A bélyegek névleges mérete 38x22 mm. A szövegek hossza és a pontozás mint az előzőnél 
F: 11 'A, Darabszám 2.000 L.: 2 sz. mell.

3.1916 ;  Illetékbélyeg 1 K

Vágott szélű, középen fogazott párokban /2-es tömb/ nyomták fehér karton papírra A kettős bélyegek 
névleges mérete 80x60 mm, a bélyegkép ugyanaz, kerete 32x46 . Az alnyomat változik, tuiipán-
szerü, ‘kerek’ minta ismétlődik 20 sorban, 12 oszlopban. A jobb oldali bélyegen a elmer pontozott A 
címer alatti szövegek -  a 'KORONA' értékjelzés /19 mm/ és a 'Városi illeték' szöveg h l  mm/ -  1 
tnm-rel rövidebbek, az évszám '1916'. Apátokban a bélyegek egyállásúak, fordított pár nincs köztük 
F: 11 'A L.: 3. sz. mell.

4.1914 : Illetékbélyeg l  K

Vágott szélű, belül fogazott 60 mm széles, négyes csíkban nyomták vastag fehér papírra, az előzővel 
azonos kerek' mintás alnyomattal. A bélyegkép és a keret mérete ugyanaz. A csíkban a bal és a jobb 
oldali 2-2 bélyeg egymáshoz képest fordított állású, Így középen mindig fordított pár van A középső 
két bélyegen a címer pontozott A szövegek hossza egyezik az előzővel, az évszám *1916'.
F: 11 V4, Darab szám: 2.000 /a 3. és 4. sz. bélyegek együtt 1/ L.: 4. sz. mell.

S. 1916 : Illetékbélyeg S K

Vágott szélű, belül fogazott 4-es csikókban nyomták, fehér papina, piros színnel, kék alnyomattal, 
kisebb -  29x42 mm keretben Az alnyomat mintája változik: 'levél* alakzat A csíkban a szélső 2 bélyeg 
egyállású, de a másik kettőhöz képest fordított állású, tehát a csíkban középen mindig fordított pár 
található. Általában a csík qjyik felén az alnyomat sötét, a másikon világos. Az előzővel ellentétesen, itt 
a két szélső bélyegen pontozott a címerben a háttér. A szövegeket kisebb betűvel nyomták, ezért a: 
'KORONA' /16 mm/ és 'Városi illeték’ /IS mm/ szövegek rövidebbek, az11914,' évszám után -  csak 
itt -  pont van!
F: 11 '/4, Darabszám IS 000
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Extra: 1 a csík felén hátoldali gépszínátnyomat, egybefüggően: RR! L.: 5 sz. mell
2. középen fogazatlan esik -  vagy fogazatlan fordított pár R!

6. 1917 : Illetékbélyeg 1 K

Vágott szélű belül fogazott 4-es csíkokban nyomták, fehér papírra, piros színnel, kék elnyomatta), 
ismét 32x46 mm keretben. Az ismét 'kifli’ mintás elnyomat a bal szélső bélyegen függőleges, a többin 
vízszintes állású A csíkban a bélyegek egyállásúak, így fordított pár nincs benne, a 2. és a 4. helyen a 
címer pontozott A bélyegen a 'KORONA* értékjelzést /19 mm/, a 'Városi illeték' szöveget /25 m a !  / 
és az '19 IT  évszámot ismét nagyobb betűkkel nyomták 
F: 11 V4, Darabszám: 1.000 L. 6. sz. mell

Megjegyzés érdekes eltérés a ’Városi illeték1 szövegnél alkalmazott idézőjel alakja, ugyanis az 1, 2  és 6 sz 
bélyegeken a „Városi illeték” , míg a 3., 4. és 5 sz bélyegeken a » V áro si ille ték «  fonnál láthatjuk.

Mi nem jé  a Kézikönyvben?

Ezt a bekezdést nyugodtan mellőzhetném is, mivel a fentiek alapján a kedves gyűjtőtársak maguk is össze tudnák 
állítani. Azt gondolom azonban, mégis hasznos lesz röviden áttekinteni a Kénkönyv 250. oldala alapján.

1. Az 1914 évi 1 K-ás bélyeg gyártási formáját párban adja meg, nem négyes csíkban. Az alnyomatiól 
nem mond semmit.

2. Az 1916 évi kiadásról azt ltja, hogy „A fentivel azonos”.
3. Az előforduló 3 féle alnyomatiól nem mond semmit
4. Az 1916 évi 1 K-ás bélyegé változat át nem különbözteti meg.
5. Semmiféle méretet nem ad meg a bélyegekről.
6 A cimerrajz két típusát nem adja meg
7. A 'kifli' mintás aJnyomat függőleges és vízszintes változatát nem különbözteti meg
8. Példányszimókát nem ír.

Hogyan használjak a kétféle dm errajzot?

A bélyegeken látható városi elmer kétféle árnyékolása /pontozott és vonalazott/, illetve ezek helye a csíkban, 
vagy a párban természetesen a bélyegek pontos leírásához szükséges Arra azonban, hogy ez nem felesleges 
'szőrözés', valami túlbuzgó predzkedéa, bemutatok két olyan lakáshivatali iratot t i  és 8. sz. mellékletek/, 
amelyeken -  első ránézésre azonos -  1916-os 1 K-ás bélyeg van. A 7. sz irat önmagában is ritkaság, mivel a 
kirótt és Ierovott illeték az igen ritkán előforduló 1 K értékű A felragasztott bélyeg jobb szélső helyzetű volt, 
mert jobbról 3 oldalon vágott. Ugyanilyen a 8. sz. iraton látható 1 K-ás is. A bélyegek külső mérete is egyforma 
Az itt látható 10 K illeték lerovás érdekessége, a ritkán előforduló u n. vegyes lerovás, '.*gy**ts három darab 3 K 
ás. új típusú lakáshivaiali bélyeg mellé egy régi 1 K-ás 'Városi illeték' bélyeget ragasztottak fel. De nézzük csak 
meg jobban a két I K-ás bélyeget Mindkettő 'kerek' mintás elnyomató, de az egyiken ti. u .)  a dmenajz 
pontozott, a másikon pedig nem. Ebből egyértelműen következik, hogy a pontozón 1 K-is a 3. sz bélyeg páros 
tömbjének a jobb fele, míg a másik a 4. az. bélyeg csíkjának a jobb szélső tagja.
A bemutatott példáknál a pontozás segített tehát annak megállapítására, hogy az adod jobb szélső helyzetű 
'kerek’ mintás alnyomatú bélyeget miről tépték le. Felhívom azonban a kedves olvasó figyelmet arra, hogy ezt 
az azonosítást ennél az alnyomatnál a bal szélsó helyzetű bélyegeknél nem tudjuk elvégezni, mivel ezeknél a 
cimerrajz nem pontozott.

Mikor segít az alayomat állása é$ a szővegméret?

A kérdésnek természetesen csak a 'kifli' mintás alnyomatnál van értelme Amikot a lévé (tárban megtaláltam az 
1. sz. iratot, erősen sajnáltam, hogy a pecsételés miatt a bélyegen alul lévő évszám alig látható Az irat dáhrmi 
ból /I917 márc. 17 / természetesen biztosra vettem, hogy az igen ritkán előforduló 1917 évi I K-ás /6 sz./ 
bélyegei találtam meg Ebben megerősített az is, hogy -  jobb szélső bélyegről lévén szó -  az alnyomat vízszintes 
állású, tehát az 1916 évi 1 K-ás már nem lehet, az 1914 évi pedig szóba sem jöhet 1917-ben. Bevallom őszintén, 
hogy értékelésemben annyira biztos voltam, hogy a nagyítót elő sem vettem, hogy az alig látható évszámot meg 
vizsgáljam, hanem az iratot másoltam, majd visszaéltem a helyére Órák múlva jutott eszembe, hogy a pontozást 
meg sem néztem a bélyegen. Előkaptam a másolatot, amelyen jól látszott, hogy a címer pontozott. Ismét meg
nyugodtam, minden stimmel, ez valóban az 1917-es bélyeg Itthon, már a számítógép dóri ültem, amikor saját 
Írásomból újra elolvastam, mit is írtam az 1917-es 1 K-ás bélyegről Azt ugyanis, hogy egyedül ezen i 'Városi 
illeték’ szöveg 25 mm, és ezt eddig meg sem néztem Mivel a másolatot eredeti méretben készítettem, a szöveg
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hossza mérhető a másolaton ia. Ekkor jött a meglepetés, hogy az csak 22 mm A bélyeg tehát csak az 1914 évi 
lehet! Másnap regget első dolgom volt a levéltárba menni, következtetéseimet most már véglegesen leellenőriz
ni. Az iraton -  nagyítóval -  egyértelműen megállapítható volt, hogy az évszám 1914, ezt egyébként a levéltár ott 
dolgozó két hölgy dolgozója is 'leolvasta' és így megerősítette. Nehezebb lett volna a helyzet, ha az iraton bal 
szélső helyzetű bélyeg van. Ekkor ugyanis vízszintes elnyomat és pontozott címer esetén az 1914 és 1916 évi 
bélyegek közűi kell választani, amelyek csak az évszám alapján különböztethetők meg Megállapíthatjuk tehát, 
hogy a szignifikáns jellemzők /elnyomat állása, cimerrajz pontozása, szövegek és azok hossza/ segítségével 
könnyen azonosíthatók ezek a bélyegek, még akkor is, ha csak másolatban /lehetőleg 1:1 méretű/ látjuk azokat. 
Számomra emlékezetes tanulság marad, hogy a gyűjtő adott esetben mennyire azt látja, amit látni akar, tehát 
mindig alapos és mindenre kiterjedő vizsgálat után mondjuk csak ki a -  remélhetőleg -  végleges véleményt. 
Másrészt ezekből az esetekből látható, hogy mennyire fontos a bélyegeken a megkülönböztető jellemzők leírása 
és azok gyakorlati használata.

Hol készültek a bélyegek?

Erre a kérdésre eddig sehol sem találtam választ. Rögtön pontosllok, mert ez így igaz is, meg nem is. Kaplayék 
ugyanis katalógusuk elején adott összefoglaló felsorolásukban a 8. oldalon azt adják meg, hogy „Könyvnyomda, 
Szfvár". Csak látszólag van rendben a dolog, mivel a városban a 20. század első két évtizedében az 1882-ben 
indult Csitiri Kálmán és Társa cég mellett még több jelentős könyvnyomda íb működött. Kaptayék idézett meg
adásából tehát nem tudunk meg semmit. Az eredeti kérdés továbbra is teljesen nyitott Mfg az 1920 évi 'Lakás
hivatali bélyeg’-ekről levéltári adatok alapján pontosan tudjuk, hogy helyben, a Cshiri nyomdában készíteti ék 
őket, addig a korábbi kiadású -  1914, 1916 és 1917 évi -  'Városi illeték’ feliratú bélyegeinkről eddig nem 
állapították meg, hogy hol nyomták azokat.

Most viszont értékes nyomra bukkantam
a Városi Levéltárban. Miközben az 1914 
évi 1 K-s bélyeget kerestem az 
anyakönyvi iratokon, találtam egy 
árvaszéki gyám és gondnok kijelölésére 
használt hivatalos nyomtatványt, melyet 
1906-ben állítottak ki. Az első oldalt, 
amely a keretezett kitöltendő részt tar
talmazza a 9. sz. mellékleten mulatom 
be. Egyért el műén megái lapít haló, hogy 
a keretet alkotó díszíti elem azonos az 
1916 évi 5 K-t bélyeg ^nyomatának 
mintájával. A nyomtatvány harmadik 
oldalán ahil pedig az olvasható, hogy: 
SZÁMMER IMRE SZÉKES- 
FEHÉRVÁR.
A keret és az elnyomat azonos mintázata 

igazolja, hogy az 1 ét S K-s 'Városi illeték’ bélyegeket a Szám mer /Heckenaat/ nyomdában készítették.

Ehhez azonban néhány mondat kiegészítést kell tennem A Számmer család Székesfehérvár legrégibb és leg
jelentősebb nyomdász dinasztiája volt. Az alapitó ős Számmer Mihály Németországból vándorolt hazánkba,
1789 körűi Veszprémben tevékenykedett, ahol 1794-től önálló könyvnyomtató műhelye volt, majd 1803-ban 
megalakította Székesfehérvár első nyomdáját, melyet halála után özvegye, majd fiai működtettek Fia Számmer 
Pál már országos hírre tett szert, jelentős munkák kerültek ki műhelyéből, pl. Vörösmarty Mihály Csongor és 
Tünde c. műve, természettudományi és egyházi kiadványok, valamint hivatalos nyomtatványok, színházi plaká
tok, gyászbeszédek, meghívók, iskolai értesítők stb. 1843-ban bekövetkezett halála után felesége vette át a 
nyomda vezetését. Özv Számmer Pál né tevékenységével országosan elismert, méltó utódja volt férjének. Három 
fiút nevelt fel, akik közül kettő -  Kálmán és Imre -  kiváló nyomdász lett. Számmer Kálmán 1866-tól édesanyja 
tulajdonostársa, majd 1871-től a könyvnyomda tulajdonosa lett. Számmer Imre pedig szintén 1871-ben kivált a 
családi vállalkozásból és korszerű felszereléssel új, ónálló nyomdát nyitott a városban, Így valóságos versenytár
sa lett Számmer Kálmánnak, sót a későbbiekben jobbnak is bizonyult nála Mivel így a városban két független 
Számmer nyomda működött, ezért Kálmán vállalatának nevét 1874-ben az atyai jóbarát emlékére „Vörösmarty" 
Könyvnyomdára változtatta meg. Fő profilja a közigazgatási és egyházi hivatalos iratok, nyomtatványok készíté
se volt, de más jelentős müveket is nyomtatott, pl. Pauer János kiviló munkáját az egyházmegye történetéről -  
latin nyelven, 500 példányban -  melyet a székesfehérvári püspökség alapításának centenáriumán készített el. 
Nyomtatványaiért az 1879-ben városunkban megrendezett országos kiállításon ezüstérmet kapott. Kiváló szak
ember volt, de nem volt sikeres vállalkozó. Az egyre keményebb versenyben tőkeerő hiányában már nem tudott
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fejlődni, sót 1882-ben nyomdája felit egy új vállalkozónak -  Csitári Kálmánnak eladta Újabb nyomda a 
városban, újabb konkurrencia a többi nyomdának. A Csitári nyomda kitűnő felszereléssel, jó szakgárdával gyors 
fejlődést produkált, 1950-ben a többivel együtt államosították. Számmer Kálmán nyomdáját meg húsz évig 
vezette, ügyfélköre lecsökkent, gyermekei nem voltak, bizonyára szervi szívbaja is szerepet játszott abban, bogy 
1902-ben nyomdáját eladta az egyházmegyének 4000 koronáin Így jött létre a Páduai Szent Antalról nevezett 
Székesfehérvári Egyházmegyei Nyomdai Intézet.
Számmer Imre nyomdája is gyorsan fejlődött, zseniális üzleti érzéke voh. A „Székes Fej érv án Naptár" -  azaz 

kalendárium kiadása olyan sikeresnek bizonyult, hogy később már Somogy, Veszprém, Tolna majd Zala megyék 
kalendáriumai is az ö kiadásában jelentek meg. Magyar és külföldi írók müveiből 20 krajciros sorozatot indított 
Olcsó Regényfüzetek címmel. Valóban füzetek voltak -  48 oldalon, de nagy példányszámban adu  ki havoma 
egy két alkalommal, és vitték, mint a cukrot. Igazi üzletemberként mindig gyorsan reagált és jól használta a 
reklámot. 1889 január 30-án meghalt Rudolf trónörökös Február 3-én már megjelent újság hirdetése, hogy 
Rudolf trónörökös élethü, nagy arcképe kapható 2 forintért a nyomdájában. A ma is használatos 'előjegyzési 
naptár’ az 6 találmánya. A szabadalomlevelet 1892-ben kapu meg Igen jelentős papír- és nyomtatványraktárt 
működtetett Talán kevesen tudják, hogy Kner Izidor, a később európai hírű gyomai könyvnyomdász vándorlása 
során Székesfehérvárott is megfordult, 1880-ban több mint fél évig Számmer Imrénél dolgozott, mint könyvkötő 
segéd Az együtt elkezdett könyvkötészet rövidesen sikeres és főleg nyereséges önálló üzletággá fejlődött 
Megbecsült polgára volt a városnak, aktívan részt vett a város közéletében is. 1894-ben a városban tífuszjárvány 
volt. Szára mer Imre is áldozatul eseti. A vállalat vezetését -  a család történetében már harmadszor -  megint az 
özvegy vette át, aki 1898-ban vejének, Heckenast Kálmánnak adta át a nyomda irányítását, valószínűleg 
cégtársiul fogadta. Az üzem teljes tulajdonjogát 1902 jan. 1-n vette át Heckenast Kálmán, de úgy, hogy a cég 
továbbra is változatlanul Számmer Imre nevével szerepelt mindenütt. Ezért van az előzőkben tárgyalt 1906 évi 
nyomtatványon Számmer Imre neve.és nem a tulajdonos Heckenast Kálmáné, aki az első világháború inán, 1920 
novemberében eladta az egész nyomdát 650 ezer koronáért Fölkért Istvánnak így lett a Számmer /Heckenast/ 
nyomda utóda a Pannónia Nyomda vállalat, melyet szintén 1950-ben állarooBftottak

Az 5 K-» bélyeg alnyomata.

Ezt az alnyomatot a gyűjtők eddig 'levél' mintás elnyomatnak szokták nevezni. Az elnevezés Kaptayék leírásá
ból ered, akik katalógusukban azt írták, hogy „Mint az előbbiek, de az alnyomat leveleket ábrázol.7109 old/ 
Néhányszor már nézegettem nagyítóval is a bélyeget, de bevallom őszintén, semmi szabályszerűséget nem 
vettem észre rajta, pedig a mintázat nagyon is érdekes, ha a mai, korszerű számitógépes technikát hívjuk segít
ségül A vizsgálathoz nagyítsuk ki a nyomtatvány keret bal felső sarkát

A vízszintesen és függőlegesen ismétlődő mintázat alapegysége az a négyzet alakú minta, amely a keret sarkát 
alkotja/A típus/ Ez látható pl. a bélyeg Jobb alsó sarkában is. Ennek a minta-elemnek van egy, a függőleges 
oldalra szimmetrikus párja is /B típus/. Ez azért külön önálló elem, mert nem keletkezhet az alap-elem 
elforgatásával. Ilyen elemet látunk a nyomtatvány keret felső vonalában, a saroktól számított 5. pozícióban, vagy 
függőlegesen a 2. pozícióban. A bélyegen pl. a jobb felső és a bal alsó sarokban találunk ilyen elemet. 
Szádéikor persze előfordul az is, hogy -  véletlenül, vagy tudatosan -  az alapelemet 90 fokkal jobbra, vagy balra
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elfordítva teszik a helyére, esetleg fejtetőre állítják /ISO fokos elforgatás/. Természetesen ilyen is található a 
keretben és a bélyegen is. A bélyeg bal felifi sarkéban a szimmetrikus elem balra 90 fokkal elforgatva látható. 
Az azonosság igazolására bemutatom a bélyeg sarkaiból kivett három különböző minta nagyított képét a 
kővetkező sorrendben: A típusú elem /jobb alBÓ sarokból/, B típusú elem /jobb felsó sarokból/ és B típusú 
forgatott elem /a bal felső sarokból/.

Érdekességként jegyzem meg, hogy az 1. és 
a 2. képmintán jól észrevehető piros vona
lak mutatják, hogy ezek az ábrák valóban a 
bélyegről valók. Az I . kép bal felső sarkába 
■belóg’ a 'Városi illeték' szöveg utáni '<’ 
jel alsó kettős vonala. Ez hitelesíti a bélyeg 
jobb alsó sarkát. A 2. kép bal szélén látható 
piros rész a korona jobb szélének a 

'belógása', ez pedig a jobb felső sarok pozíciót hitelesíti. A bal felső sarok mintájába nem 
ért bele idegen elem, azon ilyen nem látszik
A bélyegről eddig elmondottak a 4-es esik szélső bélyegeire érvényesek. A kftzépifi két bélyegnél a négy sarok 
pozícióban annyi csak az eltérés, hogy a bal felső sarok minta azonos a jobb alsóval, tehát az átlfis sarkok 
mintája azonos, egyik irányban az A típusú alap minta van, a másikban a B típusú szimmetrikus párja. Egy 
bélyeg teljes alnyomatát 6x9= 54 minta-elem alkotja, bizonyára érdemes lesz a belső pozíciókat is alaposan 
megbőngészni.

A mellékletek:

2.

3.

5.

SZVL A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai 1815-1955. /Házasság -  Válás (N-ZS)
17/1917 sz. Lakásbizonyítvány.
Mindössze ezt az egy bélyeges okmányt találtam a teljes anyagban Külön értéke az okmánynak, hogy 
az 1914 évi bélyeget 1917-ben használták fel. Az a reményem, hogy találok teljes 4-es csikót is felhasz
nálva, sajnos nem teljesült, én még ilyent nem is láttam, kétlem, hogy valaha is előkerül, de azért 
bízzunk benne.
SZVL. Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai 1918-1920 
363/1919 sz. itat
Sok iraton található 1916 évi, 'kifli' alnyomatú 1 K-s bélyeg, de az itt bemutatott azon kevesek egyike, 
amelyre két db hibátlan, teljes 4-es csikót ragasztottak fel. A szélső és a középső bélyegek jellegzetes
ségei jól megfigyelhetők, viszont a méretek nem, mert az iratot kicsinyítettem Egyébként ezen láttam 
először teljes csíkot.
SZVL. Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai 1918-1920 
1349/920 sz irat
A párokban gyártott 1 K-s szintén sok iraton megtalálható. Mindig úgy ragasztották fel, hogy az iratot 
hosszában összehajtva bélyeg nem került a hajtás vonalra. Nagyobb összegeknél egy oldalra 2 db 10 K- 
s bélyegoszlopot IS bélyeg pár egymás alá/ ragasztottak fel szükség szerint több oldalon keresztül, Így 
ellenőrizni is könnyű volt a lerótt összeget. A piros bélyeg használata egyszerűen praktikus volt. Az 
iratot eredeti méretben tudtam másolni.

AMOflOH
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4. SZVL. Székesfehérvár város
Lakásügyi Hivatalának iratai 1918- 
1920

599/920 sz irat.
Ezt is az egyik legszebb okmánynak tartom 
Nagyon kevés 5 K alatti illeték lerovást 
láttam, itt ez pont 4 K, és egy gyönyörű 4-es 
csíkot ragasztottak fel. A gyűjtő szive 
ilyenkor szinte kihagy a meglepetéstől. Ezt a 
csikót ugyancsak irt láttam először, bár 
létezéséről tudtam, hiszen Kaptayék 
egyértelműen leírták, csak a Kézikönyv 
hagyta el nagyvonalúan. Most örülök, hogy 
meg tudom mutatni.

Saját gyűjteményemből itt mutatom be az 5 K-s bélyeg egybefüggő, kettős gépsdnátnyomafát, mely 
csak a esik egyik végén ismert.
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Ha csak egy bélyegünk van ilyen, akkor az kél változatban létezhet, aszerint, hogy a elmer pontozott-e 
/jobbról/, vagy nem /balról/.

6 SZVL Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai 1913-1920 
220/1920 sz. irat
Egy igen titka dokumentum, mert csupán ezt az egyet találtam, amelyen az 1917 évi I K-s bélyeg 
szerepel. Sajnos a 4-es csikókat kétfelé tépték és így ragasztottak fel 2 W csíkot /“ 10 K/ az irat bal felére 
oszlopszerűen, ahogyan a 3. pontnál leírtuk. Szerencsére a csík mindkét fele előfordul az iraton, tehát 
minden bélyeg jól megfigyelhető. Nagyon szép darabl

7. SZVL. u.az: 1920 július 26. keltezésű Levél a hivatalhoz
A város egyik polgára tájékoztatást kért lak béremelési ügyben. Augusztus 12-re hívták be, a kért infor
mációt nyilván megadták részére, ennek az illeiékdíja volt 1 azaz egy korona, amit az Ügyfél egyidejű
leg szabályosan Lerovott, és a levele hát-oldalára fel is ragasztották az 1 K-s bélyeget. Ez volt a leg
kisebb kiszabott illeték 1920-ban & majdnem 3 méternyi lakáshivatali iratanyagban, amit átnéztem, ezért 
feltétlen különlegesnek mondható.

8. SZVL. u.az: 10/1921 &z_ irat
A vegyes illeték lerovásra jó példa, de ennél szebbek is vannak. Látszatra olyan 1916 évi 1 K-s bélyeg 
van ezen is, mint az dűző iraton, valójában azonban teljesen más. A két bélyeget a cimenajz alapján 
lehetett azonosítani.

9. SZVL. A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai 1815-1935 
2921/906 sz. árvaszéki irat
Abszolút szerencsének tartom, hogy erre az 1906-os, 3 oldalas nyomtatványra ráakadtam, melyet 
Heckenast Kálmán székesfehérvári nyomdájában -  mely korábban Számmer Imre nyomdája volt -  
készítettek. Higgyék el, hogy az első ránézésre felismertem, hogy a keret mintája ugyanaz, mint az 5 K- 
s bélyegünk alnyomata A második gondolatom pedig az volt, hogy végre meg van a városi bélyegeink 
eddig ismeretlen gyártója is. Azt már itthon fedeztem fel, hogy még egy rendkívüli érdekesség van a 
nyomtatványon. A címszó fölötti cimenajz ugyanaz, mint amit özv Száraméi Pilné használt az 1861- 
ben a város részére nyomtatott marhaleveleken, de ez már egy másik téma lesz majd

Szakosztályunk egyik íitil gy tagj >, Dr . Hereienn let vinné 
kéri Bének teezUnk eleget «s alábbi enlékjv képének 
közreadévével,—  melyet férje tervezett,—  ée ezt 
kéri , hogy edjuh közre Közlönyünkben, hogy a bélyegéé 
közélet is tudjon a kiadványról, aely deceeber 12-én, 
volt mini ezt erelnttkUnk halálának évfordulóján Jelenik
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A gyám és gondnokok jogai és kötelességei.
{Az 18S7, évi XX. t-Cz, kivonata.)

I. A gyám és gondnok képviseli a kiskorul, illetve a gondnokoltat minden peres és azon 

nem peres ügyekben, melyekben a képviselet nincs kizárva. Távollevők és höilörihönletési'c elítéllek 

gondnokai hatásköre csak a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekre terjed ki,

A gyám és gondnok a képviseletnél nem .sajál, liánéin gyárnoltj.i és gondnokoltja nevében 

jár el és jogában áll a képviseltet felhatalmazol! által gyakorolni.

