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jeAjaipjsa>jazs

2006/1-2
Alapította: Voloncs Gábor, 1991



Tartalom

1-8 oldal:
Székesfehérvár-Városi illetékbélyegek 2.rész - Dr. Németh Kálmán 

9-14 oldal:
Jegyzőkönyv a február 18-iki vezetőségválasztő közgyűlésünkről 

16-17 oldal:
Vezetőség bemutatkozása : Dr. Rill Attila

16- 17 oldal:
Vezetőség bemutatkozása : Székely László

17- 19 oldal:
Vezetőség bemutatkozása : Gidófalvy Péter

19 oldal:
Vezetőség bemutatkozása : Fodor István

20 oldal:
Vezetőség bemutatkozása : Dr. Németh Kálmán 

21-22 oldal:
Szakosztályi tagnévsor 

23-24 oldal
Szaklapunkról és egyéb közérdekű közlemények

A színes borító
Dr. Németh Kálmán, Dr. Rill Attila,
Székely László és Gidófalvy Péter 

külön anyagi támogatásával jött létre.

A MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja. 
Megjelenik negyedévente.

Szerkeszti a szerkesztőbitottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár 

Gidófalvy Péter felelős szerkesztő

Szerkesztőség címe: 4461 NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 42- 210 108. mobil: 70-3177315 

E-mail: gidofalvy@t-online.hu



Dr. Németh Kálmán:
SZÉKESFEHÉRVÁR - VÁROSI BÉLYEGEK

2. rész

Ezzel a címmel kezdtem el 2003-ban (4.szám) szakosztályunk 
közlönyében a székesfehérvári városi kibocsátású illetékbélyegek részle
tesebb bemutatását. Elég sok időt töltöttem akkor a Városi Levéltárban, ahol 
témánkhoz sok értékes dokumentumot sikerült is találnom. Lapunk szerkesz
tőjével úgy terveztük, hogy a cikk második részét, mely a lakáshivatali bélye
geket tárgyalja, majd a következő, azaz a 2004/1. számban közöljük. Sajnos 
magasabb rendű szempontok érvényesülése ezt tartósan megakadályozta.

Most, két év múltával azt mondhatom, hogy bár az írás régi a tartalma 
remélem új lesz a kedves gyűjtőtársak számára. Szeretnék hozzájárulni ezzel is 
kedvelt lapunk mielőbbi, újbóli feltámasztásához.

B/ Lakáshivatali bélyegek

A lakáshivatali bélyegek bevezetésének közvetlen előzménye az volt, 
hogy Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatósági bizottsága a Tanács 
előterjesztése alapján még 1919 év vége felé közgyűlési határozatot hozott a 
lakáshivatali városi illetékek felemelésére. A lakáshivatal elnöke ekkor dr. 
Kisteleki Károly városi főügyész volt /városunk egyik szép utcája m ais az ő  
nevét viseli (Kisteleki u.) /, helyettese és a lakáshivatal tényleges vezetője 
pedig Kovács János ügyvéd.

A lakáshivatal illetéket szedett akkor, ha 1/ lakás kiutalás iránti ügyben, 
vagy ha 2/ lakbér megállapítási ügyben fordultak hozzá. Az 1919 évi emelés a 
lakásügyek illetékét az addig érvényben volt díjak kétszeresére növelte /csak a 
bútorozott szobák kiutalásának illetéke maradt változatlan/.

Ebben a közgyűlési határozatban olvashatjuk továbbá, hogy ezek a 
lakáshivatali illeték díjtételek a városi pénztár javára „városi bélyeg jegyek
ben szedessenek”. Eddig is alkalmazta a város ezt a módszert, bizonyos 
„városi illeték” díjtételek lerovására az 1914 évi, majd az 1916 évi kibocsátású 
1 és 5 koronás bélyegek szolgáltak. Most azonban ez a számunkra döntő fon
tosságú 120 10.503/1919 sz. határozat azt is egyértelműen tartalmazza, hogy 
az új díjtételekkel a régi bélyegek már nincsenek szinkronban, tehát úja-kat 
kell előállítani a lakáshivatal részére. A közgyűlési jegyzőkönyvek 1919 évi 
kötetéből a 120-as közgyűlési szám alatt található határozatot idézem az 
alábbiakban:

"A közgyűlés a tanács előterjesztését magáévá tevén a 4.180/1917 M.E. 
sz. minisztériumi rendelet 33. §.-ának utolsó bekezdése alapján elhatározza, 
hogy a lakáshivatalnál már folyamatban levő és ezután folyamatba teendő
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ügyekben a városi házi pénztár javára a lakáshivatal működésével járó 
kiadások fedezésére városi bélyeg jegyekben a következő illetékek 
szedessenek:

Lakás kiutalás iránti ügyben:
1 szobás lakás után

5 vagy még több szobás lakás után
továbbá bútorozott szobák után
1 bútorozott szoba után
2 .
3
4
ennél több szoba után

3 kor. 
10 kor. 
20 kor. 
40 kor. 

100 kor.

10 kor. 
20 kor. 
40 kor. 

100 kor. 
200 kor.

Lakbér m egállapítási ügyben:
100 koronáig 1 kor.
200 -"- 2 kor.
300 -"- 3 kor.
400 -"- 4 kor.
500 -"- 5 kor.

1000 -"- 10 kor.
2000 -"- 20 kor.
3000 -"- 30 kor.
4000 -"- 40 kor.
5000 -"- 50 kor.

10000 -"- 100 kor.
azon felül 200 kor.

A fentiek folyamányaként utasítjuk a városi pénztárt, hogy dr. Kisteleki 
Károly városi főügyésznek, mint a lakáshivatal elnökének kezéhez 500-500 
koronáig terjedő összegű városi bélyeg illetéket elszámolásra 
esetről esetre szolgáltasson ki.”

Az idézett határozatban olvashatjuk továbbá, hogy Kovács János 
ügyvéd, mint a lakáshivatal elnökhelyettese és tényleges vezetője tiszteletdíját 
havi 500-ról 1000 koronára emelik fel 1919.okt. 1-től.

A fenti határozatot a Tanácsnak 1919. nov. 26-án küldték meg. A 
közgyűlési határozat szellemében az ügyben újabb intézkedés csak a 
következő évben történik, amikor is a Tanács a 11.606/1920 sz. határozattal 
utasítja a lakáshivatal elnökét, hogy az új lakáshivatali bélyegek előállítására a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Ekkor már új, főállású elnöke van a lakáshivatalnak dr. Farkas István 
személyében, aki teljes aktivitásával szervezni kezdi az új bélyegek legyár
tását. Tárgyalni kezd a város legpatinásabb, kiváló nyomdájával, az 1882 óta 
működő Csitári nyomdával. Személyesen beszél meg mindent a nyomda ve
zetőivel és árajánlatot kér tőlük, majd amikor ezt megkapja részletes jelentést 
ír a város tanácsának és kéri jóváhagyó döntésüket.
Dr. Farkas István ezen 1920. aug. 19-i keltezésű levelét érdekes adatai miatt 
feltétlen el kell olvasnunk, tehát idézem elejétől végéig:

" Tekintetes Tanács!

A 11.606/1920 sz. határozattal utasítattam, hogy a lakáshivatalnál sze
dendő illetékek célszerűbb lerovása végett külön lakáshivatali bélyegek 
készítése tárgyában a szükséges intézkedéseket tegyem meg.

Ezen utasításnak eleget téve, tisztelettel jelentem, hogy tárgyalásba lép
tem a Csitáry K- és tsa nyomdavállalattal, amelynek jelenlegi főnökével az 
egész dolgot élőszóval megtárgyaltam, aminek folyamányakép a cég a mellé
kelt árajánlatot nyújtotta be.

Az árajánlat nem tünteti fel világosan, hogy milyenek lennének ezen bé
lyegek. Erre nézve bejelentem, hogy a forma a mai városi illeték bélyeg mintá
ja azzal a külömbséggel, hogy a különböző összegű bélyegek külömböző szí
nűek lesznek, a nyomás azonban mindegyiken fekete. A felirás "Lakáshivatali 
bélyeg" lenne.

A cég által benyújtott árajánlatot elfogadhatónak tartom és javaslom, 
hogy 2000 drb. rendeltessék meg a következő módon: Öt féle bélyeg készíté
sét javaslom és pedig 3 koronásat, amelyből 900 darabot, 10 koronásat, 
amelyből 400 darabot, 20 koronásat, amelyből 300 darabot, 30 koronásat, 
amelyből szintén 300 darabot és 100 koronásat amelyből 100 darabot tartok 
szükségesnek. A színek megválasztása a cégre volna bízandó.

Az ezen részletezéssel a 2000 darab összértéke 31.700 koronát tenne ki. 
Az ezen bélyegek megrendelésével kapcsolatban egyúttal javaslom, hogy az 
eddig esetenként 500 koronáig terjedő összegű bélyegilleték helyett a jövőben 
3000 koronáig terjedő összegű lakáshivatali bélyegilleték szolgáltassák ki 
elszámolásra a mindenkori lakáshivatali elnök kezéhez.

Kérem javaslatom elfogadását.
Székesfehérvár, 1920 aug. 19.

Dr. Farkas István s.k. 
a lakáshivatal elnöke."

A Tanács nem késlekedett, két nap múlva Sas István aljegyző által aláírt 
határozatban hagyta jóvá dr. Farkas István bélyegekre vonatkozó javaslatát.
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ím e a dokumentum:

" Székesfehérvár szab. kir. város tanácsától 
12.328/1920 szám
Tárgy: Lakáshivatali bélyegek készítése.

H a t á r o z a t .

A tanács a lakáshivatal elnökének előterjesztésére elhatározza, hogy a 
lakáshivatali ügyek utáni illetékek célszerűbb lerovása érdekében lakás
hivatali bélyegeket készíttet és erre nézve elfogadja a Csitári K és társa cég ál
tal benyújtott árajánlatot. Mihez képest megrendel ezen bélyegekből 2000 
drbot, 270 koronáért az alábbi részletezés szerint: 3 koronásat 900 drb-ot, 10 
koronásat 400 drb-ot, 20 koronásat 300 drb-ot, 30 koronásat szintén 300 drb
ot, végül 100 koronásat 100 drb-ot. Az ezen részletezéssel a 2000 drb. 
összértéke 31700 koronát tesz ki.

Utasítja a tanács a közig, számvevőséget, hogy a bélyegek költségei 
fejében 270 koronát az I. cím/2a rovat terhére számoljon el és Csitáry K és 
társa szabályszerű számlájára fizettesse ki,

A megrendeléssel megbízza Kucsora János irodaigazgatót. A városi 
pénztárt pedig utasítja, hogy az elkészült lakáshivatali bélyegeket a vállalkozó 
cégtől szám és összegszerűleg vegye át és abból Dr. Farkas István 
lakáshivatali elnök kezeihez az általa meghatározandó részletezés szerint 
5000 koronáig terjedő összegű bélyeget elszámolásra esetről esetre 
szolgáltasson ki.
Miről Dr. Farkas István lakáshivatali elnök Kucsora János irodaigazgató, a 
közig. Számvevőség és a házipénztár határozatilag értesítendő.

Székesfehérvár, 1920 augusztus 21.

Sas István 
aljegyző."

Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatósági bizottsága 1920. aug.26- 
án tartott rendes közgyűlése mégegyszer foglalkozott a lakáshivatali illetékek 
ügyével. A közgyűlés jegyzőkönyvében 342 szám alatt a következőket 
olvashatjuk:

" A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a tanács 11.606/1920 
számú határozatával a 120-10.503/1919 sz. közgyűlési határozattal 
megállapított lakáshivatali városi illetéket tekintettel arra, hogy a mostani 
illetékek mellett befolyó összegek a lakáshivatal költségeit nem fedezik fel
emelte oly módon, hogy a lakáskiutalási és lakbérmegállapítási ügyekben az
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eddig megállapított illeték 200 %-a szedessék, míg a bútorozott szobák kiu
talása után szedendő illetékek továbbra is a régiek maradnak.
Jóváhagyólag tudomásul veszi a közgyűlés azt is, hogy a tanács megadta a 
lakáshivatalnak a felhatalmazást arra, hogy a most megállapított illetékeket 
már e hó 10-étől kezdve beszedje.”

A lakáshivatali bélyegek keletkezésének történetéből eddig megismer
tük az előzményeket, a bélyegek elkészítésére tett javaslatot, és a végleges 
döntést az ügyben. Már csak az hiányzik, hogy mi valósult meg ebből és mikor 
készültek el az új bélyegek. Ezekre a kérdésekre adja meg a választ a városi 
főpénztár 1920. nov. 19-i jelentése, amelyben a következőket olvashatjuk:

"Székesfehérvár szab. kir. város főpénztára.
16576/920 
Tekintetes Tanács!

Folyó hó 16-án kelt utasítására tisztelettel jelentem, hogy folyó évi októ
ber 6-án Csitáry K és Társa nyomda vállalattól 2000 drb. lakáshivatali bélye
get 31700 K értékben hiány nélkül átvettem. / a kiemelés tőlem vantN.K./ 
Részletezés:
100 drb. álOOK értékben 10.000 Kor.
300 drb. á 30 K n 9.000
300 drb. á 20 K ti 6.000 -"-
400 drb. á 10K M 4.000
900 drb. á 3 K M 2.700
2000 darab értékben 31.700 Kor.

Egyben tudomásul vettem a tekintetes Tanács azon utasítását, hogy Dr.
Farkas István lakáshivatali elnök kezeihez az általa meghatározott részletezés 
szerint 3000 Kor-ig terjedő összegű bélyeget elszámolásra esetről esetre 
kiadhatok.
Székesfehérvár, 1920 november 19-én.

olvashatatlan aláírás s.k."

Ha figyelmesen olvastuk az eddig idézett dokumentumokat a következő 
igen lényeges megállapításokat kell megtenni:

1. A Kaptai - dr. Kiss féle katalógus 109. oldalán a székesfehérvári 
lakáshivatali bélyegek datálása 1920. febr. 16-ra, amit azután a dr.Flóderer 
Kézikönyve is átvett/250. oldal/helytelen, semmi nem támasztja alá.

A használatba vétel valós időpontja éppen a főpénztárosi igazoló jelen
tés alapján 1920. okt. 6.

A város által történt elvi megrendelés dátuma a Tanács határozata alapján 
1920.aug21.

A nyomda felé megadott megrendelés napra pontos idejét nem ismerjük.
5



A bélyegek elvi szükségességének azaz a "lakáshivatali illetékbélyegek 
gondolatának" születési dátuma egyértelműen 1919. okt. 30.
Látjuk tehát, hogy az 1920. febr. 16. dátum nem köthető semmihez.

Í . Kaptaiék adata a bélyegek darab számára vonatkozóan szintén pon
tatlan. Azt írják ugyanis, hogy "Minden értékből 500 db, a 100 K-sból 150 db 
készült." A helyes mennyiségi értékeket az idézett dokumentumokban láttuk.

Hiteles dokumentumaink egyértelműen bizonyítják, hogy az 1920. 
okt. 6-án elkészült és átvett lakáshivatali bélyegek öt különböző névértékkel 
készültek. Létezik viszont katalógusaink felsorolása szerint, de gyűjteménye
ink valós példányaként is egy 5 koronás névértékű bélyege a sorozatnak. Az 5 
K-s bélyeg rejtélye kulcsfontosságú számunkra és további olyan kérdésekre is 
ráirányítja a figyelmet, amiket eddig nem tudtunk megválaszolni.

4i Azt tudtuk például eddig is, hogy ezeket a bélyegeket már nem csíkban 
nyomták, mint az 1916 évi egy és öt koronás bélyegeket, hanem 2x2-es, vá- 
gottszélű tömbökben (borítón mutatjuk be). Arra viszont eddig nem találtunk 
magyarázatot, hogy gyűjteményeinkben meglévő, azonos névértékű vízszin
tes párok között miért vannak azonos és fordított állású párok is. Ezt a kérdést 
úgy is feltehetjük, hogy miért vannak vízszintes és függőleges fordított állású 
párok azonos névérték esetén.

5. Nem tudtunk eddig arra sem magyarázatot találni, hogy például a 30 
K-s bjélyegnél miért használt a nyomda két különböző, sötétsárga és narancs 
színű papírt, hiszen a 300 db bélyeg, azaz 75 db 4-es tömb nyomásához nyilván 
olyanfszínű papírt választottak, amely a teljes mennyiség nyomásához elég 
lesz. A Csitári nyomda igényes, precíz munkáját ismerve, nem tudom elkép
zelni, hogy a 30 K-s bélyeg nyomása közben derült volna ki, hogy az indu
láskor használt színű papír elfogyott, és így menet közben más színű papírral 
fejezték volna be a nyomást.

Valamennyi felvetett kérdésre a létező 5 K-s bélyegünk segít megtalálni a 
vélhetően helyes választ.Véleményem szerint teljesen nyilvánvaló, hogy az új 
lakáshivatali bélyegek használatba vétele után valószínű néhány hónap múlva 
az alacsony névértékűek nagyobb fogyása miatt ezekből az értékekből után
nyomást kértek a nyomdától. Ezek az értékek az 5,10,20 és 30 K-s névértékek 
voltak. A nyomda az első sorozat 4-es tömbjeit egységesen úgy nyomta, hogy a 
vízszintesen szomszédos bélyegek alkotnak u.n. fordított párokat/I. típus/.
A 30 K-s bélyegnél ez a típus csak a sötétsárga papírra nyomottaknál fordul 
elő, ez a szín tartozik tehát az első nyomáshoz Az utánnyomás készítésekor a 
nyomda változtatása volt az, hogy az összes értéknél a 4-es tömböket úgy 
nyomták, hogy a vízszintesen szomszédos bélyegek mindig azonos állásúak 
lettek, ezeknél keletkeztek tehát a fügőleges állású fordított párok 12. típus/. Az 
elmondottak teljesen összhangban vannak a katalógussal és a kézikönyvvel, 
mivel pont ezen értékeknél adja meg a függőleges fordított párok létezését. A 
narancs színű papírra nyomott 30 K-s bélyegnél csak ilyen 2. típusú tömbök
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készültek az utánnyomás alkalmával, tehát narancs színben vízszintes fordított 
pár nincs. A második sorozatbeli 10 és 20 K-s bélyegeket az elsővel azonos szí
nű és minőségű papírra nyomták, így az egyedi bélyegeket az első nyomá- 
súaktól nem tudjuk megkülönböztetni, csak a teljes 4-es tömböket.

Az utánnyomásban gyártott bélyegek mennyiségét a következő 
értékekkel valószínűsítem :
5K 300 db

10 K 200 db
20 K 200 db
30 K 100 db

Ennek figyelembe vételével a sorozatra vonatkozó összesített értékek a
következők lesznek:

3K  rózsaszín papír 900 db
5 K s z ü r k é s z ö l d 3 00 db

10 K vil.sárga 600 db
20 K vil.sárga 500 db
30 K sárga 300 db
30 K narancs 100 db

100K lila 100 db

A fentiek alapján a részletes értékelést szokott módszerem szerint a 
következő táblázatban foglalom össze a következő oldalon.

Remélem a bemutatott értékszámítással a kedves olvasót további töpren
gésre késztetem elsősorban a Kézikönyv értékadatainak immár halaszt
hatatlan revíziójával kapcsolatban.

Városi iletékbélyeget veszek, cserélek
Fodor István

5300 Karcag, Püspökladányi ú t 7 7 /a II.8

Okirati illetékdíj egyes marhalevelek keresek
Gidófalvy Péter

4461 Nyírtelek, József Attila út 41
7



Székesfehérvár : 1920 évi lakáshivatali bélyegek, az értékviszonyok méretezése

1. ~~ 2. 3. 4. 5. 1 6 ,  '
—  
h 7. -8: , 9. 10. 11.

Ssz. Névérték Db. FI. Pont r  m ... r = l/m R Asz A B EUR
1. 3 K 900 150 0,32 3,11 1 J 68,9 70 150 6
2. 5 K 300 200 0,11 9,33 3 206,7 r  205 450 18
3. l ö k 600 200 0,21 4,67 1,5 103,4

124,0
105 225 9

4. 20 K 500 300 0,18 5,60 1,8 125 270 11
5. 30 K  (s) 300 300 0,11 L 9,33 3 206,7 205 450 18
6. 30 K  (n) ÍOÖ ^ 300 0,04 28,0 9 620,2 620 1350 54
7. 100 K 100 500 0,04 28.0 9 620.2 ~ 620 1 1350 54

Ossz: 2800 1950 1?01 88,04 1950 4245 170

A táblázat oszlopainak értelmezése: 1, 2, 3 sz.: érthető 4. sz: A Flóderer Kézikönyvben megadott pontértékek
5. sz: m = gyakorisági érték, bélyegenként számolva /a bélyeg előfordulási (itt gyártási) db. számát osztjuk az összes db. számmal/
6. sz: r = l/m érték, a bélyeg ritkasági foka, a gyakoriság reciprok értéke bélyegenként számolva
7. sz: R = relatív ritkasági fok /a legkisebb ritkasági értéket egységnek választjuk (esetünkben az r = 3,11 értéket), és ehhez 
viszonyítjuk az összes többit
8. sz: Asz = a Flóderer pontértékek átszámítása a bélyegek ritkasági fokának /vagy ami ugyanaz a gyakorisági értékének/ 
figyelembevételével, ehhez a számoláshoz szükség van az egységnyi ritkaság pontértékére (e), azaz a Flóderer pontok 
összegét(= 1950) osztjuk a ritkasági fokok összegével( = 88,04), így kapjuk az e = 22,15 értéket, az Asz=rxeformulávalkapjuk 
minden bélyegre a sokkal reálisabb, értékarányos új pontértéket
9. sz: Az előző oszlop számított értékeit némi kerekítéssel már jól használható, valóban értékarányos pontokká alakítjuk. Figyeljük 
meg, hogy ezen oszlop A értékeinek összege ( =1950 ) teljesen megegyezik a 4. oszlopban megadott eredeti Flóderer pontok 
összegével, de pl. a 20 K-s bélyeg pontértéke 300 helyett csak 125 lett, míg a narancsszínű 30 K-s szintén 300 pontja 620 lett!
10. sz: a B értékek szintén értékarányos, új pontértékek, de most a leggyakoribb /vagyis amelyiknél R = 1 érték van/ 3 K-s bélyeg 
pontszámát a reálisabb 150 értékben rögzítettem, ennek megfelelően az összes többi pontszám is az R értékek szerint módosul. 
Ezek a B értékek szerintem a legjobban tükrözik a valós értékviszonyokat
11 . sz: Az utolsó oszlopban a B pontértékek alapján Euróbán is megadtam a konkrét értékeket.



A MABÉOSZ Okmány-és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya
2006. február 18.-i 

Vezetőségválasztó KÖZGYŰLÉSE. 
Jegyzőkönyv.