9-sz. m ellék let
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1957., 1959., 1959. kiegészítő, és az 1959. decemberi kiadású bélyegek 
Eddig ismeretlen, álló vízjelű 15 Ft-os

A cikkben tárgyalt bélyegek nem tartoznak a gyűjtési körömbe, de 
kötelességemnek éreztem, hogy a rendelkezésemre álló anyag feldolgozásából eredő új 
információk segítségéve) a vizsgált katalógusokban lévő tévedéseket és hiányosságokat 
lehetőségeim szerint kijavítsam ill. pótoljam. Tévedésnek azt minősítem, ami 
bizonyíthatóan nem igaz, hiányosságnak pedig azt, amit nem tárgyalnak, de más 
katalógusban szerepe), vagy én megtaláltam. A hiányosságok egy része bizonyára nem 
mulasztásból fakad, hanem azzal magyarázható, hogy több bélyeg addig még nem került 
elő. A vizsgált katalógusok a kővetkezők voltak:
-Kaplay Antal: A Magyar Okmánybélyegek Katalógusa 
-dr. Flóderer István: Magyar Okmánybélyegek Kézikönyve 
-Magyar Posta -  és Illetékbélyeg Katalógus (továbbiakban: MPIK)
Tévedések és hiányosságok a katalógusokban
1957.
-Szerintük ebben a kiadásban a XIII. vízjel csak fekvő helyzetű lehet. (Kaptay, MPIK) 
-A  vízjelet rosszul írja le:”Vízjele:0 (poslabélyeg XIII.) IV , VI. gyári vízjellel'’ Ez nem 
helyes, mert itt számvizjel nem fordul elit. (Flóderer)
-Nem határozza meg a XII1. vízjel állását. (Flóderer)
-Téves megállapítás az, hogy valamennyi értékszám fekete. (MPIK)
-Az 1 Ff-os nem piros, hanem zöld. (MPIK)
-Nem tesz különbséget a 10,15, és a 20 Ft-os I. és II. típusai között. (Kaptay, Flóderer,) 
-Leirja ugyan a típusokat, de szerinte a 20 Ft-os I. típusa nem létezik. (MPIK)
-Az 50 és 100 Ft-os bélyegek II. típusba való sorolása nem helyes. Ezeknél a számokat 
nem külön szedték, mint a 10, 15, és a 20 Ft-os bélyegeknél. Egyformák a számközök 
minden bélyegen, ezért típusnélkülick. (MPIK)
-A  fogazatot rosszul határozza meg;nFogazata;12Vi;12, A  ill. 12Vj:ll’A ,B" Ha B létezne, 
ennél a kiadásnál, akkor semmi nem különböztetné meg az 1959. kiadástól! (Flóderer) 
-Nem közli, hogy az 1957. kiadás bélyegein lévő évszám 1957. (Flóderer, MPIK)
-Nem ismerteti az értékszám nélküli 2 Ft-os bélyeget. (Kaptay, Flóderer)
-Nem ismerteti az 1 Ft-os és a 2 Ft-os bélyeg számtípusait. (Kaptay, Flóderer)
1959.
-A  kiadásról nincs táblázat és értékelés. A táblázat szerkezetét és az értékelést nem 
könnyű a szövegből rekonstruálni. (Kaptay)
-Nem határozza meg a XIII. vízjel állását. (Flóderer)
-Fogazata 12 VrAVÁ helyett helytelenül 12 Ví AVÁ. (MPIK)
-Nem tesz különbséget a 10,15, és a 20 Ft-os 1. és II. típusai között. (Kaptay, Flóderer) 
-Leírja ugyan a típusokat, de vizjelállás szerint nem értékeli. (MPIK)
-Az 50 Ft-ost helytelenül az 1. és H. típust mutató bélyegek közé sorolja. (MPIK)
-Az I. és II- típusú bélyegeket azonos értékűnek veszi, pedig közülük nagy ritkaságok 
kerültek és -  feltehetően -  kerülnek elő. (MPIK)
-Nem ismerteti az értékszám nélküli 2 Ft-os bélyeget. (Kaptay, Flóderer)
-A  2 Ft-os értékszám nélküli bélyeg vízjelállásai és aszerinti értékelése hiányzik. (MPIK) 
-Nem ismerteti az 1,3, és 5-Ft-ost álló vízjellel. (Kaptay)
—Csak szerinte létezik 6 Ft-os vízjel nélküli papíron is. Lehet, hogy elírás? (Kaptay)
-A 10 Ft-os értékszám a i közötti távolságot 1-1 'A mm-ben adja meg (1. típus), de 
típusként nem cmliti, pedig létezik 2 mm-es távolsággal is (II. típus). (Kaptay)
-Nem közli, hogy az 1959. kiadás bélyegein lévő évszám 1957. (Kaptay, Flóderer, MPIK)
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Érdekesség, hogy a 6 és 20 Ft-ost vastag, vízjel nélküli papíron, 12'A:12 F. foggal is említi 
R. értékeléssel. Ezekkel a bélyegekkel sem más katalógusban, sem a saját anyagomban 
nem találkoztam. (Kaptay)
1959. kiegészítő értékek
-Nem írja le a 30 és a 200 Ft-os kiegészítő értékek 1957. évszámú kiadását. (Kaptay) 
-Nem közli, hogy a kiegészítő értékek első kiadásán lévő évszám 1957. (Flóderer)
-Nem említi, hogy a XIII. vízjel ennél a kiadásnál csak állő helyzetben ismert. (Flóderer) 
-"Mindenben az előzővel azonosak, de 1957. évszámmal.” A mondat szerint csak az 
évszám változott, pedig éppen az maradt változatlan, egyéb jellemzők viszont nem 
mindenben azonosak az előzőkkel, mivel két, új értékszámú és új színű, bélyegről van 
szó, ami eddig csak álló vízjellel fordult elő. (MP1K)
-Fogazatát 12 'A :ll‘A F. helyett helytelenül 12 14 :IVA- F.-nek adja meg. (MPIK)
1959. december
-A  30 és a 200 Ft-os címleteket csak 1959. évszámmal írja le. (Kaptay)
-Szerinte az 500 Ft-os álló vízjellel nem létezik. (Kaptay)
-A  kiadás pontosításához a "december” szó hiányzik. (Flóderer)
-Fogazatát 12 '<4:11V4 F. helyett helytelenül 12 'A :11V4. F.-nek adja meg. (MPlK)

Mint látható, a tévedések és a hiányosságok -részben átfedéssel- a fenti katalógusokban 
nagy számban fordulnak elő. Részletes felsorolásuk azért szükséges, hogy véletlenül se 
kerüljenek be új katalógusunkba.
A katalógusokból kiszűrt igazságok és a saját anyagom feldolgozása során nyert új 
információk alapján olyan kibővített, egységes táblázatokat állítottam össze a 4 kiadás 
bélyegeihez, amelyek joggal feltételezik az újabb ritkaságok előkerülését. E2ck izgalmas 
vadászterületek lehetnek a gyűjtők számára még akkor is, ha a mezők egy része örökre 
üresen marad. Sorszámozást nem csináltam, mert az új rendszer szerint az itt tárgyalt 
kiadások megegyező névértékű bélyegei különböző vízjelállás és fogazat ellenére azonos 
sorszámot kaptak, ami elfogadhatatlan. Más hibák is előfordulnak, pl. XIII. vízjel 
helyetl IX. és XII. vízjel szerepel a fenti kiadásoknál. Elejétől át kellene nézni az egész 
sorszámozás! táblázatot.
7 958 db. bélyeget dolgoztam fel címlet, fogazat, vízjelállás (fekvő, álló, vj. nélküli papír), 
értékszám tfpus, és két értékszám kozott lévő tévőkig szerinti típus alapján.
A megvizsgált anyagból a kővetkező nagy újdonságok kerültek elő, amik a 
katalógusokban eddig ismeretlenek voltak:
-1 Ft-os vastag értékszámmal! Í21 db.) 1957. Fogazata: 12/4:12 F„ vízjele: X lll.. fekvő
(színes oldal, 1. sor, 2-4. bélyeg 1,4 mm vastag számmal, 5-7. bélyeg normál számmal)
—2 Ft-os vékony értékszámmal! f 10 db.) 19S7. Fogazata: 12*4:12 F„ vízjele: Xlll.. fekvő
(színes oldal, 2. sor, 1-3. bélyeg normál számmal, 4 6. bélyeg vékony számmal)
-20 Ft-os I. típus (3 db.l 1957. Fogazata: 12^:12 F„ vízjele: XIII.. fekvő!
(színes oldal, 3. sor, 4. bélyeg)
-15 Ft-os (1 db.) 1957. Fogazata: 12’/<:12 F.. vízjele: X lll.. álló!
(színes oldal, 3. sor, 3. bélyeg)
Ezek mellett ügyeltem a színárnyalatokat, a nagy tónuskülőnbségeket, a jobbra és balra, 
lefelé és felfelé nagymértékben eltolódott számokat, a számok ál-kcttósnyomatait, a kis 
községek bélyegzéseit, furcsaságait (pl. Kossuth címeres bélyegző áj elmerő bélyegen), a 
községek ritkán előforduló többféle bélyegzőjét és az összefüggéseket.
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1. táblázat: 1957. Fogazata: 12'/í:12 F., vízjele; X1H.
I. típus: a 30,15 és a 20 Ft-os bélyegeknél a két szám közötti távolság 1-1,5 mm
II. típus; a 10,15 és a 20 Ft-os bélyegeknél a kel szám közötti távolság 2 rom
Címlet Darabszám / relatív ritkasági fok

Fekvő vízjel Állá vízjel vízid  nélkül
Tip. n. 1. tip. 11. tip. Tip. n. I. tip. II. tip. Tip. n. I. tip. II. tip.

I Ft 502 - - - - - -

1/5 - - - - - - - -

1 Ft 
Vt. sí.

21 - - - - - — -

- m - - - - - - - -
2 Ft 1205 - - - - - - - -

l / l - - - - - - - -

2 Ft 
Vk. sz.

10 - - - - - - - -

—/128 -- - - - - - - -
2 Ft

Sz. n.
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3 Ft 152 - - — - - — - -

1/8 - - - - - - -

5 Ft 380 - - - - - — - -

1/3 - - — - - - - -

6 Ft 26 - - — - - -

2/49 - - - - - - -

10 Ft - 114 1 — — — — - -

- 8/11 1/1277 - - - - - -

15 Ft — 25 — — 1 - — - -

- 10/51 4/- - -V1277 - - -
20 Ft - 3 - — — - — -

- -/426 21- - - - - -

50 Ft — - - — - - — — -

6/- - - - - - - -

100 Ft 3 - - — - - - - -

10/426 - - - - - - -

A feldolgozott anyagban előforduló érdekességek kiadásonként
A számolt jobb™ és balratplédásánstk értéke a szám jobb szélét41 a jobb oldali fogtőig mért távolság. 
Egy-tgy eltérés %-os megadása a típuson belüli gyakoriságra vonatkozik.
1957. fogazata: l'2'A: 12 t.. vízjele: XIII.. fekvő
-1 Ft.os: nagy tónus-különbségek a nyomásban, jobbra és balra tolódott számok, le- és Felcsúszott számok, 
Al-kdOsnyoinaiú szám (1,5 mni-es eltolódással (I db), Kossuth címeres bélyegzi (I db.)! {színes oldal, 1. 
sor, 1. bélyeg) -2 Ft-os; szép gumibílycgzóvcl, marhalétélről, különböző kis községből {80 db). -2 Ft-os: 
erősön jobbra (15 db) és balra (10 db) tolódott számok (0,9-3 ül. 6.5-7,5 mm), nagy tónus-különbségek a 
nyomásban. Összefüggések: 3 db. 2-es és 4 db. 3-as esikban, -3 Ft-os: kétféle színű elnyomat (50-50%). -5 
Ft-ns: johhr* és halra tolódott számol, nagy líinns-kliHínbségek a nyomásban (sötét: 15%, világos: 5%), 
ál-kcltösnyomatíl szám 0,5 min-ts eltolódással (16 db). -10 Ft-us I. típusa; nagy tónus-különbségek a 
nyomásban, jobbra és balra tolódott számok.
1959. Fogazata: 12'/í;1 l'/i F.. viziele: XIII.. fekvő
-1 Ft-os: jobbra és balra lulódotl számok. -2 Fl-os; szép gumi bélyegzővel, marhalevélről, különböző kis 
községből (52 db). -2 Ft-ns: erősen jobbra (14 db) és balra (8 db) tolódott számok (t,2-2,5 III. 7-7,5 mm), 
nagy tónus különbségek a nyomásban. -5 Ft-os: jobhra és balra tolódott számok, nagy tónus-különbségek 
a nyomásban (s&tél: 50%, vílágos:50%), összefüggések 2 db. 3-as csíkban. -10FI-OS1. típus; jobbra és
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II. táblásat: 1959. Fogazatai: U'A-.IVA F., vízjele: XIII.
I. tfpus: a 10,15 és a 20 Ft-os bélyegeknél a két szám közötti távolság 1-1,5 mm
II. típus: a 10,15 és a 10 Ft os bélyegeknél a két szám közötti távolság2 mm
Címlet Darabszám í relatív ritkaság! fok

Fekvő vízjel Állá vizje Yizjel nélk il
Tip. n I. tip. II. tip. Tip. n. I. tip. II. tip. Tip. D. I. tip. II. (ip.

1 Ft 497 - - - - - - -
3/3 - - 6/ - - 2 /- - -

2 Ff 1277 - - 70 - - - - -
3/1 - - 2/18 - - 2 /- - -

2 Ft 
Sz. n.

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

3 Ft 14 - - 4 - - 1 - -
3/91 - - 8/319 - - 14/1277 - -

5 Ft 236 - 47 - - 63 - -
3/5 - - 2/27 - - 2/21 - -

6 Ft 37 - - 18 - - - - -
20/35 16/71 - W- -

10 Ff - 264 517 — 3 336 - - 40
- 3/5 3/2 - 3/426 3/4 - 2 /- 2/32

15 Ft - - 152 - - - - - -
- 6/- 6/8 - - / - - - í -

20 Ft - 158 - - 175 - - 116
- 10/8 10/- - 4/7 4 /- - 4/11 4/-

50 Ft 53 - - 739 - - - - -
16/24 - - 12/2 - - - - -

100 Ft 82 - - 156 - - - - ~
20/16 - - 16/8 - - - - -

Rövidítés a táblázatban: Sz.it. = szám nélkül

III, táblázat: 1959. kiegészítő bélyegek Fogazata: 12^:11’̂  F., vízjelt; XIII.
I. típus: a 30 Ft-os bélyegnél a két szám közötti távolság 1 -1,5 mm
II. típus; a 30 Ft-os bélyegnél a két szám közötti távolság 2 mm
Címlet Darabszám / relatív ritkasági fok

Fekvő vízjel Állá vizje Vzjel nélk II
Tip. n. 1. tip. II tip. Tip. r. I. tip. 11- tip. Tip. n. I. tip. II. tip.

30 Ft - - - - 54 - - - -
- - - - 6/24 - - - -

200 Ft - - - 168 _ - - - -
- - - 16/8 - - - - -

balra (Diódáit számok, le- és felcsúszol! számok, nagy tónus-különbségek n nyomásban, ál- kelfósnyorua I ú 
számok 0,5 mni-es eltolódással (4 db). -IfiFt-os II. típus: jobbra és balra tolódott számok, le- és felcsúszott 
számok, nagy lőnus-kfllönbségek a nyomásban (színes Oldal, 3. sor, 1-2. bélyeg), összefüggések 14 db. 2-es 
és 5 db. 5-6s csíkban. -15 Ft-os II. típus: összefüggések 3 db. 2-es és I db. 4-cs csíkban. -20 Ft-os 1, tipus: 3 
színárnyalat,ebből2 db. bemutatva (színes oldal,4. sor,3-4. bélyeg),összefüggések 14 db. 2-es,és 2 db. 3- 
as csíkban. -Az 5 Ft-os: johbrs és balra tolódott szántok, -KW Ft-os: jobbra és balra tolódott számok, 
több színárnyalat, le- és felcstlszotl számok, össze függések 10 db. 2-es, 3 db. 3-as, ét 5 db. 5-ís csíkban, és I 
db. 4x2-cs tömbben.
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I. táblázat: 1957. Fogazata: \2Vi:l2F., vízjele: XIII.
I. típus: a 10, IS és a 20 Ft-os bélyegeknél a két szám közötti távolság 1-1,5 mm
II. típus: a 10,15 és a 20 Ft-os bélyegeknél a két szám közötti távolság 2 mm
Címlet Darttbszám / relatív ritkaság! ok

Fekvő vízjel Átló vfzjc Vizjcl nélkül
TÍP “ 1. tip. 11. tip. Tip. n. 1. tip. 11. tip. Tip. n. I. tip. 11. tip.

1 Ft 502 - - - - - - - -

1/3 - - - - - - - -
1 Ft

Vt. sz.
21 - - - - - - - -

-Í61 - - - - - - - -
2 Ft 1205 - - - - - — - -

1/1 - - - - - - - -

2 Ft 
Vk. sz.

10 - - - - - — - -

- /1 28 - - - - - - - -

2 Ft
Sz. n.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
3 Ft 152 - - — - - - - -

1/8 - - - - - - - -

5 FI 380 - - — - - - - -

1/3 - - - - - - - -

6 Ft 26 - - - - - - -

2/49 - - ~ - - - - -

10 Ft — 114 1 - - — - - -

- 8/11 1/1227 - - - - - -
15 Ft — 25 — - 1 - - - -

- 10/51 4 /- - -/1277 - - -
20 Ft — 3 — — — - - - -

- -/426 2 /- - - - - - -

50 Ft — - — — - - - - -

6/ - - - - - -

100 Ft 3 - - — - - - - -

10/426 -
V

- - - - - -

Rövidítés a táblázatban: Vt. Sz. = vastag szám, VU. St. t* vékony szám, Sj_n. = ó i n  nélkül

A feldolgozott anyagban előforduló érdekességek kiadásonként
A számok jobbra- és bslrstolédttinnk érték? a szám jobb szélétől a johh nldnli fog tőig mért távolság. 
Egy-egy eltérés %-os megadása a típuson belüli gyakoriságra vonatkozik.
1357. Fogazata: 1 Z*A:12 F.. vtzlclc: XllUfrltvC
—1 Ft.us: nagy lóiius-kU!ünbségck a nyomásban, jobbra és balra tolódott számok, le- is  íelcsészotl számok, 
ál-kctlösnyoinatű szám 0,5 mni-cs eltolódással (1 db), Kossuth címeres bélyegző (1 db.)! (színes oldal, I. 
sor, 1. bélyeg) -2 Ft-os: szép giimibélycgzövel. mnrhnlevélről, különböző kis községből (80 db). -2  Ft-os: 
erősen jobbra (15 dli) és balra (10 db) tolódott számok (0,9-3 ill. 6.5-7,5 mm), nagy tónus-különbségek a 
nyomásban. Összefüggések: 3 db. 2-cs és 4 db. 3-as csíkban. -3 Ft-os: kétféle színű a íny ómat (50-50%). -5 
Ft-os: jobbra és balra tolódott számok, nagy tónus-különbségek a nyomásban (sötét: 15%, világos: 5%), 
ál-kcltösnyoiuatö szám 0,5 nim-cs eltolódással (16 db). -10 Ft-os 1. típusa: nagy tónns-kfllörbségck a 
nyomásban, jobbra és balrn tolódott számok.
1959. Fogazata: 12'A:IVA F„ vízjele: X lll., fekvő
-1 Ft-os: jobbra és balra tolódott számok. -2 Ft-os: szép gumibélycgzóvel, marhalevélről, különböző kis 
községből (52 db). -2 Ft-os: erősen jobbra (14 db) és balra (8 db) tolódott számok (1,2-2,5 111. 7-7,5 mm), 
nngy íóniis-kitlünbségck a nyomásban. —5 Ft-os: jobbra és halra tolódott számok, nagy lónuC-kOlönbségek 
a nyomásban (sötét: 50%, világos:50%),ÖsszelőEgésrk 2 db. 3-as csíkban. -lOFt-os 1. típus: jobbra és
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Községek marhalevél-bélyegzései 2 Ft-os bélyegen 
1959. Fogazata: Xl'h.WA F., vízjele: Xlll- fekvő

Felsörtjk Zala in. 14 db. Becsehely 2 db. Pötréle 4 db.
BánokszentgyÖrgy 6 db. TóUzerdalicly Z. tn. 2 db. Kotorlak 2 db.
ZalJszeitfbalúzsZala m.I db. Puszta ma gy árúd 1 db. Kistolmács 4 db. 
Zaliszciifaclorjáii Z . m . \  db. Komárváras Zala m. 9 db.Csúmycftild 4 db.
Boiicud földe 13/C2 1 db. Zab karos Zala in. I dl>. Oiuszlony Zala in. 2 db.
Tútszentinúrlon I. Z. m. 1 db. Bclsősúrd Zala ni. I db- Nngyruda 13/03 ú db.
Tótszeiitniái-lon II. Z in. t db.Carabona 3 db. FúJtvölgy 3 db.
Mura szí? menye Z. in. 3 db Szépeinek Zala in. 2 db. Mildősfa Znia m. 3 db-
Uu la Ion ni agyar ód 3 db. Petrivcnle Zala m. 3 db. Borsra I3/C4 1 db.
Kcrkasztnlkirúly Z.m. 1 db. Zalamercnyc Z. in. 2 db. Zala újlak Zala ni. 2 db.
Lispeszcn la dórján 2 db. Háza ke re Ilye Z. m. 2 dl). Bclczna 19̂ 01 1 db.
Toniyiszcntmiklós Z.D). I db. Egervár Zala in. 1 db. Tormafölde Zala ni. I db.
Leienye Zala m. 1 db. Kútfej Zala ni. 1 db. Bak 13/C3 1 db.

Dobri Zala ni. 6 db. 
Csapi 13/1)4 I db. 
Valkonya I3/C4 I db. 
Miháld 4 db.
Tófej 7 db.
Súrd Zala m. 5 db. 
Hahót 5 db.
ALsúrajk Zala m.I db. 
Zajk 13/B4 1 db. 
Bocska Zala m. 2 db. 
Gclsc L  Zala re. I db. 
Gebe II. Zala m. 1 db. 
DttrtSske 13/BI 1 db

A kivetkező 12 ’/i : l l% F .  fogazató, X U I.,illő  vlzjelő bélyegeket lalállam: 
1959.: 5 Ft { Idb.). 20 Ft I. tip. (Z db,), 5U Ft (16 db.+4 db. 2-es esik).
19S9. december: 30 FI I. tip.(t db.).

A minden adatában egyforma bélyegek darabszámúval külön-külön elosztva az ossz. 
darabszámot -Németh Kálmán gyüjtotárs terminológiáját használva -  megkaptam a 
bélyegek ritkaság! fokát. (Ha a bélyegből csak 1 db. volt, akkor 1 volt az osztó is) A 
leggyakoribb bélyeg ritkasági fokával végigosztva valamennyi ritkasági fokot, előállt 
minden egymástól különböző bélyeg relatív ritkasági foka, amely érteke a leggyakoribb 
bélyeg esetében 1, mivel önmagával lett elosztva.
A katalógusok közül az MP1K rendszerezi legjobban a négy kiadást és a legtöbb 
információt is adja. Az értékarányokat túlnyomórészt átvették egymástól a katalógusok, 
ezért elegendő volt saját adataimat csak az MP1K adataival összehasonlítani, A tárgyalt 
négy kiadás valamennyi katalógus-árát a legalacsonyabb árral végigosztva megkaptam 
a bélyegek katalógus szerinti relatív ritka sági fokát. A saját adataimat és a katalógusból 
számolt adatokat beírtam a táblázatokba. Minden kiadás külön táblázatban található. 
Bármely címlethez tartozó bármely típust két sorban három szám jellemez: a felső 
sorban a feldolgozott anyagomon belüli darabszám található, az alsó sorban lévő két 
szám — egy ”/” jellel elválasztva -  sorrendben a bélyeg MP1K szerinti, ill. saját anyagom 
szerinti relatív ritkasági fokát jélenti, ezáltal közvetlenül összevethetők az adatok és 
magukért beszélnek. Közel 8000 bélyeg annyira nem kevés, hogy mértéktartó 
következtetéseket ne lehessen levonni a feldolgozás eredményeiből. Ez annál is Inkább 
megtehető, mert nem egy "kilúgozott” anyagról van szó, hiszen 4 db., eddig ismeretlen 
típusú bélyeget adott. Ilyen megfontolásból a katalógus/saiát anyag relatív ritkasági fok
pároknál található két nagyságrendű (!) különbségeket komolyan kell venni, tehát a 
katalógus árak feltétlenül árkorrekciót kívánnak.
Kérem a tisztelt gyűjt Őt áriakat, hogyha van megfelelő anyaguk, akkor megerősítő, 
kiegészítő, és/vagy kiigazító szándékkal mutassák be, így segítsék a reálisabb árak 
kialakítását új katalógusunkban.

Vadász József
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A 47.Profila árverésen vásároltam meg az Örvös János által szer
kesztett Filatelista Kis Kalendárium 1931-es szárnit.Ebben talál
tam Hollaender György dr . " Az okraánybélyegekről éa ezek gyűjtésé
ről 11 írt kis dolgozatát.
Azért adom most ezt a cikket közre, mert jövőre ünnepeljük a vi
lág első, felragaszthatő okmánybélyeg sora megjelenésének, 150. 
éves évfordűlőját.
Előző lapszámunkban irtunk arról, hogy 2004.juniuB 4-6 között ren
dezi meg a Magyar Filatéi iái Tudományos Társaság,/MAFITT/ Szakosz
tályunk közreműködésével, a

III.Magyar Bélyeg- és Postatörténeti Világtalálkozót 
a Magyar Tudományos Akadémián,

Szeretném már most előre jelezni, hegy erre az ünnepi alkalomra, 
hívjuk és várjuk majd tagjainkat, a korábbiakhoz hasonló, már-már 
szokásos módon, hogy együtt is ünnepeljünk!

A Szakosztály elnöke.
adlák egy Lelli n*vJ embernek, D* ex ntja toká étv*cte 
a bevételeket. mart n tíi 1693 tváíuaábmn pali tiltsd 
Byomámt e (tn « n  m*g ízűn lelték « papibílf«gZ*Jr]. VI. Ká
roly é i Már»g T er tiia  urslkodáfa alatt irtá k jtlié i nélkül 
llélyejliéi volt h is in á b lb iit . Majd ütnél b ev e id lék  j  p ipit 
bélyegzési J762-b«ii. Abkia, k r m i»  v iífo u il* n  vall,

A  *igm u'A* mi n»áy*hoL
ii l íljn cn  u  uilrAk köz t* pémiügyfeuifelá] alá kfrttt- 
lünlt éf h bélyege spspir ktjenéfalárt vonul kot 6 t KHjAiökai 
1850. su ju u lu t 2-in  reánk »  k ilcrjeizelle  a közöt kor
m in y z ii ét őseink meHiraeikedheUek s  bél fejű tagos Sfem- 
péípflpir íld J f liv il. Etóíor már az o- n Frfííllung*si«mp«J,
tehál HZ ulólfg u  iralrm ütátt belyej I (y « n ]l  ** «]fen4 r<& 
bétyegzáMst é* migdben a bélyegben volt s dáUim.

Minden Íitífe.wfe India, hogy AtJjfHn 184Q rná|iwátw*il 
általános lusunáblba bocwilolta a Jekele I pennyt ievé}- 
b é l l e l ,  mely ujiiis beváll t  mely már w  eiJén vilitfrar 
ism ertfej voD. Az iiiilie  neheten Isnedt ugyan. de 105C 
íun. feán már Aitnlrin it lühociájlstto el«6 fevélbélyiigeil 
kx érmek dacáig a fiskális fej-méné'a ilielfclek, d ifik  krén

mindig a bályegeipapirokkil kfelódialt. De i  haladás 
kerekét u*m JehefeU írufféllitsr.j,

A rendkívül prak tikurr bélyeg h&tználala rrtfumomn 
lé l i td l  éf Slir lEgS-bart báró Spte£clf*ldc»[>Chiife4ru i MK*mc- 
talW xifkfVíTVillonéi vordebtf1' beadványt intézeti a pénz.
ítJyrnm iöUrhei. melybtm kifejezeti h lvaltoxim J a HilJ feJ' 
í e d t t é i í r c , omz a gandalclta jóit, írOfy éz, a í d k d * i é s  íz  
okim iolntjjsB lktkfaazhitá lenre. Bármily luródnalt h láltiik 
*1 ma, m if is  négy teíie* év kai leli h o n i ,  míg m  újítási 
bt vezették- Közbec egfcsc emuvá hasonló indít v in y  ínlotl
b*. Az ajánlók k ózílt voltak siagyQrok ix (Hoílm*mr Fe
renc Myitra. SJb+rtlci n Agcat Fen, Balog Kornél 
LandeagerifhlsprifiMtent HhJ Btknr már folytak a 
udvari nyomdában u  fJképzellielrllen ieíttui á* irányú 
kísértelek újbóli íeJknianálir kiiáráu vígrt (rinpApír, éliris* 
v*gyí festék). Kírejiíik * t *lt& leevks, a hirlapbélycé ><53-

Syóribéwi

-  69 ^

Az ü^anybéljeeskril és ezek gyűjtéséről.
Ma: f ío lia ft id * r G yörgy dr,

A l ok nvinv bél v e ik r ő l  és az nbipánybt)yej(eJí tfyilj' 
{tiűvfll fíjUok ejjv*l-n*»rt eimondtuí é t fciferrxtll célom ai* ho«íy enntk de û íljtési flijtljk prepáin dili *
iblvflsőimnak sr.ew kőtye-^íK jjyüiiéiéfeeí kedvel cainiliik.

A i ói máuybélycfek épen «(y ae alhra kiadványai, 
cpeniitír »<iy állami '■*»ÍV ktisíMvUihalit íllsrvíHéká

jelei, mirl n l* r4íbílvBí[ok. Kiod-n*vk épen u íy  kormány,
jjleivc JinA ii  fi rtn^otkí^écch a lapnlU. El£4t»iléwvA o^yart*
qKp9iv j«7rífnru cHcnőrréá alaii áll. A lcvéJIvélvejfekitel szem 
ben a u z  < lo íTak van, hojy —  kiilCnáevit ralimk — S&t/.A- 
hasoiililliartatlenni izebbek, mini « Jcvélbélyeíek. Aki c |y  
kitsil belemélyed ebbe a £yüjLt*h*: a krfjln^tbb van
minden {éle, lib lélíitéi érdeitó sp e c i^ tu  léfnak, Er.ck a bélyr- 
íek  n»jjyobb daltuak. mint a levélbőlytjjek és így a pspiríéjnk. 
fogaziif<hk ét főként a vijjefyek lattulinányfttétlhoi lérye- 
íeaen mJkatminbbalí. mint a lev é íb íly ííík .

Csak a boliéJdde] fenolt fejlői krti*»-
A kűlóríéle Winr^árí tik  lékek ér dijak t !« -

marísétíek midin dcitile  « külön nyu^l*, majd u  Ügydti- 
rat rá való rivpetjé-i vt»|j, £ z  le im éb e  térén idői rabló: lerht* éí 
nvhvzci) ellenjri/helő . KüJöii-külön oEy*ri tíím nonlolc. melyek 
ílntitcliiíiá szempontból i |e r  tuJyAtan fcrinteUék * kincrlárt. 
Kcsdbb a fiskális szolgálta látok cfnp«rlokba löktek « h (vb.
tiily áriák, méret ( más tK m pontck a-lapií r Ekkor ezeket 
a lerovásokat egy, ez értékel tt lellünCelO té ly eg té tss l \x- 
mtrtéfc t), ragyig e l*tiHe e iek  a bcl^ecjzÉsek t  noJíiH ítás  
felitriléie után üttftlek rá ait ű^ydarobra, A bélyegzésnek 
H l i  Itiódjdl 1686. Ópr, 39-éfl 1. Lipól Mflsrár vezeti* k«„ 
3 féle értek f3 , 15. 60 kT.| roll * csak o n tr ik  tar-
it»rGáni«rltbftn hnurtállak. Az *zen bély«|*é*óál várholó bevé
tel I&tmlcláb.«n cnal^dá* éri* a kinulárl, rxérl az « (é í2
b é ly e g é v é  leli 1692 euginiiuiban évi 5DOÓ0 fmtnlért bérte

bar, méfyntk ^nmitiv kinézéséi nknti i  r tr íö s s ij , mellyel 
ki kel lelt fcocsijltm .

Az 1354-H  kiadást persze most már ÍY®*«abb temfíó 
bin  kivették a lébbí bélyrfki*d4 *ok- A bélyegek r»;u  
éjére 1&7S i |  nem véliozott é* ezek bennünket ir érdekel- 
nek. mert I66fi-ig nálunk is ezek vollsk lör^Jcftibsn,

A kiegyrzéistJ kipcspblo* lir fy iíiso lc  p e m e  kitérlek 
az o i t t  rák és  nna^vir péAz/t^y^szfalárok n é tv ílá x iz s  ét 
fchnfít tereiében a bélye^ktfdéxcc fe A  magyxtr gl/ofNi
n y m td c  akkvr nem volt béfyegr.yoiT>á*ri btrm dexve f  FTit 
mcijoldés kelleti. íamenűlt, hfl|y a Jcvélbélyegkéidésl b o íy m  
oldották mefl az löt?-** kfttft* kisdárnJ. Ennek perez* 
nem esik  Itchníkái tk s  vqII. Az H^JonAnybíly^kérdést már 
nem leheléit ilyen eíysreréen  mefoldanL i ugy ac^tettek a 
báron, hnjy «z ogzlrik ál^mnyatítd^ sívállalla a ma ÍV * ' 
bétyo^ek k er ítését I*.

Az zlíő  ízben illhon készüli okmán’jbélyefek íelit- 
m?zlietak a nyerreöb sniuj, o tk n em  ffliwtií eímo*ödötl 
a|apny<?m«ról ás ■ nafy lo^aiáirék

A z 1073-bftn mejtieleríl Idadit, már » m n í  kivi őrsi-
vníól se ha^y bálra á* azóta najy lókéit vétséggel, minden 
inodorn újítási ás találmányi felbe sz ilá in  a m. kir. ö ilim i-
nyomda állHji elő okmányt»ély«g«ink*1

A i íkm  ín y  báty e í  r ó d a lru  p t m e  Sókkal negényehb, 
rt»ml * lerálbélyefé. Az t g i s i  rtláfirc fxóló stiyafíoi felőleJ« 
ÍZ 1893-ban nedfelent M otns kalaiógui ftkmánybélyegitfilcle 
t»  ** TWrfe TVlJin' kvfcd&sábin megjeleni Faroirr-kulalófius, 
A? iMófcbi 1915-böL Az U. 5 . A. okmanybélyegcii jerner- 
feü a Stcnfi katíló^ui, Morvoíraíiü vannat; m i i  a francia 
ú  o ls í t  v im a  ilh. okm ánybélycgckntlt.

ŰL'tirünkei érdrkli speciális kafelógiix Iflíib van : Wid- 
bem IR9R. G Iberl m* Kóhler Pari", Moyr-Ksnus 1923 cm a 
LEJ Hí. kiadásában jn*liÍvfenL éw mór két k iíóóíl ért KöJbiJl- 
IfejliacjieJer kj|iilój(iB

Mciffnililést érdcivkl, koHy | 9}4) és l 9 l H * n  K ipos-
várOn „Ű*r Si^m peí/tiorktuttiSitttiírr" riiomní i*(y uj^n tar-

lülmas nemei syilvü loJyóíisl felest WaM»r Artúr
SZerkeiztésében. mely ualcnei* Icát feliét évig fenn üdít 
magái larMm.

A *  n \m énybé lyegtk  gyülté.fc külfüldőn jobban el vám 
terjedve, de ritkán lened túl a talál ország keretén- Peröe  
ebben íj léiéinek állata női íyütl««itriyek. E g y i i  fegno- 
gyabb gyüjftmtny magytrr hi:bpn tfan Málunk az ulíbbi 
években srá jxn  leried a i  qkraaaybélycjgymi^ir, vgo  
pár sp«d*|izdló £yükÓnk éa a kfeDitások reu d czé ián d  U 
Lekin1«Ue| vsainak erro ű lejlödó ly it ílé ll ágra.

Aki neki kezd n  dtm inylittviggyüjlésnek, az itfen 
hamar nj^tffcpetéste! Alja, hoiiy fílalefijHa mmcmcncl ní^vc 
mennyi a tép jé^ el, mennyi siw:ruMágjíe1. m ennyi keíltm tj 
in*i(líi>el(i|!sel Imlalkozile.

A

ÍSifsi frftniAQlsi/* 

Magyarbélyeg Katalógusával
t93 l. *vto|y,inni ÖRVÖS 

párbuinmcszn IcAtII: H O h lA EN IiER  dr. r

Magyar Okmánybéiyeg Katalógusét
Ejvclfen magyar hélYcíiilV'it5 •u^^, eé)Kü)ft?-kctí I

o
A Fifeléü^i Kurír kötelesen megnyíló bélyeg- és 

kónví-nnlilvo még I93 i-ben k átfji a 
M A G Y A R  OKMÁNYBftLYEGEK A L B U M Á T

Fiiiifirii mUS m m '  ft pbIiRíiiss .

SzK
74



Beszámoló az új illetékbélyeg kézikönyv 
készítéséről

A jelenlegi helyzetről, és a szerkesztési 
munka során szerzett tapasztalatainkról 
beszámolni és a munka folytatásához, 
gyűjtőtársaink minél több segítségét kérni, 
mert úgy tűnik, hogy bár az alapokat már 
sikerült leraknunk, a könyv befejezéséhez 
a szakosztály tagjainak kollektív segítségét 
nem nélkülözhetjük.

Kis csapatunk eddig közel 80 A4-es oldal- 
nyi anyagot állított össze. Ez tartalmazza a 
könyv tartalomjegyzékét; a bevezetőt a 
könyv készítése során alkalmazott irányel
vekkel, az osztrák pénzügyigazgatást; a 
magyar városok egy jelentős részét, és egy 
minden eddiginél bővebb irodalomjegyzé
ket. Mind e2 a szükséges színes képanyag
gal együtt gyakorlatilag nyomdakész. A 
könyv készítéséhez eddig érdemi munkát 
rajtam kívül négyen végeztek: Buiján An
dor (a magyar városok egy része), Hodobai 
Andor (illetékdíj szabás); Kernács György

Rili Attila (okirati szignetták.) A kéziratot 
eddig véleményezték és részben javították 
is: Hodobay Andor és Visnyovszky Gábor.

A könyv teljes terjedelmét előzetesen több 
száz oldalasra becsüljük, és az eddigi igen 
lassú előrehaladás ellenére a könyvet a 
2004. június 4.-6. közölt, a MAF1TT világ- 
találkozón készülünk bemutatni, mely ki
emelten készül foglalkozni az Felragasztha
tó illetékbélyegek -s a k  megjelenésének 
lőü. évfordulójával. A könyvvel való 
gyorsabb előrehaladást az eddig lerakott 
alapokon való könnyebb építkezés, és nem 
utolsósorban remélhetően további szerzők 
bekapcsolódása teszi lehetővé

A katalogizálás korábbi cikkemben ismer
tetett új elveit alkalmaztam az osztrák 
pénzügyigazgatás területén. Emiatt a bé
lyegek kiadásba sorolása jelentősen válto
zott -  és remélem -  egyúttal áttekinthetőb
bé, könnyebben megismerhetővé és rend- 
szerezhetóvé vált Ezek a kiadások a kö
vetkezők:

(Budapesti városi illetékbélyegek 1920-ig);

Kibocsátás db Megnevezés Ismérvek a többihez/előzőhöz kénest
1854. 21 C.M -  Reichle vízjel C.M értékjel, jó minőségű Fehér papír, vj.
1856.. 21 C.M. - Schiögmühle vízjel C.M., vastagabb sárgás papír, és a vízjel
1858/59. 9 Barna, érték könyvnyomattal Barna alnyomat és az énékjelzés alakja
1858/63 29 Kétmenetes. vízjel nélkül Sűrű fog, és az értékjelzés alakja
1864. 28 Vízjeles, ritk&fogazású Vízjel és fogazás
1866. 15 Szöveefeliiatos Érték jelzés szövésnél is kiírva
Összesen 123 darab

Az értékelési elvek kialakítása során szá
mos problémába ütköztünk. Tapasztalata
ink szerint a Flóderer katalógus pontszámai 
nem tükrözik jól a mai értékviszonyokat, 
nem lehetséges egy egységes szorzószátu 
alkalmazása. A gyűjtők a forintár kiszámí
tásához jelenleg rákényszerülnek különbö
ző -  bár tapasztalataikon alapuló, de több
nyire mégis csak önkényesnek túnő - 
szempontok, alkalmazására. Ezek nem 
mindenki számára egyformán ismertek, 
pedig 1-től 10-ig változnak sőt néhány 
igazán extrém, ritkán előforduló esetben 
akár negyvenes szorzó is előfordulhat!

Mindez az alacsony szintű csersícrgalom 
és az árverési anyagok szegényességével 
együtt igen nagy bizonytalanságot eredmé
nyez. A gyűjtési területtel való ismerkedés 
során jelenleg még mindig igen magas a 
„tanulópénz”, ami főleg a kockázatokat 
nem szívesen vállaló tapasztaltabb filalelís- 
tákat távol tartja a pénzügyi Hl átéli ától

Szilárdabb alapokra kellett tehát helyez
nünk az értékelést, amelyek során a követ
kező megfontolások kerültek előtérbe:

Az egységes európai pénznem bevezetése 
természetességgel kínálja a pontszám he-
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tyett az Euró alkalmazását. Ez a jelenlegi 
szorzószámok áttekinthetetlen dzsungele 
helyett egyértelművé és szélesebb terüle
ten, gyakorlatilag egész világon érthetővé 
teszi majd az értékelést, hiszen az Euró egy 
olyan pénznem, amelynek értékévé! min
denki tisztában van. Természetesen tudjuk, 
hogy un „nettó katalógusár” a gyakorlat
ban sehol a világon nem létezik, de egy 
katalógustól elvárható, hogy valamennyi, a 
katalógusban szerepló bélyegre egyetlen 
szorzószám legyen alkalmazható, amellyel 
a piac bármelyik szereplője szerepkörének 
megfelelően képes egy számára következe
tesen alkalmazható árszínvonalhoz iga
zodni. Saját, toként magyarországi tapasz
talataim szerint egyébként ezek a szerep
hez (pl. kereskedői vétel, eladás, gyűjtői 
tömegáru, vagy egyes-csere forgalom) fű
ződő piaci árak a katalógusár 10 %-a és a 
teljes katalógusár között mozognak, sőt, 
különlegességek esetén időnként még a 
katalógusárat is meghaladják -  egy bizo
nyos szerepkörben, például az árverések 
kikiáltási árainál a likvidebb területeken 
viszonylag stabilan ugyanazt a szintet mu
tatják

Alapelvként megfogalmazhatjuk, hogy az 
árazás akkor lenne tökéletes, ha a gyűjte
ményekben és meglevő egyéb készletek
ben tapasztalható fennmaradási gyakori
ságon alapul, továbbá figyelembe veszi a 
konkrét piaci viszonyokat1 is. Ez esetben a 
katalógusból egyszerűen megállapítható, 
hogy egy bélyeg adott helyen reálisan (az
az ésszerű idő alatt) mennyiért eladható, 
illetve ami ugyanaz, hogy mennyiért sze
rezhető be.

A tényleges fennmaradási gyakoriságot 
természetesen senki sem ismerheti, aminek 
számos oka van. Vannak rejtett készletek, 
amelyekről nem tudunk. Továbbá, az ösz- 
szes ismert mennyiség térben széttagolod- 
va, sok gyűjtő és kereskedő kezén van, 
akiknek érdekével - legalábbis rövidtávon 
-  feltehetően ellenkezik a náluk levő kész
let mennyiségeinek feltárása. Ráadásul 
azok a mennyiségek, amelyekhe a köny

vünk szerkesztése során esetleg bepillan
tást nyerhetünk, többnyire nincsenek az 
árazáshoz szükséges filatéliai mélységben 
feldolgozva és ez a munka reális időn belül 
nem végezhető el, illetve nem is érdemes 
elvégezni, mert nem térülne meg. Marad
nak tehát a könyv szerkesztésében részte- 
vök és esetleg szakosztályunk azon tagjai 
rendezett gyűjteményei és csereanyagai, 
akik erre számunkra lehetőséget nyújtanak. 
Kérem is szakosztályunk tagjait, hogy az 
ilyen lehetőséget számunkra minél előbb 
jelezzék!

Megfelelő elemszám esetén a statisztika 
azt mondja, hogy ha sikerül a fennmaradóit 
készletek -  legalább vélhetően - 1%-át 
átvizsgálnunk, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a fennmaradt mennyiséget 5%-os pontos
sággal megbecsülhetjük, és ezzel megte
remthetnénk az alapját egy időtálló értéke
lésnek. Erre azonban várhatóan a mi éle
tünkben sajnos aligha fog sor kerülni

A korábbi katalógusok értékarányai elvi
leg alapját adhatnák az értékelésnek, itt a 
hibák, tévedések és a korábban még nem 
ismert bélyegek beárazása a fin feladatunk 
Ezek felett az árak felett azonban jócskán 
eljárt az idő, és különös tekintettel a időben 
jelentősen változó értékarányokra is, ko
moly fenntartással kell kezelni. Helyettük, 
ahol az ehhez szükséges információkkal 
rendelkezünk, az új árak kialakítása során 
ajánlatosabb az átárazások és megsemmisí
tések figyelembevételével a kibocsátási 
mennyiséget korrigálni, vagyis magyarul a 
ténylegesen felhasznált példányszámok
ból kiindulni. A Németh Kálmán előző két 
számunkban közölt cikkeiben Pápa és 
Csongrád városi bélyegeiről ismertetett 
ritkasági mutató azt adja meg, hogy egy 
bélyeghez képest - egy adott kiadáson, 
vagy területen belül - a leggyakoribból 
hány több került felhasználásra.

A kibocsátási példányszám és a ténylege
sen felhasznált mennyiség azonban sajnos 
nem mindig ismert. Ahol ezt nem tudjuk, a 
gyűjteményeinkben tapasztalható fennma-
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radási gyakoriságoknak az ismert felhasz
nálási példányszámúakhoz viszonyított 
arányából tudunk a egy tapasztalati ritka 
ságra következtetni.

A ritkaság alapvetően meghatározza egy 
adott bélyegnek a piacon való előfordulási 
valószínűségét, azaz a kínálatát. Az adott 
helyen és időpontban kínált mennyiség a 
ritkaságon kívül attól is függ, hogy a forga
lom és az árszint elég magas-e ahhoz, hogy 
kellő mennyiséget előcsaljon a piacra -  
ázzz érdemes-e vele foglalkozni

Mindenki tudja, hogy a piaci fizetési haj
landóságnak azonban a kínálat csak egyik 
tényezője. A kereslet szerepe legalább 
ugyanilyen fontos, a kettő együtt határozza 
meg a piaci árat. Katalógusunkban pedig 
egy olyan árnak kell szerepelnie, mely 
mindkét tényezőt figyelembe veszi Mive! 
a kereslet és kínálat által meghatározott ár 
időben és helyben változó, a kézikönyv 
árai nyilvánvalóan csak a megjelenés he
lyére és időpontjára vonatkozhatnak.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy közgazdászként szakértő módon tu
dok hozzájárulni az ár kialakításánál al
kalmazandó meggondolásainkhoz. A kere
setet nyilván azok a gyűjtök és kereskedők 
generálják, akik az adott pillanatban sze
retnének az adott bélyegből egyet vagy 
többet megszerezni. Ez a meglevő gyűjte
mények számától és azok speciálizáltságí 
szintjétől függ. Ha egy bélyegből - az igé
nyelt minőségben - több van, mint ameny- 
nyire ezekhez a gyűjteményekben szükség 
van, az ár minden ilyen bélyegre azonos és 
ezt az a költség határozza meg, amennyibe 
a bélyeg eddigi kezelése és piacra való 
kiállítása került. Az ilyen bélyegeket ne 
vezhetjiik a jelenleg alkalmazott pontrend
szerre hivatkozással „egypontos alapbé- 
ly égnék”. Ezek közül a legtöbb százas kü- 
tegekben (un. bündlikben) is fellelhető Az 
ilyen „tömegbélyegek’’ ára a legalacso
nyabb, ezek százas kötegekre alkalmazott 
árának egy darabra eső áréból kell majd 
kiindulnunk. A régi és modern tömegbé

lyegeket tartalmazó bündiik árát a fennma
radásukhoz szükséges megőrzési időtar
tammal egyenesen arányosan növekvőnek 
tekinthetjük. Az un. „alapárat” tehát egy 
modern bündli összeállításának és értékesí
tésének költségei határozzák meg. Mekko
ra értéket tulajdoníthatunk egy tetszőleges 
mennyiségben beszerezhető leáztatott mo 
dern okmány bélyegnek százas csomagban? 
Ez tudtommal nálunk hosszabb ideje és 
elég általánosan elfogadva 4 forint körül 
van. Mivel az árveréseken a legalacso
nyabb piaci értékelés is eléri katalógus
árak 10%-át, ez kerekítve és katalógusár 
szinten bélyegenként 0,1 eurocentes mini
mumárat jelent. Ilyen kis értéket az Euró
bán értékelt kézikönyvben nem is tartunk 
célszerűnek közölni, ezért e bélyegeknél a 
-,00 jelzést fogjuk alkalmazni.

Ha feltételezzük, hogy az illetékbélyegek 
150 éve alatt a tömegbélyegek megőrzésé
nek költsége az évek számával lineárisan 
változik, a kiadásokon belüli leggyakoribb 
bélyeg árának megállapításához már csak 
azt kell tudnunk, hogy mennyi a reális 
bündliára az 1854-ben megjelent leggyako
ribb C.M.-es (a 6, 15 és 30 kr-os) okmány- 
bélyegeknek. Be vallanom férfiasán, 
hogy ilyen bündliket, - bár már láttán), - 
még nem vettem, de a nem sokkal későb
biekről azonban vannak tapasztalataim 
Becslésem szerint ezeknek a bundiiknek a 
gyűjtő forgalomban kialkudható ára 400- 
500 Ft között lenne, vagyis egy C.M.-es 
alapbélyeg katalógusárai!) 100 Ft, ami 4 
eurocentnek felel meg. 150/4 kerekítve azt 
adja, hogy kb. 40 évente számíthatunk 
egy eurocentet a megőrzési időre Ha ezt 
esetleg nem tartanák elfogadhatónak, akkor 
kérem a gyűjtőtársakat, jelezzék! Azért 
fontos számomra a visszajelzés, mert ez az 
a sarokpont, amire minden értékelésünket 
visszavezetni szándékozunk.

Ha tehát igaz a 4 centes alapár 1854-ben, 
hogy állapítjuk meg ebből egy másik ki
adásban egy tömegbélyeg értékét? Szüksé
günk van a bélyegkiadás évszámára. Le
gyen ez például; 13Ó8. Az azóta elteli idő,
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vagyis a bélyeg megőrzésének időtartama: 
2003-1868 = 135 év, ami kerekítve; 3 
eurocent. Egyszerűbb azonban, ha periodi- 
zálva ügy tekintjük, hogy az osztrák pénz
ügyigazgatás ideje alatt 4, a 19.századi 
illetékbélyegeink esetében 3, majd 3945-ig 
2 ezt követően 1980-ig 1 eurocentet szá
molunk egy alapbéjyegre (ezt követően 
pedig nem jelzünk értéket). A ritkasági 
foktól függő számításokhoz a pontosabb 
értékből indulunk majd ki, ami tehát: 
(megőrzési idő években/40) c t

A kibocsátási példány számokból számolt 
„kibocsátáskori" ritkaságot az alapértékkel 
szorozva azonban csak akkor kapnánk egy 
bélyeg értékét, ha:

a) minden megmaradt példány - 
belátható időn belül - eladható len
ne;
b) a ritkább bélyegekért a vevők 
egyenesen arányosan lennének haj
landók magasabb árat fizetni.
c) az együtt vizsgált kiadások min
den címlete azonos arányban ma
radt volna fenn,

Lássuk előbb azfj) feltételt, hogy minden 
példány eladható-el

Természetesen mindenki tudja, hogy ez 
nem így van. Egy ám likviditása ugyanis 
alapvetően attól függ, hogy van-e rá felve- 
v&képes kereslet a piacon. E  kereslet leg
fontosabb összetevője esetünkben a min
denkori (jelenleg létezőket és jövőben is 
várhatókat egyaránt figyelembe wévc) 
gyűjtemények építéséhez szükséges bélye
gek száma. Az illetékbélyegek sajátossága
iból adódóan a gyűjtemények egy jelentős 
része speciál-gyűjtemény. amelyikben 
ugyanaz a bélyeg változatai miatt többszö
rösen is megjelenik. Lehet, hogy most so
kan nem fognak velem egyetérteni, de vé
leményem szerint a néhány száz magyar és 
talán ugyanennyi külföldön található jelen
legi gyűjtemény által generált piac felve
vőképessége egy-egy alapbélyegre vonat
kozóan az egy-k ét ezret aligha haladja meg

a világon. A jövőt ugyan nem ismerjük, de 
ennek hatása véleményem szerint legfel
jebb csak megkétszerezheti ezt a számot. A 
végkövetkeztetésem az, hogy amelyik bé
lyegből ötezer fennmaradt darabnál, va
gyis öt ven „bíindlinér többre következtet
hetünk, azt illetékbélyegek esetében a leg
gyakoribb bélyegekkel azonos értékű tö
megbélyegeknek kell tekintenünk. Követ
keztetésem természetesen csak akkor 
helytálló, ha a jelenlegi helyzet hosszú 
távon fennmarad, vagyis, hogy az illeték
bélyeg-gyűjtése egy-két nagyságrenddel 
elmarad a postabélyegek népszerűsége 
mellett.

Mindebből sajnos az következik, hogy egy 
illetékbélyegnek elvileg tízszer-, százszor 
ritkábbnak kell lennie az azonosan értékelt 
postabélyeghez képest. A fennmaradási 
valószínűség azonban épp ez ellen dolgo
zik, vagyis egy illetékbélyeg a fennmara
dási esélye egyúttal lényegesen, - a közös 
okra alapozom, hogy hasonló arányban - 
kisebb is volt. Ez pedig azt jelenti, hogy ez 
a két hatás épp kiegyenlítheti egymást, 
vagyis nem tévedhetünk nagyot, ha az ere
deti kibocsátási példány szám ok azonossá
ga esetén a postabélyegekéhez hasonló 
katalógusértékeket alkalmazunk! A puding 
próbája persze mindig az evés, majd meg
látjuk, hogy ezt az elképzelést a piac 
mennyire igazolja viasza. Eljárásunk az a 
vitathatatlan kényszer is menti, hogy jelen
leg nem lehet jobbat kitalálni, de értékelni 
muszáj...

Meg kell tehát vizsgálnunk azt, hogy az 
illetékbélyegeknél lényegesen likvidebb 
postabélyegek kibocsátási példányszáma és 
katalógusára között milyen összefüggés 
van (feltételezhető, hogy van!) és ezt a 
kapcsolatot az alapbélyegek minimumárá
hoz kötve megpróbálhatjuk átvinni az ok
mányból yegekre is.

b) Az előző meggondolások átvezetnek 
tehát a következőhöz: milyen arányban 
hajlandók magasabb árat fizetni a vevők 
egy ritkább bélyegért?
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A postabélyeg katalógusok olyan kiadásai
nál végzett számításaiul azt mutatják, hogy 
ez a kibocsátási ritkaság és a katalógusár 
szerint trendszerű exponenciális összefüg
gés mulatható ki. A nagyobb ritkaság min
dig magasabb katalógusárat okoz, a ritka
ság fokozódásával egyre növekvő mérték
ben. A legritkább bélyeg árát és a görbe 
meredekségét nyilván időben változóan - 
a piac fizetőképessége határozza meg, ami 
ennek megfelelően tehát időnként felfelé és 
lefelé is változhat.

c) A kibocsátási példányszámok és a kata
lógusár összefüggése azonban csak trend
szerűen áll fenn, az egyes címletek értéke
lése a trendvonaltól gyakran és jelentős 
mértékben eltér, nagyjából egy nagyság
renden belüli sávon belül. Ez pedig azt 
jelenti, hogy pusztán a kibocsátási ritkaság 
alapján számított ár használhatatlan, mert 
egy pl. 100 forintra kalkulált bélyeget a 
piac valahol 10 és 1000 forint között érté
kel! Van itt tehát még (legalább) egy fon
tos tényező, amelyik az árat meghatározza 
és nyilvánvalóan az, hogy az egyes címle
tek fennmaradási arány jelentősen és rend
szeresen eltér egymástól. Alátámasztja ezt, 
hogy - ahol konkrétan vizsgáltam, a Turul 
kiadásoknál - ezek az eltérések mind a ma
gyar, mind a Michel katalógusnál is követ
kezetesen azonos irányban és nagyságban 
jelentkeznek. A tényleges fenéin arad ás i 
arányi nagyon nehéz lenne meghatározni, 
az átlagtól való eltérés irányára és mértéké
re a gyűjtői tapasztalatokra alapuló korábbi 
katalógus ért ékek és a megvizsgálható 
gyűjtemények cs föként(!) készletek ad
hatnak támpontot.

****
Az árakat a megjelenést követően szükség 
szerint az aktuális trendeknek megfelelően 
persze majd újra és újra aktualizálni kell. 
Az árak frissen tartása számomra az inter
netes illetékbélyeg-tőzsde használatával 
tűnik agy legegyszerűbben megoldhatónak 
-  reméljük előbb-utóbb akad majd rá ki

mondottan pénzügyi filatéliával foglalkozó 
vál lalkozó.

A tényleges piaci viszonyokra vonatkozó
an a legjobban talán a gyűjtői forgalom
ban keletkező tapasztalatokra támasz
kodhatunk, de csak a szubjektív szempont
ok kiszűrésének igényével Ezzel korrigál
hatjuk a katalógusárak következetlenségeit, 
vagy avultságát

A piac kis mérete és az ebből adódó eset
legességek miatt hazánkban a pénzügyi 
filatélia területén az árverési árakat egyedi 
esetekben egyáltalán nem tekinthetjük 
mérvadónak, de ezek átlagaira és az eset
legesen megnyilvánuló trendekre termé
szetesen figyelemmel kell lennünk.

Ennyi száraz elméleti megfontolás után 
nézzük, hogyan működik mindez a gyakor
latban. A legutóbbi számban Dr Németh 
Kálmánnak a csongrádi illetékbélyegekre 
közölt ritkasági számítását folytatnám az 
üresen hagyott Euró érték oszlop kitöltésé
vel

A leggyakoribb bélyeg kibocsátási pél- 
dányszáma 12.020, ebből azonban nyilván 
sok elveszett. Ha a fennmaradt példány
számot 10% körülire becsülöm, nagyjából 

A fr*  darabot jelent. Ez lényegesen keve
sebb annál a példányszámnál, hogy minden 
magyar illetékbélyeg gyűjtemény tartal
mazhassa, tehát már a kiadások alapbélye
gének is jelentős értéket kdl tulajdoníta
nunk.

A gyűjtői tapasztalataimra alapozva és 
vállalva a szubjektivitást az alapbélyeg 
katalógusárát 2 Euróra (kb. 500 Ft), a leg- 
ritkábbet pedig (egy kevesebb, mint 50 
példányban létező bélyegről van szó!) 
1000 Euróra (kb. 2C0 ezer Ft) választot
tam. A táblázat Excel-ben pillanatok alatt 
újraszámítható e két sarok szám és egy, a 
görbe meredekségét szabályozó változatá
sával. A számítások részleteit mellőzöm, 
mert a gyűjtök a végeredményből jobban 
megítélhetik annak helytállóságát
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Euró Piaci 
ár, Ft

F ‘-
pont

Fl.pont
szorzója

1923 1. 8,00 400 150 3
2 4,00 200 100 2
3 150,00 7 800 200 38
4. 3,20 200 75 3
5. 2,30 100 60 2
6. 2,60 100 75 1
7. 6,00 300 150 2
a. 3,20 200 75 3
9. 30,00 1 600 2D0 3

10. 3,00 400 150 3
11. 2,00 10(1 20 6
12 1 000,00 52 000 500 104
13. 2,40 100 60 2
14 2,60 100 75 1

1627 15. 5,00 300 125 2
1S. 150,00 7 8GC1 250 31
17. 150,00 7 800 250 31
1fl. 5,00 300 60 5
19. 8.00 4DO 150 3
20. 2,60 100 75 1
21. 2,40 100 60 2
22. 150.00 7 800 200 39

192S 23. 4,00 200 125 2
24. 30,00 1 600 200 6
25 8,00 400 150 3
26 2,00 100 40 3
27. 6,00 300 125 2
28. 2,90 200 75 3
29. 2,10 100 35 3
30. 1ÍP.O0<*■ 7 600 200 36

Az új kézikönyvben következetesen alkalmazott, egységes elveken időtálló alapuló katalógusszámo- 
zást tervezünk bevezetni. Erről a számozástól a 2002/4 számban közölt információkat követően a ol
vasóink részéről egy éve nem érkezett módosító hozzászólás, így azt változtatás nélkül elfogadottnak 
tekinthetjük. Az előző számunkban megjelent csongrádi illetékbélyegek példáján ezt a gyakorlatban a 
következőképp alkalmazzuk;

A kézibélycgzövel előállított harminc féle névértéket a korábbi katalógusokkal egyező három kiadásba 
soroljuk és önálló címleteknek tekintjük, míg a kézinyomdával való többszöri előállítás miatt keletke
zett, Dr. Ncnietli Kálmán által ismertetett változatokat a címleteken belüli típusváltozatokként célszraii 
kezelnünk.
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Titkári tájékoztató
A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a következők:

Levelezési cím: Gulyás László MTA KK 
1525 Budapest, Pf. 17.