Elnöki megnyitó: Dr. Rill Attila szakosztályi titkár megnyitója. Bejelenti, 
hogy jelen van 41 fő, és mivel a tagság 80(?) fő, így határozatképesek 
vagyunk. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetésre: Székely László személyé
ben, valamint hitelesítésre: Zentai János és Bolgár Tamás személyében. A 
javaslatot a közgyűlés egyhangúan megszavazta. Burján Andor elnökünk nem 
jelentkezett külön felolvasandó beszámolóval, de elmondása alapján minden 
korábbi támogató tagnak küldött levélben utólagos köszönetét. Azonban az új 
vezetőség feladata lesz a korábbi, lemondott elnökkel az átadás-átvételt, 
iratátadást megszervezni..
Leitold László beszámolója a pénzügyi helyzetről: egyszámlánkon 21E. Ft. 
vanjelenleg.
Egy perces felállás megemlékezésül halottainkról, alapítóinkról.
Ideiglenes titkári beszámoló: Pénzügyi beszámolóval kezdte: 1000 Ft 
támogatás hozzá került. Külföldről 20 dollár is érkezett. Ennek sorsáról majd a 
periodika jövőbeni sorsának ismeretében lehet dönteni. Röviden ismertette az 
előző évben kétszer is kiküldött kérdőívek sorsát. A 106 egyéni hazai tagból 68 
visszajelzés érkezett. Ezekből csupán 6 fő nem MABEOSZ-tag. 8 további 
olyan tagról tud, akik nem jeleztek vissza. Beleszámítva 3 nem visszajelző, de 
korábban támogató tagot, valamint 1 új belépő tagot, megállapítja, hogy 80 fos 
aktív hazai tagságunk van. Címváltozásokat nem tudjuk, de megemlítette, 
hogy Gulyás László volt titkárunk hosszú éveken keresztül figyelmeztetett a 
periodikában arra, hogy mindenkijelentse be esetleges címváltozását a maga 
érdekében. Elmondta, hogy a tavalyi közgyűlési határozat szerinti titkári 
iratanyagok és egyéb leltári tárgyak átadás-átvétele Gulyás Lászlóval még 
nem történt meg, erre is az új vezetőségnek kell sort kerítenie. Mivel a 
legelején nem történt meg, utólag megszavaztatta az előre bejelentett 
napirendi pontokat. Periodikánk az elmúlt év során nem jelent meg. Meg kell 
szüntetni az eddigi támogatásos rendszert és a jövőben új, reális önköltség 
szükséges az Újságunkra. Egyben javasolta főszerkesztőnek Gidófalvy Pétert. 
Gidófalvy Péter az Újság szerkesztését elvállalja. Szomorúan vettük, hogy 
nem jelent meg, de a jövőben se adjuk alább a színvonalat! Javaslata 1.oldal 
legyen színes, a többi fekete/fehér.(másolva a MABÉOSZ által). Tagoknak 
180Ft./lap, nem MABÉOSZ tagoknak 300Ft/.lap + postaköltség. Ez utóbbi a 
MABÉOSZ tagságért ingyen jár. Kiállításokon is megjelenhetne! 
Lebonyolításátvállalja. Ez jó propaganda külföldre is!
Dr. Mészáros Zoltán: az évi 4 szám periodika megtöltésére összejön-e 
megfelelő mennyiségű színvonalas cikk?
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Dr. Rill Attila: reményei szerint igen. Az újságot megtöltjük, szakcikkel, de 
lesz olvasói vélemény, árverési beszámoló stb. is.
Bolgár Tamás: Mi van a Cenzúrával!
Gidófalvy Péter: ez nála nem fordulhat elő. Az olvasói levélért nem vállalunk 
felelőséget, leközöljük, de dokumentálva.
Dr. Rill Attila: kellőképpen fogalmazva elkerülhető a személyeskedés. 
Példaként mondta, hogy az nem írható le, hogy valaki „hazudik”, de az igen, 
hogy „tudatosan valótlant állít” akkor, ha erre bizonyítéka van. így nem lesz 
jogi ügy a dologból.
Szarka Zsolt: Megkérdezte, hogy van-e a nem MABEOSZ tagnak szavazati 
joga?
Dr. Rill Attila: a szavazati jog még a régi szakosztályi SZMSZ szerint 
érvényes, tehát igen.
Voloncs G ábor: aki ezt a területet szereti, az elfogadja, hogy a szolgáltatásért 
fizetni kell!
Dr. Rill Attila: a hazai gyakorlat szerint, azok akik nem kívánnak MABEOSZ 
tagok lenni, tiszteletbeli tagok még lehetnek és (SZMSZ II/3) és térítés 
ellenében megkaphatják a periodikát.
Hodobay Andor: a nem MABEOSZ tag hogy jön be az épületbe?
Voloncs G ábor: Meghívóval!
Leitold László: ez a kérdés is egyike az SZMSZ módosításának.
Szarka Zsolt: akkor most szavazhat-e vagy nem?
Dr. Rill Attila: igen, szavazhat.
Leitold László: a jelenlegi SZMSZ szerint nem szavazhat, de itt lehet, 
meghívható, részt vehet a rendezvényünkön.
Gidófalvy Péter: hagyományainkra hivatkozva szavazhat.
Kurdics Sándor (MABÉOSZElnök): csak az szavazhat, aki MABEOSZ tag. 
Aki nem tudja fizetni a tagdíjat, az szomorú, a napi belépő 600,- Ft, ez 
MABÉOSZ közgyűlési határozat!
Visnyovszki G ábor: hányán fizetnek naponta belépőjegyet?
Kurdics Sándor: nem tudom?
Szarka Zsolt: akkor tartózkodni fog a szavazásnál.
Dr. Rill Attila: javasolta, hogy szavazzunk a támogatási rendszer megvál
tozásáról, és arról, hogy a periodikát pénzért juttassuk a nem tagoknak, 
kereskedőknek, külföldi érdeklődőknek.
Leitold László: ezt az elnökség dönti majd el.
Visnyovszki G ábor: ne szüntessük meg annak a lehetőségét, hogy a tagság 
önkéntesen támogassa a Szakosztályt!!
Voloncs G ábor: az önkéntes támogatás nincs kötve a szolgáltatásokhoz! 
Szavazás: elfogadva 1 tartózkodás mellett.
Szavazás: a titkári beszámoló elfogadásáról: elfogadva 1 tartózkodás mellett. 
Következő napirendi pont: Dr. Rill Attila: Vezetőség, titkár lemondása, új
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vezetőség választása. Javaslat az új öttagú vezetőségre. Felolvasta a 
Szakosztály SZMSZ III.3. pontjának ide vágó részét: „A Szakosztálynak - 
négyévente - választott háromtagú vezetősége van: elnök, elnökhelyettes és 
titkár személyében, akik...”, majd a megszavaztatni kívánt módosított 
mondatot: „A Szakosztálynak - négyévente - választott öttagú vezető
sége van: elnök, titkár és vezetőségi tagok, akik...”. Egyben javaslatot tett a 
Jelölőbizottság tagjaira: Kemács György, Zentai János és Békési György 
személyében.
Szavazás: az SZMSZ módosítása ügyében: elfogadva 1 tartózkodás mellett 
Visnyovszky Gábor: ajelölőbizottság jóváhagyó megerősítése kell 
Leitold László: hatálybalépés be csak a MABEOSZ közgyűlés SZMSZ 
módosítása után tud megtörténni.
Szavazás a Jelölőbizottság tagjainak elfogadása ügyében: elfogadva 1 
tartózkodás mellett.
Kernács György: ajelölőbizottság már hetekkel ezelőtt felmérte, hogy ki nem 
vállal vetőségi tisztséget: Leitold László, Burján Andor, Visnyovszki Gábor, 
Voloncs Gábor, Bolgár Tamás, Zentai János, Kemács György. Felme-rült a 
nevük, de a Jelölő bizottság nem javasolja Gulyás Lászlót és Szűcs Károlyt. 
Utóbbit azért nem, mert a kézikönyv munkálatai sok energiáját lekötik. Az 
SZMSZ-t módosítani kell az 5 fos vezetőség miatt, de addig is az elnökségre 
3+2 főt jelölünk. Ajelöltek felsorolása: Elnök Dr. Rill Attila, tagok: Székely 
László, Gidófalvy Péter, Dr. Német Kálmán és Fodor István. Van-e további új 
jelöltre javaslat a vezetőségre?
Bolgár Tamás: megdöbbent, hogy Gulyás László mért nem jelölt? 
Visnyovszki Gábor: Gulyás László a MAFITT előadást indokolatlanul 
lemondta, a külföldiek előtt kínos volt, a lap szerkesztésébe várjuk, de 
megértjük, hogy családi problémái korlátozzák ebben.
Dr. Rill Attila: az előző elnök Burján Andor és az előző titkár Gulyás László 
eddigi fáradtságos munkáját megköszöni, és ezt az új vezetőség írásban 
megküldi nekik.
Gidófalvy Péter: Gulyás László itt volt korábban, beköszönt, de családi 
problémái miatt el kellett mennie.
Szűcs Károly: új nevet javasol: Kölbi Józsefet.
Kölbi József: köszöni a bizalmat, de nem tudja vállalni.
Kernács György: ha nincs több jelölt, akkor megkezdődik a szavazás és 
annak megszámlálása

SZÜNET

Kernács György: ketten írásban szavaztak, 43 (közben jöttek még és aláírták 
ajelenléti ívet) szavazóból beérkezett 38.
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Elnökre: Dr. Rill Attila 37szavazat Békési György 1 szavazat 
Tag Székely László 38 szavazat 

Gidófalvy Péter 38 szavazat 
Fodor István 38 szavazat 
Dr. Német Kálmán 37szavazat 
Moys Gyula 1 szavazat 
1 érvénytelen

A MABÉOSZ országos küldöttgyűlésén Dr. Rill Attila képviseli a szakosz
tályunkat.
Dr. Rill Attila megköszöni a bizalmat maga és az elnökség nevében. Terveink 
a periodika újbóli évi 4 számának megjelentetése minőségi tartalommal, a 
klubélet felpezsdítése, szakmai beszélgetések tartása - erre Bolgár Tamás is 
biztosítana helyet -, az SzmSZ-t módosítani szeretnénk több pontjában is. 
Kurdics Sándor: Köszönti az új vezetőséget. Az új „vér” pezsdülést hoz a 
munkába. Sok sikert! Várjuk a könyvet!
Székely László: Köszöni a bizalmat, és bízik benne, hogy az új csapat tud újat 
hozni a munkamegosztással.
Gidófalvy Péter: Köszöni a bizalmat, de O másképp látja a világot, ”én 
felnézek a tagokra, a többiek javaslatait dolgozom fel, ez az igazi segítség”.
Dr. Német Kálmán: Vonal alatti szavak: Szép Endre után már voltam 
elnökségi tag. Eddig nem volt elnökségi összejövetel, de remélem, hogy ez az 
új felállásban nem így lesz. Együtt kell dolgozni a közös hobby felvirágoz
tatásáért. Szívem csücske a városi okmánybélyeg és a marhalevél. Cikkek az 
újságban erről személyes ellentétek miatt eddig nem jelenhettek meg.
Fodor István: Vidéken élek, nehezen tudok belefolyni az aktív életbe, de a 
periodikába cikkeket írok, az adminisztrációban segítek.
Dr. Rill Attila: Akövetkező fontos napirendi pont témája a kézikönyv.
Szűcs Károly: a kézikönyv lektorálandó példánya hat részben itt van, és 
munkára kész! 20 fő segített visszaküldött gyüjteményfeldolgozással a 
statisztikai felmérésben: 260000db bélyeg adta az új árazás alapját. 20ezer 
osztrák, 189ezer magyar, 31 ezer forgalmi adó, 20ezer városi, 5ezer egyéb 
bélyeg van feldolgozva! Színes A/4 formátumban szeptemberre jelenik meg a 
kézikönyv. A 6db A/5 példány lektoroknak rendelkezésre áll, titoktartással 
elvihető, kiegészíthető, javítható. Új címe: Pénzügyi bélyegek Magyaror
szágon. Háromszáz példányban tervezzük. Közös árazással. Az új katalógus 
új számozást is hoz. A zárjegyek és a segélybélyegek egy új katalógusba kerül
nek, mint pl. a már készülőiéiben lévő Hodobay Andor által készítendő benyo
mott értékjelű levlapok katalógusa.
Voloncs Gábor: a használatlan, nem megvásárolható okmánybélyegekhez 
levéltári selejtezés útján lehetett hozzájutni. Mások rendeleti úton vissza
váltható voltak, az inflációsok viszont nem. Ezek így ritkák. A használatlan 
bélyegek értékelése nagyfokú óvatosságot igényel.
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Bolgár Tamás: Kell ez a könyv? Sokan kimaradtak és anyaguk kellene bele! 
Voloncs Gábor: kell ez az új könyv, és kellenek az újabbak is!
Gidófalvy Péter: a periodika felfuttatására itt az alkalom! Plusz két oldalt 
ajánl fel minden számba az új városi bélyegek és az új kutatások részére! Evvel 
új tagokat is be tudnánk vonni!
Voloncs Gábor: a 2006-évi periodika terjedelme meg van szavazva? 
Amennyit meg tudunk csinálni, az AKTIVITÁSUNKAT tükrözi!
Leitold László: nem tudok a MABÉOSZ részéről korlátozásról.
Gidófalvy Péter: pl. a sokszorosítás sokba kerül, pl.a díjjegyeseknél 11x4x20 
oldal engedélyezett MABÉOSZ szinten.
Szűcs Károly: az eddig megjelent okmányúj Ságokból CD-t kellene készíteni 
(jogdíj nélkül), az újságban megjelent cikkekből, a szerzők beleegyezésével! 
Megszavazva!
Dr. Rill Attila: Mindenkit buzdít publikálásra, mert aki ezt nem teszi, az a 
tudását sírba viszi!
Szűcs Károly: két Kaptay Antal levél került hozzá, amiből idéz: „Nem baj ami 
kimarad (az új katalógusból) de ami benne van, az Valódi legyen!
Visnyovszki Gábor: Ez a munka fantasztikus! De a kézi felülnyomást ne ve
gyük korrektnek. Ez az út vezet a szakmai továbblépéshez, az okmánybélyeg- 
vizsgáló bizottság felállításához. Az új bélyegek ára fiktív, nem fiktív. Hogy 
fog ez működni?? Pl. számlailleték, Bp.-i városi ívek, inflációs anyagok? 
Gyűjtőtoborzó kellene. A gyűjtő a használatlan bélyegeket is beteszi a gyűjte
ményébe. Újságszerkesztés: a szerkesztő megszűri, harmonizálja a SOK gyűj
tői anyagot! Koordinálni kell azélő anyagokkal!! Gidófalvy-t segíteni kell. 
Szűcs Károly: a használatlanok értékeléséhez Gary Ryan-től kapott instruk
ciókat. Az inflációs időszak új bélyegei lényegesen értéktelenebbek.
Székely László: a számlailleték bélyegek értékelésénél is a közel ötezer 
feldolgozott, futott számlán előfordultak adták az értékelés alapját. Az ellenő
rizhetetlen mennyiségű megmaradt inflációs használatlan íváruk csak töredék 
értékűek, kb. 10%.
Hodobay Andor: a kutatási anyagok mért nem kerültek be az anyagba? Ne 
hunyjunk szemet!
Szűcs Károly: inkább írjuk bele!
Visnyovszki Gábor: jó a CD, de a MABÉOSZ-nak mért nincs még számí
tógépes szobája? A Gervay alapítványtól lehetne pályázni erre! Ezt a 
MABÉOSZ közgyűlésén tisztázni kell!
Szűcs Károly: álprobléma a 3000Ft-os MABÉOSZ tagdíj, a gyűjtőt nem 
vágja földhöz, ennek más elvi problémái vannak.
Gidófalvy Péter: adjunk teret az alulról jövő szerveződéseknek. A külföldi 
tagokjöjjenek. Tagdíjuk?
Szűcs Károly: megvédi a MABÉOSZ-t, fizessünk tagdíjat!
KonczAntal: új címlista kellene a vidéki kapcsolatok építésére.
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Szűcs Károly: erre nyilatkozat kell adatvédelmi szempontból.
Simay Barna: én vidéki vagyok, a katalógust az elnökség vizsgálja meg.
Dr. Rill Attila: javaslat kellene MABÉOSZ kitüntetésre.
Javaslatok: Szűcs Károly, Gulyás László, Burján Andor
Előterjesztve Szűcs Károly, mert a többiek már kaptak. A közgyűlés
megszavazta, egy tartózkodás mellett.
Székely László: a címlista megkönnyítése céljából, aki itt van írja alá, hogy 
hozzájárul a címlista közzétételéhez, esetleg Internet elérhetőséggel együtt.

Több javaslat hozzászólás nincs, így az elnök megköszönte a részvételt, és a 
továbbiakban a gyűjtemények gyarapítására, kötetlen cserelehetősségre van 
lehetőség

Jegyzőkönyvvezető
Székely László s.k. Jegyzőkönyvhitelesítők: Bolgár Tamás s.k.

Zentai János s.k.

Engedjék meg Tisztelt olvasók, hogy az új vezetőség bemutatkozzon. 
Ismerjük ugyan egymást, de egy bemutatkozás sohasem árt, hogy mégjobban 
megismerjük egymást, remélve azt, hogy ezzel is erősíteni tudjuk az Okmány
bélyeges Szakosztály egységét.

Szakosztályi elnök: Dr. Rill Attila PhD

1944. december 26-án születtem Budapesten, egy pincében, a háború 
kellős közepén. 1963-ban érettségiztem Pannonhalmán. 1969-ben okleveles 
vegyész diplomát kaptam az ELTE TTK-on.

A bélyeggyűjtést 6-éves koromban a manapság ritkaságszámba menő 
nagyapai hatásra kezdtem el. A MABEOSZ-nak 1960-ban lettem ifjúsági 
tagja, tagkönyvem száma: 92617. Két bencés tanárom hatására és segítségével 
részt vettem 1963-ban a Gyöngyösön szervezett Első Országos Ifjúsági 
Bélyegkiállításon, ahol az országgyűjtemény kategóriában aranyérmet 
kaptam. Ennek folyományaként jogot szereztem az 1964-évi Isztanbuli 
Nemzetközi Bélyegkiállításon való résztvételre is, azonban sajnos senkitől 
sem kaptam érdemi segítséget vagy tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogyan 
lehet egy 36 lapon összeállított gyűjteményt egykeretesre zanzásítani úgy, 
hogy egy ifjúsági gyűjtőnek esélye legyen megemlítődésre, így ha beleveszem 
azt a tényt, hogy háromnegyed évbe tellett, míg az anyagomat a MABÉOSZ- 
tól visszakaphattam, kudarc volt az egész. Bélyegkiállítási ambícióim azóta és 
emiatt nincsenek.
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Gyűjtésem iránya, tárgya, témája sokszor változott. Volt hogy csak 
bélyegblokkokat gyűjtöttem, vagy összeállítást kezdtem el gyűjteni. 1964-től 
kezdve motívumgyüjtö lettem több témában is. A klasszikus bélyegek iránti 
érdeklődés szintén nagyapámnak köszönhető. 1965-ben bekövetkezett halála 
után pár száz régi díjjegyes kivágást örököltem tőle. Ezek kedveltsége 
napinkig megmaradt nálam különösen azért, mert mindenki igyekezett 
lebeszélni róla, mondván, hogy a díjjegyes kivágások a szemétkosárba valók. 
Bennem meg felülkerekedett a „csakazért is” érzés és gyakorlat. Viszont 
sikerült egy olyan gyűjtési területet találnom, ahol „több a fóka, mint az 
eszkimó”. 1989 körül megismerkedtem egy bécsi cseretárssal, aki díjjegyes 
kivágások mellett - kérés nélkül - elkezdett nekem illetékbélyegeket és 
levélzárókat is küldeni. Azóta gyűjtöm előszeretettel az illetékbélyegeket is. A 
magyar- és az osztrák területeken kívül gyűjtöm a német-, angol-, francia-, 
holland és belga területek (anyagországok és összes gyarmatai), Románia, 
néhány latinamerikai állam illetékbélyegeit is nagyjából a 30-as évekig 
bezárólag.

Első felnőtt bélyeggyűjtő köröm a Magyar Posta Vezérigazgatóság 
Bélyegköre volt, de itt „külsős tag”-ként csak mint a „megtűrtek” között 
lehettem, sőt 2 év múlva „felsőbb elvtársi utasításra” ki is rúgtak minden nem 
postás tagot, így engem is. 1969-75 között az EGIS Gyógyszergyár Bélyeg
gyűjtő körében először csak „újdonságokat házhoz vivő” aktivista voltam, 
majd köri titkár lettem. Agyárból történő távozásom után „protekcióval” a Pest 
Megyei Bíróság Bélyeggyűjtő Körébe kerültem. A vezetőség nyugdíjba 
menetelével ez a kör megszűnt. így átiratkoztam a MOM Bélyeggyűjtő Körbe.

Évek óta kiemelt MABEOSZ tagdíjat fizetek. Tagja vagyok a Díjjegyes 
Szakosztálynak, a Külföldi Bélyegeket Gyűjtő Szakosztálynak (2003-óta az 
Angol szekció titkára vagyok és 2005-óta a Szakosztály egyik társ-alelnöke), a 
Postatörténeti Szakosztálynak és a Postai Stationery Society-nek (Anglia). 
2004-ben felvettek a MAFITT tagjai közé.

Filatelista tudományos munkásságként három egymásutáni, javított és 
bővített munkában összeállítottam az angol filatelista szavak, rövidítések és 
fogalmak szótárát (legutóbbi adat: 2700 szó, rövidítés ill. fogalom), mely 
gyűjtési munka azóta is folyamatos. Az első két kiadást szabadon terjesz
tettem. Szerkesztem és részben írom a GB SZEMLE periodikát (50 példány
ban), amit elsősorban az Angol Szekció tagjai kapnak ugyan, de nem tekint
hető egyértelműen szakosztályi kiadványnak, hanem inkább filatéliai szócsö
vemnek, ahol kizárólag csak az öncenzúra érvényesül.

Dr. Rill Attila
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Tisztelt gyüjtőtársak!

Mint az okmánybélyeggyűjtők szakosztályának megválasztott új vezető
ségi tagja,szeretnék röviden egy bélyeggyűjtői önéletrajzzal bemutatkozni.

Székely Lászlónak hínak,és 1946 bán születtem. Már gyerekkoromban 
Atyai példára megszerettem a bélyeggyűjtést, a bélyegekkel való pepecse
lést, áztatást, rendszerezést, katalogizálást. Főleg magyar, de német,francia 
bélyegeket gyűjtöttem.Részt vettem a sportbélyeg katalógus készítésében, 
melyet Apám szerkesztett, és ezért több általam észrevett bélyeg is így került 
bele. Apám halála után megörökölve az alapokat, továbbvittem a gyűjtemény 
bővítését, főleg a grafikailag is nagyon szép francia bélyegekre szakosodtam. 
Itt kerültem először tudatosan az okmány és illetékbélyegek közelébe, és a mai 
napig is gyűjtöm ezeket.

A magyar okmánybélyegekhez aránylag nem régen, a 90-es évek elején, 
elég köznapi módon kerültem. Az egyik bélyegaukción előkerült okmánybé- 
lyeg gyűjteményt, hagyatékot egy ismerősöm meglátta, és megkért, hogy ré
szére vegyem meg. Később meggondolta magát, és a „nyakamon maradt”.

Ekkor kezdtem foglalkozni, megszeretni és bővíteni a grafikailag na
gyon szép kivitelű okmánybélyegekkel, mivel a foglalkozásom is erre terel, 
nyomdász-dekoratőr vagyok. A rendezgetés, feldolgozás során természetesen 
nem ismertem ki magamat az új területen, de sokunk útbaigazítója, segítője 
Voloncs Gabi szakavatott útmutatása és a Floderer katalógus kézbeadása nagy 
lendületet adott a terület becserkészésére. Eközben találkoztam az általam ért
hetetlennek talált számlailletékbélyegekkel. Gabi ösztönzésére bonyolódtam 
bele ennek a kis körömnyi apróságoknak a feldolgozásába. Levéltári források 
felkutatása, az inflációs időszak kiadási és törvénykezési hátterét kutatva 
fedeztem fel az előfutár felezett okirati illetéket, és sok kiadási pontatlanságot, 
előfordulást, felhasználhatóságot találtam és dolgoztam fel, közel 5000db 
számlán előforduló variációkból. Ezúton is köszönetét mondok miden gyüj- 
tőtársnak, aki a feldolgozáshoz gyűjteménye rendelkezésemre bocsátásával 
segítette mumkámat.

Én a leendő új kézikönyvben ezzel a területtel foglalkozom,és nagyon 
megköszönném, ha általam eddig ismeretlen gyűjtői kézben lévő anyagokkal 
az ismerereteim bővítése céljából megismerkedhetnék, a statisztikai feldolgo
záshoz betekintésre rendelkezésemre bocsátanák. így a kézikönyv aktuálisan 
minél pontosabb adatokat tartalmazhatna!

Céljaim a tagság közelebbhozása, kapcsolatok teremtése, cserelehetősé
gek bővítése, egyéni bemutatkozások lehetővététele, szakosztályi belső 
kisárverések szervezése, a belső mozgás élénkítése, a szunnyadó gyűjtemé
nyek megmozdítása.

Ehhez kérem segítségüket, ötleteiket, hozzászólásaikat, kérdéseiket.
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Elérhető vagyok a 36 1 200-3781, és a 20/956 22 81-es telefonokon,ŰE- 
mailon a következő szekely.laszlo@gmail.com címen, vagy levélben a 1021 
Budapest, Széher u. 76/b címen.

Bátran keressenek, várom támogató segítségüket.

Székely László 
Szakosztályi titkár

Gidófalvy Péter vezetőségi tag-szerkesztő

1959.08.20-án születtem Nyíregyházán. Édesapám református lelkész 
volt, édesanyám pedig az akkori kormányunk „emberbarát” hozzáállása 
folytán javarészt “töltelék munkahelyeket” kapott.

Családos vagyok, feleségem Gyöngyi, körzeti ápolónő és nagyon 
béketűrő a hobbyjaim tekintetében. 4 gyermekünk van, Tibor 25 éves, Valter 
20, Szabolcs 19 és Márta 11 éves. Márciusban megszületett Roland unokám, 
így már nagyapa is vagyok egyben. Gyermekeink már korán kapcsolatba 
kerültek a bélyeggyűjtéssel, filatéliával.

A Filatéliával a 80-as évek közepén ismerkedtem meg, elég fura módon. 
Szüleim után maradt egy bélyegalbum vagy 10-15 bélyeggel illetve blokkal. 
Ezt akartam eladni és meglepődtem, hogy semmit sem akartak érte adni. 
Nagyszüleim segítségével kapcsolatba léptem egy bélyeggyűjtővel, aki 
eligazított ezen a téren. Beléptem a Nyíregyházi Városi Bélyegkörbe, mint a 
többség, sima bélyeggyűjtőként. Azonnal feltűnt, hogy sokan veszik a bélye
get, és megkérdeztem miért. Azért, hogy eltegyük, és néha megnézzük. Na, 
gondoltam én ilyet nem fogok tenni, akkor minek veszem, ha csak nézegetem. 
A REFI (Református Gimnázium Debrecen) hatására, ahol gimnáziumi tanu
lmányait végeztem, no meg családi örökségként, megláttam a bélyeggyűj
tésben a szépet, és a tudást kielégítő lehetőséget. Szeretek olvasni, sorra vettem 
meg szakirodalmakat. Volt, amit ajándékba kaptam, olyan célzattal, hogy 
végre valaki elolvassa.

A sportban is foglalkozom gyerekekkel, és megpróbáltam ezt a bélyeg
gyűjtés területén is. Alakítottam egy Ifjúsági Szakkört lakhelyemen, Nyírte
leken. Talán azért, mert én másképpen tanítottam a gyerekeket, gyorsan sike
reket értünk el a szakkörünkkel. Ebben az időben kerültem kapcsolatba - hogy 
eljutottunk kiállításokra, vetélkedőkre - hazánk jelentős fílatelistáival, akiket 
ma is nagyra tartok. Mivel barátkozó, de szókimondó és fiatal voltam, hamar 
megszerettek ezek a nagy fílatelisták, valószínű láthatták bennem a hajlamot, 
hogy filatelistává válhatok kellő útmutatás alapján. Első lépcsőként a köröm
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delegált a megyei küldöttgyűlésbe. Már ekkor több egyesületben végeztem 
aktívj munkát, és hamar átláttam a MABÉOSZ „rostélyán”, így érdemben 
tudtapi szólni, kritizálni és emellett természetesen használható javaslatokat is 
tetteiéi, igaz szinte minden esetben figyelmen kívül hagyták. Hamarosan 
orszájgos küldöttnekjelöltek, és megválasztottak.

lAz idő múlásával több szakosztályba „beinvitáltak”, mivel elég széles 
területét művelem a fílatéliának. Alapító tagja vagyok a Díjjegyes Szakosz
tálynak, a Ragjegyes Szakosztálynak, a Levélzáró és Emlékívgyűjtő Szakosz
tálynak valamint az újjáalakult Postatörténeti Szakosztálynak . Tagja vagyok 
az okmánybélyeg és Illetékbélyegyűjtő Szakosztálynak és a Perfinbélyeg- 
gyűjtok Szakosztályának. Tagja vagyok a német ArGe Ungam-nak is, sőt 
mivel kedvelem a német filatéliai területet, rendes tagja vagyok a BDPh-nak is 
{Német Bélyeggyűjtő Szövetség)

Az idő múlásával egyre többet tanultam a neves filatelisták segítségével, 
amiéft nagyon hálás vagyok, hiszen a féltve őrzött szakmai titkokat is meg- 
osztcjtták velem, hogy tanulhassak. Elvégeztem az első zsűriképző tanfolya
mot, melynek kitétele volt a kiállításon való részvétel. Díjjegyes és Ragjegyes 
anyagaimmal több kiállításra is eljutottam, sőt ragjegyes anyagommal Varsó
ban aranyozott ezüstérmet értem el.