Telefon napközben, csak ha Fontos: 325-7933/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892, egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: g u la @ c h e m re s .h u  amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink;
-Kérünk mindenkit, ha adataiban báimilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél előbb, 
hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az újság 
kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kiséljék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában, a bélyegkiállításokra vonatkozó 
híreket, információkat! Kérjük tekintsek meg, látogassák a filatelista eseményeket! A Szövetség 
nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha az immár csak a Szövetség hivatalos 
lapját, a BÉLYEGVILÁG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A  MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklődök a http://www.mavinformatika.hu/tnrdjeosz/ címen tekinthetik meg a 
Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal és 
észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap szerkesztéséhez 
nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük!

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAFITT)
felhívása Szakosztályunk tagsága részére;

<
2004. június 4-6 között a Magyar Tudományos Akadémia Várban lévő kongreszusi termében kerül 
megrendezésre a MAFITT soronkövetkező Világtalálkozója Szalonkiállítás és Szimpózium 
keretében. A kiállítás szeretne keresztmetszetet adni a hazai filatéíia helyzetéről, posta- és 
illetékbélyegeinkről. Ez utóbbi kiemelt szerepben tárná a résztvevők elé 150 éves illetékbélyeg 
történelmünk jeles lapjait. Ehhez minden, Szakosztályunkat érintő feladatához várjuk tagjaink 
jelentkezését: kiállítási, előadási szándékát, rendezői és egyéb segítségét. Ehhez kérjük, hogy 
mielőbb jelezzék a szakosztály vezetőségének szándékukat! Reméljük, hogy ennek a 
rendezvénynek a sikeréhez csak látogatóként hozzájámlók is minél többen megtisztelik 
jelenlétükkel rendezvényeinket! A kiállítani szándékozott gyűjtemények elsősorban a bemutatás és a 
minél szélesebb körű ismeretterjesztés célját szolgálja, így ennek fényében szeretnénk, ha akár egy 
keretnyi, de fontosnak és bemutatásra érdemesnek Ítélt anyagukkal is jelentkezzenek. A MAFITT 
elnöksége és tagjai minden segítséget, támogatást és információt megadnak, hiszen közös 
elhatározott célunk az, hogy minél szélesebb körben és teljes keresztmetszetében megtekinthessék 
ennek a fontos rendezvénynek a  látogatói gyűjtői munkánk legszebb eredményeit.

A MAFITT elnöksége
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“Hátiapsztori”
avagy régi könyvbe „botlottam” ismét

*

Az ember jártában-keltében sem léphet ki gyűjtői meghatározottságaiból, s lám egy 
antikvárium! böngészés sorén kezembe akadt az Állami Nyomda 1995-ben kiadott kis könyve, 
olyannyira, hogy le se tettem, rögtön megvásároltam. Főleg az illusztrációkért, amelyből egy 
oldalt most lapunk hátoldalán bemutatunk tagjaink és az érdeklődők részére csemegeként. 
Főleg a tanulság itt a fontos, ami újra azt erősíti, hogy gyűjtőként nyitott szemmel járva a 
legváratlanabb pillanatban is belebotlik olyan „újabb” ismeretekbe, amelyet később 
felhasználhat az adott gyűjtési területén, illetve gyakorlati példaként adja magát az a 
megállapítás, hogy a lila téli a, a gyűjtés bizony sok-sok és szerteágazó terület ismeretét, 
figyelését tanítja a gyűjtőknek, azaz a „nyitott szemmel járáshoz” vezető egyik legjobb iskola, 
amelyhez sok-sok évi tapasztalatnak is járulnia kell.
A könyv „Lapok és képek az Állami Nyomda történetéből" címmel jelent meg 1995-ben, Jáni 
István összeállításában, Agárdy Péter és H. Bíró László szerkesztésével. A könyv szöveges 
tartalmi részébe ülatelista ismeretekből is jutott bőséggel, sajnos jónéhiny, más 
szakirodalmakban egyértelműen tisztázott ismeretanyag itt egy kissé keveredve és nem igazán 
pontosan szerepel.
Viszont a kép táblák, mint irtani igazi csemegéket jelentenek a postabélyegeket és a fiskális 
területet gyűjtőknek egyaránt. Sajnos fekete-fehér másolatban nem igazán jól szemlélhető 
további képeket amúgy helyhiány és zeroiozásból eredő minősége miatt se tudjuk bemutatni, 
de található egy 18ő8-as kiadású 6 Ft-os bélyeg kartonra nyomott 42 bélyegképes felvágatlan 
fvrészlctén kívül például vadász- és halászjegy kartonra nyomott próbája, és számos egyéb az 
Állami Nyomdában készült nyomat színes reprodukciója. Ezért mindenkinek ajánlom 
figyelmébe és arra buzdítom gyűjtőinket, hogy figyelmes gyűjtői tevékenységük 
„felfedezéseivel" gyarapítsák kis közösségünk ismereteit, tegyék közkinccsé „leleményeiket”. 
Várja írásaikat a szerkesztő:

Gulyás László

Lapok ás képek 
az Állami Nyomda 
történetéből

Osszeállította: |áni István

Szerkesztette;
Agárdi Péter és H, Bíró László
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Címlapsztori

Érdekes és első pillantásra talán nem is nagyon szembetűnő ok miatt került lapunk címoldalára egy 
1880-as kiadású 5 Ft-os állami okirati illetékbélyeg pár. A kutatás és a figyelem újabb 
eredményének próbáljuk szentelni ezt az Írást, amelyben inkább további képek bemutatásával 
szeretnénk felhívni a figyelmet, azért, hogy mindenki nézegesse át jobban saját gyűjteményét.
Az ok egyszerű: több kiadáson is megfigyelhető jellegzetes nyomóeszköz hibát (kopást, törést) 
figyelhetünk meg la típusú bélyegek aínyomatáná! a baloldali függőleges oldalon az alnyomat 
szélén, mégpedig majdnem félmagasságban, attól lejjebb. Jól látható példányunk van az 1873, 
1876, 1880, 1881 kiadású bélyegeknél is, amelyek mindig la típusúak. Eddig más típusnál, illetve 
további kiadásoknál nem leltünk hasonló példányra. így messzebbre vezető következtetésekre nem 
szeretnénk ragadtatni magunkat, az tény viszont és nagyon szépen látható, hogy az említett 5 Ft-os 
pár mindkét bélyegén megvan ez az alnyomathiba. Az összefüggések különösen fontosak lehetnek 
ilyen jellegű kutatások esetén, mert igen komoly támpontul szolgálhatnak az ívrekonstrukciók 
megalapozásához, összességében elmondható, különösen a metszett mélynyomatos (réznyomatú) 
középrészekre, hogy igényes és szinte hibátlan nyomdai kivitelezéssel készültek. Ugyanez nem 
annyira áll a magasnyomású, levélerezetet mintázó alnyomatra, hiszen itt a nyomatok egyenetlen 
minősége mellett köztudottan sok típust meg lehet különböztetni a krajcáros és a forintos 
címleteknél is. A típusok ismerete mellett tehát nem győzzük elegei hangsúlyozni, hogy a 
levélerezetes alnyomat még bizony rejteget további csemegéket isi

Már többször felmerült a kérdés, de eddig csak a hipotézis talaján nyugszik az a feltételezésünk, 
hogy időben akár jelentősen is elválhatott az 1868-1891 közötti bélyegkiadásoknál az alnyomat 
legyártása és a középrész utólagos nyomása a már korábban legyártott alnyomatos ivekre. Ehhez a 
felvetett kérdéshez is közelebb kellene jutni a jövőben, bár sajnos az Állami Nyomdában erre 
vonatkozó írásos anyag nem maradt, nem tudnak szolgálni erre vonatkozó információval. Mi 
viszont várjuk az észrevételeket,

Bolgár Tamás 
Gulyás László

SzK
Ez a megállapítás a legtöbb címletre később tévesnek bizonyult.

SzK
Súlyos tévedlés! A nyomatnak ez a része kerettel összeszorított könyvnyomó-dúcokról készült. A lemez-össezállítást két hasznlat közt anank nagy márete és súlya miatt szétszedték. Emiatt ugyanaz a dúc egy következő nyomás alkalmávalgyakorlatilag mindig valamelyik másik helyre került.

SzK
3



Ismét elérkezett az idő, hogy tagságunkat meghívjuk szokásos évi Közgyűlésünkre, melyet

2004. március 20-án 10h-i kezdettel tartunk a MABÉOSz Székházában 

Budapest, VI., Vörösmarty u. 65. alatt, a II. em. Könyvtárban
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek számát tekintve határozatképtelen, akkor az Közgyűlést 

március 20-án 10^-i kezdettel eredeti napirenddel ismételten Összehívjuk, amely a létszámtól függetlenül
határozatképes

Kérjük tagjainkat, hogy a KÖZGYŰLÉS sikeres lebonyolítása érdekében minél 
többen jelenjenek meg személyesen, aktív közreműködésükkel és a szokásos „Az év 
legjobb szakcikke” szerzőjére leadott szavazataikkal teremtsék meg a díjátadás 
lehetőségét, valamint Szakosztályunk további működésére vonatkozó terveinkről is 
beszélhessünk!
Természetesen akik személyesen nem tudnak eljönni a Közgyűlésre, számukra is 
nyitva áll a lehetőség, hogy szavazataikkal véleményüket nyilváníthassák. Ehhez 
csak azt kérjük mindezen tagtársainktól, hogy szavazatukat külön zárt borítékban 
juttassák el, a címoldalon jól láthatóan "Szavazás Okmány" megjelöléssel a 
Szerkesztőség címére:

Budapest, 1525 Bp. Pf. 17 legkésőbb március 18-ig!

Napirend

1. Elnöki megnyitó és beszámoló
2. Szervezeti és működési szabályzat módosítása
3. Vita a Szervezeti és működési szabályzat módosításáról és a Beszámolók felett
4. Nyílt szavazás a Szervezeti és működési szabályzat módosításáról és a 

Beszámolóról
5. Katalógus szerkesztési munkákról beszámoló és tájékoztató
6. Terveink, a MAFITT Szalon és Szimpózium
7. A Közgyűlés hivatalos részének zárása és egyéb megbeszélnivalók

A Közgyűlés záróakkordjaként szokásaink szerint immár 
hagyományos országos cserenap lesz 

és kötetlen eszmecserére ekkor nyílik majd alkalom.

Itt hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezen a Közgyűlésen szeretnénk több időt és 
teret szentelni a személyes csereberének, konzultációnak, ezért kérjük tagjainkat, 
készüljenek és hozzák el a számukra felesleges készleteiket, hogy minél bővebb 
kínálatból válogathasson ki-ki a maga kedvére!
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A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztályának 
szervezeti és működési szabályzata

Elnevezése: MABÉOSz Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya

Jogállása: a Szakosztály a MABÉOSz szervezetén belül és annak alapszabálya szerint 
működő szakmai szervezet

Székhelye; Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Budapest VI. Vörösmarty 
u.65.

Postacíme: 1387 Budapest, Pf. 4.

Internet: www.m avinform atika.hu/m abeosz/rev

1. A Szakosztály célja és tevékenysége

1. A Szakosztály népszerűsíti és elősegíti a hazai és nemzetközi szinten a 
pénzügyfdatéliai gyűjtést a F1P szempontjaival összhangban. Ennek érdekében 
előadásokat, kiállításokat, gyűjteménybe mutató kát és bírálatokat szervez, szakmai 
kiadványokat, időszakos sajtótermékeket, állásfoglalásokat adhat ki. Támogatja a 
pénzügyfdatéliai kutatómunkát, irodalmi tevékenységet, cserelehetőséget. 
Kitüntetéseket és vándordíjakat alapíthat, illetve véleményezi a MABÉOSz 
ezirányú és a Szakosztály tevékenységével kapcsolatos kitüntetési javaslatokat

2. Kapcsolatot épít ki -a  MABÉOSz keretein belül- a hazai és nemzetközi, 
tématerületére eső fílatelista szervezetekkel, múzeumokkal, levéltárakkal, 
tudományos társaságokkal és a társszakosztályokkal.

3. A szakosztályi tagok ismereteinek elmélyítése és a leendő szakosztályi tagok, 
valamint az ifjúság pénzügyfílatéliai érdeklődésének felkeltése érdekében kiállítási 
anyagokat dokumentál, filatelista kutatómunkát végez, melyek segítségével 
szakmai előadásokat, konzultációkat tart, népszerűsíti az írott és elektronikus 
tömegkommunikációs lehetőségekkel a gyűjtői tevékenységet, a tagutánpótlást

II. A  Szakosztály tagsága

1. A Szakosztálynak tagja lehet minden gyűjtő, aki tagja a MABÉOSz-uak és 
szakosztályi tagságát írásban kérte az erre a célra rendszeresített adatlap 
kitöltésével. A Szakosztály tagsági nyilvántartása ezen adatlapok alapján történik, 
melyet harmadik személynek nem adhat ki (csak a tag előzetes írásbeli engedélye 
alapján, vagy jogszabályi feltétel megléte esetén) és a kitöltött adatlapok bizalmas 
kezeléséről a vezetőség gondoskodik.

2. A Szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteleti tagként kiemelkedő fílatelista 
szaktudásuk alapján olyan hazai illetve külföldi gyűjtőket, akik nem tagjai a 
Szövetségnek. Felvételükről a szakosztályi vezetés javaslatára a Közgyűlés dönt.

3. A szakosztályi tagság megszűnik kilépés, halálozás, fegyelmi vagy etikai vétség 
esetén illetve a MABÉOSz tagság megszűnésével.

4. A tagok jogosultak a Szakosztály rendezvényem szavazati joggal részt venni, illetve 
bármely tisztségre megválaszthatók.

5. A tagok a Szakosztály munkájában aktívan vesznek részt, a szakosztályi közgyűlés 
döntéseit kötelesek betartani a MABÉOSz alapszabálya keretein belül.
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6. A tagok a Szakosztály munkáját érintő bármely tevékenységét dokumentálni kell a 
vezetőség tájékoztatásával és az írásos másolatokat archiválás céljából letéti 
kezelésre le kell adniuk a titkárnak.

III. A Szakosztály szervezete és működése

1. A Szakosztály legmagasabb fóruma az évente tartott közgyűlés, amely minden, a 
Szakosztályt érintő kérdésben dönthet. Összehívásáról az elnök gondoskodik a 
vezetőséggel történő egyeztetés alapján.

2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a szakosztályi tagok 1/3-a azt írásban kéri 
az ok megjelölésével, illetve ha a Szakosztály vezetősége azt indokoltnak tartja.

3. A Szakosztálynak -négyévente- választott háromtagú vezetősége van: elnök, titkár 
és vezetőségi tag személyében, akik intézik a szakosztályi és az adminisztratív 
teendőket, kapcsolatot tartanak a Szövetség mindenkor illetékes vezetőivel. A 
MABÉOSz küldöttközgyűlésein a Szakosztályt az elnök képviseli (A MABÉOSz 
alapszabálya szerint), melyet átruházhat a szakosztályi közgyűlés által választott 
személyre.

4. A tagság közgyűlési döntése alapján tiszteletbeli elnök választható.
5. A társadalmi tisztségviselőket a Szakosztály tagjai választják a minden negyedik 

évi első negyedévében tartott tisztújító közgyűlésen. A közgyűlést egy hónappal 
előbb a tagok részére meg kell hirdetni, előzetes jelöltállítási lehetőséget biztosítva. 
A jelöltek közül titkos szavazással választják meg egyszerű többséggel a 
Szakosztály vezetőségét a tagok. Amennyiben a tag a közgyűlésen nem tud 
résztvenni, a tisztújításról szóló szavazáson szavazati jogát írásban is érvényesítheti 
az erre vonatkozó kezelési szabályok alapján.

6. A közgyűlésre a Szakosztály tagjain kívül meg kell hívni a MABÉOSz elnökét (ül. 
helyettesét), valamint a szakosztályok ügyeivel foglalkozó elnökségi tagot.

7. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a. ) a Szakosztály hosszútávú céljainak és tevékenységének meghatározása
b. ) a vezetőség éves beszámolójának az elfogadása
c. ) a Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása
d. ) a szakosztályi vezetőség megválasztása
e. ) a MABÉOSz küldötgyűlésére 1 fő küldött megválasztása
f. ) tiszteleti elnök, vagy tag megválasztása, illetve annak visszavonása
g. ) tagok (írásban is beterjesztett) javaslatainak megvitatása és elfogadása

8. A közgyűlés határozatképes, amennyiben a magyarországi szakosztályi tagok fele 
+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés az eredeti napirenddel 
megismétlendő, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

9. A közgyűlés a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás rendelhető el 
személyi kérdésekben, illetve külön kérés alapján, amennyiben azt a közgyűlés 
megszavazza.

10. A Szakosztály elnöke irányítja a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a 
Szakosztály munkáját, illetve azt képviseli a hazai és nemzetközi szervezeteknél. Az 
éves közgyűlésen beszámol az elmúlt időszakban végzett tevékenységéről. Tisztségét 
társadalmi munkában látja el. Akadályoztatása esetén a vezetőség tagjai láthatják 
el munkáját.

11. A vezetőség gondoskodik a tagok időszakonkénti tájékoztatásáról, melynek 
elsődleges eszköze a szakosztályi kiadású közlöny, a negyedéves periodika, amely
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évente háromszor kerül kiadásra, egy lapszám összevont kiadásaként.
A szakosztályi lap címe: Okmánybélyeg, melyet 1991-ben alapított Voloncs Gábor. 
Szerkesztéséhez szerkesztőbizottságot működtet, tartalmának alapja a tagság 
fdatelista gyűjtő- és kutatómunkája, melyet szakmai cikkeiben közölhet.
A Szakosztály vezetése a tagok és az érdeklődők további tájékoztatása céljából 
igénybe veheti az írott és elektronikus média további lehetőségeit gyűjtési 
területünk további népszerűsítése céljából.
A lap megjelenéséhez a sokszorosítási és postaköltséget a MABÉOSz biztosítja 
tagjai részére.
A Szakosztály vezetősége rendszeresen tájékoztatja a MABÉOSz hivatalos lapját a 
Bélyegvilágot a szakosztályi tevékenységéről, rendezvényeiről.

12. A Szakosztály titkára szervezi a fenti célok megvalósítása érdekében az 
adminisztratív munkát. Tisztségét társadalmi munkában látja el.

13. A Szakosztály közgyűlése örökös elnökeként tiszteli Szép Endre gyűjtő társun kát, 
egykori elnököt.

14. A Szakosztály közgyűlése arra érdemes tagjai sorából tiszteleti elnököt, tiszteleti 
tagot választhat.

15. A Szakosztály vezetősége bármely tagjának tartós akadályoztatása miatt a 
következő szakosztályi közgyűlésig vezetőségi tag kooptálható a megmaradt 
vezetőségi tagok által. Az akadályoztatás és a kooptálás fényéről a tagságot 30 
napon belül tájékoztatni kell.

IV. Vegyes rendelkezések

1. A Szakosztály vezetősége az elfogadott illetve módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a MABÉOSz alapszabályának megfelelően 90 napon belül köteles 
beterjeszteni a MABÉOSz elnökségének jóváhagyásra.

2. Jelen szabályzatot a Szakosztály 2004. március 20-i közgyűlése fogadta el és a 
MABÉOSz elnökségének jóváhagyásával lép életbe.

Burján A ndor sk.
a Szakosztály elnöke
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Ki látott már ilyet?

Berke Imre tagunk küldött egy régóta birtokában lévő bélyegéről eredeti nagyságú 
fénymásolatot, melynek a felirata: NEMZETI 100 FILLÉR 1916 dec., ahogy az látható 
is, a bélyegkép négy sarkában 100-as felirattal. A bélyeg eredeti színe eléggé világos 
kék, csak a dátum fekete (nyilván a mindig aktuális napi).
Sok mindenkitől érdeklődött már, de eddig még nem kapott senkitől érdemi választ, 
így most szakosztályunk elé tárjuk, hátha akad valaki, aki tud róla valamit, illetve 
kideríthető-e, hogy van-e valami köze az illetékbélyegekhez, vagy itt valami egészen 
másról van szó?
Reméljük másoknak is kedvet csináltunk ahhoz, hogy lapunk nyilvánosságát hívja 
segítségül ismeretlen(nek „vélt”) gyűjteményi darabjainak azonosításához!
Az OKMANYBÉLYEG lap akkor és attól jelent gyűjtőinknek minél szélesebb körű 
ismereteket, ha mindenki hozzájárul az írásához is, $ akkor az olvasása is mindig egy 
kicsit többet jelent mindannyiunknak. Ezért a Szerkesztőség várja az észrevételeket, 
írásokat, ismertetéseket, amelyekkel a jövőben is tartalommal és újabb ismeretekkel 
tölthetjük meg lapjait!
Kérjük, idén se feledkezzenek meg szavazni az elmúlt év legjobb szakcikkére!

A Szerkesztőség

Megszűnhet az illetékbélyeg
február 18.
[MTI] hír

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a nagy tömegű hamisítások miatt az illetékbélyeg 
megszüntetését javasolja a kormányzatnak, a Pénzügyminisztérium (PM) ugyanakkor már 
vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként lehetne részben kiváltani ezt a fizetőeszközt, a 
teljes megszüntetést azonban nem tartják feltétlenül szükségesnek - erről a szakszolgálat 
vezetője és a PM főosztályvezető-helyettese nyilatkozott az MTI-nek. Az illetékbélyeg 
forgalomból való kivonásának tervéről az MTV kedd esti Híradója adott hírt, az MTI 
ennek nyomán kereste meg az említett illetékeseket. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat már 
évekkel ezelőtt javaslatot tett az illetékbélyeg kiváltására, ugyanis az 1998 előtt 
forgalomban volt bélyegeket is nagy mennyiségben hamisították - mondta Hetesy Zsolt a 
szolgálat főigazgatója. Megjegyezte: akkor biztonságosabbakra cserélték őket.
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További darabszámok az 1957-59 évi kiadású okmánybélyegekhez

A z 1946 utáni Forint-filléres bélyegek feldolgozására a készülő új katalógus 
szerkesztő csoportja engem bízott meg jó  pár éve, így igen fontos volt számomra 
Vadász József cikke ebben a témában.
Tapasztalat és kellő hozzáértés híján, bár elkészítettem a rám bízott feladatot, 
ntólag meg kell állapítanom, hogy bár több új észrevételt i$ tettem, az 
összeállításom nem alapos és azt is meg kell állapítanom, hogy ez a rész is éppen 
olyan nehézségekbe ütközik, mint a klasszikus rész. Vadász a cikkében sok új 
felfedezést tett közzé, mellyel most nem foglalkozom, inkább a példányszámok 
tekintetében teszem közzé megállapításaimat
Készítettem egy Összehasonlító táblázatot a két gyűjtemény példányszámait 
illetően. Mint látható, Vadász József gyűjteménye kb. 8 ezer darab, míg az én 
birtokomban lévő mennyiség 8171 darab, tehát köze) azonos darabszámról van 
szó, így az összehasonlítás még könnyebb.
Meglepő, hogy a két mennyiség egyes címleteknél nagy eltérést mutat Ennek 
több oka is lehet Általában a szerencsés gyűjtő egy-egy hivatal iratselejtezése 
során juthat több anyaghoz. Azonban a hivatal működéséből adódóan egyik az 
egyes címleteket gyakorta, míg egy másik intézmény más címleteket használ fe l 
így  alakulhat ki, hogy akár kevesebb példányszámú kibocsátásból több darab 
marad fenn /mert volt a környéken egy szerencsés gyűjtő/, mint a nagyobb 
példányszámban kibocsátott címletből. A  helyzetet az is bonyolítja, hogy sok 
intézmény p l rendőrség, bíróságok, vámszervek mereven elzárkóznak attól, 
hogy „illetéktelen’’ személyek ezeket a kiselejtezett iratokat bélyeggyűjtés 
érdekében átvizsgálhassák. Ezért ezek jórésze megsemmisül, a nagy 
példányszámú bélyegek is. Ennek ellenére a táblázatból látható, hogy egyes 
címletek sokkal ritkábbak, mint ahogy az eddigi katalógusok ezeket értékelték. A  
készülő új katalógusban a legnagyobb nehézségek egyike a helyes árarányok 
kialakítása lesz, így a következő címletek árát javaslom feltétlen módosítani. A  
794/1 és a 791/11 darabszáma közel azonos és igen kevés. Mindkét változat közel 
azonos és magasabb árat érdemek
A  797 számú 100 Ft-os címlet gyakori és magas a katalógus értéke a többihez 
képest
Az A:800 számú 3 Ft-os bélyeg szintén ritka, magasabb ár szükséges.
Az A:806 számú 50 Ft-os bélyeg is kevés számban fordul elő.
A  B:803/1 (közeli számú 10 Ft-os) nagy ritkaság, komoly katalógus árat érdemek 
A z A:812 számú 200 Ft-os bélyeg szintén ritka, érdekes módon ennek a címletnek 
a katalógus ára is magas és helyes. A fenti ritkán előforduló címlet katalógus ár 
megállapításához ez az ár kiindulópont lehet
Ideális az lenne , ha minden okmánybélyeg gyűjtő elkészítené legalább a 
darbszámot illetően gyűjteménye feldolgozását és azt közzé is tenné. Erre 
azonban nemigen lehet számítani. Marad tehát a 10-15 fős lelkes mag, de ez sem 
kevés, tehát megközelíthetjük a ténylegesen meglévő darabszámokat

Karcag, 2004. január 13.
Fodor István
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Kiegészítő statisztikai adatok az Okmánybélyeg 200374 számában megjelent 
az 1957-59 évi kiadású bélyegekhez

1957. évi I. kiadás,fog: 12 54:11 '/a, fekvő vízjel ___________________________
MP1K

sz.
címlet kát. ár Vadász db Fodor db Megjegyzések

788 1 Ft 5 Ft 502 172 ebből 5 db talán vastag szám
789 2 Ft 5 Ft 1205 244 ebből 5 db talán vékony szám
790 3 Ft 5 Ft 152 189
791 5 Ft 5 Ft 380 374
792 6 Ft 10 Ft 26 144
793/1 10 Ft 40 Ft 114 583 indokolatlan a két típus közötti árkülönbség
793/11 10 Ft 5 Ft 1 246
794/1 15 Ft 50 Ft 25 35 mindkét típusú 15 Ft-os ritka
794/11 15 Ft 20 Ft 1 41 magasabb ár indokolt
795/1 20 Ft j 3 368 ebből talán 4-5 db 11-es típus
795/11 20 Ft 10 Ft - -

796 50 Ft 30 Ft - 145
797 100 Ft 50 Ft 3 544 ez igen gyakori címlet

1959. évi (évszám 1957) kiadás, fog: 12 Viü\ 'A, A: fekvő vízjel, B: álló vízjel, C: vízjel nélkül
A: 798 I Ft 15 Ft 497 49

799 2 Ft 15 Ft 1277 34
800 3 Ft 15 Ft 14 19 nagyon alacsonyra értékelt címlet
801 5 Ft 15 Ft 236 23
802 6 Ft 100 Ft 37 24 ez is igen ritka címlet

803/1 10 Ft Í5Ft 264 9
803/II 10 Ft 15 Ft 517 26
804/11 15 Ft 30 Ft 152 23

805 20 Ft 50 Ft 158 23
806 50 Ft 80 Ft 53 26
807 100 Ft 100 Ft 82 49

B: 798 1 Ft 30 Ft - 78
2 Ft 10 Ft 70 295
3 Ft 40 Ft 4 95
5 Ft 10 Ft 47 128
6 Ft 80 Ft 18 45

10 Ft ? 15 Ft 1! 3 - /közeli számi ez nagy ritkaság
10 Ft ? 15 Ft 336 982 /közeli szám/
15 Ft - - -

20 Ft 20 Ft 175 293 /közeli szám/
50 Ft 60 Ft 739 290

100 Ft 80 Ft 156 477
C: 798 1 Ft 10 Ft - 17

2 Ft 10 Ft - 165
3 Ft 70 Ft 1 -

5 Ft 10 Ft 63 87
6 Ft - - -

10 Ft ? 10 Ft - /közeli szám/1 db vízjel nélkülinek látszik ?
10 Ft ? 10 Ft 40 401 /közeli szám/
15 Ft - -

20 Ft 20 Ft 116 233
50 Ft - -

100 Ft - -

MPIK
sz.

címlet Kát. ár Vadász db Fodor db Megjegyzések
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1959. év (III. kiadás) kiegészítő értékek (évszám 1957) Fog:12 lA: 11 'A, álló vízjel
M P IK

sz.
c ím le t K át. ár V adász  db F o d o r db M eg jeg y zések

808 30 Ft 30 Ft 54 65

809 2 0 0  Ft 80 F t 168 289

1959 dec. (évszám 1959) Fog: 12 14:11 ‘A , A : fekvő, B: álló vízjel__________________________
A : 8 1 0 10  F t 1 5 0  F t 1 71 II. t íp u s ú  m in d e n  d a ra b

811 3 0  F t 1 0 0  F t 4 2 1 9 8

8 1 2 2 0 0  F t 1 0 0 0  F t 3 8 e z  a  c ím le t  ig e n  r i tk a

8 1 3 5 0 0  F t 5 0 0  F t 17 25

B : 811 3 0  F t 3 0  F t 81 3 3 5

8 1 2 2 0 0  F t 1 0 0  F t 25 123

8 1 3 5 0 0  F t 5 0 0  F t 6 4 6 9

Fodor István

Az uj katalógus |es kizárólag ezért)koitsegeihez ide 
mellékelek egy £500. chequet.mint ajándékot es reme'lem ez 
részben előre viszi majd a  m unkát es a  kiadást.

Az uj evhez BÚÉK es jó egeszseget kívánva,maradok 
Baráti üdvözlettel,

V.  i
£  &d<Leu-.

k a *  ■&., U d ^ -

U C D P
1 l t  1 1 } \  y A '  ww.hnhe.eu-iik
HOI.BORN C1RCIIS BRANCH 
31 IIOLBORN LONDON EC1N 2I1R 
TEL 08457 70 70 70

PAY 1

íA 'V '£  / i W
_________1

A
/C

P

Tfl HSW* !»•«* [•*

10103,>

4 0 - 0 3 - 2 8

, ^  . 1 0 3 7 5 6  7 0 7 1 4 3 1 3
DATE /C ¥_________

£5G ű-pv

O S RYAN 
MERIDIÁN

w a 7 sfeti* i,a» ‘0  3 ;S i :  70  7 11. 3 ^3«*

 

  

SzK
Gary Ryan az eddigi előzmények ismeretében ITT szükségesnek tartotta zárójelben külön megjegyezni, hogy adományát kifejezetten csak az új katalógus készítésre és nem a szakosztály támogatásra  szánta!
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T itk á r i t á j é k o z t a tó

A Szakosztály titkárának címe és elérési lehetőségei a kővetkezők:
Levelezési cím: Gulyás László MTA KK 

1525 Budapest, Pf. 17.
Telefon napközben, csak ha fontos: 325-7933/578 

Fax, csak ha fontos: 325-7892* egyébként: 269-0620 

A címzést kérem pontosan betartani, hogy valóban eljussanak leveleik hozzám!

Elektronikus címem a nap 24 órájában rendelkezésre áll: gula@ chemres.hu amelyet 
számítógépes hálózati kapcsolattal rendelkezők érhetnek el.

Tisztelettel kérem tagtársainkat, hogy csak a megadott címet és elérési lehetőséget használják!

Fontosabb közérdekű híreink:

-Kérünk mindenkit, ha adataiban bármilyen változás történne, írják meg a titkárnak minél előbb, 
hogy a lapterjesztés zavartalan legyen. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az újság 
kézbesítésével kapcsolatban bármiféle észrevételük adódna
-Kiséijék figyelemmel a Bélyegvilágban, a Szövetség lapjában a bélyegkiállításokra vonatkozó 
híreket, információkat! Kéijük tekintsék meg, látogassák a filatelista eseményeket! A Szövetség 
nehezedő anyagi helyzetére tekintettel azzal is segítenek, ha az immár csak a Szövetség hivatalos 
lapját, a BÉLYEGVILAG-ot rendszeresen megvásárolják!
-A MABÉOSZ saját honlapja is elkészült, így a szakosztályi honlapunk már innen is nyitott a 
nagyvilágra, az érdeklődők a http://www.mavinformatika.hu/mabeosz/ címen tekinthetik meg a 
Szövetség legújabb információit.
Remélem lapunk Szerkesztőbizottságát megörvendeztetik szakmai írásaikkal, beszámolóikkal és 
észrevételeikkel, amelyeket közölve széles nyilvánosságunk elé tárhatunk! A lap szerkesztéséhez 
nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük!

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAFITT) 
felhívása Szakosztályunk tagsága részére:

2004, június 4-6 között a Magyar Tudományos Akadémia Várban lévő kongreszusi termében kerül 
megrendezésre a MAFITT soronkövetkező Világtalálkozója Szalonkiállítás és Szimpózium 
keretében. A kiállítás szeretne keresztmetszetet adni a hazai filatélia helyzetéről, posta- és 
illetékbélyegeinkről. Ez utóbbi kiemelt szerepben tárná a résztvevők elé 150 éves illetékbélyeg 
történelmünk jeles lapjait. Ehhez minden, Szakosztályunkat érintő feladatához várjuk tagjaink 
jelentkezését: kiállítási, előadási szándékát, rendezői és egyéb segítségét. Ehhez kéijük, hogy’ 
mielőbb jelezzék a szakosztály vezetőségének szándékukat! Reméljük, hogy ennek a 
rendezvénynek a sikeréhez csak látogatóként hozzájárulok is minél többen megtisztelik 
jelenlétükkel rendezvényeinket! A kiállítani szándékozott gyűjtemények elsősorban a bemutatás és a 
minél szélesebb körű ismeretteijesztés célját szolgálja, így ennek fényében szeretnénk, ha akár egy 
keretnyi, de fontosnak és bemutatásra érdemesnek ítélt anyagukkal is jelentkezzenek. A MAFITT 
elnöksége és tagjai minden segítséget, támogatást és információt megadnak, hiszen közös 
elhatározott célunk az, hogy minél szélesebb körben és teljes keresztmetszetében megtekinthessék 
ennek a fontos rendezvénynek a látogatói gyűjtői munkánk legszebb eredményeit.

A MAFITT elnöksége

SzK
A Mafitt nem a MABÉOSZ! Ezért nevét, ami nem betű- hanem mozaikszó, az MTA helyesírási szabályzatának ajánlása szerint nem csupa nagybetűvel, hanem csak nagybetűvel kezdve írja.
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Az Óceán túlpartjáról érkezett:

„A Guide to U.S. Revenues”
Bemutatónk egészét az egyesült államokbeli Stamp Collector (Bélyeggyűjtő) című folyóirat 

okmánybélyegekkel foglalkozó különsorozaurnák (címe. A Guide to U.S. Revenues; Kalauz 
az amerikai okmány bélyegekhez) szenteljük £ sorozat első lapszámát ismertetve próbálunk 
betekintést nyújtani az amerikai fi latéi i a sajtóorgánumainak jellemzőibe.

A kiadvány Rónáid E. Lesher szövegén alapul; a szerző a matematikai tudományok doktora 
és fllatéliai szakíró. A bevezető szöveg értelmében a szerző elméleti és gyakorlati 
alapvetéseket kíván nyújtani az okmánybélyegekröl mindazoknak, akik általában 
bélyeggyűjtéssel foglalkoznak, akár csupán a szórakozás szintjén is. Segítve azonban az 
okmánybélyegek felismerését segítjük azok gyűjtésének megszeretését is -  állíthatná Lesher, 
aki így tanulmányát, az alapismereték közlésén túl, egyfajta kedvcsinálásnak is szánja. Az 
első lapszám tehát egy öt fejezetet magába foglaló tanulmány képét ölti fel, amelynek utolsó 
szakasza egy illusztrált kislexikont is közöl a témában. Lesher ismertetése során egyedül az 
amerikai okmánybélyegek bemutatására vállalkozott -  ám meglehet, számunkra éppen ezáltal 
válik e kiadvány igazán érdekessé.

A szerző a „kedvcsinálást1' néhány amerikai bélyegritkaság bemutatásával kezdi. £  
prezentációból mind érdekesség, mind jelentőség tekintetében kiemelkedik a három 1-lcl irt 
„dollár” szó esete, egy 1941-es borzáijegy-sorozaton:

A ritkaság ismertetését Lesher nagy kutatói háttérrel, ám mégis világos, könnyed 
fogalmazással végzi el; az elmondottakat mindvégig illusztrációkkal támasztja alá. A történet 
csattanójaként ugyanennek a sorozatnak egy másik ritka, rejtélyesen hibás variácóját közli:

SzK
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A cikk második szakasza az okmánybélyeg fogalmát hivatott definiálni, az eddig 
bemutatottak és egyéb, újabb példák segítségévek A szerző megpróbálja az általa ismert 
összes típusú okmánybélyegeket érinteni egy-egy mondattal és akár illusztrációval is, a 
cigarettahüvely-adój egytől egészen a hajóbérlés! okmány bélyegekig Mindeközben lépésről 
lépésre folytatja két ágon futó gondolatmenetét, újabb és újabb kiteijesztési lehetőségekkel 
gazdagítva alapdefinícióját. A három oldalt felölelő fejezet azonban csak nagyon röviden 
foglalkozik az amerikai okmánybélyegek történetével; ez vélhetően Lesher a bevezetőben 
közölt alapszándékaiból következik

A harmadik, legterjedelmesebb fejezet az okmánybélyeggyüjtés mikéntjéről számol be. 
Külön alszakasz foglalkozik a speciális gyűjtési stratégiákkal és körükkel; a szerző éppúgy 
felvilágosítást nyújt az egy specifikus bélyeg után való kutatásról, mint az egész sorozatok 
összeállításának szépségeiről. Mindeközben választott területét egyként jellemzi életmódként 
és tudományként, ahol az aprólékos vizsgálódás mind esztétikai, mind intellektuális élvezetek 
forrásaként szolgálhat. Az első szakaszokra építve Lesher egyre inkább eltávolodik az 
ismerettel]esztői jellegtől; cikke itt már komolyabb szakszövegnek számít, bízva abban, hogy 
az olvasó az eddigiek során elsajátította az alapvető és nélkülözhetetlen fogalmakat. A 
lapszám bibliográfiával és a már említett képes kislexikonnal zárul, amelyben inkább az 
amerikai okmánybélyegek típusainak ismertetésére, mintsem a szakkifejezések 
újratisztázásáTa kerül sor.

A kiadvány maga igényes és tetszetős. A szöveg jól elrendezett, áttekinthető; a szövegképbe 
megfelelően illeszkednek mind az illusztrációk, mind a hirdetések, amelyek magához a 
szővegtartalomhoz is kapcsolódnak -  általában okmánybélyegeket kínálnak eladásra. 
Bármennyire is csupán az ismeretteijesztésre és a kedvcsinálásra törekedjék Lesher, 
szövegében a pontosság nem esik áldozatául e szándékoknak, ezért úgy a lapszám, mint a 
sorozat egésze joggal tarthat igényt a kezdők és haladók érdeklődésére.

A bemutatóért külön köszönet illeti 
Róbert B. Morgan gyűjtőtársunkat 
és Gulyás Péter-t a recenzió elkészítéséért
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Befizetések az Okmány bélyeg Gyűjtök Szakosztályának 
részére az OTP-nél vezetett:11773487-60867106 szl.ra

1. Visnyovszki Gábor 5000 Ft
2 . Gidófalvi Lajos 1000 Ft
3. Kerekes Gyula 1000 Ft
4 . Ihász Zoltán 5000 Ft
5. Szabó Jenő 5000 Ft
6 . Nagy József 1000 Ft
7 . Burján Andor 5000 Ft
8 . Kocsis József 1000 Ft
9 . Kiss Kálmán 1500 Ft
10 .Sánta Mihály 1000 Ft
11 .Nyögér Zoltán 3000 Fi
12 .Kernács György 7000 Ft
13.■Kerpner László 5000 Ft
14 .Leitold László 5000 Ft
15 .Tóth Gábor 3000 Ft
16 .Juhász Sándor 2000 t.
17 . Kor.cz Antal 1000 Ft
18 •Tóth Kálmán 10.000 Ft
19 •Szabó Sándor 5000 Ft
20 .Jakab Sándor 500 Ft
21 ..Földházi Sándor 2000 Ft
22 . Ri11 Attila 4000 Ft
23 .Bajai Éremtani Eg y • 10,000 F:

- Becherer Károly
- Hernádi Tibor

24 ,.Nyőgér Zoltán/is m !/ 10.000 Ft
25 .Bélyeggyűjtő Kör *

Veszprém 10.000 Ft
-Huiber Sándor
-Leitold László

26 .Dalmadi Sándor 10.000 Ft
27,.Racskö Pál 2000 Ft
2 e ,.Kölbli József 2000 Ft
29,.Kiss Kálmán/ism! / 1600 Ft
30,.Serényi Péter 10.000 Ft

/Titkárunknak.kü lön !/
31 ,■Ihász Zoltán 5000 Ft
32,.Székely László 5000 Ft
33 ,.Szabó Jenő/ism!/ 5000 Ft
34 ..Juhász Sándor/is m !/ 6000 Ft
35 ,■Tárcsái Erzsébet 5000 ft
36 ,■Jakab Sándor/ism !/ 1000 Ft
37 ,■Békési György 5000 Ft
38.■Dr.Csók Imre 3000 Ft
39,,Kike János 1000 Ft
40,.Cornides Sándor 15.000 Ft
41 ,, Dr.Simái Attila 3000 Ft
42 ,■Simái Barna 1000 Ft
43,■Lente István és Ne j«: 2000 Ft
44 ., Váczí Józsefné 1000 Ft
45.■Magassy Gyula 5000 Ft
46 ,■Kocsis József 2000 Ft
47 ,■Konez Antal/ism! / 2000 Ft
48 ,■Nagy József/ism! / 1500 Ft
4 9 ,•Farkas Zoltán 3000 Fi
6 0 .. Gary 5,Kyan 20.OOO Ft

Több kiadványunk megvásárlásá
val járult hozzá Közlönyünk 
kiadásához:
1. Tóth Kálmán
2. Jónás László
3. Szűcs Tamás
4. Kernács György
5. Dalmadi Sándor . e2 ért az

az előző névsorhoz soroljuk: 
mert nevük nem szerepel a lis-

51. Jónás Lás2 ló tán
52. Szűcs Tamás

A befizetők további felsorolása:
53. Burján Andor /kiadvl! / 40 .000
54. Racskő Pál /ism!/ 2 .000
55. Nagy József /ism!/ 1 ..000

A fenti számláról eddig négy 
esetben történt felhasználás:
1-.2003.03.21. 2003 Közgy: 9347Ft
2. 04.14. Fii. Tál. 21: 41366fc
3. 11.13. 2003/2-3. 37000ft
4. 12.09 2003/4 35700Ft

Az OTP.a számlavezetésért havon
ta 200 Ft-ot számol fel, így a 
számla egyenlege a felhasználás 
levonása után, 2004.01.23-án:

136.376 Ft

Számlakezelők:
Leitold László,
Burján Andor.

További tervezett felhasználások
5. 2004 Közgyűlés 10.000'
6. 2004/1 lapszám 40.000:
7. 2004/2 '• két sz.lap! 80.000:

Összesen: 130.000-
Bogyan tovább ??

A Világtalálkozó tervezett 
kiadványára már nincs fedezet! 
Bízunk a további támogatókban!!
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OKMANYBELYEG
A MABÉOSZ

OKMÁNY- és ILLETÉKBÉLYEG 
GYŰJTŐK SZAKOSZTÁLYÁNAK 

KÖZLÖNYE

Szakosztályunk ünnepli a másfélszázados évfordulót 
és köszönti a Világtalálkozó résztvevőit!



TARTALOM

Burján Andor 
Burján Andor 
Burján Andor 
Kern ács György 
Szűcs Károly 
Szűcs Károly 
Szűcs Károly

A I50évre emlékezve 3-6
A 2004-es Közgyűlésünkről 7
Tudósítás a HUN El LA -2004-ről,Veszprémből 8
3, Magyar Bélyeg-és Postatörténet! Találkozó 9-10
Támogatóink a Pénzügy Illatéi iái Kézikönyv készítésében 11 
Közgyűlési beszámoló kivonata betétlapl
Az okmánybélyeggyüjtők segítségét kérjük betétlap2

Ezt a lapszámot senki nem támogatta. Titkárunk sem, pedig az ö feladata lett volna a 
szerkesztés elvégzése. Több próbálkozásunk után sem volt elérhető, tehát a lap nem készült 
volna el A szakosztályi vezetés két tagja, kiegészülvén katalógusunk szerkesztőjével a 
huszonnegyedik órában összehozta- a szakcikkeket ezért nélkülöző - e lapszámunkat az ünnep 
okán.

Most minden tagunk láthatja és színesben olvashatja és ünnepelhet velünk itt a Budai 
Várban vagy odahaza. Ha a Tisztelt Olvasó szerkesztési hibát talál, azt tudja be annak, hogy 
ezt a lapszámot a kényszer szülte.

A fentiek miatt is a személyi konzekvenciák levonására javaslatot teszünk a következő 
lapszámunkban .

A lapzárta utolsó pillanatában érkezett az alábbi e-mail Szűcs Károly részére:
„I. Sajnos a közeljövőben Főleg magánéleti és fokozott munkahelyi elfoglaltságom miatt nem 
tudok részt venni a következő lapszám elkészítésében, amelyhez hozzájárul az is, hogy 
jelenleg nincs beérkezett és kiadható cikk a birtokomban. Nagy valószínűséggel a MAFITT 
Szalon előkészítő munkáiban sem tudok részt venni.
2. Fentiek indokolják, de a szerkesztőbizottsági határidők lejárta is arra késztet, hogy a titkári 
teendők alól is felmentésem kérjem, jelenlegi ismereteim szerint szeptember végéig, de ha ez 
így nem megoldható, akkor végleg, döntsön róla vezetőségünk.”

Ezentúl a közlendő cikkeket, információkat: 
Burján Andor, 8226 Alsóörs 
Csokonai u 34 
címre kérjük.
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A 150 évre emlékezve

Ma már talán köztudott, hogy Angliában Sir Rowland Hill javaslatát elfogadva, 1840. 
május 6-án került kiadásra a világ első bélyege. A két címletben kiadott bélyegek Viktória 
királynő arcképét ábrázolják, az 1 penny fekete, a 2 penny érték sötétkék színben készült. Hill 
előre gondolt a bélyeghamisítókra is, ezért a bélyegeket különleges, vízjeles papírosra 
nyomatta. A bélyegeket egymástól vágással választották el, a fogazógép már egy későbbi 
találmány.

Világviszonylatban is igen gyors ütemben jelentek meg a bélyegek az 1840-et követő 
10 évben.

Idősorrendben:
-1841 -1842-ben az Amerikai Egyesült Államokban, a magán postabélyegek,
-1843 júliusában Brazília bélyegei,
-1843 októberében Svájcban, a genfi kanton bélyegei,
-1849 januárjában a francia, júliusban a belga, novemberben abajor bélyegek következtek.

Közben, 1848-ban, világviszonylatban is az elsők közt lett volna a magyar bélyeg, ha 
Kossuth Lajos kormányát a szabadságharc a bélyegkiadásban meg nem akadályozta volna.

1850. június 1-én már Ausztria is kibocsátotta első levélbélyegeit és ennek dacára a 
fiskális természetű illetékek, díjak terén még nem történt változás.

Egy kicsit visszamenve az időben pár mondatot szenteljünk ezen fiskális természetű 
illetékek kezdeti lépéseire. A különféle kincstári illetékek és díjak hatósági elismerésének 
módja eleinte a külön nyugta, majd az ügy darabra történő rávezetés volt.

Később a fiskális szolgáltatások csoportokba lettek osztva súly, érték, méret és más 
szempontok alapján. Ekkor ezeket a lerovásokat egy, az értéket is feltüntető bélyegzéssel 
ismerték el, vagyis ezeket a bélyegzéseket a szolgáltatás teljesítése után ütötték rá az 
ügydarabra. A bélyegzésnek ezt a módját 1686. április 29-én Lípót császár vezette be. 
Háromféle érték létezett: 3; 15 és 60 krajcár.

VL Károly és Mária Terézia uralkodása alatt értékjelzés nélküli bélyegzés volt 
használatban, majd ismét bevezették az értékjelzés feltűntetését, most már négy értékkel.

Idővel ezeknek a bélyegzéseknek un, signeteknek használati területe, száma 
rohamosan nőtt I. Ferenc alatt 1803-ban már 3 kr.-tól Í00 frt.-ig terjedő 14 értéke volt. Ezen 
signetek használata kétféle volt, Erfüllungs- és Vorratsstempel.

A Vorratsstempelt előre benyomták az ívbe és bizonyos beadványok, jogügyletek csak 
ilyen papíron voltak érvényesek. Ez az irat bárki által beszerezhető volt.

Az ErfÜllungsstempelt már a kész okiratra nyomták, kinézésre ugyanolyan volt, mint a 
másiké, de mellette mindig ellenőrző bélyegzés is volt.

A szabadságharc szerencsétlen vége után mi magyarok is az osztrák köz és pénzügy- 
igazgatás alá kerültünk és a bélyeges papír használatára vonatkozó előírásokat 1850 augusztus 
2-án ránk is kiterjesztette a :

„CSÁSZÁRI NYÍLT PARANCS,
melly által Magyar-Horváth-, Tóthország számára a Tenger mellékkel együtt, s a 
Szerbvajdaság, temesi bánság, Erdély és a katonai határőrvidék számára a jogügyletek, 
irományok s hivatalos cselekményből fizetendő illetékek tárgyában ideiglenes törvény adatik 
ki, s az 1850-ki október 1-től kezdeve hatályba léptetik.” E birodalmi törvény 97 
paragrafusban foglalja össze az illetékekkel kapcsolatos szabályokat.

SzK
19



E kis kitérő után tehát a signettáktol vissza a postabélyegekhez.
Már 1848-ban báró Spiegefeld beadványt intézett a pénzügyminiszterhez, melyben 

hivatkozik Hill felfedezésére és javasolja ennek a bélyegnek az okirati alkalmazhatóságát. 
Több hasonló indítványt is benyújtottak, köztük voltak magyarok is: Hoffmann Ferenc Nyitra, 
Silberstein Ferenc Pest, Balog Kornél Győr,mégis 6 évet kellett várni az első 
okmánybélyegre.

1854, november 1-től Ausztriában és Magyarországon egy időben vezették be az 
előzőleg használt signetták helyett a felragasztható okmánybélyegeket a világon először!

Az első kiadáson a régi pénzegység jelei: C.M - conventionsmünze - volt feltüntetve, 
melynél 1 Forint óOKrajcárral volt egyenértékű. Ennél a kiadásnál a zöld színű alapnyomat 
egy természetes levél erezetét mutatta. A kör alakú kivágásban nagyon szép, címletenként 
más-más rajzú díszítéses rész közepén van az értékjelzés, alatta pedig a kétfejű császári sas. A 
kör alakú belső díszítés színe az I kr-nál narancs, a 2 kr-nál vörös, a többi értéknél pedig 
egységesen fekete.

A későbbi 1858. november 1-én kiadott bélyegeken az értékjelzés már az új pénznem, 
1 Ft = 100 krajcár szerint került a címletekre.

Az 1854-es kiadást most már gyorsabb tempóban követték a többi bélyegkiadások. A 
bélyegek rajza 1875-ig nem változott és ezek bennünket is érdekelnek, mert 1868-ig nálunk is 
ezek voltak forgalomban.

A kiegyezéssel kapcsolatos tárgyalások persze kitértek az Osztrák és Magyar 
pénzügyigazgatások szétválására és ennek keretében a bélyegkérdésre is.

A Magyar Állami Nyomda akkor még nem volt bélyegnyomásra berendezkedve, ezen 
úgy segítettek, hogy az Osztrák Államnyomda elvállalta a magyar bélyegek készítését is. Ott 
készültek az első 1868-as kiadás rajzai, kliséi, nyomása és egészen 1870-ig az Osztrák 
Államnyomda szállította a mi bélyegeinket is. Ekkorra annyira előrehaladt a Magyar 
Államnyomda berendezkedése, hogy hazahozták a bélyegnyomó lemezeket.

Az első itthon készült okmány bélyegek felismerhetők a nyersebb színű, csaknem 
mindig elmosódott alapnyomásról és a nagy fogazásról, mivel az osztrákok ránk sóztak 
egypár be nem vált 9, 9 í/2-es sorfogazó gépet.

Az okmánybélyeg irodalma persze sokkal szegényebb, mint a levélbélyegeké. A 
katalógusok sorát itt is egy magyar nyitja!

Perlep Antal magyar királyi pénzügyi tanácsos, aki a német nyelvterületen az első 
illetékbélyeg katalógust szerkesztette. A könyv í 879-ben a lipcsei SENF kiadónál jelent meg: 
„ Katalog dér Stempelmarken Aller Staaten” címmel. A mü 2 évvel később 1881-ben is 
megjelent és felölelte valamennyi ország illetékbélyegeit.

Kimondottan magyar mü a Levélbélyeg Gyűjtők Első Hazai Egyesülete kiadásában, 
1924-ben megjelent Köíbig Ferenc és Dr. Hollaender György által szerkesztett, A Magyar 
Okmány bélyegek című katalógusa. E katalógus 2. kiadása 1928-ban jelent meg.

Ezt követte 1966-ban a Kaptay Antal által összeállított, az előbbivel azonos című 
katalógusa, majd szerzőtársával^ Dr. Kiss Istvánnal közösen szerkesztett A Magyar Városi 
Illetékbélyegek című katalógus 1973-ban.

Ezeket a katalógusokat fejlesztette tovább Dr. Flóderer István. A posthumus mű 1991- 
ben jelent meg Gary S. Ryan jóvoltából 500 példányban, Magyar Okmány bélyegek 
Kézikönyve címmel három nyelven. Ma 2004-ben amikor a dr. Flóderer által szerkesztett 
katalógus 13. évében tartunk új katalóguson, helyesebben a korábbinak a megújításán 
fáradozunk.
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Ez a munka már 5 évvel korábban elkezdődött, de próbálkozásaink akkor nem jártak 
sikerrel!

A 13 év alatt Szakosztályunk tagjai részéről, annak lapjában, az Okmány és 
Illetékbélyeg Gyűjtők Közlönyében több száz, a korábbi katalógust helyesbítő kiegészítő 
észrevétel született a Katalógus Pótlás címszó alatt, melyet tagjaink észre vételeztek és adtak 
közre a lapban,

E nagy munkát, kb. I éve kezdte meg a 8-10 főből ál ló szerkesztő bizottság és most ott 
tartunk, hogy a Pénzügy fi latéi tai Kézikönyv című munka szerkesztői példányát be tudjuk 
mutatni a 2004 június 4-6 között megrendezendő III. Magyar Bélyeg-és Postatörténeti 
Világtalálkozón, melyet a MAFITT szervez, a világ első felragasztható okmánybélycgénck 
150.-ik évfordulója alkalmából, Ennél jobb időzítés e mű bemutatására soha nem kívánkozott, 
mint most!

Aki belelapoz ebbe a munkába, már az első oldalon, azt észleli, hogy a 8-10 főből álló 
szerkesztői stáb erősen lecsökkent. Ünneprontás lenne ez ma részemről, ha a miértjének 
taglalásába kezdenék. Ezt kifejtettem még 2003 őszén abban a „Kisebbségi véleményben” 
amit akkor ez a kezdő, mondjuk úgy 11 kapott tőlem és sajnos nekem lett igazam!

Az előző katalógus megjelenése óta 13 év alatt szakosztályunk tagjaitól több szász 
észrevétel, információ érkezett, amelyeket remélem sikeresen be is szerkesztettünk ebbe az új 
kézikönyvbe. A Folyóiratcikkek címszó alatt, több mint 10 oldalon soroljuk fel szerzőtársaink 
neveit és cikkeit és köszönjük ezt a figyelmet felhívó, segítő, támogató munkát, ami végül is 
megjelent most már összefoglalva a Pénzügy fi I átél i a i Kézikönyv, még korántsem kész 
kiállított példányaiban.

Pár sorban írok még a Bélyeggyűjtő Egyesületekről, ahol fellelhetők az első 
okmánybélyeggyűjtéssel kapcsolatos információk és ezen egyesületek által szervezett 
bé ly egk i á 11 í t ások r ól.

A teljesség igénye nélkül, csak azokat az információkat közlöm, melyek valamilyen 
szinten köthetők az okmánybélyeg területhez.

Az Egyesületekről:
-1884. április 27-én alakult a Levélbélyeggyűjtők Első Hazai Egyesülete (LEHE)
-1895 tavaszán Karánsebesen alakult egy bélyeggyűjtő egyesület. E város környékén a feltárt 
barnaszén bányák ipari gócpontja lett a helyiség, mely II. József óta a Szörényi határvidék 
székhelye volt, s mint ilyen a Németországból ide szerződött mérnökök, technikusok és 
művezetők között sok volt a bélyeggyűjtő, így egy Németországban működő egyesület 
karánsebesi osztályaként kezdték a munkát. Ez az egyesület jó ideig a déí-magyarorszagi 
bélyeggyűjtők centruma volt.

Nem csak szakmai múltam mondatja ezt velem, de ebből látható az is, hogy a bélyeg 
térhódítása honnan és hogyan jött és terjedt hozzánk a nagyobb fílatéliai múlttal rendelkező 
Németországból. A másik ok, amiért Karánsebest megemlítem, mert e város 1912-ben kiadott 
városi okmánybélyeg sorát, a most készülő katalógusunkban tudtuk, - kiadása után 87 évvel!’ 
- bővíteni egy eddig ismeretlen szín változattal, melyből jelen ismereteink szerint csak 2 
példány ismeretes, - és azok is okmányon! - ezért is adtunk e 6.2.25. l.f. sorszámú bélyegnek 
RR jelzést!