Ilivel keveselltem a Bélyegvilág filatéliai híradásait, ezért elkezdtem 
előszjör egy helyi, környékbeli újságot készíteni, mely az idők folyamán 
komolynak mondható szaklappá nőtte ki magát, ez a Szabolcsi Bélyegújság.

{Foglalkozom még filatéliai szakirodalommal is, főleg mint kiadó, de 
tevékenyen részt veszek más szakirodalmi munkákban is.

ÍAz utóbbi években megválasztottak a Ragjegyes Szakosztály titkárának, 
és 2004-ben pedig az a megtiszteltetés ért, hogy a Díjjegyes Szakosztály 
elnölfe lehettem. 2006-ban az Okmánybélyeges Szakosztály vezetőségébe is 
beválasztottak.

A MAFITT-al is kapcsolatba kerültem, a sok filatéliai szereplés miatt 
akaratlanul is felfigyeltek rám, és itt ért a legnagyobb meglepetés: felvettek a 
MAFITT tagjai közé, és én voltam akkor a legfiatalabb az egész MAFITT-ban. 
Székfoglaló előadásomat is megtartottam a Bélyegmúzeumban, a “Magyar 
ajánlási ragjegyek típusairól 2004.12.18-án.

'2005-ben az eddigi filatelista tevékenységemért a Szlovák Filatelisták 
Tudományos Társulat is tagjai sorába fogadott, mely szintén nagy megtisztel- 
tetés|de egyben kihívás is, hiszen készülnöm kell valami komoly előadással.

íAz ifjúsággal továbbra is foglalkozok, de időm sajnos kevesebb már, de 
azértj a gyerekek számára a csúcspont a nyári Nomád Bélyegtábor, amit már 
több éve rendezek a bélyeggyűjtő gyerekeknek, és idáig sikerült mindég 
ingyenessé tenni számukra.

iSzeretek utazni, ezért rendszeresen járok a „német nyelvterület”-re
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börzékre, bemutatókra (már ha van rá elég anyagi fedezetem). Egy kicsit tudok 
németül, ezért inkább a német nyelvterület kerül előtérbe nálam.

Szeretek írni, de ezt nem mindenki veszi ezt jó néven. Nem csak a 
Szabolcsi Bélyegújságba, hanem régebben a Bélyegvilágba is írtam cikkeket. 
Nem ide tartozik, de szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Nyírteleki városi 
havilapnak (Nyírteleki Nyitogató) is. Ha időm engedi az Ajánlott Szemlébe is 
rendszeresen írok rövidebb cikkeket. A Díjjegyesek című szakosztályi lapot is 
én szerkesztem, és természetesen sokszor írok abba is tanulmányokat, igaz 
még csak szerényen, mert még sokat kell tanulnom.

Okmány és illetékbélyegekkel is foglalkozok. Különösen kedvesek szá
momra az Okirati díjjegyes Ügyvédi meghatalmazások és Marhalevelek.

2005-ben filatelista barátaimmal megalakítottam a Szabolcsi Bélyeg 
Egyesületet, és mint önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szer
vezet működünk a továbbiakban.

Nagyon fontosnak tartom itt is leírni, hogy én minden bélyeggyűjtőt, 
filatelistát tisztelek, még akkor is, ha néha nem egyeznek véleményeink. Úgy 
érzem, csak akkor válik majd belőlem is , jó  filatelista” ha mindenkit meghall
gatok, megértek és tiszteletben tartok. Ezáltal önkéntelenül is magamhoz 
vonzom a filatéliai tudás apró morzsáit, mely az idők folyamán egyre nagyob
bá válik és már nem morzsa lesz.

Gidófalvy Péter

Fodor István vezetőségi tag
Az idő felettem, és már 68 éves vagyok. Eredeti szakmám molnár, de ko

rán hivatalnok lettem- bírósági fotisztviselő, a bíróságtól mentem nyugdíjba.
Bélyeget, mint minden legtöbb gyerek gyűjtöttem, de kellő ösztökélés és 

irányítás nélkül hamar abba hagytam. Már a bíróságon dolgoztam, mikor egyik 
barátom megkért, hogy gyűjtsék neki bélyeget. Mivel ezek után nem jelen
tkezett, így a bélyeg nálam maradt és innentől kezdve nem volt megállás. 
Beléptem a helyi körbe, és pár év múlva pénztáros és bélyegelosztó címig 
avanzsáltam. Sajnos akarcagi kör megszűnt.

Iratselejtezés során lettem figyelmes arra, hogy milyen sok "másféle" 
bélyeg is létezik. így nem kellett sok bíztatás, hogy a magyar bélyegek közzé 
felvegyem az okmánybélyeg-gyűjtést is, sőt ez lesz a fő gyűjtési területem.

Ehhez elsősorban a katalógusok megszerzése adott ösztönzést. Először a 
Kaptay, azután a még szélesebb gyűjtést elindító Flóderer katalógus. Most már 
ott tartok, hogy más területetek is gyűjtök, pár dolog kivételével, amit a Fló- 
derertárgyal.

Aktívan részt veszek az új pénzügyi kézikönyv szerkesztésében, már ami 
tőlem a tudásom és gyűjteményem alapján kitelik.

Az új összetételű okmánybélyeg Szakosztály vezetőségében elsősorban 
adminisztratív feladataikat tudok elvégezni. Fodor István
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 Dr. Németh Kálmán vezetőségi tag
Nyugdíjas vagyok, és elmúltam 65 éves. Nagyon érdekes volt eddigi éle

tem, í956-ban Pápán voltam a nagymúltú Református Gimnáziumban diák. 
56' telén két osztálytársammal disszidáltunk, de én már kora tavasszal haza 
tértem. A Műszaki Egyetemet Miskolcon végeztem el, geofizikus-mérnök let
tem 1963-ban. Geofizikusként a szénkutatás lett a szakterületem, így külön
böző módszerekkel (elektromos és radioaktív) vizsgáltuk a dunántúli közép- 
hegységünk eocén korú szénmedencéit. Feleségem matematika-kémia szakos 
tanárnő lett, és mint fiatal házasok Várpalotán kaptunk lakást. 10 évet éltünk 
Várpalotán, majd Székesfehérvárra költöztünk, és itt élünk ma is.

Több hobby tevékenységem is volt életemben, egyiket sem hagytam ab
ba, amióta meg nyugdíjas vagyok, kifejezetten fontosak számomra. Ezek: bé- 
lyeggyüjtés könyvgyűjtés sakk kártya (tarokk, bridzs). Apám jegyző volt, 
hogy lekösse figyelmemet, és ne zavarjam munkájában sokszor adott szá
momra feladatokat. Világosan emlékszem, hogy régi, a pengős világból való 
leselejtezett marhaleveleket adott a kezembe, hogy rakjam sorba, vagy csak 
egyszerűen nézegessem. Ezek lenyűgöztek, és órákig elbíbelődtem velük, 
főleg á rajtuk lévő bélyegeket kedveltem. Kb. 25 év múlva szüleim padlásán 
egy kosár régi iratcsomót találtam. Ezek között több köteg, a gyerekkoromból 
jól ismert marhalevél volt. Rendkívül megörültem leletemnek, mondanom 
sem kell, hogy ettől kezdve már tudatosan gyűjtöttem ezt a páratlanul érdekes 
és változatos közigazgatási nyomtatvány fajtát.

A marhalevelek vezettek az okmánybélyeg területére. Ebben több fantá
ziát láttam, mint a postabélyegben. Az állami és a városi kiadású illetékbélyeg 
gyűjteményeimet az utóbbi 15-20 évben sikerült valóban jelentős anyaggá fej
lesztenem. Többször sikerült régi, nagy gyűjtők még egyben lévő anyagát 
vagy a gyűjtőtől, vagy az örökösöktől, vagy bélyegkereskedésben megvásá
rolnom. Azt tapasztalom, hogy az utóbbi öt évben egyre ritkábban adódik ilyen 
lehetőség. Egyre szűkül az árverések okmánybélyeges anyaga is. Egyedi rit
kaságot, különleges csemegét meg végleg alig találok. Természetes dolog, 
hogy valaki minél nagyobb gyűjteménnyel rendelkezik, annál nehezebben 
tudja azt bővíteni, gyarapítani, mégis elégedetlen vagyok a jelenlegi piaci 
kínálattal. Időnként azért érnek meglepetések. Könyveket is gyűjtök, így rend
szeres látogatója vagyok a könyvárveréseknek. Almomban sem gondoltam 
volna,'hogy könyvárverésen marhalevél ritkasággal is találkozom 2005-ben. 
Egy 1847 évi, Nagyszalontán kiállított marhalevél szerepelt a tételek között. 
Azonos formájú ikertestvéreim megvannak gyűjteményemben, de ez a 48. 
sorszám alatt szereplő marhalevél különleges volt: Arany János a költő állítot
ta ki és írta alá, aki ekkor Nagyszalontán volt jegyző. Sajnos a licit során nem 
bírtam eléggé, végül is 175000 Ft + jutalékért megvették előttem.

Köszönöm az olvasók türelmét, és mindenkinek sok örömet kívánok 
gyűjtési munkájához, mert talán ez a legfontosabb az egészben. Dr. Németh
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A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők 
Szakosztályi tagnévsora

Közlünk, egy általunk ismert Tagnévsort. Kérjük, ha valakit ismerünk, és nem 
szerepel a listában mindenképpen jelezze felénk.

A következő számban, tagjaink kérésének eleget téve közlünk egy “Címlistát” 
is, hogy könnyebben tudjunk egymással kapcsolatot teremteni.

Itt szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy a készítendő “Címlista” 
az alábbi “elemeket” fogja tartalmazni: Név, lakcím, telefonszám, E-mail.

Ha valaki nem szeretné, hogy ezen adatok közül valamelyik elem szerepeljen a 
Szakosztályi címlistában sürgősen jelezze felénk.

Szakosztályi vezetőség:
Dr. Rill Attila (elnök) 1122 BUDAPEST Városmajor-u. 3/B

1-431 4874 e-mail: a.rill@richter.hu
Székely László (titkár) 1021 BUDAPEST Széher-u. 76/B

06-20-9562281 e-mail: szekely.laszlo@gmail.com 
Gidófalvy Péter 4461 NYÍRTELEK József-A.-u. 41.

42-210 108 e-mail: gidofalvy@t-online.hu
Fodor István 5300 KARCAG Püspökladányi-u. 7/A.

E-mail:fodor_i@freemail.hu
Dr. Németh Kálmán 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Hübner A. út 101/2

06-20-4989660

TAGNÉVSOR
Becherer Károly -/Baja Gulyás László Budapest
Bedő József u  Budapest Gyarmati Zsolt Gyula
Berényi Péter ^Budapest Hatala Sándor Budapest
Dr. Berke Imre [Szeghalom Dr. Hermann Istvánné Pápa
Békési György ^Dunaújváros Hernádi Tibor Baja
Bér Andor -v' Budapest Hodobay Andor Budapest
Bolgár Tamás Budapest Huiber Sándor Veszprém
Burján Andor Budaörs Ihász Zoltán Váralja
Dr. Csók Imre Kaposvár Jakab Sándor Tolna
Csuti János Zalaegerszeg Jónás László Budapest
Dalmadi Sándor Budapest Juhász Sándor Jászboldogháza
Danka Ferenc Pécs Kemács György Göd
Deák Endre Szeged Kerpner László Pécs
Dudás Emil Budapest Kékesi János ao 7 

Kiss Kálmán
Hódmezővásárhely

Emst József Sopron Kaposvár
Farkas Zoltán Pécs Kocsis József Debrecen
Fodor István Karcag Koncz Antal Miskolc
Földházi Sándor Budapest Kölbli József Budapest
Gidófalvi Lajos Debrecen Kurdics Sándor Budakalász
Gidófalvy Péter Nyírtelek Leitold László Veszprém
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Lente István Budapest Szűcs Tamás Veszprém
Magassy Gyula Paks Takács Károly Budapest
Makó Imre Tárcsái Erzsébet Budapest
Hódmezővásárhely Tóth Gábor Veszprém
Mayer Péter Budapest Tóth Kálmán Budapest
Máté István Csurgó Vadász József Budapest
Dr. Mészáros Zoltán Budapest Váczi Józsefné Paks
Mike János Kaposvár Várhelyi László Budapest
Móré Tamás Balatonföldvár Veszély Ferenc Budapest
Moys Gyula Vác Visnyovszki Gábor Budapest
Nagy József Szolnok Voloncs Gábor Budapest
Dr. Németh Kálmán Székesfehérvár Zentai János Budapest
Nyőgér Zoltán Győr
Papp József Budapest Külföldi tagjaink:
Parragh Péter Budapest Clive Ackerman ANGLIA
Pozsgai Sándor Győr Martin h. K. Brumby ANGLIA
Racskó Pál Tótkomlós Ralph Ebner NÉMETORSZÁG
Rakicsány István ^ Budapest Martin Erler NÉMETORSZÁG
Dr. Rill Attila Budapest Sumith Ghosh INDIA
Sánta Mihály Gyula Jef&ey 1. Kalp ANGLIA
Dr. Simay Attila Debrecen Csaba Kőhalmi USA
Simay Barna Kisvárda Jukka Mákinen FINNORSZÁG
Dr. Somogyi Tamás Budapest Róbert A. MASON USA
Szabó János Siófok Róbert B. Morgan USA
Szabó Jenő Budapest Emilio Pilutti , OLASZORSZÁG
Szabó Sándor Füzesabony Gary S. Ryan ANGLIA
Szarka Zsolt Budapest
Székely László Budapest Betsy Gamble USA
Szilágyi Dezső Budapest G. Thompson ANGLIA
Szűcs Károly Budapest

Közérdekű dolgok

Kérjük véleményüket a színes borítóval kapcsolatban is, ha van észre
vételük, ötletük, vagy bármilyen véleményük (akár pozitív, akár negatív).

A „Címszalag”-al kapcsolatban is kérjük javaslataikat. A mostani egy 
kísérleti példány, kíváncsian várjuk, hogy elnyerte e tagtársaink tetszését.

Természetesen, ha más ábrával, vagy más szöveggel, szöveg-elrende
zéssel jobbnak találnák, segítsenek nekünk, mondják el véleményüket, mert 
csak közösen tudunk egy mindenki számára elfogadható “Címszalagot” 
megalkotni.
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Szaklapunkról.
/ __

Szakosztályunk tulajdonát képező maradvány újságokat „OKMÁNY- 
BÉLYEG” értékesítjük.

A fekete/fehér számokat egységesen 200 Ft/db, míg a színes számokat 
egységesen 400 Ft/db áron árusítjuk. A bevétel a Szakosztályi kasszába kerül, 
így is gyarapítva Szakosztályi vagyonúnkat.
Az alábbi számokat kínáljuk fekete/fehérben:
1993/1; 1993/2; 1993/3; 1993/4; 1994/1-2; 1994/3; 1994/4; 1995/1; 1995/2; 
1995/3; 1995/4; 1996/1; 1996/2; 1996/4; 1997/1; 1997/2; 1997/3, 1998/1; 
1998/2; 2004/3,2004/4.
Színes borítóval: 2001/2-3; 2002/1; 2002/2; 2002/3; 2002/4; 2003/1;
2003/2-3; 2004/2.

Aki szeretne a fentebb felsorolt számokból vásárolni, kérjük értesítse a 
Szakosztályi vezetést. (címeka21. oldalon)

Néhány szót a jövőről:
Közgyűlésünkön szóba került a színes borítós szám kérdése is. A fekete 

/fehér szám minden MABÉOSZ szakosztályi tagnak térítésmentesen jár.
A színes borítóval készült számot csak önkéntes alapon lehet igényelni, 

de sajnos ezért fizetni kell. Számonként MABÉOSZ tagoknak 180 Ft/db-ba 
kerül ez a plussz szolgáltatás.

Többen felvetették, hogy vannak érdeklődők, akik nem MABÉOSZ ta
gok, sőt nem is bélyeggyűjtők, de érdekli Őket az okmány-illeték világa, és 
vele együtt tevékenységünk. Ezeket kár lenne elidegeníteni, hiszen végső so
ron Ok is „gyűjtenek”, és nem is lebecsülendően!

Vezetőségünk foglalkozott a témával és az alábbi döntésre jutott, figye
lembe véve azt a szempontot is, hogy ne zárkózzunk be önmagunkba, hanem 
tegyük Szaklapunkat mások számára is hozzáférhetővé, olvashatóvá.

„Belföldi érdeklődőknek, akik nem MABÉOSZ tagok a fekete/fehér 
szám 300 Ft/szám + a mindenkori belföldi postaköltség, míg ugyanez kül
földre 300 Ft/szám + a mindenkori külföldi postaköltség.

A színes borítóval belföldre 400 Ft/szám + a mindenkori belföldi posta- 
költség, míg külföldre 500 Ft/szám+ a mindenkori külföldi postaköltség.

Lebonyolításra az alábbiakat javasoljuk. Kérésre csekket küldünk, 
melyet díjmentesen lehet befizetni bármeny OTP fiókban, vagy posta- 
hivatalban. Külföldről is lehet ez a megoldás, de körülményesebb, itt 
javasoljuk inkább, mikor Magyarországon tartózkodnak, hogy rendezzék 
valamilyen módon.”

A mostani újságban mindenki számára melléklünk egy csekket, melyen 
akár a régi számokat fizetheti be, akár odaadja nem MABÉOSZ tag ismerő
sének, hogy ezen rendezze befizetéseit.
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Befizetés teljesítése esetén a közlemény rovatba feltétlenül jelezze, 
hogy: OKMÁNY - és régi számok kérése esetén (RSz. rövidítéssel), és/vagy 
színes (Szí. rövidítéssel), és/vagy fekete/fehér (F/F rövidítéssel) valamit az 
igényelt darabszámot. Erre szükség van a „könyvelésnél”.

Mostani számunkban találhatnak egy mellékletként csatolt „belépési 
nyi-latkozatot”. Ez másolható, és arra a célra hivatott, ha ismerőseink körében 
van-nak, akik érdeklődnek Szakosztályunk iránt, hogy beléphessenek.

Címlista: A tagnévsornál is érintettük.
Szakosztályi vezetőségünk a tagok kérésének eleget téve, a soron követ

kező számban meg fogja jelentetni a Szakosztályi címlistát.
A címlista tartalmazni fogja a tag nevét, lakcímét, telefonszámát és Ez 

mail címét.
Kérjük, hogy aki valamely okból nem szeretné, hogy a Szakosztályi cím

listában a fentebb felsorolt adatok közül valamelyik adata közlésre kerüljön, 
legkésőbb 2006. június 30-ig jelezze felénk, a meg nem jelentetni kívánt 
adattal! Külön értesítés hiányában a fentebb is megnevezett adatokkal fog 
megjelenni a „Címlista” ! (Szerkesztőség címe a borító első belső oladán)

Itt is szeretnénk felhívni tagságunk figyelmét arra, hogy akinek címe 
időközben megváltozott, jelezze kérem felénk azt is, hogy a címlistába már a 
helyes címet tudjuk közölni.

Szakosztályi vezetőség.

Közérdekű dolgok
Újságunkban lehetőséget szeretnénk adni a „csere-bere” rovatnak. 

Arra szeretnénk kérni tagtársainkat, ha csere, eladás, keresés vagy hiánylis
tával kapcsolatos közléseket szeretnének eszközölni az Okmánybélyeg 
újságban, úgy kérjük, vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot Gidófalvy Péter 
szerkesztővel.

Címe: Gidófalvy Péter 4461 Nyírtelek, József Attila út 41.
Tel: 42-210 108, mobil: 06-70-3 177 315, vagy 

E-maU:gidofalvy@t-online.hu

Újságunk további színvonalas tartalmi megjelenéséhez további
cikkeket, ötleteket várunk.

Célunk, hogy az „Okmánybélyeg” című szakosztályi lap valóban 
tartalmas, szakmailag magas színvonalú Szakosztályi lap legyen.
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Tisztelt Burján Andor Gyűjtőtárs!

Köszönjük azt a több éves fáradságos munkádat, amit az Okmány- 
és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztályának elnökeként a szakosztály 
működtetése érdekében elvégeztél. A  kapcsolattartást a M ABÉOSZ 
vezetősége és a Szakosztály tagsága között. Erőkifejtéseidet a szakosz
tályi OKMÁNYBÉLYEG periodika színes borítóval ellátott példánya
inak megjelentetése érdekében. A korábbi közgyűlések megszervezését 
és a jó  hangulat biztosítását. A m egírt cikkeket és tanulmányokat. A 
MABÉOSZ könyvtárában szervezett bemutatóidat. A  Zirc-i találkozó 
megszervezését.

Kívánunk további sikeres gyűjtői tevékenységet és sok öröm et az 
illetékbélyegek világában. Kívánunk jó  egészséget és további gyüm öl
csöző együttműködést a Szakosztály életében.

Az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztálya tagsága nevében a 
2006-ban újraválasztott vezetőség.

Tisztelt Gulyás László Gyüjtőtárs!

Köszönjük azt a sok éves fáradságos munkádat, amit az Okmány- 
és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztályának titkáraként a szakosztály 
működtetése érdekében elvégeztél. Köszönjük a sok szervezési és admi
nisztratív munkát. Köszönjük az OKMÁNYBÉLYEG periodika szer
kesztésében kifejtett tevékenységedet és cikkeidet. A  korábbi szakosz
tályi árverések lebonyolításában kifejtett munkádat. A  közgyűlések 
zökkenőmentes levezetésében kifejtett sikeres tevékenységedet.

Kívánunk további sikeres gyűjtői tevékenységet és sok örömet az 
illetékbélyegek világában. Kívánunk jó  egészséget és további gyüm ö
lcsöző együttműködést a Szakosztály életében.

Az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztálya tagsága nevében a 
2006-ban újraválasztott vezetőség.
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15 év.

Most mikor június első napjaiban a postaládámból kivettem az 
OKMÁNYBÉLYEG című szaklapunk idei első kettős számát, meglepődtem. 
Ez az új köntös, elegáns megjelenés illő ajubileumi évhez. Bizony jubilálunk, 
ez évben lett 15 éves újságunk. Nem kis idő egy szakosztályi szaklap életében, 
de egy szakosztályéban sem. Ahogy tagjainkat összeszámolom csaknem 100- 
an vagyunk, ők azok akik a megkeresésre visszajeleztek, bizonyára vannak 
még „lustálkodók”jócskán, csak nógatni kell őket.

Az elmúlt 15 év alatt gyűjtő-barátaink közül sokan eltávoztak, olyan 
kiemelkedő okmánybélyeggyűjtő filatelisták is, mint Dr. Flóderer Pista bácsi, 
Surányi László, Szép Endre és sokan mások. Most legutóbb jött a szomorú hír, 
hogy elment közülünk Vadász József is, reájuk mindég hálás szeretettel 
fogunk emlékezni.

Amikor 1990-ben elhatároztuk, Flóderer István (aki akkor már nagyon 
beteg volt), Surányi László és én, hogy összeverbuváljuk az okmánybélyegek 
szerelmeseit, és ha sikerül megnyernünk 11 embert tagnak, akkor alakítunk 
egy szakosztályt. Mikor a jelentkezőket összeszámoltuk meglepődtünk, nem 
gondoltuk volna, hogy ennyi ember kedveli ezt a gyűjtési területet. A 
motiváció megvolt, elsősorban az, hogy a FIP komoly küzdelem után 
elfogadta az okmánybélyegeket, mint a filatélia új területét. Valamint kiadás 
előtt állt idehaza az új okmánybélyeg kézikönyv, amely az akkori remények 
szerint lendületbe hozhatja a rég elfeledett gyűjtési területet.

Gyűjtő elődeink szorgoskodása nyomán, már az 1920-as években nagy 
lendületet vett idehaza az okmánybélyegek gyűjtése. Ezt az is segítette, hogy a 
helyi levéltárak selejtezésekor, tépett állapotban hozzá lehetett jutni az 
illetékbélyegekhez. A teljes iratokat akkor is a személységi jogok törvényileg 
védték és ezt szigorúan be is tartották, azonban az élelmes bélyeggyűjtők a 
selejtezést megneszelve engedélyt kértek az iratok megdézsmálására és 
letépkedték a bélyegeket. Az új gyűjtési terület a 20-as évek végére annyira 
népszerűvé vált, hogy megjelent az első okmánybélyeg katalógus, a korona- 
filléres időszakig feldolgozva az állami és városi bélyegeket. Ezután több 
katalóguspótlás is napvilágot látott, mivel a pénznemváltozás (pengő-fillér) új 
kiadásokat hozott. A II. világháború alatt a gyűjtemények egy része 
elkallódott, a megmaradt gyűjtők is főként megélhetési és egyéb gondokkal 
küszködtek, közben 1952-ben eljött az egyesületek szétverése és egy közös 
központilag felügyelt és ellenőrzött országos szövetség kialakítása, amelyben 
már nem volt helye ennek a - „parafilatélia”-i területnek. Ekkor sütötték rá az 
okmánybélyegekre is ezt a speciálisan csak Magyarországon használt 
elnevezést és evvel az okmánybélyeggyűjtést a filatélián kívülre helyezték. 
1948-49-ben még jelent meg egy stencil sokszorosítású, csekély
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példányszámú katalógus két kötetben, de ez már alig jutott el a gyűjtőkhöz, 
hiszen a háború utáni újraszervezése a területnek nem történt meg. A 
megmaradt hűséges gyűjtök, a terület szerelmesei nem nyugodtak bele a 
perifériára szorulásba és az 1960-as évek közepén Kaptay Antal Veszprémből 
elkészítette a Magyar okmánybélyegek katalógusát, amelyet kézirat gyanánt a 
MABÉOSZ 1966-ban stencilezett formában kiadott. A katalógus 
népszerűségét jellemezte, hogy a 300 db rövid időn belül elfogyott. Kaptay 
Antal felbuzdulva a sikeren hozzálátott a városi illetékbélyegek 
katalógusának megírásához és 1973-ban dr. Kiss István közreműködésével 
kiadásra került a MABEOSZ-nál házi sokszorosítással. Ez a két katalógus 
megjelenés sokat segített a rendszerezésben és tartotta a-lelket a terület iránt 
érdeklődő parafilatelistának tituláltak körében. Az igazi változást a Flóderer 
katalógus megjelenése hozta és lendületet vett most már a specializált gyűjtés 
is, egymás után születtek felfedezések, pontosítások főként a városi bélyegek 
területén, de az állami kiadások is hoznak meglepetést. Miután a fílatélia 
szerves részévé vált a terület, ezáltal a fílatélia speciális vizsgálati módszerei 
itt is érvényesülni kezdtek.