Az időben tovább, sorra alakultak a bélyeggyűjtő egyesületek - 1922-ig további 13 -, 
amikor is végre, megalakult, az ezeket Összefogó, Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek 
Országos Szövetsége.

Az alakuló Közgyűlést, az akkor még Vejtei előnevel használó Kölbig Ferenc, mint a 
szervezőbizottság elnöke nyitotta meg és ő lett a szervezet első alelnöke.
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Az 1925-ben alakult Miskolci Bélyeggyűjtők Egyesületének titkára volt Kállai Géza, 
akinek nevét még az okmány bélyegeket bemutató kiállításoknál említeni fogom.

A kiállításokról:

Az első bélyegkiállítást, megalakulása után két évvel, 1886. január 27-én a LEHE rendezte.
Az ismert német filatelista, Theodor Haas szerint világviszonylatban ez volt a kilencedik!

- 1909. március 7-14 között tartották az Első Magyar Országos Kiállítást az
Ipamüvészeti Múzeumban, ahol a felsorolás szerint a harmadik kiállítási csoportban 
kapott helyet az „Okmány-reklám stb. bélyegei és a hamisítványok.” Szerintem itt 
mutattak be először okmánybélyegeket, mégpedig a híres Popovics Mirko 
gyűjteményéből a Lombard-Velence okmánybélyegeket!
1929. december 7-8.-án tartották a VI. Magyar Bélyeggyűjtő Napot. Ezen Szabó 
Antal szerepelt okmánybélyegekkel.
A Filatéliai Kurír 1931. évi számából ismertek szerint, a II. Filprok kiállításon az 
okmány bélyegek csoportjában állított ki:

-Kölbig Ferenc, próbanyomatokat,
-Dr. Hollaender György pedig Budapest Székesfőváros okmány bélyegeit. 
Hollaender állított még ki a IV. Filprok kiállításon is, ahol is aranyozott érmet 
kapott!

A III. Országos Magyar Bélyegkiállításon, 1938-ban Kállai Géza, - aki mint már 
írtam korábban, a miskolci egyesület titkára volt, - mutatta be Miskolc város 
okmány és alkalmi bélyegeit és a Budapest Székesfővárosi Elektromos Müvek 
ezüstérmét kapta.
Gyűjteményemben relikviaként őrzöm Flóderer Pista bácsi Emléklapját, amit 1983- 
ban kapott az Alumínium Napjainkban című kiállításon!
Az elhunytak közül meg kell említenem a Szakosztályunk elnökeiként is tisztelt 
nagymúltú elődeimet, Surányi Lászlót és Szép Endrét, akik jelentős gyűjteményi 
anyaggal rendelkeztek és azt kiállításokon Is bemutatták.

Szakosztályunk mai tagjai közül, ha én jól tudom, öt nevet tudok felsorolni: Nagy 
József, Zentai János, Kernács György, Szűcs Károly és jómagam, akik jelentős eredményeket 
értünk el úgy belföldi, mint külföldi béíycgkiállításokon az okmánybélyeg témakörében.

Talán azért is ez az előbbi névsor, mert még igen sok értékes gyűjteményről tudunk, 
de a megmérettetést megelőző fáradtságos munkát sokan nem vállalják, pedig egy rangos 
díjkiosztó sikeréből erőt is lehet meríteni a további munkához.

Burján Andor 
Szakosztályi elnök
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Közgyűlési beszámoló kivonata 
a Pénzügyfüatéliai kézikönyv készítéséről

Akik jelen voltak, valószínűleg emlékeznek arra, hogy két éve ugyanezen a fórumon 
vállalkoztam az akkor még „Új katalógusként” hívott, azóta Pénzügyfilatéliai 
Kézikönyv nevet kapott könyvünk gyakorlatilag kátyúba jutott szekerének 
egyenesbe hozására.

Az első évem a szakirodalom összegyűjtésével, majd a munka koncepcionális 
kereteinek, és egyes fejezetek mintajellegű kidolgozásának megkezdésével telt. Ezt a 
munkát a közgyűlésnek tett ígéretemre gondolva gyakorlatilag még egyedül 
végeztem és vártam a további segítők bekapcsolódását. Levélben felvettem a 
kapcsolatot Gary Ryannel, akik hasznos útmutatásokkal és hasznos fi latéi iái irodalmi 
anyagokkal volt segítségemre. További nagy segítséget jelentett, hogy a létrejött 
anyagot a magyar okmány bélyeggyűjtők MA FITT-tál közösen szervezett tavaly 
márciusi találkozóján, Zircen bemutathattam, és azt egy késő éjszakába nyúló tartó 
vita során értékeltük, kijelölve a további tennivalókat.

Ennek nyomán 2003 májusától rendszeresen találkoztunk a korábban már felállított 
szerkesztőbizottság tagjaival, előbb havi egy, majd ez évtől már havi két 
alkalommal. A munkába kézirataikkal bekapcsolódó szerzőtársak segítségével 
fokozatosan kialakult a mű mai, véglegesnek tekinthető formája és tartalmi kerete. 
Készen van a végleges anyag több mint fele, és jó esélyünk van, hogy júniusra be 
tudjuk mutatni kéziratban a mü mintegy 2/3-át, amit az ezt következő egy, maximum 
két év alatt szeretnénk véglegesíteni.

A koncepció kialakult, a megállapodtunk az alábbi témákban: a számozás, 
kiadásokba sorolás, a tárgyalandó területek, értékelés, ritkaságok kezelése, jelölése, 
kiviteli forma (színes). Létrejött egy munkaképes szerzői csapat, melynek tagjai. 
Burján Andor, Kernács Györgyt Székely László, Szűcs Károly és Vadász József. 
Ezen felül különféle formákban még sokan mások is támogatják munkánkat.

Miben lehet segíteni? Pénz a színes megjelentetéshez. Információk, bélyegképek, 
hiánylisták, ellenőrizhető (!) statisztikai táblázatok, szövegírás vállalása, e-mail és 
mobil elérhetőségek, postacímek megadása, betekintési lehetőséghez 
gyűjteményekbe. Javaslatok alul és felülértékelt bélyegek árának megváltoztatására.

Szűcs Károly
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A 2004-es Közgyűlésről

Közgyűlésünket több mint 30 tagunk tisztelte meg jelenlétével.
Nem tette ezt a MABÉOSZ vezetése, mert részükről senki - csak pár perces 

jelenlétével - sem tisztelte meg a Szakosztály Közgyűlését, holott mi 2002-ben a legjobb 
Szakosztály vándordíját is elnyertük.

A mentség, ha van erre, talán az lehet, hogy egy időben e napon más rendezvény is 
volt a székházban, de gondolom az ottani szünetet fel lehetett volna használni egy 
villámlátogatásra.

Megérdemelte volna ezt a több mint 30 fő. Leitold László kimentette magát külföldi 
útja miatt előre, de Ő nekünk rendes tagunk.

Az elnöki megnyitó után ismertettem röviden azt a levelet, melyet Gary S. Ryan 
Úrnak írtam, aminek eredménye lett az a csekk, ami az előző lapszámban már található volt, 
de szövegét úgy látszik titkárunk, - ha kivonatosan is- nem tartotta érdemesnek közzé tenni.

A titkári beszámoló után Szűcs Károly adott információt a Kézikönyv szerkesztésével 
kapcsolatos dolgok állásáról, Kernács György pedig a III. Magyar Bélyeg- és Postatörténeti 
Világtalálkozó szervezési feladatairól, amin mi 40 keretoldalon kívánjuk bemutatni az 
okmánybélyeget születésétől napjainkig.

A Közgyűlés döntött a Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
Javaslatomra ezentúl a Szakosztályi tisztségviselők a következők:
elnök, elnökhelyettes és a titkár. A lapszám megjelenését is megváltoztatta a Közgyűlés - 
szintén javaslatomra hogy negyedévenként egy kiadás legyen kötelező, de egyik lehet 
kisebb lapszámú és esetleg színes borító nélküli is. így nincs féléves szünet a vezetés és a 
tagság között, ami szerintem méltánytalan volt eddig is a tagsággal szemben.

A vitát a végére hagytam, mert nem a Közgyűlésen kellett volna ezt elővezetni annak 
a pár embernek, akik sértve érezték magukat amiatt, hogy a készülő katalógusban nevük 
kisebb betűvel szerepel, mint a szerkesztő neve.

Titkárunk, aki a Közgyűlést levezette, sajnos engedte ezt a parttalan vitát, talán nem is 
véletlenül! Visnyovszki Gábor volt az, aki tekintélyével leszerelte ezt a hangoskodó stábot és 
kérte őket, hogy itt a lehetőség agyondicsért gyűjteményük bemutatására a MAFITT Szalon 
júniusi rendezvényén.

A Kézikönyvben a szerzők között nevük már nem található - beleolvadt az üres 
papírba -, mert a szerkesztői stábot sem méltatták arra, hogy papírra vessék azt, amit korábban 
felvállaltak. ígérgető e-mailekkel meg tele a padlás.

Azt hiszem ezzel mindent meg is magyaráztam!
Sok szakosztályi tagunk is méltánytalannak és nem idevalónak tartotta ezt a vitát és 

ennek hangot is adtak.
Ezután már a cserebere folyt, ami már a régi mederben zajlott, engem csak ez 

emlékeztetett a régi közgyűlésekre, a többit, mint provokálóit is, el kell felejteni. Pár címet, 
telefonszámot én legalábbis kitöröltem a manager kalkulátorom memóriájából. Ezzel a 
maradó címlistám értékaránya csak nőtt!

A Szakosztály Elnöke

SzK
25



Tudósítás a Hunfila 2004-ről, Veszprémből

A Hunfila 2004 és a XIII. Temafila házigazdája most a Királynék Városa, Veszprém 
volt. A kiállítás egy napja volt a 77. Bélyegnap. A Nemzetközi Bélyegkiállításnak a 
Veszprémi Egyetem reprezentatív aulája adott otthont, ahol elhelyezték a 483 keretoldalnyi 
kiállítási anyagot.

A május 7-től 10-ig tartó kiállításon alkalmi postahivatal is működött.
A kiállítás ünnepi megnyitóján a város polgármestere Dióssy László köszöntőjében 

elmondta, hogy e Nemzetközi Bélyegkiállítás a Gizella Napok történetének kiemelkedő 
eseménye lesz és minden érdeklődő számára maradandó élménnyé válik.

E városban volt a szálláshelye Boldog Gizellának, Szent István hitvesének és az őt 
követő magyar királynéknak - innen a Királynék Városa megtisztelő cím - és ezt ünnepli a 
város immár 12. alkalommal nagyon gazdag kulturális programokkal a Gizella Napokon.

E rövid egy oldalon nem tudom bemutatni azt az igen gazdag kiállítási anyagot, ami itt 
látható volt, csupán Közlönyünkben a minket érintő okmánybélyeges részt, szakosztályi 
tagjaink anyagait tudom felsorolni.

Öt keretoldalon állított ki dr. Berke Imre gyüjtőtársunk az Okmány- és Illetékbélyeg 
Osztályban. Témájának címe: Illetékbélyegek felhasználása postai válaszlapon és első 
kiállítóként a zsűri ezüst díjjal jutalmazta, Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez, ezzel O 
tovább növelte azt a sort, amiről első cikkem végén írtam. Azt várjuk tőle, hogy lépkedjen 
tovább a dobogón és mutasson példát tagjainknak.

Nagy József gyüjtőtársunk is indult az irodalmi osztályban a Szent Jobb a Filatéliában 
c. könyvével és szintén ezüstéremmel jutalmazták. A gratuláció neki is jár, de Ő már nem 
„Első hálózó”, tőle már megszoktuk.

Alelnökünk Kernács György a Postai Díjjegyes osztályban mutatta be Magyar 
Dijjegyesek 1871-1900 című anyagát és vitrinét egy újabb aranyéremmel gazdagította és egy 
tiszteletdíjjal.

Versenyen kívül még én is bemutattam egy keretoldalon Veszprém és környéke az 
alkalmibélyegek világában című anyagomat azzal a céllal, hogy bizonyítsam azt, hogy a 
veszprémi filatélia is 77 éves, - tehát nem 1952-től számolunk- vagyis egyidős a Bélyegnap 
sorszámával.

Bemutattam azt a Hungária rajzos bélyegképet, ami alkalmi bélyege volt az 1927-ben 
Veszprémben megrendezett Ifjúsági Bélyegkiáilításnak és megnyitójában a város 
polgármestere rámutatván a tablóra ezzel dicsekedett el mindenkinek, mondván, hogy...” 
nekünk is van egy kék Mauriciusunk, de még vörös is van ám...”, mert e két alkalmibélyeg a 
város zászlajának kék-vörös színét jelenítette meg. A postabélyegekhez való kötődése pedig a 
Bélyegvilág 2004 áprilisi számában olvasható.

Dicséret illeti a Mabéosz munkásait, - élükön Ürmös Lóránttal - mert igen rövid 
idő állt rendelkezésükre a korábbi bontástól a megnyitásig. Az érem pedig tényleg szép 
és dekoratív, amit az ott kiállítók kaptak. Kivitelezője Szabó Géza ötvösmester, készült 
az Éremverdében Szegeden!

Burján Andor, a Veszprém Városi Bélyeggyűjtő Kör tagja
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3. Magyar Bélyeg és Postatörténeti Világtalálkozó-2004
4. Filatéliai Szalon és Szimpózium

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, L Országház u. 28.
(megközelíthető a Szentháromság tértől a Bécsi kapu felé, vagy a Bécsi kaputól a 
Magdolna torony felé. A Vár busz a Moszkva-, térről indul, a harmadik megállónál 
kell leszallni (a Bécsi kaputér utáni első megállónál).

PROGRAM
Június 4 10 óra: ünnepi megnyitó, a kiállítás bemutatása, majd állófogadás
péntek 11 óra: a kiállítás megnyitása a közönség számára

15 óra: ünnepi kerékasztal-közgyűlés a Jakobinus-teremben 
16.30: székfoglaló előadás (Paul de Leeuw van Weenen- NL)
17.15: székfoglaló előadás (Marcel de Jong-NL)
18.00: előadás (Cserni György-R)

Június 5. 150 É V E S A Z  ELSŐ  EELRA GASZTHA TÓ O KM ÁNYBÉL YEG
Szombat A Mabéosz okmánybélyeg-gyüjtő szakosztályának napja, jubileumi 

kiállítással egybekötve! (A tagság részvételére feltétlen számítunk.)
10 óra: a tervezett új katalógus ismertetése (Szűcs Károly)
11 óra: Novoiny Erzsébet (Állami Nyomda Rt) előadása:

Az első okmány bélyegek gyártása 
Kh. 12 órakor okmánybélyeges kerekasztal\ cserelehetőség a 

Jakobinus teremben, esetleg kisárverés az emeleti teremben 
15. óra: előadás (dr. Homonnay Géza: Számítógépes gyűjtemény 

kezelés egy 1867-es bélyeggyüjtemény tükrében)
16.30: Gudlin Tamás új összefoglaló bélyegzéskatalógusának 

bemutatója

Június 6. 10 óra: dr. Lovász András tárlatvezetése a meghívottak részére
v as á rn a p (hangosítással), a 20 kr-os m etszetjovitások könyv dedikálása 

10-12 óra: szaktanácsadást bélyegvizsgálat, ifjúsági program  
15 órakor a kiállítás zárása

Az Okmánybélyeg Gyűjtők Szakosztálya ezt a másfél évszázados évfordulót a 
címlapon bemutatott emlékkiadvánnyal ünnepli, melyet azon tagjaink kapnak 
díjmentesen ajándékba, akik megtisztelik jelenlétükkel ezt a rangos eseményt.
Erre a legalkalmasabb napnak a szombatot, az Okmánybélyeg Napját tartjuk, ezért 
is hívjuk és várjuk tagjainkat!
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Kiállítások, ill. egyéb rendezvények
Szakosztályunk okmánybélyeges kiállítói:

I. Bevezetés, magyarázatok 
2-3. „ Miért annyi?,,
4-10. Osztrák-Magyar illetékbélyegek (szignetták) 

Mária Teréziától az első világháborúig 
11-14. Az okmánybélyegek gyáriása-dokumentumok, 

magyarázatok
15-17. Illetékbélyegek 1903-tól napjainkig 
18-20. Számlailleték-bélyegek számlákon, azok 

előfutárai
21-22. Szolnok város illetékbélyegei 
23-27. Magyar városi illetékbélyegek 
28-34. Budapest városi illetékbélyegek 
35-40. Pénzügy ftlatéliai Kézikönyv bemutatása 

(megtekinthető a teremben hátul)

Hodobay Andor

Szűcs Károly

Novotny Erzsébet 
Burján Andor

Székely László 
Nagy József 
Burján Andor 
Kernács György 
Szűcs Károly

Válogatás az egyéb kiállítási anyagokból:

2-6. A Bélyegmúzeum bélyegterv-bemutatója
20-23. Bélyeg előtti levelek hamisítványai
32-33. Az 1867-es 25 és 50 krajcárosok 
36-38. Válogatás egy 1871-es kiállítási anyagból 
58-62. Magyar klasszikus díjjegyesek 
75-76. A „ HIVA TALOS"  bélyegkiadások
81-82. A soproni tábori küldöncposta
83-85. Lengyel menekültek postája Magyarországon
86-88. A második világháború tábori postája 
103-105. Forint-filléres küldemények (válogatás)
109-111. Impérium-változások Kárpátalján
117. A nő a művészetben
118. A Nobel-dijas Teréz Anya 
140-171. Életmű-Kiállítás. Az 1874-1881-es színesszámú

krajcáros kiadások Lovász András
172-226. Amit érdemes tudni a Filatéliáról (összeállítás) Visnyovszki Gábor

Bélyegmúzeum 
Gervay Alapítvány 

dr. Nagy Ferenc 
Vas István 

Kernács György 
Glatz István 

Király Tibor 
Gazda István 
Filep László 
Tóth György 
Horváth Lajos 

dr. Molnár László 
Láng István

Minden kedves látogatónak jó  szórakozást, és kellemes időtöltést kíván:
Kernács György,

a Szakosztály alelnöke és a Mafitt tagja
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Pénzügyfilatéliai Kézikönyv
Szignetták és pénzügyi bélyegek 

az Osztrák birodalomban és Magyarországon 
1686 -  2004

A 7. sorszámú kézirat tulajdonosa:
................................. f j  m a i '

a könyvből 50%-os kedvezménnyel vásárolhat:

. . . ! ........ azaz......................%.) ................ példányt

........ ^4 /4 ^
/a szerkesztő aláírása/
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OKMÁNYBÉLYEG
A MABÉOSZ

OKMÁNY- és ILLETÉKBÉLYEG
GYŰJTŐK SZAKOSZTÁLYÁNAK 

KÖZLÖNYE

A 3. Bélyeg- és Postatörténeti Világtalálkozó

MTA díszterme

Okmánybélyeg kiállítási blokk 2004 Budapest

világ első 
felragasztható 
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Tartalomjegyzék

Szűcs Károly: A  P énzügy i í la tét i a K éz ikönyv 
bem utató já ró l

2 oldal

F od o r István: Paprika mi nősítő  zá rjegyek 3~ 11 oldal 
20-25 o ldal

Szűcs Károly: A  nagyszlabosi és a fium e i pap ír 
v íz je le in e k  m egkü lönbözte tése  (1. rész)

12*19 oldat

Burján A n d o r P énzügyi beszám o ló 26 o lda l

AC^a t̂XPHIAlSJEOCHONCJUE
MAHTT ■ . ■

PHEATÉLIQUE EUROPÉEN

M o n s ie u r  Gábor VISNYOYSZKI
PRÉS1DENT DE LA MA FITT 

MEMBRE DE VACADÉMtE EliROPÉENNE 
DE PH1LATÉL1E

KidieM , !*■ d6A*i 80W

A Népszabadság 2004 június 5. számából:

"A pénteki megnyitón Jean-Pierre Mangin, az Európai Füatéliaí Akadémia 

francia elnöke köszöntötte a magyar tudós bélyegkutatókat az unióban, és 

bejelentette, hogy Visnyovszki Gábor, a Mafitt elnöke elnyerte a legmagasabb 

európai bélyeggyűjtőkitüntetést: a Filatélía Becsületrendjét."

Gratulálunk!
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Paprikamínűsítö zárjegyed

A Fióderer katalógus 325. oldalán röviden említést tesz a paprikanrwnosítÖ zárjegyekről. 
Ezeket az adatokat szeretném Kiegészíteni, részben a vonatkozó rendeletek 
felkutatásával, részben a birtokomban lévő darabok feldolgozásával.
A minősítő zárjegyek első alkalmazását a 27. Q0ŰH936 FM számú rendelettel írták elő. 
Ezen rendelet igen terjedelmes, ugyanis a Rendeletek Tárában az 1936 évi füzetében a 
996-1015 oldalon található.
Valószínű problémák jelentkezhettek a rendelet alkalmazása körül, mert e rendeletet 
többször is módosították. Pl. 27. 50QH938 számú rendelettel, melyet bemutatok 4 old Az 
39 94 QM 939. számú uj rendelet az eredeti árakat állapítja meg ismét.
A katalógus utalást tesz arról, hogy az általa felsorol Ötféle zárjegyen kívül más darabok 
is létezhetnek. Ez a megalapítás helytálló, mert további négyféle darabot találtam 
Javaslom tehát hogy a katalógusszámnak is felfogható felsorolás összesítve a 
következő legyen;

1 félédes guívás paprika, /legkorábbi dátum 1940. dec. 9. Szeged és Kalocsa, 
barnás sárga, ovális alakban./

2, paprika /1937 aug. 21. Szeged és Kalocsa újkori dátum: 1982 
évtől. Változatos alakban és színben, pl, vörös iéglavöros, egyszerű 
kartonpapír, ovális álló téglalap./

3. r-fip.mp.gft ériegnemftft paprika /194? júl. 8. Vörös, tégla/ötös, ovális alakban 
Szeged és Kalocsa./

4 rózsa paprfca: /Szeged és Kalocsa, 1941. május 1- rózsaszín, téglavörö^ 
ovális és átló téglalap J

5, erős paprika: /1938. október 5. Csak Kalocsa, hah/, zöld, álló téglalap./
8, csemege paprika: /Szeged és Kalocsa, 1984. július 8, vörös és egyszerű 

színtelen lapon, ovális és álló téglalap alakban./
7. tapos csemege paprika: / Szeged és Kalocsa, 1975. jan. 22. vörös és 

téglavöros, ovális és álló téglalap alakban. A kalocsai „csípős* szöveg' 
bélyegzővel.

8. félédes paprika: /Csak Szegedi min. megállapító állomás, 1974. június 6, 
sárgásbarna és vörös, ovális./

9. különleges paprika: /csak Kalocsa, 1975. dec, 15. sárgásbarna, vörös, zöld 
egyszerű kartonpapíron, ovális és átló téglalap alakban/

Természetesen a felsorolt kilencféle változaton belül, sok a kisebb*nagyobb eltérés 
Főleg a hát oldali nyomától illetően. Színek tekintetében is sok eltérés tapasztalható. A 
legtöbb színes vastag kartonpapíron készült darabokon, különféle zöld színben „ ré s  és 
átlósan, elérő színekben cizellált csíkot nyomtattak- E jelzések jelentését nem ismerem.

Cikkemet a fi elem fel keltésére késrlettem azzal, hogy a öyűjtotársaím birtokában lévő 
darabjaik átnézésével ezt kiegészítsék és ez áSal egy használható, pontosított 
katalógushoz jussunk.

Karcag. 2004, augusztus 15
Fodor István

Megjegyzés: A zárjegyek mérete e cikkben az eredeti 50%-a csupán!
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A csemege édesnemes, az édesnemes, a félédes gulyás-és a 

rózsapaprika minősítő jegye első és hátsó oldalának mintája

1. tbr*.
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Az érte paprika minősítőjegye első és hátsó oldalának mintája

MAGYAR PAPRIKA
KALOCSA
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1 félédes gulyás-paprika

2 . edcsncmes paprika
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Kalocsai |

p a p b i k a

i k g

Fo$y í n  196  Fit 

Gyártási Íd5. 196S 08
EtMigUtansloiiii 

1056 KJ <2SJ koáiJAOO f  
Téttbiim: 0347 .
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csemege édesnemes paprika
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4, rózsapaprika
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5 erős paprika

O
MAGYAR tf|ljf^V&AFftIKA 

KALOCSA

fö n 'f t tr rfentit >bitrbiitM H mi{-. Mi uráliin

f>. csemege paprika

Folytatás következik a 20 oldalon
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A nagvszlabosi és a fiumei pap ír vízjeleinek megkülönböztetése - L rész

A filatéliai 
szakirodalom 
több helyen is 
említi, hogy a 
postabélyegek 
I. vízjelének 
két változata létezik - a mellékelt 50%- 
os kicsinyítésű vázlatrajzokon látható 
nagyszlabosi I. és az általában kicsit 
magasabb fiumei I/a vízjel - ám ezeket a 
katalogizálásban során sehol sem 
különböztetik meg. Nem úgy, mint az 
egymáshoz képest hasonlóképp csak kis 
- jól-rosszul látható, és nem minden 
példányon egyformán megjelenő - 
eltérések alapján megkülönböztethető II 
és III vízjeleknél, melyek egymás - 
ugyanígy két különböző vízjelnyomó 
hengerről származó - vízjel- 
változataként is felfoghatók. Ugyanez a 
helyzet - ha lehet még kisebb és 
bizonytalanabbul érzékelhető
különbségekkel - az V és VI vízjelekkel 
is megismétlődik. Ráadásul, mint látni 
fogjuk, a bélyegvízjelet adó, drótból 
font un. filigrammok méretadatai az I. 
és l/a vízjelnél a szakirodalomban 
gyakran ellentmondóak. Joggal merül 
fel a kérdés, hogy e két vízjel a 
gyakorlatban egyáltalán
megkülönböztethetők-e, vagyis, hogy 
elődeink helyesen döntöttek-e úgy, 
hogy a külön kiadásban való 
katalogizálástól eltekintenek.

Ezzel szemben ugyanis az 
ohnánybélyegeknél katalógus-szám 
szinten is megkülönböztetjük a két 
papírgyár vízjelével készült 1881. és

1887. évi kiadást. A szakirodalomban 
azonban pusztán csak -  egymásnak is 
ellentmondó - méretadatok találhatók, 
ami nem elégséges az egyértelmű 
megkülönböztetéshez.

A postabélyegekhez képest egy további 
probléma is felmerül, nevezetesen, 
hogy a forintos címletek 
postabélyegeken elő nem forduló, 
egymásba fonódó nyolcszögekben ”ft" 
betűket tartalmazó vízjele is kétféle.

Erre a témára a cikk második részében 
szeretnék majd visszatérni, hogy most a 
jobban ismert I. és I/a vízjelekre 
koncentrálhassunk.

A következő a illetékbélyeg-párokat 
lézerszkenneirel átvilágítva, valamint 
néhány "szóló” bélyeget benzinben is 
fotózva, megpróbáltam e vízjelek 
jellemzőit számítógép segítségével 
láthatóvá tenni, és megvizsgálni. Az 
ellipsziseket is láthatóvá tevő párokon a 
mérhető adatokat - a magyar filatéliai 
irodalomban található információkkal 
együtt - az alábbi táblázatban foglaltam 
össze. A bélyegeket az 50%-ra 
kicsinyített képek közt és a táblázatban 
is az ellipszisek magassága szerint 
növekvő sorrendbe rendeztem.
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A munka során a nem teljes ellipszisek hiányzó részeit kiegészítettem a bélyeg 
más helyeiről átcsúsztatott, ugyanarról a bélyegről származó részekkel. Ezzel a 
trükkel mintegy 1 mm-es pontossággal lehetővé vált az ellipszisek magasságának 
megmérése az ilyen példányokon is.

Példa:

eredeti kiegészített

Bélyegződátum vagy a vízjelek alakja alapján az alábbi okmánybélyegek biztosan 
1881-es kiadásból valók, vagyis vízjelük az I. vízjel. (A vízjelszél azonosítja a 
nagyszlabosi vízjelet, mert biztosan I/a vízjelű bélyegen ilyet még nem találtak.)

672 676 678 680

Vízjel
szegélyes
bélyegek:

664 665 666 670
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Az eltérő alak, illetve a bélyeg középrészének zöld színe miatt biztosan 
Fiumei, azaz l/a  vízi élű papírra készült bélyegek:

667 669 662 668

649 649 656 658 647

648 651 653

682 683 684

1891:

659 650 652

654 655 657
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Irodalmi adatok és mérési eredmények 
- az általam helyesnek tartott méret-tartományok megjelölésével

Év Forrás

Ellipszis

Magasság, mm Szélesség belmagasság betűmagasság

1925Payer, Donaupost

Lvj.

37
l/a

37-40
1928 Kölbig-Hóllaender, 15.o

1965 Monográfia, 365.0 36-37

1966 Kaptay, 41 .-43.o. 37 37-40

1986 Feketekönyv, 26,o, - -

1990Flóderer, 26.-27.Q 37 37-40

2004 MPIK35, 376 o 37 37-40

ca
CAoc0
NCO
1
o
E
S
0 wj*:v
1
s
5

663

664
665
666 
660
649
667 
669
656
658 
662
668

647
648
651
653
654

655
657

659
650
652 

661

32

32

32
38
38
38
39

35 13
36 14-15
37 14
37 33 15
37 14-15
37 14-15

38 33 15
38 14

38 33 13
38 14
38 15
38 14-15

38 33 14
38 15
38 14
38 14
39 14-15
39 14

39 15
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Megállapítható, hogy a leggyakoribb 
méretek a kétféle vízjelnél egymással 
átfedésben vannak, ráadásul a mérés 
csak kivételes esetekben (pl. bélyeg
pároknál) hajtható végre. Ezeken felül 
még a mérési hiba is a létező 
különbségek körül van. Mindez azt 
jelenti, hogy az eddig ismert 
szakirodalomi információk, a méretek 
alapján való megkülönböztetésre 
használhatatlanok, erre az esetek 
túlnyomó részében gyakorlatilag 
valójában semmilyen lehetőség sem 
mutatkozik.

szárai találkozódásánál ilyen elmosódás 
csak kivételesen látható.

2. A „k” betű szárai az I vízjelnél kicsit 
magasabbak és keskenyebbek, emiatt 
szemmel jól érzékelhetően is pár fokkal 
kisebb szöget zárnak be a betű 
függőleges részével, mint az I/a 
vízjelnél. Ez különösen a „k” alsó 
száránál figyelhető meg, mert a két szár 
találkozása a nagyszlabosi vízjelnél 
ráadásul egy kicsit magasabban is van, 
emiatt az alsó szár kényszerűen kisebb 
szögben záródik a függőlegeshez.

A vízjelek eddig tudtommal sehol le
nem írt formája viszont mégis csak
lehetővé teszi a megkülönböztetést!

Vizsgálataim eredményét az egyik, e 
területen nagy jártassággal rendelkező 
szakosztályi tagunk, B olgár Tamás is 
visszaigazolta, így -  legalábbis kettőnk 
szerint - az alább ismertetett jellemzők 
alapján a kétféle krajcáros vízjel nagy 
biztonsággal megkülönböztethető. 
Remélem, hogy a nyomtatásban közölt 
színes képeken még a kicsinyítés 
ellenére is ellenőrizhető lesz majd, 
hogy "k" betű alakjában az esetek 
túlnyomó részében határozottan 
felismerhetők az alábbi jellegzetes 
különbségek:

1. Az I. vízjel vonalat létrehozó drót 
kicsit vastagabb, emiatt a vonalak széle 
elmosódottabb, ami nagyon gyakran 
foltként jelentkezik a „k” szárainak 
találkozásánál. Az I/a vízjel vékonyabb 
vonalú és élesebben kirajzolódik, a „k”

tipikus I.vj. és I/a vj.
Remélem, hogy a fentiek alapján 
bélyegpéldányaink zömmel a 
gyakorlatban is szétválaszthatónak 
bizonyulnak. Nagyon kérem, hogy a 
gyüjtőtársak ellenőrizzék, és még a 
következő cikk előtt juttassák el 
hozzám észrevételeiket, hogy abban 
reagálhassak ezekre. Ne feledjék, hogy 
a besorolás a bélyeg más jellemzői 
(típus, fogazás, lemez) alapján is 
ellenőrizhető és ezzel megerősíthető.

Szűcs Károly
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Függelék: felhasznált irodalom
Bölcskei Imréné - Dobó Attila - Visnyovszki Gábor - Voioncs Gábor * Zala vári István: 
Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus 2004. Budapest. Philatelia Hungarica k ft

A bélyeggyűjtők közt legismertebb 
magyar katalógus legutóbbi kiadásában 
(35.o.) az 1881-es színesszámú 
kraicáros leírásánál ezt olvashatjuk:
Vj. (k: 13 mm magas, r:8 mm) 1887-től 
la vj. (k: 15 mm magas, r: 9 m m /y Az 
1888-ban megjelent feketeszámú 
kraj cáro s kiadás vízj elét ennek 
megfelelően helyesen már Ia-val jelöli.

Ugyanez a forrás az 1881-es 
okmánybélyegek leírásánál (376.o.) 
más méreteket is megad és az r 
méreteit eltérően tartalmazza: „ ”a 
postabélyegekével azonos (f.J vízjel kr

betűi 13 és 9 m m  nagyságúak és 32x37 
mm-es ellipszisekben helyezkednek el; 
a ft-os bélyegek betűi 15 és 13 mm 
magasak és 41,5 mm oldalú 
nyolcszögben helyezkednek l.” Az 
1887-es kiadásnál pedig az l/a (!) 
vízjelet így írja le: „ a
postabélyegekével azonos (!)- sic! - 
vízjel kr betűi 15 és 1Q-12(?) m m  
nagyságúak és 32 x37-40 mm-es 
ellipszisben helyezkednek el; a ft-os 
bélyegek betűi 15 és 13 mm magasak 
és 47x42 mm-es oldalú nyolcszögben 
helyezkednek el. ”

Szép Endre: A 12 kr-os okmánybélyeg /1868-1891/ I. nyomólemezének 
javítása. Okmánybélyeg, 1991/1

A 9. oldalon levő adatok és a mérési eredmények alapján számítható, hogy a 
fekvő helyzetben levő vízjelből hány bélyegen fér el egy teljes filigramm:

rrA nyomdai papírívek mérete mm-re 
(átszámítva), 250,23 x  368,76 mm 
(kr) illetve 316,08 x 368,76 mm (ft) 
. . .  A krajcárosok bélyegrajzának 
nagysága 25-25,5 x 32-32,5 mm, 
míg a vízszintesen mért képköz 2-2,5

mm, függőlegesen pedig 1-1,5 mm. 

(A kr-os) bélyegív minimális 
nagysága tehát W xl()- 100-as ívet 
feltételezve:270 x 330 mm, míg a 
maximális méret 280 x 340 mm."

Flóderer István: Magyar okmány bélyegek kézikönyve. Zürich. Confíde Global, 1991

A 36.-37.olodalon a kr vízjelről, az I/a 
vízjel r betűjénél újabb számokat 
láthatunk; „Az ellipszis szélessége 32 
mm, magassága 3 7 mm, a k betű 
magassága 13 mm, az r  betű  9 mm. 
(Nagyszlabosi papír) 1887-től a fiumei 
papírgyár szállította a bélyegpapírt, 
amelyen ... változó méretűek voltak a

betűk ,... az ellipszisek 32:37 -  32:40 
mm nagyságúak. A k betűé 15-13, az r  
betűé 8-10 m m  között változik. ”

Ugyanott a ft-os vízjel: "Egymást
metsző nyolcszögekben ft  betűk. A 
nyolcszög mérete 41,5x41,5 mm, 1887- 
től 47x42 mm. Az f  betű magassága 15, 
az r betűé 13 mm).
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Surányi László és Visnyovszki Gábor szerk*; Magyar Bélyegek Kézikönyve. 
1986, Budapest Gondolat
A gyűjtök nagy része által elteijedten 
használt „fekete könyv' 26. oldalán -  
természetesen hibásan - ez olvasható: 
hétféle magasságú k betű, a 
nagyszlabosi papírnál 14-15 mm, a 
fiumei papírnál 13-14 m m ” E 
méretmegadás azonban felcserélve, - 
és ez a helyes, mert a fiumei vízjel a

A magyar bélyegek monográfiája

I. kötet, 365.0. szerint, kiemelve az 
eddig még elő nem fordult 
méretmegadásokat: Kr vízjel . . .  Az
ellipszisek mérete; 36-37x32-33 mm, a 
k betű magassága kb. 13, az r betűé 9 
mm... I/a Kr vízjel. Az I. vízjelhez 
hasonló ábra, amelytől méreteiben tér 
el. Az ellipszisek mérete: 36-39x32-33 
mm, a k betű magassága 13-15, az r 
betűé 9-10 m m .” 366. o: a posta 3
évente tartott árlejtést a 
pap írszál I ilás ra, s 1887-ben az addigi 
szállító nagyszlabosi papírgyár helyett 
a fiumei kapta a megrendelést. Ennek 
gépe azonban keskenyebb volt, s ezért 
nem használhatta a meglevő eguttőrt,

magasabb - az 1881. évi kiadásnál a 
145. oldalon is megtalálható: „ 1887-ig 
a papírt Nagyszlaboson gyártották, 
1887-től Fiúméban is előbbinél a k 
betű 13-14, utóbbinál 14-15 mm 
magas.)” A k betű mérete itt tehát tói
ig tartománnyal van megadva, az r-é 
hiányzik.

L-VII. kötet, MABÉOSZ 1965-1981

hanem újat kellett készítenie. Az I. és 
I/a vízjelet teljes ábrájukról, vagy 
legalább a teljes k és r betűikről lehet 
megkülönböztetni, tehát többnyire csak 
összefüggő példányokon, tömbökön. ”

,, Mikor a hengersoron köröskörül 
felforrasztották az ellipsziseket . . .  az 
egész henger hosszában 1-3 mm köz 
kimaradt .. a kétféle metszőidom . . . .  

többé-kevésbé oldalra is eltér 
egymástól Ebbe a .. széles csíkba, a 
henger egész hosszában egy drótszálat 
forrasztottak bele. Ez az egyenes vonal 
az eltérő metszőidomok között csak a 
nagyszlabosi bélyegeknél található

Kaptay Antal: A magyar okmánybélyegek katalógusa. /Kézirat gyanánt/ 
Budapest, MABÉOSZ házi sokszorosítás.

41-43.0. az 1881-es kiadásról: „a 
vízjegy „kr" 32x37 mm-es ellipszisben 
13 és 9 mm. illetve „Ft" 15 és 13 mm 
magas betűkkel nyolcszögben, 
amelynek oldalai 41,5 mm-esek.... A 
vízjelminta . . .  nem fedi teljesen a 
hengert, s különböző szélességű /2-10 
mm/ hézagok /vízjelszegélyek/

mutatkoznak... ”  1887. a vízjegynél a kr 
. . .  15 és 10-12 mm nagyságú 32x37-40 
mm-es ellipszisben, a ft-os bélyegek 
„ft"-je 15, 13 mm magas 47x42 mm 
oldalú nyolcszögben. Vízjelszegély 
ennél a kiadásnál már csak a ft-os 
értékeknél van ”
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Schönhoffer Lajos; A magyar bélyegek árjetző könyve. 1942 Bp, Magyar 
Bélyeggyűjtő Egyesületek Szövetsége.

57.-82. o. Függelék. A magyar bélyegek 
vízjelei c. részében ezt találjuk:

„A vízjel kétféle változatban ismeretes, 
ezek azonban nem könnyen 
különböztethetők meg egymástól

Az első vízjenyomóhengerről (egutteur) 
készült vízjel kr betűi általában 
kisebbek, de a méretek közlése 
céltalan, (kiemelés tőlem! SzK.) mert 
mindkét változatnál előfordulnak 
kisebb és nagyobb betűk s ezeket 
gyakran a szakember sem tudja 
egymástól teljes bizonyossággal 
megkülönböztetni.

Az első egutte ur a gyártás során 
hibássá vált, s ezt a hibát 
iskolapéldaként mutatja L sz. képünk 
A vízjelnyomóhenger szitapalástja, 
amire a vizjelminta rá lesz forrasztva, a 
szitavarrat mentén többé-kevésbé 
szétnyomta a vízjelm intákat s a 
kitüremkedő szitavarrat a vizjelminta 
drótjaival együtt benyomódott a

papírpépbe, amint azt a nyilakkal jelölt 
„ vonal,f (szitavarrat nyom!) és a 
megtört ellipszis vonalak szépen 
mutatnak.

Ez a vízjelhiba csak az 1887-ig gyártott 
kr vízjelű papírosában fordul elő s a 
„vonal” természetesen mindig a kr 
betűk alatt vonul el. . .  ”

Kölbig F. - Hollaender Gy.: A magyar okmánybélyegek katalógusa. 1928, 
Budapest LEHE.
13.0.: ,,A krajcáros értékek vízjegye 32-
37-40 mm nagyságú egymást metsző 
ellipszisekben „kr” betűk 13 és 9 mm. 
1887-től 15 és 10 mm, . . .  a forintos 
értékek vízjegye 1887-ig 4l lA:41 A,

1887-től 47:42 mm. méretű
nyolcszögben „fi” betűk 15 illetve 13 
mm . . .  Vízjelnyomó (egutteur) szél egy 
kb. 5 mm széles hiány a vízjel
rajzában ”

- folytatása következik -
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7 csipös csem ege paprika
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Bélyegzések a zárjegy hátoldalán; fekete vagy lila színben 

Ez a minősitőjegy az árú súlyának igazolásául nem szolgát'

Egy eddig ismeretlen 5-ös számmal 

ellátott "csípős" édesnemes paprika,.,.

. .valamint egy "folyékony paprika" 

dobozának zárjegyutánzata!
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Befizetések ai  Okmánybélyeg Gyűjtök Síakoeaxályénak 
részére  az OTP-nél w e:« te üt : 1177349 7-6086710& s z l . r a .

1* Vianyovszki Gábor 5000 ft
2- Cidófalvi  Lajos 1000 ft
3. Kerekes Gyula 1000 Ft
d. Ihász Zoltán 5000 Fi
5. Szabó Jenő 5000 FI
6, Nagy József 1000 Ft
7, Borján Andor 5000 Ft
8, Kocsis József 1000 Ft
9 . Kiss Kálmán 1 500 ft
10 .Sánta Mihály 1000 ft
11, Nyögés- Zoltán 3000 Fi
12. Kern ács György 7000 Ft
13 . Karpasr László 5000 Fi
14. Leltold László 5 000 Ft
I 5 . Ti ih Gábor 3000 Ft
lő .Juh  ász Sándor 2000 T.
1 7 ,Konez Antal 1 000 Ft
iS .Tóth Kálmán 10.0 00 Fi
19.Szabó Sándor 5000 Ft
2 0 . lakai  Sándor 5 00 Ft
2 1 . FS1ihá zi  Sándor 20-00 Ft
2 £ . H i 11 A t t i l a 4000 «:
2 3.3 a j & i Éret. tani Égy. 10■000 f;

- Bstherer  Károly
- Hsrnédi Tibor*

2^ . Mycg!r Zci tán / ism!/ 10.000
25 . Bélyeggyujrá Kör,

Vés eprén 10 . coc- Ft
-huiber Sándor
-Leitold  László

Sö-Dal-aói Sáncon 10,ooo Ft
27.3 ac a kó Pál 2000 Ft
2S. Költi i  József 2000 Ft
2 9 , Ft i &s Kél»án/i*m!/ 1Ő00 Ft
3D, Serényi Pétér 10.000 Ft

/T i tká r  unkr. ak, külön ! /
3 I -1 náei Zol tán 5000 ft
32.Székely László 5000 ft
33-Szaoó J e n ö / i s a ! / 5000 ft
34 . Juh ász Sándor/ísmt/ 60 OC ft
35 .Tartsa!  Efisébet 5000 a
3 6 . Jak ab S i n d o r / i s ü / 1000 Fi
3 7 . Békési György 5000 FI
36 . Dr ,Csók Imre 3000 fi
39-Mike János looo Ft
40 .Cornldes Sándor 15.000 Ft
41 .Gr. Simai A t t i l a 3000 Ft
42 .Simái Barna 1000 FI
43.L«nte lá tván  és Neje 2000 Ft
4 4 . Vác2í Józsefre 1000 FI
45.Magassy Gyula SOOO Ft
46.Kocsis József 2000 r.
4 7 .Körei Antal / ism!/ 2000 Ft
d3 . Nagy József / i sm !/ 1500 Ti
4 9 . farkas Zoltán 3000 fi
bíLtísr/ S-Ryar. .20.000 Ft

Több ki ad vényünk megvía éri  á- 
sával j á r u l t  hozzá Közlönyünk 
kí adásához, e l i s t á t  fii egei Szó
én ; Tóth Kálmán 

Jónás László 
Szűcs Tamás 
Kernáne György 
Delmadi Sándor.

51
A további befizetők;

, Racskő Pál / ism!/ 200 G ft
53 . Nagy József / iem!/ 1000 Ft
53 , FöldhAzi Sándor / lem!1/ 2000 Ft
54 . Szilágyi  Dezső 10.000 Ft
55 . Jakab Sándor 

éa Neje / ism!/ 1000 Ft
56 . Lel told László / i sm !,f 5000 Ft
57 . Ihász Zoltán / iamt / 10,000 Ft
56 . Szűcs Károly 5000 Ft
59 . Hodobay Andor 2000 ft
60 , 01 dófalvi  Péter 5000 ft
61 . Psrregh Péter lOOO Ft
62 . Panka Ferenc 50 0 Ft

A fen ti  számláról eddig tíz
ciietben tö r tén t  felhaszná lás ;
1 . 2003.03.21.Közgyű lés 9347 FI
2. 04.14 .F i i  ,Tal . Zirceil. 366 ft
3. 11.13.Közi 2-3 ax ,37.000 ft
4. 12,09. " 4 35,700 ft
5. 2004,03.06. ” 1 35,000 Ft
6, 03,22 .Közgyűlés 11,850 Ft
7, 06.11 Közi 2 s z . 40.000 FI
8 . 06.11 150,é . kiadv .40.000 ft
9. 06.11 önneps.ki t? .2 0 .OO0 ft
10 . 06.31.Kiad,az . kat ,12,170 ft

Kiadványaink bevétele: 119.000 ft

Az OTP,« számlavezetésért  havonta 
210 ft~ot számol f e l ,  így az egyen
leg 2Ö04 súg,hő végén; 96.976 Ft

Számiakesal3k:Leitold / Burján *

Ez ez összeg a színes példányok to 
vábbi csökkentésére kényszer í t i  a 
vezetőséget,  ezér t  továbbra csak a 
fenti  névsorban szereplők kapják 
Közlönyünkéi színesben,  ez a szám 
az isméte l t  adományokat leszámítva 
49 f ő , 69 tagunk /?/n*m támogatta 
Szakosztályunkat!
2004-ben még két lapszámot ke l l  kí - 
adni,A most következő költsége a két 
színes o.ldai miatt 60—70 En-ra tehe- 
t<5*így a kb 25 Bfi az utolsó lapszám
ra biztos,hogy kévé? le sz .
Van még egy kb 1 éve húzódó k innle
vőségünk /15 ER/, amennyiben eztvisszakapjuk,úgy e lapszám fedezete 
is b i z t o s í t o t t . B je lzés  ta lán  hatni  
fog és nem kel l  ny i ivéneaságra hozni 
énnek tö r téne té t !
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OKMÁNYBÉLYEG
A MABEOSZ

OKMÁNY- és ILLETÉKBÉLYEG 
GYŰJTŐK SZAKOSZTÁLYÁNAK 

KÖZLÖNYE

A 150 éves C.M. sorozat

Kiadásának 150. évfordulóját ünneplő C.M.-es bélyegsor,
melynek magyar vonatkozását, korabeli 
bélyegzőképét és hatályba léptetését, 
ezek az alkalmi bélyegek szemléltetik.

1854 - 2004 1854-2004

2004/4
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A Vésztartalék Alapunkat (OTP: 11773487-60867106 számlaszám) támogatók 
kiegészített névsorát, a 2005/1 lapszámunkban tesszük közzé és „kinnlevőségünket” is 

jelezni fogjuk, konkrétabban, mert az változatlanul fenn-éll!
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A Pénzflgyfilatéltai Kézikönyv ármodellje

Könyvünk kéziratának készítése során (a városi 
illetékbélyegekkel együtt mintegy 3700 
alapbélyeg) nyolc szerző, illetve szerzőpáros 
osztrák- és magyar illetékbélyeg-katalógusainak 
árait az inflációs hatásokat is figyelembevevő 
történelmi árfolyam szorzókkal mai értékre 
átszámítva a legkisebb (min) és legmagasabb 
(max) valamint a különlegességek (spec) árait 
tekintve jelentős eltéréseket tapasztaltam. Az 
eltérésekben nincs időbeli trendje tlcg, és bizony 
az egyes katalógustételeket is nézve nem ritkák 
a többszörös különbségek sem.

$ * n m MbUbM Mnj Htot! Spsc
Ntyitfents KQ429 ^ese- 0,06! 100,00! 160,00

3.60P 0, 02: 9O.0OÍ 140.00
Tarrás kíván 0,02; 200,00 230,00
Kapay-Kiss KffrB Q40R 0,04! 20,00 20,00
Dlneder.H Kffl Q40Sch 0.07! 300,00 690.00
EtoefeaiJ tssTznz l£Z6©I JklSL.WfcPQL . 700,00
Hodaa'btabi m ttffie'pcrt Ö,02i 160,00 200.00
U K u m iQfloéFt 0.02: 600.00! 1 600.00

A nagy értékelési bizonytalanság 
bizalmatlanságot kelt, ami elegendő magyarázat 
lehet egyes gyűjtési területek iránti alacsony 
érdeklődésre. Egy megbízható értékeléssel 
azonban érdekes új témát kínálhatunk azoknak a 
postabélyegektől elforduló filatelistáknak, 
akiknek ismeretei jobban használhatók az 
illetékbélyegeknél, mint pl, az érmék, vagy 
képeslapok esetében.

Ennek érdekében kidolgoztam egy -  az 
ősszkereslet és a fennmaradási gyakoriságok 
becslésén alapuló -  egyszerű aritmetikai 
modellt, amit egy országos felmérési program 
egészít ki. E cikkben a programban való 
részvételre bíztatnám a magyar 
okmánybélyeggyűj tokét, különösen közülük a 
jobb gyűjteményekkel, vagy nagyobb 
tömeganyaggal rendelkezőket. Lássuk hát az 
ármodellt!

Tekintsük egy gyűjtési terület nagy „K^-val 
jelölt keresletének a gyűjtők számának (Gy) és 
gyűjteményeik átlagértékének (É) szorzatát. Az

átlagos gyűjteményérték nyilván országonként 
erősen eltérő lehet, ám míg minden terület hazai 
gyűjtői (Gy*) általában jelentős túlsúlyban 
vannak, a külföldiek ezt általában magasabb 
értékű gyűjteményeikkel ellensúlyozzák. 
Kiindulópontnak tehát e két keresletet - a hazait 
és a külföldit - akár vehetjük összességében 
azonos értékűnek is, vagyis tekinthetjük a teljes 
keresletet a hazai kétszeresének. Konkrétan e 
szám természetesen nem ismerhető meg, de - 
mint minden -  némi tapasztalat alapján 
megbecsülhető. Ez a becslés akármilyen hibát is 
hordoz, a katalógusnak a fennmaradási 
statisztikán alapuló belső árarányaira már nem, 
legfeljebb csak az egyes gyűjtési területek 
árszintjére lehet hatással, ami a későbbi piaci 
mozgások megfigyelésével később könnyen 
korrigálható.

A magyar okmánybélyeg-gyűjtemények 
esetében - az osztrák pénzügyigazgatási részt és 
az un. adnex-ckct is beleértve, de az egyéb 
országos- és helyi illetékbélyegek, zátjegyek és 
díjjegyesek nélkül, tehát mintegy 900-1000 
katalógus-tétel (T) összértékére 
kiindulópontnak használhatjuk az alábbi 
nagyságrendi becslést:

K. -  2 x Gy* * É
= 2*  2000 becsült hazai gyűjtemény *
átlagosan 1.500 Euro/gyűjteményérték
-  6.000.000 Euro (kb, 1,5 milliárd Ft)

Az egy katalógustételre eső átlagos kereslet „k*’ 
a fennmaradt darabok közt oszlik meg.

k = É / T = 6.000.000 Euro / -1.000 féle
bélyeg = -  6.000 Euro (kb. 1,5 millió Ft)

Ennek az értéknek az összes katalógusszámnál 
többnyire azonosnak, de legalábbis nagyjából 
hasonlónak kell lennie (amit legfeljebb az egyes 
kiadások iránti eltérő érdeklődés befolyásolhat, 
aminek részleteibe azonban most nem lenne 
célszerű belemerülnünk.) Feltehető ugyanis, 
hogy ha valamiből akárhány darabunk lenne, ez 
az azonos bélyegek Összértékét nem
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befolyásolja. Természetesen nagy vitákat 
lehetne folytatni erről, de szerintem, ha létezne 
olyan magyar okmánybélyeg, amely 
bizonyíthatóan csak egy példányban maradt 
volna fenn, akkor annak piaci értékét a kisebb 
érdeklődés miatt a legritkább postabélyegekénél 
is csak jóval alacsonyabbra, talán valóban csak 
mintegy 6.000 Euro körüli nagyságúra 
tehetnénk.
Ha a fennmaradási arányokat is ismernénk, egy 
katalógus-tétel ára így lenne számítható:

Ár = k / ( PM * F%)

ahol „PM” (db) forgalomba került 
példányszám, és „F ’ ezek gyűjtők számára 
hozzáférhető fennmaradási aránya.

Figyelembe kell venni ugyanis, hogy az eredeti 
gyártási példányszáma ,4*” (db) esetenként 
módosulhat, pl. más célra való felhasználás, 
megsemmisítés, és felülnyomás miatt. Az idő 
múlásával ezek egyre nagyobb része 
megsemmisül, illetve gyűjtők számára 
hozzáférhetetlen helyekre kerül. A magyar 
területeken forgalomban volt okmánybélyegek 
esetén tapasztalataim és számításaim szerint az 
alábbi áilagos(!) fennmaradási gyakoriságok 
feltételezhetők (szintén jó előre elismerve, hogy 
ezek is vita tárgyát képezhetik):

Időszak (év tól-ig) Tartam
(év)

F

1854-1867 14 1%
1868-1898 31 1,5%
1899-1919 21 2%
1920-1944 25 5%
1945-1959 15 10%
1960-2005 46 15%

Az egyes címletek fennmaradási gyakorisága a 
mindenütt jelenlevő egyedi körülmények miatt 
jelentősen eltér az átlagtól, viszont egy címleten 
belül időben valószínűleg megismerhető trendet 
követ. Épp ezért lesz szükségünk a gyűjtői 
tapasztalaton alapuló valós előfordulási arányok 
megismerésére. Szerencsére a kiadások egy 
részénél ismertek a kiadási darabszámok, így a 
felmérésből majd következtetéseket vonhatunk

le még a jelenleg ismeretlen eredeti 
példányszámokra is.

A felmérésben továbbá tekintettel leszünk a 
minőségbeli, használt-, használatlan- és 
dokumentumokon való megmaradás közti 
gyakorisági arányokra is, hogy a illatéi iái 
gyakorlatban szokásos kondícióktól is függő 
árakat adhassunk, amelyekre az eddigi 
katalógusaink sajnos még csak utalásokat 
tartalmaztak.

Példa az 1854-es C.M. kiadás legritkább 
címleteinél a piaci ár számítására (amit a 
felmérés során tapasztalt valós arányokkal 
fogunk majd korrigálni):

« k = 6.000 Euro
■ PM = ismert, mintegy: 27.000 db
■ F = 0,3 % (feltételezés)

Ár -  6.000 Euro / ( 03% * 27.000 db)
= 70 Euró/db (kerekítve)

Tudjuk, hogy a fenti gyűjtői árnak is nevezhető 
piaci ár az átlagos kondíciójú, de kifogástalan 
bélyeg gyűjtői fogalomban szokásos értéke. A 
kereskedők átvételi árai ennek fele/harmada 
körüliek, míg a pillanatnyi konjunktúrától 
erősen függő aukciós csúcsárak, - amit az un. 
„katalógusárnak” is megfeleltethetünk -  ennél 
a gyűjtői forgalomban elfogadott árszintűéi 
valamivel magasabbak, ám csak nagyon ritkán 
emelkednek a gyűjtői ár kétszerese fölé. A C.M. 
kiadás legritkább értékénél ennek megfelelően 
katalógusunkban ennek alapján 140 Euró körüli 
értéket lenne célszerű feltüntetnünk.

A feltételezett keresletet, mely az egyes gyűjtési 
területek (szígnetták, egyéb adó- és 
illetékbélyegek, városi bélyegek, az Osztrák- 
Magyar Monarchia nem magyar tartományai) 
áiszintjeire lesz kihatással a szerkesztőség tagjai 
a fent bemutatott számításhoz viszonyítva, 
gyűjtői tapasztalataik alapján fogják kialakítani. 
Bár megfelelő gyakorlatunk van az egyes 
területek keresettségének megítélésében, ha 
esetleg tévednénk is, bízhatunk abban, hogy
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területek között esetleg jelentkező árszint 
eltéréseket a bélyegpiac képes lesz korrigálni.

Komoly segítségre lenne azonban szükségünk a 
címletek egymáshoz képesti fennmaradási 
gyakoriságainak megítéléséhez, mert a gyűjtők 
közül önállóan feltehetően egyikünk sem 
rendelkezik elegendő anyaggal. Valamennyien 
együtt azonban e kérdés megoldására is képesek 
vagyunk, és ez gyűjteményeink vallós és 
megbízható értékelése érdekében egyúttal közös 
érdekünk ts. Ezért valamennyi okmánybélyeg
gyűjtőnek javaslom, hogy vegyen részt magyar 
okmánybélyegek fennmaradási arányainak 
megállapítására indított 2004/S. évi 
felmérésünkben.