Ennek egyik publikációs tere az OKMANYBÉLYEG című periodika 
volt. Ezen keresztül az elmúlt 15 évben a tagság nagyon sok új információval 
gazdagodott, és ez a tudásanyag, amelyet az újság kisugárzott, tagjaink egy 
részét arra inspirálta, hogy az így előkerült adatok felhasználásával egy új 
katalógus megjelentetésére vállalkozzon. Ez a munka a beszámolók alapján 
már a végső stádiumban van és hamarosan a kezünkben tarthatjuk könyv 
formájában.

Befejezésül, mint az újság kitalálója és elindítója, ezúton szeretnék 
köszönetét mondani mindazoknak, akik 15 éven keresztül szívükön viselték 
és gondozták kiadását, szakmai tudásukkal és kutatási eredményeikkel 
önzetlenül gazdagították tagtársaink ismeretanyagát és nem utolsó sorban 
hozzájárultak az egyetemes magyar filatélián belül ennek a szép gyűjtési 
területnek a gyarapításához.

ft

Budapest. 2006. június 10.
Voloncs Gábor

Nemrég kaptuk meg a szomorú hírt, hogy 
JU H Á S Z  SÁN D O R

jászboldogházai szakosztályi gyűjtőtársunk eltávozott közülünk.
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T A LL Ó Z Á S A SZ A B O L C SI B ÉLY EG Ú JSÁ G  
IX .évfolyam , 2006 m ájusi SZÁ M Á B Ó L

A SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG legutóbbi száma számtalan érdekes 
filatéliai szakcikk között illetékbélyeges témát is tartalmazott: Voloncs 
Gábor: „Klasszikus illetékbélyegeink metszetjavításai” címmel. Az 
alábbiakban erről számolok be röviden. Egyben felhívom a tisztelt szakosz
tályi gyűjtőtársak figyelmét arra, hogy érdemes előfizetni a SZABOLCSI 
BELYEGÚJSÁG-ra annak, aki nyitott a filatéliai információk több 
csatornából történő beszerzése irányában.

A szerző az 50 krajcáros illetékbélyegeink kinagyított középrészein mu
tatja be igen szemléletesen a metszetjavításokat. Emellett bemutat még 2db 
5Ft-os metszetjavításos középrészt is.

A cikk bevezető része rámutat arra, hogy a Dr. 
Floderer István: „A magyar illetékbélyegek kézikönyve” Magyarországon 
csupán 250 példányban került forgalmazásra, ezért az az átlaggyűjtő számára 
hozzáférhetetlen. Amikor a Magyar Bélyegek Árjegyzékéből (R.A. 
megjegyzése) M PIK lett, azaz a katalógus felvállalta a magyar állami kiadású 
illetékbélyegek katalógusrészének közlését, az érdeklődés megnőtt e terület 
iránt.

A kiegyezés utáni első illetékbélyegeink 
még a bécsi államnyomdában készültek. Al- 
nyomatként a korábbi osztrák illetékbélyegek 
levélerezet rajzolatát alkalmazták, de a közép
ső rajzok már kimondottan Magyarország ré
szére készültek. Az 1868-ban megjelent bé
lyegek egészen az 1891-es kiadásig címleten
ként azonos középrésszel készültek. A bélye
geket 1869-től kezdve már a Magyar Állam
nyomdában gyártották.
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A középrészek réznyomó lemezei sérülékenyek voltak; nagyobb meny- 
nyiség legyártása után hiányok és kopások keletkeztek. A sérülések javításait a 
postabélyegekéhez hasonló módon végezték el. Az első időszak lemezeit fino
man metszették és ezért a javításokat vékony tűvel végezték. Ezért ezeket csak 
nagyítóval lehet észrevenni. Az 1880-as kiadásoknál már erőteljesebb javí
tások is találhatók.

Az illetékbélyegek közül a leggyakrabban használt címlet az 50 kr-os 
volt. Ezért ebből készült a legnagyobb példányszám és ehhez készült a legtöbb 
nyomólemez is. A legtöbb javítást a díszítményes keretbe foglalt értéktábla 
háttérvonalkázásánál végezték.

A szerző szerint a metszetjavítások más címletek esetében rendkívül rit
kák. Vannak olyan értékek, ahol még elő sem kerültek. A metszetjavításos bé
lyegek ívhelyének meghatározása igen nehéz feladat.

Eddig az ismertető Voloncs Gábor szakcikkéről. Aki elolvassa az eredeti 
cikket, az bizonyosan kedvet kap otthon átnézni illetékbélyegeit metszet
javításokra vadászva. Rajta! Induljon a kutatás! És ne feledkezzünk meg 
„elolvasásállapotba” kerülni a SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG-gal.

 » D rRill Attila

C SE R E N A P

A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály, 
valamint a Díjjegyes Szakosztály 2006.szeptember 30-án, szombaton 
közös cserenapot szervez reggel 9-órai kezdettel a MABÉOSZ III. 
emeleti termében.

Ezen a napon a hivatalos protokoll minimális lesz. Fő cél 
gyűjtőtársaink közötti baráti-szakmai beszélgetés, anyagcsere, börze. 
V áquk gyűjtőtársainkat eljövetelét. Mindenki hozza magával felesleges 
cserekészleteit. Azt ajánlanám, hogy ne csak illetékbélyeges anyagaikat 
hozzák magukkal, hanem a díjj egyes csereanyagon kívül mindenféle 
egyéb filatéliai anyagot: m odem  motívum bélyegeket, klasszikus 
béályegeket, parafilatéliai anyagokat, képeslapokat stb. is, hiszen igen 
sokan átfedő módon több területet is gyűjtenek, és így érdekesebbé és 
eredményesebbé tehetjük a cserenapot.

Aznap tartja a PROFIL A árverező cég őszi nagy árverését is. A 
magyar anyagok azonban csak 14-óra után kerülnek kikiáltásra, így az 
ott érdekeltek nem veszítenek semmit. Délelőtt a külföldi tételek 
licitálása folyik (lehet írásbali ajánlatokat is tenni)
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H U N F IL A  2 0 0 6 .-V Á C

2006. június 23-25 között a váci Madách Imre művelődési Központ adott 
otthont a HUNFILA 2006 elnevezésű Nemzetközi Bélyegkiállításnak, mely 
egyben a 79. Bélyegnap is volt.

Szakosztályunk tagjai is részt vettek különböző anyagokkal ezen a jelen
tős hazai kiállításon.
Tagjaink az alábbi eredményeket érték el:

Képeslap osztály.
Kernács György tagtársunk: „A Dunakanyar kapuja: Göd” című anya
gáért I. díjat kapott.

Okmány- és illetékbélyeg osztály.
Csekő István tagtársunk: „Városi illetékbélyegek” gyűjteményéért (82 pont
tal) nagy aranyozott ezüstérmet kapott.

Tematikus osztály.
Dr. Berke Im re tagtársunk: „A közlekedés története” anyagával (51 ponttal) 
ezüstérmet ért el.

Filatéliai irodalom osztály.
Gidófalvy Péter tagtársunk: „Szabolcsi Bélyegújság” szakfolyóiratával (70 
ponttal) nagy ezüstérmet ért el.
Gidófalvy Péter tagtársunk (mint kiadó): „Horváth Lajos: Kárpátalja Posta
történeti Füzetek I.-II.” kiadvánnyal (65 ponttal) ezüstérmet ért el.
Gidófalvy Péter tagtársunk (mint szerkesztő): „Díjjegyesek” Szakosztályi 
Közlöny 2005 évi számaival (65 ponttal) ezüstérmet ért el.
Nagy József tagtársunk: „Anktartisz a filatéliában” című írásával (68 pont) 
ezüstérmet ért el.
Nagy József tagtársunk: „II. Rákóczi Ferenc a filatéliában” című írásával (68 
pont) ezüstérmet ért el.
Nagy József tagtársunk: „Egy filatelista életútja” című írásával (66 pont) 
ezüstérmet ért el.

Egykeretes osztály.
Csekő István tagtársunk: „Karcag város okmánybélyegei” című anyagával 
(31 pont) rubin rangot ért el.
Csekő István tagtársunk: „Vác város illetékbélyegei” című anyagával (31 
pont) rubin rangot ért el.

Nyitott osztály.
Parragh  Péter tagtársunk: „Kisvasutak Magyarországon” című anyagával II. 
díjat kapott.

G ratulálunk szakosztályi tagtársainknak az elért eredményekhez! Szerk
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Dr. Németh Kálmán:

MAGYARORSZÁGI M ARHALEVELEK ÉS RENDSZEREZÉSÜK
/ l .  rész/

Bevezetés helyett
Mielőtt a címben jelölt témára térnék, egy általános észrevételemet 

szeretném közreadni. Évek óta hiányoltam, hogy közlönyünkben kevés cikk 
foglalkozik a marhalevelekkel, majd amikor végignéztem a régebbi számok 
tartalomjegyzékét kiderült, hogy nem kevés cikket, hanem az utóbbi 10 évben 
mindössze egyet találtam, az 1998évi2. Számban.

Ez a cikk Surányi László - az egy évvel korábban elhunyt - kitűnő gyűjtő 
és szakíró egy remek tanulmánya volt, amely kéziratban maradt utána, bizo
nyára még nem teljesen közlésre kész állapotban, ezért Gulyás Laci barátom 
rendezte sajtó alá, ma is hálás vagyok a cikkért mindkettőjüknek. Az elmon
dottak miatt gondoltam tehát arra, hogy néhány cikkben a marhalevelekkel 
kellene foglalkozni. Jó lenne a kezdetektől napjainkig némi áttekintést adni, 
bemutatni a rendszerezésükben elért eddigi eredményeket, és ehhez kapcso
lódva talán kimondottan hasznos is lenne a tárgyi tévedések, melléfogások és 
hibák feltárása. Már most jelzem, hogy ezen cikkek gyakorlati terjedelme nem 
teszi lehetővé a teljességre törekvést, de ha sikerül új információkat adni és a 
kedves olvasót is további kutatásra, vagy a felvetett kérdés tovább gondolására 
késztetni, akkor célomat már elértem.

Történeti előzmények
A marhalevél a magyar közigazgatás egyik legrégibb, de minden bi

zonnyal a legnagyobb mennyiségben használt okirata, amely mintegy 300 
éves múlttal rendelkezik. Kialakulása és használatának elterjedése a 18. szd. 
első éveitől abszolút szorosan kapcsolódik a nagy állatjárványok, elsősorban a 
keleti marhavész megjelenéséhez és az ezek ellen hozott állategészségügyi in
tézkedésekhez. A marhalevél használatát másrészt a 18. szd. második felétől 
nagymértékben elszaporodott marha- és lólopások tették szükségessé. Törté
neti kutatásával alig-alig foglalkoznak, pedig levéltáraink szerte az országban 
nagyon sok értékes dokumentumot őriznek e témával kapcsolatban.

A 18. században és a 19. szd. első felében sokféle, különböző 
elnevezéssel találkozunk. Volt bizonyság levél, kísérő levél, út-levél és úti le
vél, passus, passuális levél, tanú levél, eladó levél, vásári levél, 'vásári czé- 
dula', sőt „Barom eladás 's vevési levél” is. Formája és alakja változott nem
csak vármegyénként, hanem gyakran még megyén belül városok, községek és 
uradalmak szerint is.

A legtöbben, mint illetékdíjjegyes nyomtatványokat ismerik és gyűjtik. 
Ennél azonban sokkal fontosabb dokumentumai régi közigazgatási rend
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szerünknek. Mivel a 18. szd. elejétől léteznek, teljes joggal beszélhetünk itt is - 
a postabélyegekhez hasonlóan - a „bélyegelőtti k o rszak iró l, melynek egyre 
ritkábban, de még fellelhető értékes dokumentumai a marhalevél gyűjte
m ényeknek is szerves tartozéka és becses kiegészítői.

Eddig készült katalógusaink a m arhalevelet kizárólag csak mint 
díjjegyes nyom tatványt tárgyalták, ezért jogosan mind 1875-től rendszerezi 
azokat, pedig a megelőző száz év nyomtatványai, sőt kézírásos 'járatlevelei* is 
szervesen idetartoznak, ha illetékbélyeg még nem is volt rajtuk.

Azért, hogy jobban megvilágítsam előbbi állításomat, nézzünk meg 
néhány  jelen tős d á tu m o t ill. esem ényt a marhalevél múltjából:

1712: V. Károly császár megtiltotta /írásban/ szarvasmarhák és lovak Ma
gyarországról Ausztriába való bevitelét. Ez az egyik legkorábbi írásos dokumentum e 
tárgykörben, melyben még nincs szó az állatokat kísérő iratokról.

1735: Helytartó Tanácsi leirat, miszerint Magyarországról Ausztriába és Mor
vaországba marha csak akkor vihető be, ha az állat egészséges, marhavészre nem gya
nús és kísérő levél igazolja, hogy járvány mentes helyről származik

1755: Tolna megye közgyűlése elrendelte, hogy a megyén keresztül csak 
passzussal ellátott állat hajtható át.

1757: Somogy megye közgyűlése is elrendeli a passzuskötelezettséget
1794: A nyomtatott passzus kötelezővé tétele! A Helytartó Tanács 4052 sz. 

leirata az első részletes központi, hatósági rendelkezés az utazó emberek személyi, 
igazoló papírral való ellátásáról, a marhák megbélyegzéséről, és a passzusok általános 
kötelező használatáról.

A 2. pont szerint: 'Mindenki köteles a maga és marhája részére passzust váltani a 
helybéli bírónál, enélkül nem közlekedhetnek.

A 9. pont szerint: 'Marhát és lovat nyomtatott passzus nélkül eladni-venni 
nem lehet.9

A rendelet előírta a passzus formáját is, és hogy annak milyen adatokat kell tar
talmaznia.

1795: Zala vármegye kiadja a megyei rendeleteket I-IX. „Tzikkely”-be rendez
ve, ezek közül az V. és VII. foglalkozik a passzusok használatával:

V. 7.§.-ból: 'midőn valaki marhákkal az falubul ki indul, tartozik utazó Levelet 
Vármegye, vagy Uraság Tiztyeitül, vagy ezek heányosságával, Helységek Elöl- 
járóitul ki-venni, az Helységek Elöl-járói pedig ki-adni, olly képpen, hogy azon utazó 
vagy Bizonság Levelekben az marháknak száma, [...] és minémű marhákat, hány 
személyekkel, és hová hajtya, fel légyen jegyezve’

V. 8.§.: 'Illyés Bizonság Levelek nélkül valamint senkinek marhát Vásárra 
hajtani, árulni, úgy a kereskedőknek az Helységen kívül, sem Vásárokon, nyomtatott 
formában ki-adott, s az vételiül szólló Tzédula nélkül meg-venni [...] szabad nem 
lévén.’

VII. 1 .§-ban olvasható, hogy' utazó, s Bizonság Levelek nélkül, mellyekben ön
nön Személlyek le-irása, az marháknak neme s mennyisége meg-nem neveztetnek, 
senkinek az Helységből ki-menni, marháit ki-hajtani, vagy azzal kereskedni1 
nem szabad. /Még a nyáj melletti pásztoroknak is 'utazó Levél* kell./
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1814: Fejér vármegye rendelkezik a marhalevelek használatáról. Az intézke
déseket átirattal megküldik Tolna megyéhez is.

1828-1830: Jelentős járvány /keleti marhavész/ az országban. Öt szomszédos 
megye Baranya, Bács, Fejér, Somogy és Tolna fokozott együttműködése.

1834-1841: Hosszan elhúzódó járvány /keleti marhavész/ egész Európában, 
nálunk is.

1853: Új, egységes „marhás levél” használatát írja elő az ország egész terü
letére 1853. ápr. 1-től a Helytartó Tanács Soproni Tartományi Kerülete az 1852. nov. 
24-én kelt 23584 sz. leiratában. Használatuk kötelező, a régiek megszűntek.

1864: A magyar közigazgatás visszaállításának szellemében Magyarországon 
új formájú marhaleveleket vezetnek be, melyek alapvetően a 'marhák egészségi 
állapotáról szóló bizonyítvány'-aként szolgálnak.

A„10 juh, kecske vagy sertés” probléma.

Az Okmánybélyegek Kézikönyve a marhalevelekkel külön fejezetben 
/299-311 oldalak/ foglalkozik. Természetesen a feldolgozás 1875-től indul, 
amikortól a marhalevelek illetékkötelesek lettek. Ezen legelső illeték díjtételt 
köztudottan az 1875. évi 'A bélyeg, illeték és díjak tárgyában' című XXV. 
törvénycikk 14. §-a határozta meg. Kézikönyvünk /299. old./ helyesen adja 
meg a törvényt az első bekezdésben, majd így folytatja:

‘Az illetékek a következők voltak: két éven aluli ló 3 kr, két éven felüli 5 
kr. Két éven aluli szarvasmarha 3 kr, két éven felüli 5 kr. Ugyanennyi volt 
a tarifa 10 juh, kecske vagy sertés után.'

íme itt van előttünk egy súlyos tárgyi tévedés már a kezdet kezdetén. Ezek sze
rint nemcsak a lóra és a szarvasmarhára, hanem a juhra, kecskére és sertésre 
kiállított marhalevelek is illetékkötelesek lettek, és ezen állatokra az 5 kr-os 
marhalevelet kellett használni. Már pedig ez nem így van, abszolút téves ez az 
állítás, de érdekes a története ennek a tévedésnek, ezért röviden elmondom.

A legelső díjtétel ilyen megadása gyanús volt nekem már nagyon régen, 
több mint tíz évvel ezelőtt - amikor fölfedeztem - rögtön előkaptam Kaptay 
Antal Katalógusát /Bp. 1966./. Ebben a Marhalevelek/Járatlevelek/ című 
fejezet/127-144 oldalak/ második oldalán azt olvastam:

'1875-1887. [...] Illetéktételek: lólevél: 3 kr két éven aluli, 5 kr 2 éven 
felüli lovak részére; marhalevél: 3 kr két éven aluli szarvasmarha, 5 kr két 
éven felüli szarvasmarha vagy 10 juh, kecske vagy disznó számára.' 

Miután láttam a szinte teljes azonosságot, természetesen megnyugodtam. Azt 
gondoltam, hogy a gyanúm, miszerint itt valami hiba van, alaptalan, bár to
vábbra sem értettem néhány dolgot, például azt, hogy miért nem tudok ebből 
az időszakból legalább egy olyan marhalevelet gyűjteni, amin ha nem is kecs
ke, de legalább egy gyöszös emse szerepelt volna. Néhány év múlva sikerült 
megszereznem a magyar marhalevelekről készült legelső katalógust. Ezt két
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nagy, régi gyűjtő állította össze, az általam igen nagyra becsült és tisztelt bu
dapesti ügyvéd dr. Hollaender György és asimontomyai orvos, dr. Kiss István. 
Mindketten jelentős marhalevél gyűjteménnyel rendelkeztek. Munkájuk 
címe: Magyarország állami kiadású benyomott bélyegű marhalevél űrlapjai. 
A25 oldalas kéziratot lezárták 1936.nov. 15.-én.

Rögtön feléledt hajdani kétkedésem, ez volt a legelső, amit megnéztem 
benne. Arra számítottam, hogy - mivel pont 30 évvel korábban írták, mint 
Kaptay az ő katalógusát - megtalálom a helyes díjtételt. Képzelje el a kedves 
olvasó, hogy elképedtem, amikor a következőt találtam:

’11 letéktételek /1875 évi XXV. t.c. 14.§./: lólevél: 3 kr két éven aluli, 5 kr 
két éven felüli lovak részére; - marhalevél: 3 kr két éven aluli 
szarvasmarha, 5 kr két éven felüli szarvasmarha vagy 10 juh, kecske, 
disznó számára.'

Az idézeteket összehasonlítva, egyértelműen megállapítható, hogy Kaptay 
Antal katalógusában szószerint átvette Hollaenderék megfogalmazását, csu
pán egy odakívánkozó 'vagy' szócskát iktatott be. /Figyeljük meg, mindkét he
lyen a 'disznó' megnevezés szerepel, majd a Kézikönyv finomította ezt ’sertés'- 
re./

Megtaláltam tehát a 'gyanús' információ forrását, de ekkor még bizo
nyítékom nem volt arra, hogy ez rossz is. Most már viszont nem szálltam le a 
témáról, egyszerű a megoldás, el kell olvasni az eredeti törvényt, amit hama
rosan meg is találtam a Magyar Törvénytár megfelelő kötetében.
A 14. §. mindössze három mondat, olvassuk el együtt, íme:

T4. §. Szarvasm arha és lovak tulajdoni jogának igazolására a községek 
elöljárói vagy köztisztviselők által kiadott marhalevelek bélyegköte
lesek.
A m arhalevelek bélyegilletéke minden darab  két évesnél fiatalabb 
m arha vagy ló után 3 kr., minden darab  két évnél idősebb m arha 
vagy ló után 5 kr.
Egy marhalevélre csak egy marha vagy ló jegyeztethetik fel, szopós csikó 
azonban anyjával együtt egy marhalevélre is feljegyezhető.'

Amikor elolvastam a 14. §-t, nem lepődtem meg, ugyanis pont erre számí
tottam. A tévedés tehát 1936-ban keletkezett és változatlanul tartotta magát 
napjainkig.

Kiegészítésül itt kell még elmondani, hogy a szopós csikóra vonatkozó 
fenti kedvezmény rövidesen milyen kavarodást okozott. Az történt ugyanis, 
hogy ennek analógiájára gyakran a szopós borjút is az anyjával együtt közös 
marhalevélre írták. Minden ilyen esetben 3 kr-ral károsították meg a kincstárt. 
1875 nov. elején a pénzügyminiszter külön szigorú körrendeletben fordult az 
ország összes törvényhatóságához és apénzügyigazgatóságokhoz, hogy

'...mindazon marhalevelek, melyekben a szopós borjú anyjával együtt 
feljegyezve találtatik, a fennforgó bélyegcsonkítás miatt meglele-
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tezendők, s az illetők a törvényes bírságban elmarasztalandók.' /52.296/1875. 
(XI.5.)sz. P.M. Körrendelet/

Az 1887 -1888 -1889. évek kérdése.
Az egyik leghomályosabb időszak katalógusainkban /egyébként még sok 

ilyen van!/. Az a baj, hogy nem írták le érthetően, hogy mi mikor történt, vagy 
mikortól érvényes, így aztán a gyűjtő valóban nem lát tisztán. Megpró-bálom 
most ezt a három évet pontosítani.

1887. :
a/ Az 1875 óta érvényben lévő illeték díjtételeket törvényileg /1887. évi 
XLV. t.c. 16.§./ megváltoztatják. A marhalevél kiállítási kötelezettséget 
most terjesztik ki juhok, kecskék és sertések adásvételére, vagy 
szállítására is, és az előírt díjtétel 10 darabonként 5 kr lett. Szintén új 
rendelkezés, hogy egy űrlapra több darab szarvasmarha vagy ló is írható, 
az illetéket minden db után le kell róni, valamint az, hogy a szopós 
csikóra ezután külön 3 kr-os marhalevelet kell váltani, 
b/ Ugyan ez a törvény írja elő azt is, hogy az eddig használatos 'Lólevél' 
és 'Marhalevél' helyett minden állatfajra nézve egyforma kiállítású 
bélyeges kincstári űrlapokat kell forgalomba hozni. Ez lesz tehát az u.n. 
‘egységes’ MARHALEVÉL.
c/A  törvény végrehajtására kiadott pénzügyminiszteri rendelet 112.921 
sz./ engedélyezi a régi fajtájú ló- és marhalevelek további ideiglenes 
használatát, amíg az új űrlapok kibocsátásra nem kerülnek.
1888. :
a/1888. jan. 1. az előzőkben ismertetett törvény érvénybe lépésének nap
ja, azaz ettől kezdve érvényesek az új díjtételek, viszont még nem történt 
meg az új, egységes űrlap kibocsátása.
b/ Tisza Kálmán pénzügyminiszter év végén rendelkezik az új mintájú, 
egységes bélyeges kincstári űrlapok kibocsátásáról a 72.974 
/1888.(XII.14.) sz. P.M. körrendeletben. A forgalomba bocsátás dátuma
1889. jan. 1. Egyidejűleg a régi ló- és marhalevelek további ideiglenes 
használatát dec. 31-el megszünteti.
1889.:
Az egy éve már érvényben lévő új díjtételekhez jan. 1 .-tői megvan az új 
típusú egységes nyomtatvány.