A felmérésben a mellékelt statisztikai lapok 
kitöltésével és azoknak a 2005-ös 
közgyűlésünkre személy szerint hozzám(l) való 
eljuttatásával lehet részt venni. (Kérdések: 
karolv.szucs@itelligence.hu: +36 1 4523830, 
+36 30 4254023) A felmérő programban 
résztvevők számára bizonyos feltételek mellett 
(adataik bizalmas kezelése mellett ezek

szúrópróba szerinti ellenőrizhetőségét kell 
vállalniuk) az elvégzett munka arányában a saját 
felmérő lapján szereplő minden 5 bélyeg után 1 
Ft kedvezményt kínálok a jövőre megjelenő 
Pénzügyfilatéliai Kézikönyv könyv árából.

A statisztikát a Floderer katalógus rendszeréhez 
képest leegyszerűsítettem úgy, hogy a felmérés 
során fogazatokat és vízjeleket lehetőleg minél 
kevesebbet kelljen vizsgáim és így az a 
megjelölt időre elvégezhető legyen. A statisztika 
elsődleges célja, hogy a szakosztályunk gyűjtőt 
számára hozzáférhető anyagban az egyes 
címletek egymáshoz viszonyított fennmaradási 
arányait tényszerűen megállapíthassuk. A 
különlegességek (típus, fogazat, vízjel, stb.) 
gyakoriságának vizsgálata ezzel a nagyon 
átlagoló módon nem megoldható -  ezeket csak 
az egy-egv gyűjtési terület elmélyült 
kutatómunkáját felvállaló filatelistáinktól 
várhatjuk.

2004-11-21 Szűcs Károly

A felmérésben résztvevők címére küldött „2x céges” boríték a logoképpel:

magyar bélyeggyűjtők 
országos- szövetségé

)>tATtfK̂L FTCCRATfOi ö'-
(-M&Í17 ÉUÚAPÉST Ef 4.

Pénzagyfiiaíéüai KtókÖoyvszeriGesztfaég
Szűcs Károly

Berértyf Péter úr

Budwfft
Ml. Montarfdei u. 14. 
1057
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Rövid hírek:

-A Pénzügyíl latéi iái Kézikönyv szerkesztői stábja bővült Fodor István társunkkal, 
aki már a lo. város munkáin is túl van, reméljük, áttéved más „vadászterületre” is. 
Ilyen bedolgozókra van szüksége a szerkesztőségnek, akik nem a százalék- 
arányukat hangsúlyozzák, akkor, amikor még egy sort sem vetettek papírra!

-A Gyöngy és Lelkes árverési katalógus 4299 ssz. közlés ismerteti, hogy a 2000 
adópengős értéken lévő 1 Ft-os felülbélyegzés Flóderer katalógusban ismeretlen!
/I Ft a 62 sorszámú bélyegen/ Köszönjük a jelzést H.A. -nak de a szerkesztők már 
tudtak erről a bélyegről és ennek figyelembe vételével, készül az új katalógus! Az 
viszont számunkra is új, amit a ceglédi városi bélyegekről tudtunk meg a korabeli 
szakirodalomból, melyet sikerült megvásárolni.

-November közepén megjelent a „ Magyar Emlékívek Katalógusa 2000-2004”. Ez 
azért fontos számunkra, mert kiadásaink is helyet kaptak benne, e kiadások 
bevételéből tartjuk fenn lapunkat -  most már 5. éve -színesben

-Köszönjük Dr Dili Attila gyűjtőtársuknak a G.B. SZEMLE 2004/2. számát, 
melyben sok információt közöl velünk, és nagyra becsüljük aktivitását!

-Sajnos az utóbbi időben nem kaptunk közlésre cikkeket, vagy csak nem jutottak 
hozzám elköltözésem miatt.
A Szakosztály elnökének új címe Burján Andor

2040 Budaörs Aradi u. 62/a.
Tel: 06 23 415-384

-A katalóguspótlás téma körében különösen várnánk az észrevételeket, mert azok 
még bekerülhetnének a készülő új katalógusunkba!

- Szakosztályunk azon tagjai, akik Vésztartalék Alapunkra regisztráltatták 
magukat, a 2004/4. utolsó lapszámot színes tároló mappában kapják, karácsonyi 
ajándékként!

Buiján Andor
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Nemzetközi Bélyeg börze: Síndelfingen 2004

Hagyományszerűen minden év október utolsó hetében, így az idén is 
nagyszabású nemzetközi bélyegbörze volt Németországban, a Stuttgart melletti 
kis városkában.
Az időpont igen aktuális voltl(29 péntektől október 31. vasárnapig), mivel hosszú 
hétvége volt a hétfői ünnepnap miatt. A hosszú utazás, és a rengeteg filatelista 
anyag áttekintésének fáradalmait így volt idő kipihenni. A Magyar hon 
képviseletében 5 személygépkocsival több mint 15 lelkes gyűjtő, kereskedő 
(Szanyó Szilárd), ill a kiállítás magyar zsűrorja Glatz István versengett a 
szebbnél szebb anyagok megszerzésében. Szakosztályunkat 3 fő képviselte: 
Kemács György, Dr Rili Attila és Szűcs Károly. Az előző években velünk tartott 
Hodobai Andor barátunk, sajnos új munkahelye miatti elfoglaltsága végett idén 
nem tarthatott velünk. E cikk olvasása közben sokan csak legyintenek: börze, 
ilyen van a MABEOSZ-ban minden hét csütörtökén. Hát igen, de micsoda 
különbség. Kishazánkban a bélyegkereskedő szó fogalma egy ilyen börzéhez 
viszonyítva csak egy megvalósíthatatlan álom, ami sajnos csak az is marad. És 
íme a valóság néhány sorban:112 kereskedői stand Spanyolországtól 
Oroszországon át Angliáig. A kínált anyag tömegét megközelítően sem tudnám 
meghatározni, de Riil Attila szavával élve a köbméterben számított filatelista 
anyag mennyisége a kereskedők számát bőven meghaladták. Ezek után 
elgondolkodtató, hogy egy ilyen börzén csekély egy, másfél napon az anyagok 5- 
10%-át sem lehet kellő figyelemmel átnézni, csupán turkálni, majd dicsekedni 
hogy ennél vagy annál a standnál utánad én mit találtam. A kutatás és a 
szerencse ez a legnagyobb élmény egy vérbeli gyűjtő számára. Az ilyen börzék 
hangulatát emelik még a különböző előadássorozatok, ill a kiállítás varázsa. 
Sindelfingenben szokott összejönni évről évre az ARGE UNGARN Nemzetközi 
szervezete. Itt szokták rendezni éves taggyűlésüket, beszámolójukat. Sajnos az 
idei évtől székhelyüket Lipcsébe helyezték át, de a börzén nagyon sok taggal 
találkozhattunk.
Hogy miért is írom le mindezeket? Hát a kővetkezőkért: október 30-án szombaton 
ismét összejöttünk az "ARGE-Ungarn" standon, és szokásos 
módon estére egy összejövetelt beszéltünk meg egy olasz étteremben. A 
létszám egy fél éttermet tett ki, és az olasz étel finomságok mellett az italokon át 
megismerkedhettünk igazi, irigylésre méltó gyűjteményekkel. Okmánybélyeg, 
díjjegyes, klasszikus időszak Postatörténet, ill lebélyegzés gyűjteményeket, 
melyeket kézről-kézre adtunk, és sajnáltuk hogy a záróra törvénye oly hamar ránk 
köszöntött. Úgy illik, hogy név szerint is megemlítsek az ARGE UNGARN 
résztvevői közül kettő személyt, akik emelték az est hangulatát Gudlin Tamás 
barátomat azt hiszem nem kell különösen bemutatnom a gyűjtői körben, hisz 
könyvét, mely nemrég
jelent meg (Magyarország Klasszikus Postabélyegzői) még nagyon sokan és 
sokáig hasznosan használni fognak a gyűjtői berkekben: Martin Rhein
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Belgiumból, kinek gyűjteményére, minőségére, és feldolgozására még sokáig 
emlékezni fogunk, és azt hiszem, hogy van mit tanulni Tőle is. Mindkét személy 
munkájához ill kutatási eredményeihez ezúton is csak gratulálni tudok. A  
kereskedői standok mellett meg kell említenem még a 38 postahivatal részvételét, 
a különböző újdonság kínálataival. Nem csekélység! Sajnos Magyar részvétel 
nélkül! A  börzén a három nap számtalan, (több ezer látogató) tolongott a 
kereskedői standok előtt, melyek rohamait érdekes módon igen kedvesen és 
roppant előzékenyen fogadtak.
Belépőjegyet az idén első alkalommal nem szedtek kereskedői nyomásként, 
próbaképpen. A  nagyobb látogatói létszám több bevételhez 
juttat jelszóval. A z  ifjúságról röviden csak annyit tudok vázolni, hogy rengeteg 
vetélkedő, nyeremény, de szerintem ott is a feleségekkel együtt a gyerekek is 
távol maradnak a nagyszerű börzékről. E csodálatos napok után felsóhajtva 
kérdem, hogy Mi lesz veled Magyar Filatélia.?

Kernács György
Képek a börzéről.
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Osztrák illetékbélyegek új katalógusai

A z  elmúlt években két új mü is megjelent a -  részben 
nálunk is használatban volt - osztrák 
illeték bélyegek! öl Ezeket átfedő tartalmuk miatt 
készülő kézikönyvünk testvérkiadásainak 
tekinthetünk Érdemese korszerű munkákat 
elképzeléseinkkel összehasonlítani, mert ez 
segítségünkre lehet abban, hogy mi is minél jobban 
megfeleljünk a mai lilatéliai igényeknek.

2001- ben jelent meg Fortunáin Marchetto ,,Regno 
Lombardi) Veneto Carta Bollata e Marche da Bollo" 
c müve 257 számozott oldalon az olasz VACCARi 
kiadónál. A Lombard-Velencei tartományban használt 
illetékbélyeges papírokkal (szignettákkal) és 
okmánybélyegekkel foglalkozik a XIX. század 
elejétől Olaszország egyesítéséig.

Pénzügyfilatéliai Kézikönyvünkben a közel azonos, 
illetve nagyon hasonló bélyegrajzok miatt áttekintő 
jelleggel és összehasonlítási céllal tárgyalnánk az 
osztrák szigncllák, valamint az 1866-ig kiadott 
osztrák okmánybélyegek olasz tartománybeli 
párhuzamosan kiadásait is Ezért e munka számunkra 
iránymutató, sőt az olasz tartomány - legjobb 
tudomásom szerint fílatéliai könyvben első 
alkalommal - közölt szignetta-ábrái miatt 
nélkülözhetetlen is,

2002- ben jeleni meg Angliában John Barefoot 
„Austrian Revenues” c katalógusa, mely az osztrák 
okmány- és illetékbélyegeket tárgyalja közel 
leljeskörűen. a helyi kiadásokra is figyelemmel, 
összesen 140 számozott oldalon,

Tartalmazza az 1854-1976 közötti valamennyi osztrák 
állami és helyi kiadást, beleértve a lombardiai, 
boszniai, I. világháborús megszállási és liechtensteini 
illetékbélyegeket is, amit mi is célul tűztünk ki.

Vajon melyek azon jellemzőik ezeknek a műveknek, 
amelyek számunkra is -  követendő, esetenként 
viszont épp elkerülendő “ példaként szolgálhatnak?

Legfontosabbnak azt tartom, hogy az olasz könyv 
ugyanúgy, ahogy mi is tervezzük együtt és árazva 
tárgyalja a szignettákat az okmány bélyegekkel. 
Gazdagön illusztrált, példamutatóan jó minőségik 
(bár sajnos csak fekete-fehér) képein nem csak a 
bélyegeket, hanem az eredeti rendelcteket is 
bemutatja. Egyenesen elképesztő példákat láthatunk 
különböző ritka illetéklerovásokra,

Emellett azonban sokszor és feleslegesen tartalmazza 
az új kiadásoknál ugyanazt a bélyegábrát, amikor is 
elegendő lenne csak a kiadásban megváltozott 
lilatéliai jellemzők közlése, A szerző valószínűleg 
azért kényszerül erre, mert az ábraszámok nála 
egyúttal a katalógus-szám okát is jelentenek Ezt a 
szignettáknáí még alkalmazható módszert Hanus 
1930-as szignetta-katalógusából származik, ami a 
szignettáknáí még jól elmegy, ám ugyanez az 
okmánybélyegeknél már indokolatlan ismétlődésre 
vezet.

A szerző részletesen tárgyalja az egyes kiadások 
keletkezésének körülményeit is. Ezzel 
összefüggésben ragaszkodik a rendeleti megjelenési 
sorrendhez és sehol sem von össze különböző 
időpontokban megjelent, de azonos filatéliai 
jellemzők szempontjából kiegészítő címleteknek 
minősülő bélyegeket egy időszakkal jellemezhető 
kiadásba. A kiadások jelölési rendszere emiatt nagyon 
zavaros, véleményem szerint csak nehezen 
áttekinthető Ráadásul a számozás szokatlanul és 
indokolatlanul az 1858-as pénzreformnál ] -tol újra 
kezdődik.

A szignettáknáí csak a teljes dokumentumokat árazza 
(a kivágásokat nem, pedig ezek elég logikusan a 
leáztatotl bélyegek elődeinek lennének tekinthetők), 
az okmány bélyegeknél azonban már három (néhol 
még ennél is több) oszlopot tartalmaz, amelyek a 
használatlan, a leáztatott használt és a dokumentumon 
levő bélyegek értékelését tartalmazzák. Sajnos csak 
az okmány bélyegeket tárgyalja Nagy hiányosság, 
hogy nem tér ki az e kiadásokat kiegészítő un. adnex- 
ekre (hírlap-, naptár- és hirdetvény-illetékbélyegek re) 
és a különlegességekről, ritkaságokról - bár nagyon 
jól használható képekkel -csak árazatlanul ad 
áttekintést

s



Az értékelést betűkkel jelölt hat ritkasági fokkal adja 
meg, ami szokatlan és talán nem is túl szerencsés 
ötlet. Ennek 2001. évi olasz lírában való feloldása 
ráadásul csak elég nehezen megtalál hatóan bújik meg 
a (kétféleképp, ám alig különbözően!) 25. és a 158, 
oldalon. Árazása 1000 lírától 300 000 liráig teljed 
(kb. 0,5 -  150 Euró) illetve az R4-gyel jelöli az 
árazatlan - a fi latéli ában jobban megszokott R- 
jelölésnek megfelelő - ritkasági fokozatot.

A közel egy teljes oldalnyi bibliográfia gyakorlatilag 
a teljes olasz nyelvű szakirodalmat felsorolja, ezen 
túl viszont mindössze csak a ma már nem túl jelentős 
1915-ös Forbin katalógust említi. Mayr—Hanus 
1924/29-es, valamint Kozinsky 1930-as és Erler-Hagn 
1978/86-os alapmunkái személyes véleményem 
szerint nagyon hiányoznak a felsorolásból -  és Így 
talán a feldolgozásból is.

A mindezek mellett is nagyszerű és hiánypótló könyv 
erényeinek elismerése mellett megállapítható, hogy 
elsősorban az 1930-as Kozinsky mű lombardiai 
párjának tekintendő monografikus munka és csak 
másodsorban katalógus. A fi latéi iái különlegességek 
feldolgozásának hiánya miatt mellette nem 
nélkülözhető Cavassoni 1988-as munkája, e kettő 
együtt azonban sok tekintetben lefedi azt, amire a 
Pénzügyfílatéliai Kézikönyvben a magyar kiadások 
tárgyalásánál törekedni szándékozunk. Olasz nyelve 
miatt sajnos csak viszonylag szűk közönség számára 
igazán használható.

Bareföot angol könyvének fő erényei a teljességre 
való törekvés, és a szélesebb közönség számára 
érthető angol nyelv. EttöI a hatalmas területről 
gyakorlatilag a teljes ábraanyagot bemutatja, de csak 
fekete-fehérben és sajnos azt is csak nagyon gyenge — 
úgy tűnik, hogy fénymásolatokról származó - 
minőségben. Árazása csak egyoszlopos, 0,1 -  125 
angol font (0,16 -  200 Euró) között. A számozás a 
rendkívül sok terület miatt sokszor kezdődik újra, 
emiatt egy bélyegfajta megtalálását a könyv végén 
tárgymutató segíti.

A kiadósokat rendkívül tömören és áttekinthetően a 
kül önlegességekkel együtt tárgyalj a, a 
megkülönböztetéshez szükséges ábrákkal és részletes 
eligazítással a illatéi lailag indokolt felárakra. 
Megítélésem szerint a leggyakoribb bélyegeket a 
katalógus más szerzőkhöz viszonyítva sokszorosan 
túlárazza, mig a ritkább darabokat viszont alulértékeli, 
az ársáv így túl szűknek tűnik a hazai viszonyaink 
között ismert gyűjtői/árverési gyakorlathoz képest.

Az irodalomjegyzék hiányzik, a bevezető mindössze 
csak rövid méltatást tartalmaz két fontosabb irodalmi 
forrásról.

Legnagyobb hiányossága, hogy a szignettákat nem, 
hanem csak a felragasztható illetékbélyegeket 
tárgyalja, nagy erénye viszont az igazi kézikönyvként 
való jó használhatóság, amit a kis oldalterjedelem 
ellenére is gazdag részletesség, teljes körűség, és jó 
áttekinthetőség jellemez.

Következtetéseim, hogy a készülő magyar 
Pénzügyfílatéliai Kézikönyvben:

- törekednünk kell a téma és terület szerinti teljessége 
(szignetták + minden illetékbélyeg, a Habsburg 
birodalom és Magyarország minden területén);

- be kell mutatnunk mind az alapbélyegeket, mind a 
különlegességeket, és a mindenki érdeklődő számára 
jól ismert értékű Euróbán célszerű értékelnük, 
különféle kondíciókra ügyemmel (használt, 
használatlan, iratok);

- színes és jó minőségű képanyaggal illusztrálunk, 
viszont a bélyegrajzokat elég első előfordulási 
helyükön, egyszer bemutatni;

- nem nélkülözhetjük a teljes szakirodalom kritikai 
feldolgozását, különös tekintettel arra, az árazást is 
megalapozó megjelenési és fennmaradási 
információkra;

- a fi latéi iában általánosan megszokott és elfogadott 
jelrendszert célszerű alkalmaznunk;

- a kiadásokba sorolásnál kerülni kelt a megjelenési 
időpont alapján való bonyolult rendszerezést, ehelyett 
a postai filatéliával azonos elvek szerint a közös 
rajzcsalódba tartozó bélyegeket szín- és vízjelváltozás 
szerint kell kiadásba sorolni, a többi jellemzőt (típus, 
fogazat, papír, vízjel helyzet) az alapbélyegek 
változatainak tekintve.

Szűcs Károly

9



Irodalom

S i « r z f < k ) á v C I b 0 1 4 . N y e lv  j
M o c d i ,  J .B . 1862-

1 900
C a t a lo g u e  P r íx C o u r a n t  d e  T im b r e s ,  P o s t e . ... T im b r e s  F ú c a u x M o b d e a  e l e .  I .- S .k ia d á a .  
B n tx e l l e s ,  M o e n s .  T ö b b  k i a d á s

f r a n c ia  j

T r i f e t .F 1877 D e s c r ip t í v c  P r ic e d  C a t a lo g u e  o f  t h e  R e v e n n e  S t a m p s  o f  a l l N a t i o n s .  B o s t o n .  1 8 7 7 , 1881 a n g o l  |

P e r le p ,  A n i o n  D r. 1879 K a t a lo g  d é r  S tc m p e lm a r ic e n  a l t é r  S t a a l e o .  L i p c s e  18 7 9 , B é c s  1881 n é m e t  i

B c r g c r ,  H I lh i s tn e r t e r  P r e u k a t a l o g  d é r  T e l e g r a f e n  u n d  S le m p e b n a r k e n  II. k ö t é l  Ö s t e r r e i c h - U o g a r n  u n d  
B s U ta n s la a t c n .  H a m b u r g

44 n é m e t  i

F o r t)  in , A . 1905 C a l a lo g u e  p r ix - c o u r a n t  d e  T im b r e s  F i s c a u x  A m íe n a ,  Y v e r t  T o v á b b i  k i a d á s o k  190 9  7 3 4 p ,  1915 
7 9 7 p . .  a z  I 9 l5 - ö »  k i a d á s  r o p r in t j e  1988

797 f r a n c ia

G ilb e r t  &  K ö b lc r 1 906 C a t a lo g u e  i l l u s i r t  d e  T im b r e a  F i s c a u x  A u s t r i c h e ,  H o o g r i e ,  B o s n i e - H c r a e g o v ín e ,  L i e c h t e n s t e i n  
P a r is

54 f r a n c ia

M a y r ,  I g n i z -  H a n u s ,  
L a d is la w

1923 S ie m p e lm s r k e n  v o n  O s t c r r e i c h - U n g a r n .  W ie n . 140 n é m e t

K o c z y  oskiL, S t e f i n  D r 1924 D ie  Ü e s c b tc h i e  d é r  S te m p c tm a r k e n  in C s t e r r e i c h s .  W ien 801 a é m e t  í

L u c e o te ,  F . 1 925 M a r c h e  d a  B o U o  P E R  1L L o m b a r d o - V e n e lo  R o v i g n o . 12 o l a s z  i

L u c c n t e ,  F . 1929 C a t a lo g o  M a r e h e  d a  B o l lo  d i  I tá l ia  e  C o lő n ie ,  D a h n a t ia ,  F iu m e , S a n  M a r i n o ,  L o m b a r d o - V e n e to  
R o v i g n o .  M á s o d i k  k i a d á s :  1942.

o l a s z  i

M a y r ,  I g n a z -  H m u a ,  
L a d i s l a w

192 9 I H u a t r i e r t e r P r e i s k a t a l o g  d é r  S t e m p e lm a r k e n  v o n  Ö s t e n e i c h - U n g a m  E r g á n z t  d u r c h  d ie  
S l e m p e b n a r k e n  d é r  O k k u p a i io n s g e b i e i e  u n d  d é r  t e l b a t f l n d ig e n  S l a a t e n  O s t e r r e ic g  u n d

199 n é m e t  j

H ö b íz m ,  R 1 9 4 6 K a ta lo g  i C je n ic  B i l je g a  V o jn e  K r a jn e  I  B o s n i e - H e r c e g o w i n a .  Z á g r á b . 1

l .u c e n  t e ,  F. 1946 C a t a lo g o  M  a r c h e  d a  B o l lo  d i  F iu m e .  O c n o v a . 38 o l a s z  i

M a g is t r i a ,  L e o n e  d e 1947 C a t a lo g o  g e n e r á l é  d c i le  m a r c h e  d a  b o l lo  i ia l ia n e .  S t a t i  a n t i c b i .  s t a t i  e  té r r e  o c c u p a o i e ,  F iu m e  c
S . M a r i n o ,  C o lo n ie .  G e n o v a ,  P e s c e ,  2 7 9 p . 2 .k i a d á s :  1961 .

2 7 9 a n g o l  !

M a g i s i r i s ,  F a o lo  d e 1976 C a t a lo g o  G e n e r a le  d e U e  M a r c h e  d a  B o l lo  I ta l i a / S t a t i  Á n t i c h i  I ta l ia n i .  2 .k ia d  ás  1 9 8 6  1 4 4 p . ?

......ín
o l a s z  ]

E r le r ,  M a r t in  - H á g a . 1978 K a t a lo g  d é r  F is  k a  (m a rk é n  v o n  D s te r r e ic b  • C a t a lo g u e  o f  t h e  A d b e s i v e  R é v é n  u c  S t a m p s  o f a n g o l / n j

H e lm u t A  u s t r i a  P a r t  I. D o k u m e n te n ,  A n k ű n d i g u n g s t e m p e h n a r k e n .  K a l c n d c r s t e m p e b n a r t e n ,  
E f f e k t c n ( B o r z e n ) u m s a tz s t e u e r m a r k c n .  I c k in g ,  Ó R A .

é m e t  :

E r le r ,  M a r t in
.
1981 T h e  A d b e s i v e  R c v e n u c  S t a m p s  o f  t h e  P r in c ip a l i ty  o f  L i e c h t e n s t e i n 16 a n g o l  |

A v i ,  H e l m u t h , D r 1982 L o m b a r d o - V e n e to  1 8 5 4 -1 8 5 8 . L e  M a r c h e  d a  B o l lo  U s a t e  p e r P o s t a  A n n u f l a m e n t i - A f f r a o c a t u r e .  
D ie  p o s l a l i s c b e  V e r w e n d u n g  d é r  S t c m p e b n a r k e n  A b s t e m p e l u n g e n  - F r a n k a t u r e n .  L u g a n o ,  
S ta r p b i la

453 o l a s z /
n é m e t

R i le y , R ic h a rd  F . 1985 A n  in d e x e d  b i b l í o g r i p h y  o f  p u b l i s h e d  p a m f l e t s ,  m o n o g r a p b s  a n d  c a t a l o g u e s  d e v o t e d  w b o l ly  
o r i n  p a r t  to  t h e  r e v e n u e  s t a m p s  o f t h e  W o rld  A r c a d ia ,  C a l i f o m ia .T h e  A m e r i c a n  R c v e n u c  
A s s o c i a t i o n

24 a n g o l

E r le r , M a r im  - H a g n , 1986 K s ta l o g  d é r  F t s k a lm a r k e n  v o n  O s t e r r e ic b  -  C a t a lo g u e  o f  t h e  A  d h e s i v e  R e v e n u e  S t a m p s  o f ni a n g o l /

H e lm u t A u a t r i a  P a r i  1. D o k u m e n te n ,  A n k ü n d i g u n g s t c m p e b n a r k c n ,  K a l c n d e r s t c m p e b n a r k c n ,  
E f f e k t e n ( B 6 r z e n ) u m s f l t z s t e u e n n a i k e n .  2 . k i a d á s .  I c k i n g ,Ó R A .

+ E 6 n é m j  
e l

C t v a s s o n t ,  O ia n n i 1988 M a r c b e  D a  B oU o D c l R e g n o  L o m b a r d o  V e n e to  U s i F i s c e l i  1 8 5 4 -1 8 6 6 . 2 .k i a d á s  C a lo c io c o r te ,
m a g á n k i a d á s .

iio o l a s z

E r le r ,  M a r t in  -  M r d  j a -  
T k a l c s i c s .  R u d o l f

1997 B o s n i a - H e r z e g o v in a ,  R e v e n u e  S t a m p e d  P a p é r a  a n d  R e v e n u e  S t a m p s 7 9 a n g o l

M a r c h e t t o ,  F o r tu n a t o 2001 R c g n o  L o m b ö r d o  V e n e to  C a r ta  B o U a la  e  M a r c h e  d a  B oU o 1 8 1 3  - 187 0  V ig n o la  ( M o ) , 2 6 4 o l a s z

B a r e f o o t ,  J o h n t) 2 0 0 2 A  u s t r i a  R e v e n u e s 140 a n g o l
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Pénzügyfilatéliai Kézikönyv Felmérési program 2004/2005 Összesítő

Jelige:
(A név+cím külön borítékban!)___________________________________________________________________________

A felmérőlap fejléce a bélyegkép első megjelenésének évét, illetve, ha a bélyegen évszám 
látható akkor azt, valamint a megkülönböztetéshez használható legjellemzőbb ismérvet 
tartalmazza. A statisztika készítés megkönnyítése céljából egyes oszlopok több kiadást 
összevontan is tartalmazhatnak, a elsődleges célunk ugyanis egyelőre csak a címlet- 
megoszlás felmérése lehet.

Felmérőlapok f a j t á i : J e l  Kitöltéshez magyarázat
Használt / hibás a Törtvonallal elválasztva a támpéldányok is számbavehetők.
iratok / faicos / postatiszta b Minden irat csak egyszer, a rajta levő legnagyobb címlet szerint. Egy

vagy két törtvonal mögött az enyvezett^) használatlanok 
Párok / összefüggések c Egy objektum csak itt szerepeljen, függetlenül, hogy használt, vagy

használatlan. Egy összefüggés egy darabnak számítunk!

Csak külön 
kérésre küldöm

Szlgnetták féleségek száma a b összesen
Szignettal Osztrák-Magyar 470 X

Szignetta2 Lombardia 127 X

SzigAdnex (hírlap, naptár, hird, kártya) kb.50 X

Okmánybélyegek féleségek száma a b c Összesen
Ausztriai 1854-1893 364
Ausztria2 1898-1920 84 X

Magyart 1868-1913 433
Magyar2 1914-1946 192
Magyar3 1946-2004 161
Lombardia + Bosznia 1854-1916 264 X

Határörvidék+más terület 1868+1920 50+? X

Illetékek féleségek száma a b c összesen
A dnexek  (hírlap, nap tár.h ird ) 1854-1900 74 X

Általános fbrgalmiadó 1921-1946 57 X

Értékpapír forgalmiadé 1903-1947 97 X

Kezktg+konzuli+vízum 1931-1934 65 X

Számla + számolólap 1944-1946 105 X

Törvénykezési illeték 1922-1946 120 X

Összes többi illeték 1919-1946 130 X

Városi illeték féleségek száma a b c összesen
Budapest 1898-1898 279 db X

Kiskunfélegyháza 1917-1946 203 db X

Szolnok 1920-1946 170 db X

Pápa 1912-1924 120 db X

Szeged 1909-1945 99 db X

Debrecen 1919-1947 85 db X

Szombathely 1910-1947 84 db X

Újpest 1913-1946 68 db X

Kaposvár 1920-1940 57 db X

Városok néhány kiadással 1910-1947 469 db X

Városok néhány bélyeggel 1910-1947 264 db X

2004.11.30 23:05
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