A fentiek alapján a gyűjtőtársak maguk is elvégezhetik a Kézikönyv (300. o.) 
és a Katalógus (129. o.) vonatkozó részének javítását. A sajtóhibákra, elírá
sokra végleg nem térek ki. Az 1887 évi törvényt 1877-re írni, elnézem, elírás. 
De a 21 cm-es űrlap méretet 20,lnek írni, már hiba. A közölt színekről nem 
tudom melyik minek a színe. A 13. tétel sorában a magyar és a horvát űrlap 
azonos színű, pedig azok eltérőek, hiba. A díjtételekről és azok 1888 évi 
bevezetéséről egy árva szó sincs, ez meg durva hiba.
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Mi a helyzet a sárga űrlapokkal?
Az 1889 évtől visszatérően és kiemelt pontértékkel hozza a Kézikönyv a 

'magyar kiadás citromsárga papíron' megjelölésű űrlapokat. A szokatlan 
jelenségre az egyetlen magyarázó mondatot a bevezető, első bekezdésben ol
vashatjuk, miszerint: '1877-től előfordulnak citromsárga színűek is, 
amelyeket törzskönyvezett szarvasmarhák részére készítettek.'

Kik? Jószívű nyomdászok, vagy extra ízlésű fourak a saját házinyom
dájukban? A parányi igazságtartalom ellenére bevallhatjuk, hogy fogalmunk 
nincs, mik ezek a citromsárgának mondott marhalevelek. És mi az 1877-es 
dátum? Mit kell érteni azon, hogy 'előfordulnak'? Megannyi kérdés semmi 
válasz.

Az elmúlt években sokat kutattam a sárga űrlapok titkát, és most köz
readom az eredményt.

A marhalevelek kötelező használata röviden: a marhalevélkényszer a 
kezdetektől fogva egyike volt a legfontosabb állategészségügyi intézkedések
nek. A kötelező marhalevél-használat célja az esetileg előforduló fertőző be
tegségek elhurcolását megakadályozni, míg a törzskönyvvezetés célja a 
fertőző állatbetegségeknek az országba való behurcolását kizárni, vagy ha már 
megtörtént a behurcolás, annak következményeit, a befelé terjedést megaka
dályozni azáltal, hogy a becsempészett állat felfedezését lehetővé teszi. Ezért 
a törzskönyvvezetést kizárólag a vészesnek minősített szomszéd országok 
hatá-ra mentén alkalmazták.

A törzskönyvvezetésre vonatkozó első törvényünk az 1874. évi XX. t.c. 
volt, ez alapján Románia, Szerbia és Horvát-Szlavónország határán volt 
kötelező a szarvasmarhákról törzskönyvet vezetni azokban a községekben, 
amelyek a határhoz 5 (magyar) mérföldnél /~40km/ közelebb estek.

Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888. évi VII. t.c. 48. §-a is 
elrendeli ezt a kötelezettséget, már csak a román és a szerb határ mentén, a 
határtól 35 km távolságra benyúló területen fekvő községek részére: A törvény 
1889. jan. 1-ével lépett érvénybe, tehát az egységes MARHALEVÉL megje
lenésével egyidőben.

A 66.973/1888. (X1I.28.) F.M. sz. rendelet várm egyénként névszerint 
felsorolja azon községeket, amelyek törzskönyvvezetésre köteleztek. Eszerint 
11 vármegyében 549 község és r.t. város, továbbá 2 törvényhatósági joggal 
felruházott város - Versecz és Pancsova - volt érintett. Később Marosvásárhely 
és Temesvár is kötelezve lettek. A községek egyedi felsorolását is megtaláljuk 
a rendeletben, megyénkénti bontásban.

A törvény végrehajtási rendelete (VR) a 40.000/1888. (X.15.) F.M. sz. 
rend., ennek 101.-123. §-ai pedig szabályozzák a törzskönyvezést. Szigorú 
előírások alapján kellett nemcsak a törzskönyvet, hanem még több különböző 
nyilvántartást is vezetni. Csak rendeletileg előírt nyomtatványokat lehetett 
használni, ezek kizárólagos előállításával a 'Pesti könyvnyomda részvény
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társaság' volt megbízva. Törzskönyvezni kellett minden 6 hónapnál idősebb 
szarvasmarhát /bivalyt is/. A 6 hónapnál fiatalabb állatokról külön nyilván- 
tartástkellettvezetni./102.és 103. §./

A VR: 115. §-a szerint a törzskönyvezésre kötelezett területen minden 
szarvasmarhának törzskönyvi bélyeget kell viselni. Ezt a bélyeget római 
számjeggyel a törvényhatóság / = vármegye/ száma, és arabs számjeggyel a 
kiállító község száma alkotta. Az állatokat bélyegző vasakkal bélyegezték, a 
bélyegzés módját F.M. rendeletek többször módosították.

A VR: 121. §-a előírta, hogy törzskönyvvezetésre kötelezett közsé
gekben a szarvasmarhák számára a marhaleveleket sárga színű űrlapokon 
kell kiállítani. Ezt az előírást 1889 - 1920 között forgalomba bocsátott mind
három új típusú űrlapnál figyelembe vették, a kibocsátást elrendelő rendeletek 
az űrlapok leírásában mindhárom esetben azonos módon rendelkeznek:

'Ezen űrlapok...vízjeggyel ellátott fehér papíron, a törzskönyvezett 
községek használatára szánt űrlapok pedig világos sárga színű papíron ... 
vannak kiállítva.’

A törzskönyvi bélyeget az állatra kiállított marhalevélre is mindig beírták 
/'Az állatok különös ismertető jelei' rovatba/, így az a rendkívüli ritkaságnak 
számító, u.n. 'sárga' marhalevelek legbiztosabb azonosítója lett.
A vármegyék jegyei a következők voltak:

I : Beszterce-Naszód V II: Szeben
H: Maros-Torda VIII: Hunyad
IH: Csík IX: Krassó-Szörény
IV: Háromszék X : Temes
V: Brassó XI: Torontál
VI: Fogaras

A törvényhatósági joggal felruházott városok törzskönyvi bélyegjegye a 
város nevének kezdőbetűje volt.

A községek törzskönyvi folyószámát az illetékes vármegye állapította 
meg. így például a Hunyad megyei Haczazsel /Hátszeg-i járásban/ községbeli 
szarvasmarhák bélyegjegye 'VIII - 28' , a Fehérvíz községbelieké /Puj-i 
járásban/ 'VIII-5 8 'volt.

Dr. Németh Kálmán Marhalevelekről szóló igen érdekes és tanulságos 
cikkét a következő számunkbanfolytatjuk. (Szerk)
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Fodor István

MÁV Arcképes Igazolványok Meghosszabbítási Bélyegei

A készülő új Pénzügyfilatéliai Kézikönyv, többek között a MÁV ked
vezményes utazásra jogosító igazolványok meghosszabbítási bélyegeit sem 
szerepelteti, ugyanis ezek nem felelnek meg az okmánybélyegekre vonatkozó 
hármas követelményeknek. Ezért mindenképpen szükséges, hogy ezen kia
dással más helyen foglalkozzunk.

Erre kiválóan alkalmas az Okmánybélyeg (Szakosztályi Közlöny) újsá
gunk, mert nem csak a kimondottan fiskális anyag, de más hasonló kiadá
soknak is helye kell hogy legyen a lapunkban, mivel ezeket is többen gyűjtik.

A Flóderer-féle Magyar Okmánybélyegek Kézikönyvének 329 oldalán 
ezek a MÁV bélyegek tárgyalva vannak, de igen vázlatosan foglalkozik a fel
sorolással, sőt sorszámokkal való megkülönböztetésre nem is vállalkozik.

Néhány évtől eltekintve, majdnem teljes kiadással rendelkezem, így 
mertem vállalkozni arra, hogy valamiféle rendszert kialakítva sorba szedjem 
és katalogizálva, árral megjelölve felsoroljam 1924 évtől 1996 évig történő 
kiadásokat. 1996 évtől, már vonalkódos formában történik az érvényesítés. 
Mivel ezekből egy darab sincs birtokomban, így ezekkel nem foglalkozom, 
csak a “papír alapanyagú” kiadásokkal.

Arra kérem azon Gyűjtőtársakat, akik további darabokkal rendelkeznek, 
hogy adataikkal egészítsék ki az általam készített táblázatokat, hogy minél 
teljesebbé tegyük ismereteinket.

Még annyi megjegyzésem van, hogy előfordultat, hogy egy-két évben 
nem is volt bélyeg az érvényesítésre, csak valamiféle más megkülönböztetés, 
például új igazolvány kiadása esetén, csak az igazolványba történő hivatali 
bélyegzés stb. történhetett, tehát a kimaradt évszámokkal nem is jelent meg 
érvényesítő bélyeg.

Magyar Államvasutak, rövidített közismert nevén MÁV, mint a nevében 
is szerepel az Állam tulajdonában lévő Vasúttársaság /közlekedési vállalat/, 
mely 1868-ban alakult úgy, hogy az addig magánkézben levő társaságoktól a 
vasutat az Állam megvásárolta. Jelenleg MÁV Rt.-ként működik.

Nem sikerült megtudnom, hogy a köztisztviselők számára, mely idő
ponttól nyílt meg a lehetőség félárú utazási kedvezményhez jutni, de az biztos, 
hogy 1915 évtől a birtokomban lévő igazolványból megállapítható, hogy ilyen 
kedvezményt már ekkor igénybe lehetett venni. A Flóderer katalógus nem 
említi, de nem csak a köztisztviselők, hanem a MÁV dolgozók családtagjait is 
megillette ez a kedvezmény, és valószínű, hogy a MÁV megalakulásától, tehát 
1868 évtől kezdve. A mértéke is nagyobb lehetett 50 %-nál. Az alkalmazásban 
álló vasúti dolgozók utazása ingyenes volt.
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A két érdekeltségi kör részére készített igazolványokba ragasztott 
bélyegek, színükben, egyes éveknél méretükben és ábrákban is különböznek 
egymástól. A két kiadást 1924-1948-ig biztosan el tudtam különíteni. A későbbi 
időpontban valószínű, hogy több esetben is ugyanazt a bélyeget hasz-nálták 
mindkét kedvezményre jogosult csoportban, bár ez nem biztos.
Ezért a MÁV dolgozók családtagjai részére készült bélyegek felsorolását 1948 
évtől kezdve mellőzöm.

Magyar Királyi államvasutak 
„Félárú jegy váltására jogosító arcképes igazolvány”

A. / csoport: Köztisztviselők, közalkalmazottak, félárú 50 %-os utazásra
jogosító kedvezménye, illetve

B. / csoport: Vasúti dolgozók családtagjainak nagyobb mértékű utazásra
jogosító kedvezmény bélyegei

Katalógus

AJ Köztisztviselők, közalkalmazottak, félárú utazásra jogosító 
igazolványok érvényesítő bélyegei 

()  - ben a színes oldali azonosító ábraszámok 
1924-1942. A bélyegek töbszínnyomással készültek gondos, művészi 

érzékkel a MÁV nyomdájában. Első menetben nyomták az alnyomatot- 
középrészt, majd a díszes keretet a bélyegképpel. Később, mint “felülnyo
más” kerültek a bélyegekre az évszámok (különféle színekben) és a sorszámok 
(kivétel az 1924-es kiadás, ugyanis itt nincsen évszám és sorszám sem.) 
1930-tól a bélyeg alsó szélén “23.sz.igazolványminta”, a bélyeg bal szélén 
pedig “Máv. Menetjegynyomda.” és a kibocsátási határozat száma látható. 
1937-től ez a szöveg “Máv. Jegynyomda”-ra változik.
Fogazat: 11,5 (létezik egy vagy kétoldalt vágottan is)
Papír: vízjelnélküli vastag papíron, 1941-ben “hajós” vízjellel is előfordul.

a*. * “* tu igjuciY&iiymmift.
1-19. kát. számú 1.kat.sz.keret 2-5.kat.sz.keret 6-19.kat.sz.keret

bélyegeken. és bélyegképe és bélyegképe és bélyegképe
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Kát. év alapnyomat bélyegkép megjegyzés
E u rá r
sz. színe. színe.
1. (a) nincs halv. püspöklila világos őzbama 1 924-es kiadás 2.-
2. (b) 1925 vil.sárgásbama sárgásbarna 2.-
3. (b) 1926 halv.bordó tégla piros 2-.
4. (b) 1927 halv.téglapiros kék 2.-
5. (b) 1928 halv.citromsárga ibolyalila 2.-
6. (c) 1929 halv.okkersárka narancssárga 2.-
7. (c) 1930 halv.szürkéskék kék 200/1929 2.-
8. nincs bé lyegem 1931-es?
9. (c) 1932 vil.lilásbordó narancsvörös 511/1931 2.-
10. (c) 1933 halv.citromsárga kávébarna 257/1932 2.-
11.(c) 1934 halv.okkerbama sötétbarna 440/1933 2.-
12. (c) 1935 vil.kékesszürke azúrkék 306/1934 2.-
13. (c) 1936 halv.zöldes bamáslila 353/1935 2 r
14. (c) 1937 halv.vil.kármin téglavörös 679/1936 2.-
15. (c) 1938 citromsárga narancsbama 381/1937 2.-
16. (c) 1939 viLtürkiszkék fűzöld 415/1938 2.-
17. (c) 1940 vil.bama barna 603/939 2.-
18. (c) 1941 viLtürkiszkék méregzöld 466/1940 2.-
19. nin cs bé lyeg em 1942-es?

1943-1946. Egymenetben készült, egyszínű bélyegek: középen az 
Árpádcímer, két oldalt félkörívben koszorú, képméret: 18x19 mm.
Fekete sorszám valamint változó betűtípussal fekete színben az évszámok. 
Katalógus szám: 20-23, fogazat: 11,5, vízjel nélküli, vastag szürkés papíron

kát. év.
á r

bélyegkép megjegyzés. Eur

sz. színe.
20. (d) 1943 kékeszöld 2.-
21. (d) 1944 szürkéslila 2.-
22. (d) 1945 téglapiros 2.-
23. (d) 1946 narancssárga 2.-

Magyar államvasutak
/Magyar Köztársaság kikiáltása 1946. február. 1. után/

1947-1948. Bélyegkép: középen a Kossuth címer, a tábla többi részét 
hul-lámos vonal tölti ki. A bélyegkép mérete: 27 x 31 mm. Minden bélyegen 
fekete sorszám. Katalógus szám: 24-25, fogazat: 11, 5, vízjeles vékony 
papíron,
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kát. év.
ár

bélyegkép megjegyzés. Eur

sz. színe.
24. (e) 1947 zöld 2.-
25. (e) 1948 citromsárga 2.-

1949-1960. Bélyegkép: középen stilizált ”számyaskerék” díszítményes 
keretben. A bélyegkép mérete: 31x16 mm. Minden bélyegen fekete sorszám. 
Katalógus szám: 26-37, fogazat: 11, 5 /egy vagy két oldalt fogazatlan/, 
vízjelnélküli fehér papíron,
Kát.
sz.

év. Bélyegkép
színe.

megjegyzés. Eurár

26. (f) 1949 halv.narancs M.Á. V. +nyomás 1,50-
27. (f) 1950 halvány kék 1,50-
28. (f) 1951 téglapiros 1,50-
29. (f) 1952 narancssárga 1,50-
30. nincs bélyegem 1953-as?
31. nincs bélyegem 1954-es? 9 "
32. (f) 1955 citromsárga 1.50-
33. (f) 1956 kék 1,50-
34. (f) 1957 világos zöld 1,50-
35. (g) 1958 citromsárga 1,50-
36. (g) 1959 zöld 1,50-
37. (g) 1960 barnás narancs 1,50-

1961-1966. Bélyegkép: középen egymás alatti betűkkel MÁV, az „A”- 
betűből kiindulva ferde vonalak /stilizált számyaskerék/, díszítményes keretbe 
foglalva. Minden bélyegen fekete sorszám, kivétel az 1965 évi, mely piros.
A keret mérete: 27 x 17 mm. Keret belseje sima, mintanélküli szín alnyomtat. 
Katalógus szám: 38-43, fogazat: változó, 9- 11 között, egy vagy két oldalon 
fogazatlan, vízjelnélküli vastag fehér papír.
k á t év alapnyomat bélyegkép megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
38. (h) 1961 halv.sárga halványkék 1,-
39. (h) 1962 okkersárga világoszöld 1,-
40. (h) 1963 kékesszürke téglapiros 1,-
41. (h) 1964 pirosaslila okkerbama 1,-
42. (h) 1965 halványkék fekete 1,-
43. (h) 1966 zöldesszürke bíborlila 1,-

1967-1970. Bélyegkép: mint az előző csoport, csak díszesebb keretben, 
mérete:26 x 18 mm. Raszteres (ponthálós) alapnyomattal, melynek színe 
megegyezik a bélyegkép színével
Katalógus szám: 44-47, fogazat: 10,5 és 11 -es, /egy vagy két oldalt fogazatlan/ 
vízjel nélküli vastag fehér papír.
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kát. év keret bélyegkép megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
44. (i) 1967 szürke narancspiros 1,-
45. (i) 1968 kék bamásrózsaszín 1,-
46. (i) 1969 sötétlila sárga 1,-
47. (i) 1970 türkizkék bamásrózsaszín 1,-

1971. Bélyegkép:villanymeghajtású mozdony. Keret mérete:20x 19 mm. 
Katalógus szám: 48, fogazat: 9, 1/4, egy vagy két oldalt fogazatlan, vízjel
nélküli vastag, előoldalon sárga színűre nyomott fehér papíron, 
kát. Év keret bélyegkép megjegyzés E urár
sz. színe. színe.
48. (j) 1971 ezüst szürke kék 1,-

1972-1977. Bélyegkép: diselmozdony, egyszínű háttérben, az 54-es 
kát. számú bélyeg zöld függőleges vonalkázással!
Képméret: 30 x 18 mm. Magyar államvasutak szöveg.
Katalógus szám: 49-54, fogazat: változó, egy vagy két oldalt fogazatlan, 
vastag vízjelnélküli fehér papíron.
kát. év háttér bélyegkép megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
49. (k) 1972 szürke bamáslila 1,-
50. (L) 1973 bamásrózsaszín kék 1,-
51. (L) 1974 sárga piros 1,-
52. (L) 1975 világoszöld sötétzöld 1,-
53. (L) 1976 rózsaszín piros 1,-
54. (m) 1977 zöld függ. vonalak zöld 1.-

1978-1979. Bélyegkép: 30 x 18 mm. keretben 10 db. számyaskerék 
(MÁV lógó) illetve 1979-ben m ég+ mozdony is.
Katalógus szám: 55-56, fogazat: 9,1/4, egy vagy két oldalt vágott, 
vízjelnélküli vastag fehér papíron.
kát.
sz.

év mozdony
színe.

MÁV lógó 
színe.

megjegyzés Eurár

55. (n) 1978 — sárgásbarna 1,-
56. (o) 1979 sárgásbarna zöld 1.-

1980. Bélyegkép: 32 x 26 mm. keretben villanymozdony és vasúti jelkép, 
piros színben Magyar Államvasutak szöveg.
Katalógus szám: 57, fogazat: 9-es, egy, vagy két oldalon fogazatlan, vastag
vízjelnélküli fehér papíron, 
kát. év mozdony keret megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
57. (p) 1980 kék kék 1,-
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1982-1983. Bélyegkép:mint az 1978 évi 55 katalógus számú bélyeg.
Katalógus szám: 58-59, fogazat: 11, vízjelnélküli vastag fehér papíron,
kát év mozdony MÁV lógó megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
55. nincs bélyegem 1982-es?
56. (n) 1983 világoskék 1,-

1981,1984-1988. Bélyegkép: villanymozdony, lekerekített keretben. 
Q:mérete: 49 x 27 mm, Magyar Államvasutak szöveggel, MÁV lógóval. 
Rimérete: 29x16 mm, MÁV szöveggel.
Katalógus szám: 60-65 fogazat: 10, 5 és 11. egy vagy két oldalon fogazatlan 
vízjelnélküli vastag fehér papíron.
kát év keret, mozdony lógó, felirat megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
60. (q) 1981 sárgás narancs kék 1,-
61. (r) 1984 olíva sárga élénkpiros 1.-
62. (r) 1985 kék piros 1.-
63. (r) 1986 narancsbama kék 1,-
64. (q) 1987 lilás piros kék 1,-
65. (q) 1988 ffizöld narancs piros 1,-

1989. Bélyegkép: 49 x 27 mm kék színű, keretben, évszám és sorszám.
fogazat: 10,5,egy vagy két oldalon fogazatlan, vízjelnélküli fehér papíron,
kát év keret középrész megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
66. (s) 1989 fekete kék 1,-

1990-1995. Egyszínű 70 x 30 mm-es érvényesítő szelvény. Számyaske- 
rék mintájú színes alapnyomat, évszám, sorszám, a tulajdonos igazolványá
nak kézzel beírt száma, az érvényesítési díj, szerepel. Minden betű és rajz 
általában fekete, csak két esetben van piros sorszám (1992,1993)
Katalógus szám: 67-72, fogazás nélkül, kartonpapíron,
kát. év alapnyomat sorszám megjegyzés Eurár
sz. színe. színe.
67. (t) 1990 vil.szürke fekete 1,-
68. (t) 1991 sárgás szürke fekete 1,-
69. (t) 1992 okkerbamás piros 1,-
70. (u) 1993 türkizzöld piros 1,-
71. (v) 1994 türkizkék fekete 1,-
72. (v) 1995 rózsaszínes fekete 1.-



Magyar Királyi Államvasutak
B. / csoport: Vasúti dolgozók családtagjainak részére rendszeresített 

igazolványok érvényesítő bélyegei 
()  - ben a színes oldali azonosító ábraszámok.

KATALÓGUS

1924-1941. A bélyegkép megegyezik az “A” csoport ábráival, de több
ségében más szín összeállításban. 1930-tól a szöveg is más mint az “A” cso
portnál, itt: “22.sz.igazolványminta” szöveg olvasható, és a rendeleti 
számok is változtak néhány esetben. 1926 és 1928-as kiadásnak a színei 
megegyeznek a “A” csoport 1926, 1928-as kiadáséval!?
Az 1933-as kiadású (10.kat.sz.) bélyegen előfordul IV-es postai vízjel!
kát. év alapnyom at bélyegkép megjegyzés E ur ár
sz. színe. színe.
1. (b) nincs halv.türkizkék élénkzöld 1 924-es kiadás 2,-
2. (b) 1925 halv.zöldeskék zöld 2,-
3. (b) 1926 halv.bordó tégla piros 2,-
4. (b) 1927 vil. narancs kékeszöld 2,-
5. (b) 1928 halv.citromsárga ibolyalila 2,-
6. (c) 1929 halv.türkizzöld élénkpiros 2,-
7. (c) 1930 halv.szürkéskék sárgásbarna 236/1929 2,-
8. (c) 1931 halv.sziirke lila 520/1930 2,-
9. (c) 1932 vil.citromsárga kék 511/1931 2,-
10. (c) 1933 halv.narancssárga zöld 257/1932 2,-
11.(c) 1934 halv.türkizzöld téglavörös 440/1933 2,-
12. (c) 1935 vil.kékesszürke feketésbama 306/1934 2,-
13. (c) 1936 vilkékesszürke sötétkék 353/1935 2,-
14. (c) 1937 vil.kékesszürke zöld 678/1936 2,-
15. (c) 1938 halvlila lilásbama 380/1937 2,-
16. (c) 1939 élénk sárga ibolyalila 414/1938 2,-
17. (c) 1940 vil.türkizkék téglapiros 604/939 2,-
18. (c) 1941 halv. lazacpiros téglapiros 465/1940 2,-

1942-1946. Bélyegkép: középen Szentkorona számyaskerék által övezve, dí
szítmény es keretben, melynek mérete 19x19 mm.
Katalógus szám: 19-23, fogazat: 11,5, vízjelnélküli vastag, szürkésfehér papír.
kát. év középrész bélyegkép,keret megjegyzés E ur á r
sz. színe. színe.
19. (x) 1942 sárga kék 2,-
20. (y) 1943 nincs téglavörös 2,-
21. (z) 1944 nincs sárgásolajbama 2,-
22. (z) 1945 nincs tejkék 2,-
23. (Z) 1946 nincs téglapiros 2,-

22



1947. Bélyegkép: korona helyett MÁV, alatta számyaskerék, díszít- 
ményes keretben, mérete: 27x31 mm.
Katalógus szám: 24. Fogazat: 11,5. Vékony fehér vízjeles (postabélyeg 
X.vízjel) papír.
kát. év keret bélyegkép megjegyzés E urár
sz. színe. színe.
24. (aa) 1947 piros piros 2,-

C. Tanulók nyári utazási igazolvány érvényesítő bélyegei.
A köztisztviselői igazolványok érvényesítéséhez kiadott bélyegeket 

használták erre a célra, háromsoros, piros színű felülnyomással ellátva. 
Felülnyomás típusai:

Érvényes 1936. 
június hó 1 &-t5J 

szeptember hó 15-ig

A.típus
1931-1942.

Érvényes 
VI. 15-től 
IX. 15-ig

B.típus

Érvényes

1943
¥1.15-0.15.
C.típus

kat.sz év alapbélyeg kat.sz felülnyomás típusa Eur ár
1. 1931 nincs bélyegem
2. 1932 nincs bélyegem
3. 1933 10 (c) A 4,-
4. 1934 11 (c) A 4,-
5. 1935 12 (c) A 4,-
6. 1936 13 (c) A 4,-
7. 1937 14 (c) A 4,-
8. 1938 15 (c) A 4,-
9. 1939 16 (c) A 4,-
10. 1940 nincs bélyegem
11. 1941 18 (c) A 4,-
12. 1942 nincs bélyegem

1943-1946.
Itatsz év alapbélyeg Itatsz felülnyomás típusa E urár
13. 1943 20 (d) C 4,-
14. 1944 21 (d) B 4,-
15. 1945 22 (d) nálam nincsen! 4,-
16. 1946 nincs bélyegem

1947-1948.
kat.sz év alapbélyeg katsz felülnyomás típusa Eur ár
17. 1947 24 (e) B 4,-
18. 1948 25 (e) B 4,-

1949-1952. Nincs bélyegem, nem bizonyított létezésük, ha előkerülnek úgy 
katalógusszámuk 19-22 szám lesz.
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D. MÁV baleset-biztosítási bélyegek

Bélyegkép: középen MÁV betűk ovális körben összefonódva, díszít- 
ményes belső keretben. A külső, sima keret mérete 25x32 mm. A bélyegek 
egyszínűek, egy nyomásmenetben készültek, majd különböző színű felül
nyomással látták el őket.

A pengő/fillér időszakban négysoros, míg a forint/fillér időszakban 
háromsoros felülnyomatot kaptak.

B. B. I.

A.típus
7» % ö. t. 1947.

B. B. I. B típuS

V. 7.«. *•
3 pengő

Katalógus szám 1-17. Fogazat 11,5, vízjelnélküli fehér papaíron, kivétel 
az 1940-es kiadás, mely “hajós” vízjeles.

Kat.sz év felülnyomás bélyeg színe EUR á r
1. 1934 nincs bé lyeg em "í-
2. 1935 n incs bé lyeg em
3. (ab) 1936 AJ fekete halvány rózsaszín 3,-
4. (ab) 1937 AJ fekete szürkéskék 3,-
5. (ab) 1938 A/halvány tégla narancsos sárga 3,-
6. (ab) 1939 A / vöröslila szürkés zöld 3,-
7. (ab) 1940 AJ feketéskék halványzöld 3,-
8. (ab) 1941 AJ fekete piros 3,-
9. (ab) 1942 AJ vörös kék 3,-
10. (ab) 1943 AJ fekete sárgászöld 3,-
11. (Ab) 1944 AJ fekete ultramarin 3,-
12. 1945 nincs bé lyeg em
13. (ab) 1946 B/ mélykék narancsbama 3,-
14. (ab) 1947 B 6 vörös narancsos sárga 3,-
15. (ab) 1948 B/ fekete világoskék 3,-
16. 1949 nincs b é lyegem “í-

Előfordulhat a fentieken kívUl további bélyegek előbukkanása is, mind a négy 
csoportnál.

Gyűjteményem terjedelme ilyen mélységig engedte ezen itt tárgyalt 
bélyegek kutatását. Kérem mégegyszer Gyűjtőtársaimat, hogy ha valaki ezen 
bélyegek gyűjtése terén információval rendelkezik, esetleg a nekem hiányzó 
bélyegekkel rendelkezik, kérem értesítsen.

Fodor István
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Reagálás olvasói levélre:
Oszlányi Zoltán, tapolcai gyűjtőtársunk miután átolvasta lapunk ez évi 

első számát nem sajnálta a fáradságot, és észrevételeit, javaslatait két oldalon 
meg is írta. Javító szándékú kritikáját, felfedezett hibáink összegyűjtését 
köszönjük, hasznosítani fogjuk, véleményére a jövőben is igényt tartunk.

Levelével kapcsolatban az késztetett írásra, hogy a színes borítót „kissé 
nagyzási mániás megnyilvánulásinak mondja, és „a számítógépben található 
alapszínek " használatát emlegeti. A címoldalon szereplő 30 K-s lakáshivatali 
bélyegek négyes tömbje ma már meglehetősen ritka. A képen látható két 
változat eredeti szkennelés, tehát nem színezés! Ezt fekete-fehérben közölni 
vétek lett volna. Itt tehát nem értünk egyet.

A másik dolog, amiben érintett vagyok a cikkemben a 'korona' háromféle 
írása. Azt írja olvasónk, hogy „Van hely, nyugodtan ki lehetne írni a koronát 
kor, Kor és K helyett.” Talán elkerülte figyelmét, hogy ezek mind korabeli 
dokumentumok idézetében fordulnak elő, és ha abban és akkor így írták, akkor 
így is kell hagyni az idézetben is. Remélem ebben egyetért velem.

Igaza van viszont abban, hogy '/a kiemelés tőlem van: N.K./' megjegyzés 
az adott helyen zavaró, mert a szövegben nincs semmi féle kiemelés. Cikkem 
eredetijében természetesen volt, az A5-ös lapméretre történt átszerkesztéskor 
lemaradt, igyekszünk ajövőben az ilyent elkerülni.
Jó egészséget kívánok végül Oszlányi Úrnak, írjon a lapról máskor is.

Üdvözlettel: Dr. Németh Kálmán

Gyűjtőtársak!
A készülő új kézikönyv számlailleték-bélyeg részét készítem, és 

keresem az objektumokon, számlákon való előfordulásait. Kérem azon 
gyűjtőtársakat, akik rendelkeznek ilyenekkel, jelezzék, vagy juttassák  

el hozzám feldolgozás céljából, a statisztikai előfordulás és az 
összefüggések minél teljesebb feldolgozása érdekébe. 

(Esetleg a szept. 30-i cserenapra elhozva!) 
Segítségeteket előre is köszönöm  

Székely László

Újságunk további színvonalas tartalmi megjelenéséhez további
cikkeket, ötleteket várunk.

Célunk, hogy az „Okmánybélyeg” című szakosztályi lap valóban 
tartalmas, szakmailag magas színvonalú Szakosztályi lap legyen.
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ÉLETÉNEK 67. ÉVÉBEN 
ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK

VADÁSZ JÓZSEF

„Hosszú, bátran viselt betegség után, 
2006. május 11-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének” állt a szomorú értesítő
ben. Temetése 2006. május 29-én volt a 
Rákospalotai Köztemetőben.

Szakosztályunkat a temetésen Székely 
László titkárunk képviselte.

Vadász József 1939-ben Budapesten 
születet, régi baptista család gyermeke
ként. Fiatal korában hegedülni és zongo
rázni is tanult. 1960-ban finommec
hanikai műszerész lett. Ezt a két éves 
kötelező sorkatonai szolgálat követte. 
1969-ben megházasodott. Házasságából 
három gyermeke született. 11 unokája 
volt. 1970-től a MOM Számítástechnikai 
Osztályán dolgozott. Közben a Buda
pesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 

Kar Gépgyártástechnológiai Szakán Finom-mechanikai mérnöki diplomát szerzett. 
Számtalan bejelentett hazai és külföldi szabadalma volt. 1988-ban „Kiváló feltaláló” 
kitüntetést kapott. 1990-től két évig az USA-ban dolgozott tervezőmérnökként. 1995- 
96-ban a Genf-i Találmányi Világ-kiállításon 2 aranyérmet, 1 ezüst- és 2 bronzérmet 
nyert. 2000-ben a II. Feltalálói Olimpián Genius Díjat kapott.

Sikerei voltak a sport terén is. Futballozott, tollaslabdázott, atletikázott. Lelkes 
természetfotós volt.

Jóska távozásával pótolhatatlan kár érte mind szakosztályunkat, mind tágabb 
értelemben véve a bélyeggyűjtők, az illetékbélyeggyűjtők táborát is. Hosszú éveken 
keresztül aktívan részt vett a szakosztály életében. Az utóbbi években hatalmas mun
kába kezdett a magyar illetékbélyegek vízjelállásainak, azok előfordulási gyakorisá
gának kutatása területén. Legjobb tudomásom szerint senki sincs ma, aki megközelí
tően annyit tudna erről a nehéz témáról, mint Jóska barátunk. Szomorúan kell tudo
másul vennünk, hogy nem tudta nagy munkáját teljesen befejezni és azt, hogy nincs 
olyan gyűjtő jelenleg közülünk, aki vagy folytatni tudná megkezdett munkáját vagy a 
közeljövőben megközelíthetné Jóska e területen megszerzett szakmai ismereteit, 
tapasztalatait.

Februári szakosztályi közgyűlésünkön találkoztam vele utoljára. Elbeszélések
ből természetesen tudtam korábbi betegségéről, műtétéiről. De már februárban szo
morúan láttam, hogy szegény Jóska barátunk már nem volt a régi énje.

Én, emlékeimben úgy fogom megtartani, ahogyan még valamikor a tavalyi 
évben találkoztam vele a Szövetség székházában, Bolgár Tamás irodájában, amikor 
még ereje teljében volt.
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Ahogy ígértük,mostani számunkban közöljük szakosztályi címlistánkat, 
ezzel is segítve tagjaink cserekapcsolat felvételét

Név írsz város cím
BECHERER KÁROLY 6500 BAJA, Szabadság-u. 51.
BEDÖ JÓZSEF 1011 BUDAPEST Corvin-tér 2.
BERÉNYI PÉTER 1013 BUDAPEST Krisztina-krt. 30.
BERKE IMRE Dr. 5520 SZEGHALOM Sárrét-u. 12.
BÉKÉSI GYÖRGY 2400 DUNAÚJVÁROS Fáy András-u. 8. III/l
BÉRANDOR 1136 BUDAPEST Hegedűs Gy-u. 36.
BOLGÁR TAMÁS 1135 BUDAPEST Lehel-u. 32.
BURJÁN ANDOR 2040 BUDAÖRS Aradiru. 62/A.
CSEKŐ ISTVÁN 2600 VÁC Rózsa-u.18.
CSÉPÁN ISTVÁN 2143 KISTARCSA Berényi-u. 4
CSÓK IMRE Dr. KAPOSVÁR
CSUTI JÁNOS 8900 ZALAEGERSZEG Vizslaparki-u. 31.
DALMADI SÁNDOR 1148 BUDAPEST Aradi sétány 6/L
DANKA FERENC 7621 PÉCS Mária-u. 26.
DEÁK ENDRE 6713 SZEGED Tanposta Pf.245.
DUDÁS EMIL 1132 BUDAPEST Visegrádi-u. 39.
ERNST JÓZSEF 9400 SOPRON Tallián-u. 37.
FARKAS ZOLTÁN 7626 PÉCS Koller-u. 2.
FODOR ISTVÁN 5300 KARCAG Püspökladányi-u. 7/A.
FÖLDHÁZI SÁNDOR 1212 BUDAPEST Kossuth L.-u. 112.
GIDÓFALVI LAJOS 4024 DEBRECEN Kossuth-u. 40.
GIDÓFALVY PÉTER 4461 NYÍRTELEK József-A.-u. 41.
GULYÁS LÁSZLÓ 1194 BUDAPEST Hamu-u. 23.
GYARMATI ZSOLT 5700 GYULA Árpád-u. 9.
HATALA SÁNDOR 1062 BUDAPEST Bajza-u. 62.
HERMANN ISTVÁNNÉ Dr. 8500 PÁPA Szabó Dezső-u. 14.
HERNÁDI TIBOR 6500 BAJA, Klapka-u. 15.
HODOBAYANDOR 1115 BUDAPEST Bártfai-u. 49.
HUIBER SÁNDOR 8200 VESZPRÉM Kossuth L-u. 21.
IHÁSZ ZOLTÁN 7354 VÁRALJA Kossuth-u. 83.
JAKAB SÁNDOR 7130 TOLNA Festetich-u. 55.
JÓNÁS LÁSZLÓ 1084 BUDAPEST Víg-u. 28.
JUHÁSZ JÁNOS 4033 DEBRECEN Sámson-u.l47/c 111/13
KERNÁCS GYÖRGY 2131 GÖD Kincsem-u. 2.
KERPNER LÁSZLÓ 6732 PÉCS Sarolta-u. 15.
KÉKESI JÁNOS 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Kistópart-u. 1.
KOCSIS JÓZSEF 4032 DEBRECEN Jerikó-u. 8. 10/59
KONCZ ANTAL 3534 MISKOLC Andrássy-u. 98.
KÖLBLI JÓZSEF 1131 BUDAPEST Ördögmalom-u. 3.
KURDICS SÁNDOR 2011 BUDAKALÁSZ Hajnalka-u 4.
LEITOLD LÁSZLÓ 8200 VESZPRÉM Paál László-u. 22.
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LENTE ISTVÁN 1113 BUDAPEST Ulászló-u. 52.
MAGASSY GYULA 7030 PAKS Babits Mihály-u. 10.
MAKÓ IMRE 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Bajcsy Zs.-u. 53.
MAYER PÉTER 1367 BUDAPEST 5 Pf.24.
MÁTÉ ISTVÁN 8840 CSURGÓ Bartók B.-u. 2.
M É S Z Á R O S  Z O L T Á N  Dr. 1021 BUDAPEST Széphaiom-u. 10/B.
MIKE JÁNOS KAPOSVÁR
MOYSGYULA 2600 VÁC Botond-u. 19.
NAGY JÓZSEF 5000 SZOLNOK Várkonyi-tér. 12.
NÉMETH KÁLMÁN Dr. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Hübner A. u.10 Iem.2.
NYŐGÉR ZOLTÁN 9027 GYŐR Ipar-u. 35.
OSZLÁNYI ZOLTÁN 8300 TAPOLCA Juhász Gyula-út 47/b
PAPP JÓZSEF 1116 BUDAPEST Fehérvári-u. 235.
PARRAGH PÉTER 1082 BUDAPEST Baross-u. 87/A.
P É N T E K  JÓ ZSEF A T T IL A 2143 KISTARCSA Késmárk-u. 27.
POZSGAI SÁNDOR 9026 GYŐR Báthory-u. 14.
RACSKÓ PÁL 5940 TÓTKOMLÓS Jókai-u. 24/A.
RAKICSÁNY ISTVÁN 1113 BUDAPEST Bartók B-u. 106-110 A/A.
RILL ATTILA Dr. 1122 BUDAPEST Városmajor-u. 3/B.
SÁNTA MIHÁLY 5700 GYULA Bercsényi-u.7.
SIMAY ATTILA Dr. 4029 DEBRECEN Farakás-u.6.
SIMAY BARNA 4600 KISVÁRDA Virág Ferenc-u. 95.
SOMOGYI TAMÁS Dr. 1086 BUDAPEST Krúdy Gy.-u. 9.
SZABÓ ATTILA 6301 KALOCSA Pf. 151.
SZABÓ JÁNOS 8600 SIÓFOK Mészáros L.-u. 24/A.
SZABÓ JENŐ 1155 BUDAPEST Bulcsú-u. 23.
SZABÓ SÁNDOR 3390 FÜZESABONY Pacsirta-u. 6.
SZARKA ZSOLT 1048 BUDAPEST Dunakeszi u. 2./fsz 1.
SZÉKELY LÁSZLÓ 1021 BUDAPEST Széher-u. 76/B.
SZILÁGYI DEZSŐ 1044 BUDAPEST Julianus Barát u. 64
SZŰCS KÁROLY 1131 BUDAPEST Fivér-u. 4/B.
SZŰCS TAMÁS 8200 VESZPRÉM Lóczy L-u. 4/D.
TAKÁCS KÁROLY 1202 BUDAPEST Csoma-u. 25.
TÁRCSÁI ERZSÉBET 1141 BUDAPEST Kőszeg-u. 48.
TÓTH GÁBOR 8200 VESZPRÉM Csíkász I.-u. 11/A,
TÓTH KÁLMÁN 1021 BUDAPEST Tárogató-u. 100/B.
VÁCZI JÓZSEFNÉ 7030 PAKS Kurcz György-u. 2.
VESZÉLY FERENC 1071 BUDAPEST Damjanich-u. 8-10.
VIRÁGH TIBOR 6070 IZSÁK Szabadság-tér 6.
VISNYOVSZKI GÁBOR 1163 BUDAPEST Magyarvár-u. 23.
VOLONCS GÁBOR 1071 BUDAPEST Damjanich-u. 33.
ZENTAI JÁNOS 1061 BUDAPEST Paulai E-u. 16.
BÉLYEGMÚZEUM 1074 BUDAPEST Hársfa u. 47.
GARY S. RYAN ENGLAND 32 Wolsey Road,HA/2EW

Northwood, Middlessex
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O lvasói levél

Olvasónk kérdezi: hogy miért vannak + bélyegek ragasztva az ügyvédi 
meghatalmazásokra?

Maga az űrlap már tartalmaz rányomott bélyeget, nem is egyet, hanem 
eleve kettőt, ráadásul nem is egyform a összegben.

M ár ez is furcsa számára. Ez egy pótlólagos bélyegrányomás, vagy már 
eleve így készültek? Sajnos olvasónk nem rendelkezik katalógussal, ezért 
vannak kérdései szerkesztőségünkhöz.

Én úgy gondoltam felvetem ezt a témát, hátha valaki egy cikk erejében 
segítséget tud adni, hogy olvasónk is tájékozottabb legyen:

Olavsónk beküldött ábráját melléklem. S z e r k .

Közérdekű!
r

Újságunkban lehetőséget szeretnénk adni a „csere-bere” rovatnak. 
Arra szeretnénk kérni tagtársainkat, ha csere, eladás, keresés vagy hiánylis
tával kapcsolatos közléseket szeretnének eszközölni az Okm ánybélyeg 
újságban, úgy kérjük, vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot Gidófalvy Péter 
szerkesztővel.

Címe: Gidófalvy Péter 4461 Nyírtelek, József Attila űt 41.
Tel: 42-210 108, mobil: 06-70-3 177 315, vagy 

E-mail:gidofaIvy@t-online.hu
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O lvasói levél
Szerkesztőségünk kapott egy kis kézzel írt levélkét, írásásmódból 

következtetve egy idős kéz írhatta. Nézzék el nekem, mikor egy kicsit 
elmosolyodtam tartalm án, de nem vagyunk egyformák.

A levélkében leírja az illető, hogy több évtizede gyűjt bélyeget, de 
mostanság került kezeibe a bemutatott kivágás. Ilyet még
nem látott, és kíváncsi, hogy mi is ez. Eddig sem dobott el 
semmit amin “bélyeg” volt. Alaposan végignézte a M agyar 
posta-és illetékbélyeg katalógust (2006-ost), de egyáltalán 
nem találta ezt benne.
Kérdései sorrendben:
Egyáltalán bélyeg e ez, vagy csak utánzat?
M iért nincs benne a katalógusba, hiszen a feliratai alapján 
magyar? És a bélyegen rajta van hogy :”M agyar Bélyeg” 

Esetleg amit találtam, az csak egy kivágás, és valójában ez egy boríték lenne?
Gyakorlatilag ennyi volt a levélke.

Gyorsan vettem a fáradtságot, és ntánnanéztem a számomra furcsa 
kérdésének Meg is találtam a keresett bélyeget egy Marhalevélen (mellékelve 
bemutatom). Sajnos a marhalevelek nem éppen az erősségeim közé tartoznak, 
így bátorkodom továb bítan i tagtársainknak a kérdés t, am it olvasónk kérdezett, 
illetve felvetett. Kérem válaszolj a meg valaki olvasónk kérdését.
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2006. október 8.
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
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NEM ZETKÖZI Á R  VERÉS

Filatélia és Postatörténet
Közel 6000 db magyar és külföldi bélyeg és postatörténeti tétel, egyedi 

darabok és gyűjtemények, különlegességek és extrém ritkaságok a 

következő témákban:

Külföldi Tételek

Brit Nemzetközösség, D. Reich, BRD, DDR, Svájc, Ausztria

Kelet - és Nyugat-Európa

Tengerentúl

Magyar Tételek

Bélyeg előtti levelek, Osztrák Posta Magyarországon, első és második 

napi bélyegkiadások, Klasszikus bélyegzések

A páratlan magyar különlegességeket és tévnyomatokat (1900-tól) 

Légiposta, Katonai Légiposta Przemysl ballon- és légiposta, 

repülős osztagok, Katapultposta, Cserkész légiposta

Katonai - Haditengerészeti Posta

Tábori Posta az 1. világháború időszakából és megszállási kiadások az

1. és a 2. világháború utáni periódusból

1945-1946 Magyar Inflációs periódus időszaka

Postai és filatéliai emlékek

Motívum Tételek

Parafilatélia, Történelmi értékpapírok, Okmánybélyegek, Kéziratok, 

Levélzáró címkék .Papír- és fémpénzek, Numizmatika, Kitüntetések,

Cserkészet és Cserkész légiposta, Judaika

Képeslapok
Több mint 13000 db képeslap az alábbi rendszerezés szerint:

Magyar városképes képeslapok: a mai magyar, illetve az 1910-es 

történelmi Magyarországhoz tartozó területek. A tételek között Erdély, 

Délvidék, Felvidék, Burgenland és Kárpátalja helységei is szerepelnek. 

Külföldi városképes képeslapok (kiemelve Ausztria az elcsatolt 

tartományokkal úgymint: Böhmen, Máhren, Bukowina, Galizien, 

Schlesien, Küstenland, Dalmatien, Istrien, Krain)

Szignózott müvészlapok: Wiener Werkstátte Méla Koehler, Mucha, 

Olasz kiállítás és reklámlapok

Tematikus lapok: Cserkészet, Judaika, Hölgyek, Erotika, Sakk, 

Krampusz, Vadász, Macska és egyéb állatok.

A tételeket megtekintheti internetes oldalunkon is, a www.profila.hu 

címen, nagy felbontású, forgatható, nagyítható képekkel. Természete

sen az önt érdeklő tételekről részletes leírással, fénymásolatokkal 

kérésére bármikor tudunk szolgálni.

Amennyiben személyesen nem tud részt venni aukciónkon, ajánlatait 

kérjük (ne postán!) telefonon (1/485-5060), faxon (1/485-5069) vagy 

e-mailben (info@profila.hu) adja le.

Az árverés teljes anyagát szeptember közepétől megtekintheti honlapunkon:

http:// www.profila.hu
e ma i l :  i n f o @ p r o f i l a . h u

P R O F I L A  A u k c i ó k  R F R  K f t .

H-1 088  B u d a p e s t  S z e n t k i r á l y i  u. 6. 
Tel.: (+36)1- 485-5060 Fax: (+36) 1-485-5069

Profila
AUKCIÓK AUCTIONS AUKTIONEN
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DÍJJEGYES, ILLETÉKBÉLYEGES

ES RAGJEGYES KÖZÖS CSERENAP 
2007. február. 17-én a 

MABÉOSZ székház III. emeletén, 
reggel 09-órai kezdettel.

Gyűjtőtársak!
A készülő új kézikönyv szám lailleték-bélyeg részét készítem , és keresem  

az objektum okon, szám lákon való előfordulásait.
Kérem azon gyűjtőtársakat, akik rendelkeznek ilyenekkel, jelezzék, vagy 
juttassák el hozzám  feldolgozás céljából, a statisztikai előfordulás és az 

összefüggések m inél teljesebb feldolgozása érdekébe.
(Esetleg a febr. 17-i cserenapra elhozva!)

Segítségeteket előre is köszönöm  
Székely László

A MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtök Szaklapja. 
Megjelenik negyedévente.

Szerkeszti a szerkesztőbitottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár 

Gidófalvy Péter felelős szerkesztő

Szerkesztőség címe: 4461 NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 42- 210 108. mobil: 70-3177315 

E-mail: gidopeti@freemail.hu
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T ISZTELT SZA K O SZTÁ LYI TAGOK! 
TISZTELT G Y ŰJTŐ TÁ RSAK !

Szakosztályi kiadványunk, az OKMÁNYBÉLYEG jövőbeni sorsáról 
fogok gondolatokat kifejteni, jövőbeni sorsát befolyásoló eseményekről 
akarok beszámolni azért, mert a szakosztályi tagságnak egyrészt joga van az 
őket érintő információk megismerésére, másrészt megszólalásra, válaszadásra 
akarom buzdítani a szakosztályi tagságot. Hangsúlyozni kívánom azt, hogy itt 
és most, csak és kizárólag saját benyomásaimat és véleményemet mondom el 
úgy is, mint a szakosztály jelenlegi megválasztott elnöke, de úgy is, mint a 
MABÉOSZ Okmány-és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztályának regisztrált 
tagja, valamint úgy is, mint a MABÉOSZ kiemelt tagdíjat fizető tagja, és végül 
úgy is, mint magyar adófizető állampolgár. Adott véleménykifejtésem 
esetében nem lehet ezeket a kategóriákat élesen különválasztani egymástól. A 
szóban forgó témában a szakosztály többi vezetőségi tagjának meg van a maga 
véleménye, így nem akarok helyettük és nevükben beszélni, kijelentéseket 
tenni. Ha szükségét érzik, akkor ezt megteszik majd maguk is. Hasonlóképpen 
utalni fogok más szakosztályok tagjainak és/vagy vezetőségi tagjainak 
nézeteire, véleményére, de alapvető elvként általában nevek említése nélkül, 
mert ha szükségét érzik, akkor majd megszólalnak ők maguk, ha tudnak 
és/vagy ha engedik őket, de ha meg nem akarnak, nem mernek megszólalni, 
vagy nincs véleményük, akkor majd hallgatnak, de legyen az ő gondjuk. Ha 
említek konkrét neveket, akkor annak oka van, és írásom ilyen részében tett 
kijelentéseimért, bejelentéseiért, tudósításaiért vállalom a felelősséget annak 
hangsúlyozásával, hogy adott esetben nem tudok szó szerint idézni, hiszen 
nem rendelkezek hordozható hangfelvevő berendezéssel.

Kurdics Sándor, a MABÉOSZ elnöke 2006.szeptember 21-ére, 15-órai 
kezdettel meghívta a Szakosztályok és Szekciók elnökeit értekezletre a 
MABÉOSZ [V. emeleti 404-es termébe. Erre többen is jöttek el, mint gondol
tam volna. Többek között a szakosztályi elnökök egy része mellett meg
je len jek ) helyettesítő jelleggel szakosztályi titkár(ok), és nem pontosan defi
niálható meghívási indokkal több más MABÉOSZ tag is.

A téma a szakosztályi kiadványok helyzete, jövőbeni sorsa volt. A 
MABÉOSZ elnöke egyrészt beszámolt a „nehéz anyagi he lyzetirő l, amiből 
többek között a legkülönbözőbb megtakarítások lehetőségének felkutatása és 
kivitelezése következik a MABÉOSZ Elnökségének állásfoglalása értel
mében. A szakosztályi kiadványokat illetően már korábban többször is 
érkezett a szakosztályokhoz MABÉOSZ Elnökségi módosító javaslat. Ezekről 
kronologikus sorrendben most nem tudok beszámolni, de mivel majd minden 
téma felmerült most is, összefoglalva tárgyalhatok a különböző időpontokban 
felmerült és a most előadott legkülönbözőbb javaslatok.

Túl sok a szakosztályi kiadvány, drága a papír, drága a másoló, drága a



másolószervíz és drága a postaköltség - hangzott el a MABÉOSZ elnöke szá
jából. Célszerű lenne összevonni szakosztályi kiadványokat egy közös kiad
ványba. Időben egyeztetni kellene a kiadványokat, mert így egyszerűbb és ol
csóbb lenne a nyomdaköltség. A jobb cikkek jelenjenek meg a BÉLYEG VI- 
LAG-ban - is. Külön kell választani a magánvéleményeket a szakmai cikkek
től, mert egyéni vélemények nem jelenhetnek meg M ABÉOSZ kiadvány-ban 
- mondta szintén a MABÉOSZ elnöke. Szavai alátámasztására külön is meg
említette a GB SZEMLE esetét, mint amiben az MABÉOSZ Elnöksége véle
ménye szerint megengedhetetlen módon egyéni vélemények jelentek meg.

A MABÉOSZ elnöke elmondta egyben, hogy az elnökség tagjai közül 
volt aki ellenezte a szakosztályi lapok összevonását, így ezt a gondolatot 
és/vagy javaslatot az Elnökség elvetette. Jó tudni azt, hogy az Elnökség tagjai 
között van az önálló szakosztályi kiadványoknak sikeres „lobbistája” is, aki 
javaslatával azonnal és könnyedén meg tudja győzni az Elnökség többségét.

Az összejövetelen az egyik jelenlevő szakosztályi elnök (Kurdics Sándor 
egyik bejelentésére reagálva) megemlítette, hogy a GB SZEMLE-nél nem 
volt feltüntetve, hogy az a MABÉOSZ Szakosztályának a kiadványa (így az 
ott megjelent szövegekért a MABÉOSZ nem lehet „felelős” - saját kiegészítő 
megjegyzés, ugyanis erre gondolhatott a felszólaló. Itt kis kiegészítést kell 
tennem: ez az első két szám esetében nem igaz ugyan, de azok annyira 
„vékony” kiadások voltak, hogy abba az Elnökség ha akart volna sem tudott 
volna belekötni).

Kurdics Sándor MABÉOSZ elnök külön kihangsúlyozott véleménye az 
volt, hogy MABÉOSZ szakosztályi kiadásokban egyéni vélemények nem je 
lenhetnek meg. Véleménye szerint külön kell választani az egyéni vélemé- 
nyeketajó szakmai cikkektől. Most ezt a témakört fogom körüljárni.

Egyrészt ki fogja eldönteni azt, hogy egy írás, egy cikk, egy szakosztályi 
tagi vélemény esetén grammra-dekára-milliméterre-másodpercre-mikroli- 
terre-darabra menyi a magánvélemény és mennyi a szigorúan szakmai rész? A 
MABÉOSZ elnöke egy személyben? Vagy a MABÉOSZ Elnöksége? Vagy 
majd egy később kinevezendő, esetleg megválasztandó szakmai grémium? Az 
Elnökség elvárásait ismerő és annak megfelelni hajlandó grémium? És annak 
kik legyenek a tagjai? Ugyanis a legszilárdabb meggyőződéssel vallom és 
hirdetem azt, hogy nem lehet különválasztani a filatélia szélesebben értelm
ezett területén belül a szakmai részt a magánvéleményektől. Elmondtam más
hol, és most is leírom: a filatélia szélesebb körben értelmezett segédtudomány, 
és ha a fiskális bélyegek alkalmazásáról, típusairól vagy azok törvényi hátte
réről stb. ír bárki, vagy postatörténeti témáról, esetleg egy motívumterületről 
vagy „modernebb” értelmezésben a tematikus filatélia bármely területéről, 
vagy egyszerűen bárki a bélyegeken és/vagy a bélyegzéseken levő képeket, 
ábrákat vagy különösen a feliratokat elemzi, tanulmányozza, akkor nem lehet 
kikerülni a politikával, a történelemmel, a társadalomtudományokkal, a
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természettudományokkal, a művészetek legkülönbözőbb ágaival, az eszté
tikával, a filozófiával, az erkölccsel, a teológiákkal, a joggal, a pénzüggyel stb. 
való kapcsolatokat. Ilyenkor a szerző vizsgál, statisztikát készít vagy értelmez, 
kísérletez, felfedez, meg- és felismerésekre tesz szert, és ezekből vonja le azo
kat a következtetéseit, amiket egyéni véleményével kiegészítve érdemesít 
publikálhatónak, hiszen az összefüggések felismerése, a statisztikák értelme
zése, a kapott adatok és/vagy eredmények megjelenítése a szerző-kutató- 
gyüjtő előélete által, ismeretei által, nézetei által determináltak.

Ilyenkor maximum azt lehet tenni, hogy aki nem ért egyet az adott szerző 
bármelyik megállapításával, következtetésével, az szabadon írhat válasz-cik
ket, de az igazi demokráciában az elképzelhetetlen, hogy egy felsőbb vezető
ség (hatalom) erőszakkal elhallgattatja az illetőt, mert amennyiben e felsőbb 
vezetőség (itt és most én konkrétan a MABÉOSZ Elnökségére és átvitt érte
lemben érvényességében kiterjesztve a BÉLYEGVILÁG Szerkesztőségére is 
gondolok illetve utalok) ezt megteszi, akkor kézi vezérléses cenzúrái is dikta
túrát gyakorol.

Természetesen az egyéni vélemények kifejezésének van egy másik vetü- 
lete is. Ha bárki tagja egy társadalmi szervezetnek, vagy annak bármelyik szek
ciójának: azaz itt és most konkrétan ha bárki tagdíjfizető tagja a MABÉOSZ- 
nak és/vagy emellett még annak bármely szakosztályának illetve annak bár
mely szekciójának regisztrált tagja is, akkor igazi demokratikus viszonyok kö
zött szabadon kifejtheti véleményét akár felszólalás formájában, akár bármely 
kiadványban írás formájában, és ott szabadon kifejtheti, hogy mi tetszik neki és 
mi nem tetszik neki, legyen szó akár a „szakmáról” akár a szervezeti helyzetről 
akkor is, ha bármelyik „felettes szerve” (szekcióvezetőség, szakosztályi veze
tőség, MABÉOSZ vezetőség) bármely tagjának az tetszik vagy nem tetszik. 
Ha ebben a teljes jogú tagot megakadályozzák, akkor diktatúra uralkodik. De 
írásom ezen részének érthetőbbé tétele érdekében kénytelen vagyok konkré
tumokat is megemlíteni.

2006. november 25-én volt a MABÉOSZ Külföldi Bélyegeket Gyűjtő 
Szakosztályának évzáró közgyűlése és egyben a Cseh-Szlovák Szekció jubi
leumi ünneplése. Eközben érdekes, egymásnak ellentmondó vélemények 
hangzottak el anélkül, hogy az összefüggésekre bárki is konkrétan rámutatott 
volna. A vezetőség egyetlen tagja sem szólalt meg e témában. A rendezvényen, 
mint szakosztályi tag voltam jelen (illetve a közgyűlés befejeződéséig voltam 
csak annak a szakosztálynak a tagja). Az elmondottak során kénytelen leszek 
- érintettségemnél fogva - engem is érintő dolgokat elmondani. A közgyűlés 
első felében a Cseh-Szlovák szekciót ünnepeltük. Eközben dr. Soóky Dezső, 
aki a Szakosztály tiszteletbeli elnöke de egyben a Cseh-Szlovák Szekció (ala
kulásakor még Szakosztály) egyik és legfőbb lelkes alapító tagja, beszéde so
rán azt mondta, hogy (nem tudom szórul-szóra idézni) amikor már megvolt az 
új szakosztály magja (több mint 20 fő), akkor rájött arra, hogy saját lap nélkül,
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hogy saját kiadvány nélkül nincs igazi szakosztályi élet. így keletkezett az 
ORBIS P1CTUS (aminek különben eddig egyetlen számát sem láttam, de le
gyen ez az én gondom). M indenesetre beszédét a jelenlevők erős tapssal kö
szönték meg. Eddig ez rendben is lenne. Ugyanakkor a közgyűlés második 
részében én is felszólaltam - éppen az alulinformált tagság informálása 
érdekében - és elmondtam 2006. szeptemberi szóbeli és írásbeli lemondásom 
(mind a Szakosztály társalelnöki megbízatásáról, mind az Angol Szekció tit- 
ká-i megbízatásáról lemondtam akkori azonnali hatállyal, és erről az összes 
angol szekciótagot is informáltam) okait, hogy tudniillik a MABÉOSZ Elnök
sége kétfrontos közvetett támadással betiltotta az általam szerkesztett GB 
SZEMLE-t, és én azt hangsúlyoztam, hogy ezen kiadvány nélkül nincs és nem 
is lehet érdemi kapcsolatom az angol szekciótagokkal. Sem szeptemberben, 
de sem a szóban forgó közgyűlésen egyetlen szakosztályi vezetőségi tagnak 
vagy szakosztályi tagnak nem volt egyetlen szava sem arra, hogy milyen 
ellentét mutatkozik dr. Soóky Dezső idézett állítása („kiadvány nélkül nincs 
szakosztály’-') és a bejelentésem (a GB SZEMLE erőszakkal történő betiltása) 
között.

Tehát vizsgálni kell azt a kérdést, hogy szüksége van-e a MABEOSZ bár
mely (BÁRMELY) szakosztályának és/vagy szekciójának saját (SAJÁT) 
kiadványra? Ha lehet a MABEOSZ bármely szakosztályának és/vagy szek
ciójának saját periodika-újság-lap-folyóirat-szemle (a megfogalmazás tetszés 
szerint választható) kiadására, megjelentetésére joga, akkor azt kell vizsgálni, 
hogy az mennyire lehet független illetve mennyire kell felülről kézivezérelt
nek lennie. Azt is mondhatnám, hogy OK, legyen minden szakosztályi kiad
vány egyetlen központi lapban összevonva és annak neve legyen akár 
BELYEGUJSÁG, de akkor meg kell szűnnie minden szakosztályi kiadvány
nak, szekciókiadványnak, de akár körlevélnek is. így megszűnne az 
OKMÁNYBÉLYEG, a DAHLIA, az ORBIS PICTUS, a DIJJEGYES (stb) de 
a POSTATÖRTÉNETI SZEMLE is. Az ugye belátható, hogy igazán demo
kratikus körülmények között nem létezhetnek kivételezett kiadványok. Nem 
létezhetnek a MABÉOSZ-on belül T-s kiadványok (gyengébbek kedvéért: 
Támogatott, Tűrt és Támadott kiadványok), mert akkor visszaforgattuk a 
történelem kerekét 20-30-40-50 évvel. Ugyanakkor előre borítékolnám azt az 
előrejelző véleményemet, hogy ebben az esetben a BÉLYEGVILÁG szer
kesztőbizottsága tetszése szerint mazsolázhatna a különböző szakosztályok
ból érkező írások között. Kérdésem: meddig érkeznének ez esetben írások 
komoly szerzőktől? Gondolom, az első „mazsolázgatás” után komoly fila- 
telista kutató-szerző leszokna a publikálásról - OTT.

Ha azt a MABÉOSZ Elnökségi javaslatot vizsgálom, mely szerint a jobb 
szakmai cikkeket a BÉLYEGVILÁG-ban kellene megjelentetni, akkor ki dön
tené el azt, hogy melyek a J o b b  szakmai cikkek”, amelyeket a BÉLYEG
VILÁG „beszippantana”, melyek a „gyenge szakmai cikkek”, amelyek
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maradhatnának a szakosztályi periodikákban és melyek a sem itt sem ott meg
jelentetni nem engedélyezett cikkek? A BÉLYEGVILÁG szerkesztőbi
zottsága minden tagja úgy érzi, hogy minden (MINDEN) szakterületnek ő a 
legjobb ismerője? Remélem, hogy ez nem így van. Hogy egy ilyen szerkesz
tőbizottság tudatában lenne hatalmának, azt nem kétlem. Vagy a szerzőknek 
lehetne beleszólása ebbe? A szakosztályi kiadványok szerkesztőbizottsá
gainak lehetne szava ebben?

Itt kell azt is megemlítenem, hogy nemrég beszéltem két szakosztály volt 
elnökével és mindketten elmondták nekem, hogy amikor szakosztályi elnök
ként egy-egy írást meg kívántak jelentetni a BÉLYEGVILÁG-ban, akkor azt 
több alkalommal is megakadályozta a MABÉOSZ elnöke és/vagy Elnöksége 
illetve a BÉLYEGVILÁG szerkesztősége és/vagy szerkesztőbizottságának az 
elnöke. Nem az én feladatom elemezni azt, hogy a konkrét esetekben pontosan 
mikor és ki döntött az elutasítást illetően. Csak a lényegre kívánok rávilágítani: 
a BÉLYEGVILÁGBAN gyakorlatilag egyetlen szakosztályi elnöknek nincs 
joga véleményének vagy általa megfogalmazva a szakosztály vezetősége véle
ményének kifejtésére akkor, amikor ott bárki olyan MABÉOSZ tag bármit leír
hat, amivel a Szerkesztőbizottság vagy annak elnöke egyetért és senki egyetlen 
sort sem írhat le akkor, ha azzal a Szerkesztőbizottság vagy annak elnöke nem 
ért egyet.

Lehet elemezni az időben egyeztetendő szakosztályi kiadványok ügyé
ben is. Itt is több probléma m erülhet fel. Egyrészt azonos számú szakosztályi 
kiadványra lenne szükség: aki ”túl termelékeny5’, annak vissza kellene fognia 
magát. Akik évente mondjuk csak 1 vagy 2 lappéldányt terveztek be, vagy 
kevés szerzői cikket képesek begyűjteni, azokat hajszolni kellene. Ha érvény
be lépne az időzítés, akkor mi történne a késlekedőkkel? Kimaradnak, vagy a 
többi kiadvány megjelenése késne? Sok szakosztály egyben hírlevélként is 
használja kiadványait. Időegyeztetés esetén erről le kell mondani. De az idő
faktor más szempontból is érdekes. Több szakosztály is él azzal a lehetőséggel, 
hogy tervezett rendezvényét meghirdeti a BÉLYEGVILÁG-ban is. Itt csupán 
az a bökkenő, hogy azok, akik nem voltak elég előrelátók, és nem gondos
kodtak arról, hogy „reklámhirdetésüket” hónapokkal korábban leadják a 
BÉLYEG VILÁG szerkesztőségébe, valamint a tervezett esemény a hónap első 
két hetében lenne, úgy általános jelenségként kell megélniük azt, hogy az 
„aktuális” BÉLYEGVILÁG csupán a rendezvény megtartása után több nap
pal, esetleg 1-1,5 héttel tudósít csupán az eseményről, hiszen azok a gyűjtő
társak, akik csigapostával kapják a BÉLYEGVILÁG-ot, gyakran csak az adott 
hónapok 11.-12.-13.-14. napja körül vagy az után kapják postaládájukba a 
lapot, amikor a meghirdetett dátumok fele m ár elévült.

Osszefoglava az eddig leírtakat és itt és most csak és kizárólag a saját 
szakosztályelnöki véleményemet hangoztatva kijelentem, hogy a MABE- 
OSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztályának sikeres szakmai
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m unkájához  és ha tékony  szervezeti m űködéséhez szüksége van egy tel
jesen független szakosztályi k iad v án y ra , am iben  m inden (M IN D EN ) 
reg isztrá lt szakosztályi tag  szabadon  k ife jthe ti vagy szakm ai vélem ényét 
vagy szervezeti vélem ényét, és ha  az b á rk in e k  (B Á R K IN E K ) nem tetszik , 
ak k o r ír ja  meg a szakosztályi k iadványban , az egyenlő jogok  elve a lap ján .

Másrészt felkérnék m indenkit arra, hogy elsősorban szakmai cikkekkel 
növelje kiadványunk értékét és tekintélyét, és m indenkit arra biztatnék, hogy 
fejtse ki bátran véleményét az általam leírtakkal kapcsolatban, akkor is, habár
mivel egyetért, vagy bárm iben nem ért egyet.

Tegyen javaslatokat. Informálja véleményéről szakosztályi társait. Info
rmálja akár a vezetőség tagjait is, akiknek elemi érdeke a tagság véleményének 
megismerése, hiszen a jelenlegi vezetőség (ismerve őket most és itt a nevük
ben is kimondhatom) egy jó l működő olyan, demokratikusan felépített sza
kosztályt szeretne és akar, ahol minden specializálódott gyűjtő JÓ L  É R Z I 
M AGAT. Szakosztályunk egy HO BBY -szervezet HOBBY-szakosztálya.
Ezt felettes szervünk időnként elfelejti.

Ugyanakkor arra is rá kell mutatni, hogy az OKMÁNYBÉLYEG kiad
vány csak akkor tud megfelelő alkalommal és megfelelő tartalommal m egje
lenni, ha a szakosztály tagjai minél több írást, cikket, tanulmányt, m egfi
gyelést, szervezeti véleményt, javaslatot, megemlékezést stb. küldenek a szer
kesztőbizottsághoz. Itt is több szempontot kell figyelembe venni. Senki nem 
kényszeríthető írásra. Vannak olyanok, akik bíztatást várnak. Én e területen 
biztosan nem fogom vissza magamat. Vannak, akik nem mernek írni, vagy szé
gyenlősek, esetleg kishitüek. A szakosztály tagjainak érdeklődési területe, 
adott szakmai területen elért elmélyültségi foka nem egyforma. így mindenki 
nyugodtam megírhatja azt, amit szeretne, mert olyan írás, ami mindenkit 
egyformán kielégít, nem létezik. így biztos vagyok abban, hogy jelen írásom 
sem fog tetszeni minden olvasójának, ugyanakkor bízom abban, hogy lesznek 
olyanok is, akik belelkesednek, és „tollat ragadnak” .

Már eddig is voltak olyan kezdeményezések, hogy nemcsak a legszű
kebben vett „illetékbélyegek” képezték m egjelentetett írások tárgyát. Ezekre a 
legkülönféleképpen reagáltak tagjaink: egyeseket dühített, másokat lelke
sített. Itt a kölcsönös tolerancia a legfontosabb szempont annak érdekében, 
hogy a szakosztályon belül jó  hangulatú gyümölcsöző együttműködés jöhes
sen létre. Nem titok az, hogy m aga a „pénzügyfilatélia” olyan területeket fog
lalhat magába, amire sokan nem is gondolnak, amelyek különbözőségéből 
korábban sajnos m ár többször volt vita, akár éles vita is. A szakosztályi tagok
nak sem gyűjtési köre, sem gyűjtési érdeklődése, sem megszólalási készsége 
nem korlátozható mesterségesen létrehozott határokkal. Csak hasonlatként: ha 
sokan csak és kizárólag m agyar újdonságokat vásárló „gyűjtők” , és más terü
letei a fílatéliának érdektelenek számukra, azért még nincs joguk letiltani a 
BÉLYEGVILÁG-ból minden, nem magyar újdonságokkal foglalkozó írást.
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Az illetékbélyegek területén a tagok zöme csak a magyar illeték- 
bélyegeket (esetleg még a Monarchia területén megjelent illetékbélyegeket) 
gyűjtik. Ettől még - véleményem szerint megjelenhet az OKMANYBELYEG 
lapjain Etióp illetékbélyegekről szóló tanulmánycikk is. De továbbmennék. 
Vannak olyan objektumok, amelyek nem postabélyegek, nem tartoznak a szű
kén értelmezett pénzügyfllatéliái bélyegek körébe sem, de mégis „átfedések, 
hasonlóságok stb.” miatt több illetékbélyeggyűjtő ilyeneket is gyűjt, miközben 
a MABEOSZ egyetlen más szakosztálya sem foglalkozik velük. Ilyenkor 
szakosztályunk - kellő számú tagi érdeklődő esetén - érdekesebb és széles- 
körűbb szakosztályi életet biztosíthat.

En a magam részéről biztosan tudok olyan témákról is beszélgetni (vagy 
olyan témákról előadásokat meghallgatni), amelyeket nem művelek, de ha lel
kes és hozzáértő gyűjtőktől új információkhoz jutok, vagy szellemileg gyara- 
podok, még az is előfordulhat, hogy magam is "m egfertőződök” Ezeket is 
azért írtam le, hogy mindenkit bátorítsak, buzdítsak, lelkesítsek kutatásra, 
gyűjtési területének kiterjesztésére, beszélgetésekre, eszmecserékre, írásra.

Dr.Rill Attila 
Jelenlegi szakosztályi elnök

Ki mit tud róla?

A z itt lá tható  1 K oronás o km ánybé lyegen  (ta lán  városi?) sem 
m ifé le  he lység re  u taló  fe lira t n in cs és nem  ta lá lha tó  sem  a M agyar P osta  
és Ille tékbélyeg  K ata lógusban , sem  a F loderer-V oloncs féle  o k m án y 
bé lyeg  k a ta lógusban  sem .

A  bélyeg  fehér en y v eze tt pap íron , 
kék  érték  és kere tnyom ással, m íg a 
portré  ba rna  színnel készü lt.

V ajon k it áb rázo lha t a  bé lyegkép?  - 
és m it ke llene  tudnunk  erről m ás v ona t
kozásban  is.

K érjü k  tag tá rsa in k a t, hogy aki 
felism eri, és azonosítan i tu d ja  a 
bélyegen áb rázo lt szem élyt, illetve 
tovább i in form ációval rendelkezik  
e rrő l a bélyegről, jelezze szerkesz
tőségünk  felé.

Gidófalvy
ÉrWaürt wi n ti

9

A,
4i



M etszet ja v íto tt okm ánybélyegeim .

A Szabolcsi Bélyegújság 2006. májusi szá
mában igen izgalmas cikket olvastam a klasszikus 
illetékbélyegeink metszetjavításai címmel.

Azért írom, mert nekem tényleg izgalmas ez 
a terület, hiszen már évekkel ezelőtt, vizsgálódá
saim során feltűnt, hogy egyes címletek esetében 
javították, utánmetszették a bélyegek réznyom ás
sal készült képének egyes sérült részeit.

Nagyobb mennyiségű 7 kr-os illetékbélyeg 
átnézése után feltűnt, hogy ennél a címletnél is 

történt m etszetjavítás, itt is főként az alapvonalkázás sérüléseit próbálták 
eltüntetni több-kevesebb siekrrel. Mivel lehetőségeim nagyobbrészt az 1891- 
ben megjelent szürkészöld alnyomatú, zöld réznyomású értékszám mezős 
bélyegek vizsgálatára korlátozódott, így elsősorban az általam eddig m egtalált 
7 kr-os m etszetjavításokat adom közre. Abban az esetben, ha az előző kiadá
son is szerepel az adott javítás, akkor azt ott jelölöm .

I.ábra 2.ábra 3.ábra 4.ábra

L á b r a :  rendezetlen vonalakkal javították a korona alatti, illetve az ettől 
balra eső területet, valam int 26 vonallal javítottak egy nagyobb felületdarabot 
a kr. „r” betűjétől jobbra a kör keretéig, ezen kívül szórványos vonaljavítások 
vannak alul a címertől balra és felfelé (2 db)

2 .  á b r a :  a 7-es szám és a kr. „k” betűje közötti sérülés vonalakkal való 
javítása.

3 . á b r a :  a Kossuth címer felett baloldalon néhány vonalkából álló javítás 
(7db)van.

4 . á b r a :  a kr. „r” betűjétől jobbra fenn 4 apróbb vonalkából álló javítás 
(2db 1887.évi és 8 db. Az 1891.évi kiadáson).

5 . á b r a :  a kr. „r” betűjétől jobbra fenn a keretnél lévő sérülés 4 vonalkával 
javítva.

í r té r a ;  a cím er tetején a középvonaltól kissé jobbra 3 apró vonalka, illet
ve ettől feljebb a kr. „r” betűjének szára alatti sérülést mélyítéssel javították.
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7.ábra

S.ábra 6.ábra 5a.ábra 5b.ábra
A bélyegek számmezejének 86 vonalból álló sűrű 

|g alapvonalkázása rendkívül sérülékeny volt. A nyomás so
rán az igénybevétel m iatta finom vékony metszett vonalak 

^  egy része teljesen eltűnt, elkopott és ezáltal már nem vett 
H  fel festéket. Ennek kiküszöbölésére használtak egy másik 

javítási módszert. A kopott felületen a simítóvassal enyhe 
mélyedést hoztak létre, ezáltal a nyomáskor ez a rész igen 
vékonyan befestékeződött, és ez felhőszerűen jelent meg.

A 7 kr-os bélyegnél nagyon sokféle kisebb-nagyobb simítóvassal javított 
ismétlődő folt látható. Ennek látványos illusztrálására bemutatom az 5. ábrán 
közölt 4 vonalkával javított bélyegnél a lemezkopás további kifejlődését, majd 
a simítóvassal való korrigációs próbálkozáseredményét. (5 a ,5 b  Á b r a ), vala
mint egy mutatós másik, simítóvassal javított darabot. (7 Á b r a )

Az 50 kr-os bélyegek metszetjavításához az előző cikkben nem szereplő 
javítások közül gyűjteményemben az alábbiak találhatók:

8 A b r a : 1868-as kiadású példánynál a belső számkeret jobb oldalán 3 
rövid vonal javítás.

9 Á b r a :  1870-ben kiadott hártyapapíron lévő példánynál az értékszámo
kon is áthaladó, a számmező egészén átmenő a vonalkázás nagyméretű átlós 
javítása.

lO A b r a :  az 1873 augusztusi kiadású bélyeg képmezejének jobb oldalán 
középen a keretnél indulva lefelé hosszan végigvonuló apró vonalakkal jav í
tott vonalkázás.

Utoljára bemutatok gyűjteményemből egy 5 Ft-os bélyeget ( l l A b r a ) ,  
melynél a „fit” felett a szalagkeretnél 7 vonalból álló korrigáló metszetjavítás
látható. —■ «  .Moys Gyula Vác

8.ábra 9.ábra 10.ábra 11.ábra
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Dr. N ém eth K álm án :
MAGYARORSZáGI MARHALEVELEK 

ÉS RENDSZEREZÉSÜK
/2. rész/

Az illetékkötelezettség bevezetése, tehát az 1875 utáni marhalevelek 
rendszerezéséről szeretném néhány gondolatomat most közreadni, de úgy, 
hogy példáimat a koronaértékű időszakból veszem.

A jó  rendszerezés legalapvetőbb követelményének tekintem , hogy az ak
tuális díjtételek világosan, egyértelműen követhetők legyenek. Ez az alapja 
mindennek, ez egy olyan váz, amelyre rá lehet és kell építeni az egész kataló
gust. Nézzük meg tehát, hogy a korona időszak díjtételei hogyan változtak az 
1900-1926 években.

Díjtételek 1900-1926 között

K I d íjté te lek : Az 1888 évi osztrák értékű (A2) díjtételek koronára
átszámított értékei, amit törvényben adtak meg 
T: 1899éviX X X V I.t.c . I .é s5 .§ .
Hatályos: 1900.1 .1. 1900. XII. 31. között

A törvény l.§-akim ondja:
“Az 1892. évi XVII. törvénycikkel megállapított koronaérték 1900. évi január 
1-től kezdve m int egyedüli és kizárólagos törvényes érték / . . . /  az ausztriai 
érték helyébe lép.”
Az 5. §. szerint az 1892-ben megállapított értékarány marad érvényben, esze
rint: ausztriai értékű (o.é.) 1 forint = 2 korona

1 krajcár = 2 fillér
Az új díjtételek tehát:

6 f :a  3 k r helyett-m inden darab 2 évnél fiatalabb m arha vagy ló után.
10 f: az 5 kr helyett - minden darab 2 évnél idősebb marha vagy ló után 

és korukra való tekintet nélkül minden 10-10 darab juh, kecske vagy sertés 
után.

Az új, koronaértékű marhalevél ű rlapokata25 .717/1900. (IV.ó.)P.M. sz. 
rendelet szerint 1900. V. 1.-én bocsátották ki.

K2 d íjté te lek : törvényben előírt új díjtételek
T: 1900 évi XVII. t.c. 37. §.
VR: 95.000/1900. (XI.29.)F.M .
Hatályos: 1901.1.1. 1920. IX. 31. között

4 f: juh, kecske vagy sertés első darabja után, és minden további darab 
után külön-külön 2 f
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12 f: minden darab 2 évesnél fiatalabb szarvasmarha vagy ló után, továb
bá korukra való tekintet nélkül minden darab szamár vagy öszvér után.

20 f: minden darab 2 évesnél idősebb szarvasmarha vagy ló után.

Az új díjtételeknek megfelelő névértékű új, bélyeges marhalevél űrla
pokat 1901. 1. 1.-én bocsátotta ki a kincstár a 99.149/1900. (XII. 7.) P.M. sz. 
rendelet alapján. A régi 16 és 10 f-es/ űrlapokat ugyanezen rendelet 1900. év 
dec. 31 .Napjával “használaton és hatályon kívül” helyezték.

K3 d íjté telek: törvényben előírt új díjtételek
T: 1920 évi XXIV.t.c. 6. §.
VR: 79.200/1920. (IX.27.) P.M.
Hatályos: 1920. X. 1. 1922. IX. 30. között

2 K: minden juh és kecske után.
5 K: minden sertés után.
8 K: minden 2 évesnél fiatalabb ló, szarvasmarha vagy bivaly

után, továbbá korukra való tekintet nélkül minden szamár 
vagy öszvér után.

10 K: minden 2 évesnél idősebb ló, szarvasmarha vagy bivaly után.

A K3 díjtételeket a kialakuló és egyre növekvő korona-infláció eredmé
nyeként vezették be 1920-ban. A következő években a pénzromlás nemcsak 
folytatódott, hanem jelentősen erősödött. A kormány, illetve a pénzügyi veze
tés már tudta, hogy nem lesz elegendő a fizetendő illetékeknek évente egyszer 
az országgyűlés által hozott törvénnyel való módosítása, vagyis emelése.

Ez a magyarázata annak, hogy az 1923 évi XXXII. t.c. 7. §-a felhatal
mazta a pénzügyminisztert arra, hogy az állandó összegű illetékeket “a min
denkori viszonyokhoz képest időről-időre rendelettel állapíthassa meg”, a 
hatályba lépés idejével együtt. Ennek következtében a marhalevelek után fize
tendő illetékek soronkövetkező kétszeri emelése /K4 és K5 díjtételek/ pénz
ügyminiszteri rendeletre történt. A K4 díjtételek /1923. okt. 1 .-tői/ a marha
levél illetékét 50 - 100-szorosra emelte, az infláció azonban olyan erős volt, 
hogy négy hónap múlva megint 100 %-os emelésre került sor /1924. febr. 1.- 
től/

K 4 d íjté telek: P.M. rendeletben előírt új díjtételek
Rendelet: 117.300/1923. (IX.14.)P.M . sz.5.§. 
Hatályos: 1923. X. 1. 1924.1.31. között.

100 K: u. az mint K3 nál 
300 K : u. az mint K3 nál 
500 K :u . az mint K3 nál 
1000 K :u . az mint K3 nál
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K5 díjtételek: P.M. rendeletben előírt új díjtételek
Rendelet: 10.300/1924. (1.21.) P.M. sz. 5.§.
Hatályos: 1924. I I . l .  1926. XII. 31. Között

200 K: u.az mint K3 nál 
500 K: u. az mint K3 nál 
1000 K :u . az mint K3 nál 
2000 K :u . az mint K3 nál

Uj ű r la p o k  k iadása
Miután áttekintettük a több mint negyed évszázados korona időszak díj

tétel változásait, elég tárgyilagos véleményt m ondhatunk eddigi katalógu
saink feldolgozásáról, ahogy ezt az időszakot rendszerezték és tárgyalták.

Most eltekintek számtalan kifogásom hibajegyzékszerű tételes felsoro
lásától, inkább be
mutatok egy 1920 
évi, meglehetősen 
szokatlan m arhale
velet. ( L á b r a )

A n y o m ta t
vány Orosháza ré
szére készült, bé
lyegkép  né lkü li, 
nem állami kibo
csátású m arhale
vél, amely mégis 
tökéletesen funk
cionált. Több m e
gyéből ism erünk 
ilyen helyi kiadá
sokat.

T ö r té n e tü k  
dióhéjban a követ
kező: 1919 végén 
m ár igen súlyos 
papírhiány volt az 
országban, amely a 
h iv a ta lo s nyom 
tatvány ellátásban 
is egyre nagyobb 
g o n d o t o k o z o tt.

Jártat hiányában. 
Sorszám:

.[>061

Jegyzőkönyvi szám .p /7 .^K özség  Orosháza

A tulajdonos neve j 
ás lakhelye

A hajtó neve 
és lakhelye:

Az állatok száma;

Az állatok leírása;

Az állatok különös 
ismertető jelei;

Rendeltetési hely;

llt'eűeU származási 
hely és az alap- 

niarhalevél száma

língy a fentirt áljaitok} a községből való elhajtásalkalniával egész
ségeinek találta t(ott)(ták) és hoay sem a községben, kém a szomszéd 
községekben a fentirt áUet(ra)(okra) ragadós be teásig jyúa^uraIkodík, ezenrrel'jhtartiyiilaHk, __

/  ̂ í%8̂ á»̂ wkUencszázhúsz.|820-—™
j'-U
ÉtjKÍirtwb Ormiüua & í
X <•> }'
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Központi kiadású marhalevél űrlapok hiányában, több megyében saját 
kezdeményezésre a helyi nyomdákban nyomattak bélyegkép nélküli, mind
három névértékre felhasználható általános marhalevél pótló űrlapokat.

A papírhiány olyan súlyos volt, hogy nem egyszer - fel nem használt 
háborús hivatalos nyomtatványok üres hátoldalára nyomták, vagy kézzel írták 
(!) a marhalevél nyomtatvány szövegét. Igen kevés maradt meg közülük, 
valódi ritkaságnak számítanak.

Ennek ellenére, vagy talán pont ezért katalógusaink, vagy a Kézikönyv 
nem is ismerik, pedig ott lenne a helyük ezeknek is.

Érthető tehát, ha az a véleményem, hogy a korona korszakra vonatkozó 
rész elképesztő rosszul sikerült. Különösen érvényes ez az 1920-1926 közötti 
inflációs időszakra, mely a Kézikönyvben a 303-304 oldalakon található. 
Tessék megnézni az 56-70 ssz. alatti tételek kaotikus keveredését, nem túlzás, 
ha azt mondom, hogy az szinte teljesen használhatatlan. Az időrendi lég is he
lyes rendszerezést az is nehezítette, hogy egy új díjtétel életbelépésekor nem 
kerültek egyidejűleg forgalomba a neki megfelelő értékű új, bélyeges űrlapok.
Ezt először az 1920. okt. 1-én bevezetett K3 díjtételeknél tapasztalhatjuk.

A pénzügyi kormányzat - takarékossági megfontolásból - három 
különböző m ódszer alkalmazásával régi, raktáron lévő marhalevél-űrlapokat 
hozott forgalomba, és csak negyedik lépcsőként bocsátotta ki az új díjtételek
nek megfelelő, új bélyegképes nyomtatványokat. Ezeket az átmeneti kibocsá
tásokat megjelenésük időrendjében az alábbiakban mutatom be.

1. Régi űrlapok kiadása központi átbélyegzéssel
A díjtételnek megfelelő bélyeget a benyomott bélyegképre felragasztották.

Az új (K3) díjtételeket meghatározó törvény végrehajtási rendelete 
(VR.), a 79.200/1920. (IX.27.) P.M. sz. rendelet pontosan leírja a követendő 
eljárást: .. új űrlapok azonban csak akkor fognak forgalomba kerülni, ha a ré
gi űrlapokból a készlet kifogyott. Ennélfogva .. .elrendelem, hogy a m arhale
velek további intézkedésemig 1920. évi október hó 1. után is a régi kincstári 
űrlapokon állíttassanak ki.” /VR: 11. §./

Mivel azonban a régi űrlapok névértéke nem felel meg az új díjtételeknek 
a felhasználás mikéntjéről is rendelkezik a l l .  §.: “A kincstári bélyeganyagot 
kezelő hivatalokat utasítom, hogy a raktárukban tartott marhalevél-űrlapokon 
benyomva levő bélyegképekre a T. 6. §-ában meghatározott illetéktételnek 
megfelelő értékű bélyegjegyet ragasszanak rá, úgy, hogy a bélyegjegy a bé
lyegképet teljesen elfödje és ezeket a bélyegjegyeket bélyegezzék felül.

A 20 f-es űrlapok 10 K-ás, a 12 f-es űrlapok 8 K-ás, a 4 f-es űrlapok 
pedig 2/3 részben 5 K-ás, 1/3 részben 2 K-ás bélyegjegyekkel látandók el.”

A fentiek szerinti átértékeléseket az “állam pénztárak”-nak is nevezett
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pénzügy igazgatósági adóh iva ta lok  végezték. Az űrlap eredeti bélyegértékét 
nem számították be, mindig a díjtétel teljes összegének megfelelő bélyeget 
ragasztottak fel, majd a kibocsátás dátumát is tartalmazó “Felülbélyegzés” 
szövegű körpecséttel pecsételték le.

jiAf/
£x  a marhAjcvél eaak Jnhok-, k«c»kék-, v áp y  aartáxelm ^l haszn&lható,

íVArt/*. T.irttr. í)d*r fíortftHHúrt — A<*«t i l le t  p*n(ni rítt » t jrtl*  i"tT*birí»1» nnmj*; ni, i 'ip r*  m ii /in tk tnri.
iflfe m  tipo ttcS nea t :*n j ra n icn , k i i í j f i jű e<Kt nÚ^niiA, —  (Jmj  r4 |ihc>nk ikcüiü * « «  ee ;b u T p rfi» í*  t i n i  M ubne, * .ub * *neir.e.

tótig é* »n4m*
''tfnr):") £&lil (itt.

i: UMCitrô

J’nft.i « í:*!o j;.av íriiifitiiiw ti:
Hi"'ii,T R tí>üj ■}’ ül je :

JegyssfilröiiTV ! sxA m i J z V - j  X  ^ ö a a é g  |
f<rat‘rkvt;*-Z;T‘h l | í / c S  f j  < itn .r ir .d t ^

líliinoieinl j*r-ilíiiJtilll!uÍ L'umijiiit( > ......................... euinriiia ,■ ■l'ítl-t *ip;tin.Lí': j f-íwit I

^ M A R H A L E V É l
Vwh-PasSt

B ile t  pen tru  v ita
pasa. — MaimcHH uacom.

9 á h r a .
.^<T-i-prjJ

1 OTtur, MlnitCK to T .b b l f lb tib  S t4 t
kttiiht-itSlifa 1 AH*r.

0!n  RtnntielRetiüliP -onett it(rm 
Statk ThLw beirAfft ( f1*1 tar, »söh
jrrf«m wvitnrdn Slflrt- í  HitUW. ,
OomtbUtn* <t« I m i m  dop) jmmuJ $ 
buinta! « « i  1 Aliit), AuaS ii» n n  « '

A fent bemutatott (2 .á b r á n )  egy Bikács községben kiállított marhalevél 
látható, melyet a paksi adóhivatal bocsátott ki. Az alapnyomtatványt 1917-ben 
gyártották. A felhasználás ideje 1921. máj. 9.

Ezeket a kibocsátásokat a katalógusban így kell szerepeltetni:

2 K / 4 f :
5 K / 4 f :
8 K /1 2 f:
10 K/20 f:

Változatok:
1/1917 évi,
2/1918 évi,
3/1919 évi K2 díjtételes űrlapok átbélyegzése

Ilyen típusú forgalomba hozatalt az állampénztárak 1920. okt. 1.-től 
1921. júl. hónapig folyamatosan végeztek.

2. R égi ű rlap o k  k iad á sa  közpon ti á té rték e lésse l 
Kiegészítő értékkülönbözet hátoldali nyomtatásával

A régi űrlapok újbóli felhasználásának ez a módja az előző praktikus to
vábbfejlesztése. Az eredeti bélyegértéket kiegészítik az új díjtételre, a díjkü
lönbözet értékét szöveges formában az űrlap hátoldalára nyomtatják, az alá-
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írás mindig “M. KIR. ÁLLAMPÉNZTÁR.”
A kibocsátó adóhivatal körpecséttel, esetenként külön dátumbélyeg

zéssel és vezetői aláírással adta ki az űrlapot. Két példát is mutatok ebből a 
típusból. (3.és4.ábra)

£  C  - -í
•Hí 1,1- U: : íii " o  ^  -  i iH*

o . a b r a

^  -v. c  *5 í-j

_  .£■' El 4 kor. 96 fillér, azaz
~  ' $  $  * Négy korona 96 fillér kész-
íjjll : . ' .  -  pénzben T sz. bé lyeg i lleték :: " :v' 

nanlnha
ü  s  I I  ■

u u p i u u u  u c v c i G l t f Z l c l c t l ,

M .  K I R .  Á L L A M P É N Z T Á R  a  1

Í  : §  ^  ™ E N Y , N B '

v" sv = 5
( 1

v 44 "** *

3. ábra: 5 K/ 4 f. átértékelve: 1920. X. 16. Felhasználás: 1920. dec. 21.
4. ábra: 10 K/12 f. átértékelés /ritka/

Ezeket a kibocsátásokat szintén katalogizálni kell:

2KJ 4 f :
5YJ 4 f :
8K /12f:
10K/12f:
10 K/20 f:

Változatok: 1/1918 évi űrlapok átértékelése
2/1919 évi űrlapok átértékelése 
3/1920 évi űrlapok átértékelése
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3. R égi ű rlapok  k iadása  közpon ti é tértéke lésse l
Nyomdai felülnyomás új bélyegképpel

A régi űrlapok központilag történő “felülragasztása” , vagy a hátoldali át
értékelés minden bizonnyal nem vált be a gyakorlatban, ezért az új díjtételek
nek megfelelő névértékű új bélyegképpel való nyom dai felülnyom ás lett az 
életképes központi átértékelési módszer. A K3 díjtételeknek megfelelő új bé
lyegképet a régi, rányomott bélyegjegy mellé nyomták baloldalon, egyi
dejűleg a régit 35 m m  / r i tk á n  6 5  m m ! /  m agas “ an d rá sk e resz tte l” - az új bé
lyeg színében - átnyomták.

Ezek az új bélyegképpel felülnyomott marhalevelek úgy gondolom, már 
közismertek, de a katalógusban meg kell adni, mint változatokat, hogy milyen 
évjáratok lettek felülnyomva.

Változatok:
1/ 1917éviürlapokfelülnyom ása 
2/1918 évi űrlapok felülnyomása 
3.1/1919 évi űrlapok felülnyomása V j.:6  
3 .2/1919 évi űrlapok felülnyomása V j.:7 
4/1920 évi űrlapok felülnyomása

4. Új ű rlap o k  k iad ása

M indezek után került csak sor 1920. nov. 29.-én az új bélyegképes, egy
lapos, álló alakú marhalevelek kiadására, és 1921. aug. 20-tól az új, fekvő ala
kú, kétlapos nyomtatványok forgalomba hozatalára, amelyek már alkalmasak 
voltak a bevezetett állatforgalmi adó lekezelésére is a B oldalukon. Az előző 
egylapos m arhalevelek 1921. dec. 3 1.-ig voltak forgalomban.

A K3 díjtételeket realizáló m arhalevelek áttekintését egy helyi kiadással 
zárom (S .á b r a -k ö v e tk e z o  o ld a lo n ) , Tótkom lóson nyomtatták “Kincstári űrlap 
hiányában”, egy katonai, a gyomai Kner nyomdában készült “Tartózkodási 
jelentkezési lap” című nyomtatvány hátoldalára. Sajnos katalógusainkban 
ennek sincs helye.

1923-ban a K4, majd 1924-ben a K5 díjtételek bevezetésekor teljesen 
hasonló módon megism étlődött a raktáron lévő régi űrlapok központi átér
tékelés utáni forgalom ba bocsátása. Ezek is szépen rendezhetők, de részletes 
bemutatásukat most kénytelen vagyok elhagyni.

Dr. Németh Kálmán

*
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Városi iletékbélyeget veszek
Fodor István 

5300 Karcag, Püspökladán

Okirati illetékdíj egyes marhalevelek keresek
Gidófalvy Péter

4461 Nyírtelek, József Attila út 41
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K özérdekű  tém a

Tisztelt Gyüjtőtársak! Többeknek még adóssága van. Csak em lé
keztetőül ismét elmondom, hogy az újraindított OKMÁNYBÉLYEG első szá
mánál a színes borítót mindenki ajándékba kapta. Ugyanakkor teljes az egység 
a szakosztály vezetőségén belül abban, hogy a kiadvány fekete-fehér változa
tát elvben minden szakosztályi és egyben MABÉOSZ tag ingyen kapja. 
Ugyanakkor részben a kialakult korábbi gyakorlat-hagyomány alapján, a mai 
kor követelményeihez való felzárkózás óhajából kifolyólag, valamint esztéti
kai igény miatt többen igényt tartanak a színes borítóra. Ennek azonban ára 
van. A külön kérés alapján kapott színes borító lapszámonként 180,- Ft-ba 
kerül. E területen több elmaradásunk is van. M ég mindig nem jelzett vissza 
mindenki, hogy melyik változatra tart igényt: csak a fekete-fehéret kéri, amit 
ingyen megkap, vagy vállalva a pluszköltséget, színesben kéri a kiadványt. 
Többen már színesben kapták a második lapszámot azért, mert „hiteleztünk”, 
mert bíztunk abban, hogy a korábbi „színes lista” alapján (ahová a szakosztály 
támogatói is mind belekerültek) továbbra is igényt tartanak a színes borítós 
lapra, de még különböző okok miatt még nem jeleztek vissza. Többen persze 
rendezték nem csak igénybejelentésüket, hanem befizetéseikét (előre is). Azt 
ajánlhatnám, hogy rövidtávon elégséges lenne az egyértelmű igénybejelentés. 
Ami a fizetést illeti: a legcélszerűbb lenne előre több számot is kifizetni, de 
csak akkor, ha személyes találkozás is létrejön - akár cserenapon, akár majd 
éves közgyűlésen. Itt nem egyes számok árának hitelezése problematikus a 
szakosztály számára, hanem az információhiány. A lapszámok végső címzését 
és a fekete-fehér illetve a színes példányok szétválogatását eddig Székely 
Lacival közösen végeztük. így kettőnk közül bármelyikünket kellene értesí
teni a döntésről. Február harmadik szombatjának délelőttiére (február 17.) 
újabb közös cserenapot tervezünk a Díjjegyes és a Ragjegygyűjtő szakosz
tályokkal közösen. A színes borítók anyagi elszám olása a helyszínen ideális 
körülmények között elvégezhető.

Rill Attila

Számlailletékes számlákat, iratokat 
és marhaleveleket, valamint Francia okmány 
és hivatalos bélyegeket keresek, vásárolok.

Székely László

2007. február. 17-én a 
MABÉOSZ székház III. Emeletén, 
i KÖZÖS CSERENAP
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r
H ozzászólás a M Á V  érvényesítési bélyegek feldolgozásához.

F odor P ista  barátunk felpezsdítette az állóvizet a MÁV igazolványok ér
vényesítési bélyegei feldolgozása területén. Sok éves lemaradást pótolt P is ta , 
mikor élénk tárta szépen feldolgozott gyűjteményét. A cikk elolvasása inspi
rált engem is (mint kiderült többünket is) hogy átnézzem és összehasonlítsam a 
saját gyűjteményemmel a bemutatott feldolgozást.

Találtam eltéréseket, és az átdolgozást az indította el, hogy a leáztatott bé
lyegek sokszor nem beazonosíthatók ha nincs mögötte az eredeti igazolvány, 
és elkerülhetetlen, hogy ezért nem a megfelelő helyre kerülnek. Ezért csak ere
deti igazolványokban található, bizonyíthatóan odatartozó bélyegeket vettünk 
figyelembe, ha csak bélyeggel rendelkeztünk de azt igazolványi előfordulás
sal nem sikerült igazolni, akkor azt dőlt betűvel írtuk és ezekre további bizo
nyítás vár. Ehhez a tisztelt gyűjtőtársak tevőleges segítségét várjuk.

A mostani állapot mint mondani szokás - nem jöhetett volna létre, ha 
T ö rö k  P é te r gyűjtőtárs komoly gyűjteményét nem bocsátja önzetlenül rendel
kezésre igazolványostól együtt. Z en ta i Ján o s gyűjteménye is alapul szolgált a 
jobbító szándékú korrigálásnak. Köszönetét mondok még B urján  A ndor ko
rábbi elnökünk segítségének is, akitől a Floderer katalógus alapját adó gyűjte
ményét is a feldolgozáshoz segítségül kaptam. A táblázatokba beledolgoztam 
az eddig megismert igazolványok jelzeteit, besorolási fokait és ebből kiala
kulni látszik, hogy egyes években mért nem találunk érvényesítési bélyeget. 
Azt feltételezem, hogy pl. 1931,1936,1942 években tagkönyvcserék lehettek, 
és mivel az alapévben, új igazolvány nem tartalm azott érvényesítési bélyeget, 
ezért nincs ezekben az években érvényesítési bélyeg, hanem csak a meghosz- 
szabbítás történik új igazolóbélyeggel.

Ezek után remélem, hogy átnézve az alábbi átdolgozott táblázatokat, 
gyűjtőtársaim is újabb kiegészítésekkel segítenek a végső helyes besorolások 
megalkotásában. Az anyagokból még csak 1989-ig jutottam , további adatokra 
várok. Ugyancsak nincs Igazolvánnyal igazolt ismeretem a biztosítási, vala
mint a MÁV anyagbélyegekről sem. Az együttes feldolgozással a tökéletesség 
felé, ajobbítás szándékával bocsátom vitára az alábbi munkámat.

Székely László

Szerkesztő: Tisztelt tagtársaim! Székely László feldogozásának kata
lógusrészét a következő oldaltól (22), közlöm, míg a táblázatba foglalt anyagát 
mellékletként tudtam csak beszerkeszteni. Tettem ezt egyrészt a felmerült 
technikai okok miatt is, de főleg azért, hogy nagyobb alakban, jobban átlát- 
hatóak legyenek a táblázatok Ezért összehajtva (A/4 formában) található a 
melléklet Újságunkban, melyre a szövegben minden esetben a megfelelő 
helyen hivatkozást eszközöltem. (Gidó)
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KATALÓGUS

A .l. Köztisztviselők, közalkalmazottak, féláru utazásra jogosító igazol
ványok érvényesítő bélyegei:

1924-1941 évi kiadások: {A. 1-es melléklet)
Bélyegkép leírása: fent középen a szentkorona, szárnyaskerék /MÁV 

szimbólum/ által övezve és díszítményes keretbe foglalva.
Akeretm érete:21 x 3 l  mm., atöbbi 23 x 3 1 mm. 1925 évtől kezdve min

den bélyegen az adott évszám, és hatjegyű sorszám, fekete színben. 1930 évtől 
kezdve, alul a keret alatt „23. sz.igazolvány m inta”, míg a jobboldalt a keret 
alatt: „Máv M enetjegynyomda és a kibocsátási határozat száma látható.

1937 évtől kezdve pedig jobboldalt „Máv jegynyom da és egy számsor” 
szöveg a keret színében.
Fogazat: 11,5 /van egy, vagy két oldalt vágottan is/. Papír: vízjelnélküli vas
tag fehér papíron. Kivétel az 1941 év, mely un."hajós” vízjel is előfordul 
A.2. M agyar Államvasutak Arcképes igazolványa Közszolgálati Alkal

mazottak és Családtagjaik részére 
1942-1946 évi kiadások: {A. 2-es melléklet)

Bélyeg kép leírása: középen a Szentkorona, két oldalt félkörívben koszo
rú, képméret: 1 8 x 1 9  mm., fekete sorszám. Katalógus szám: 19-23, fogazat: 
11,5, vízjelnélkül, vastag szürkés papíron.
A.3. M agyar Királyi Államvasutak Félárű jegy váltására jogosító Arcké

pes Igazolvány
1947-1948 évi kiadások: (A. 3-as melléklet)

Bélyegkép leírása: középen a Kossuth címer D Ö N T Ö T T , a tábla többi ré
szét hullámos vonal tölti ki. Á bélyegkép mérete: 2 7 x 3 1  mm. Minden bélye
gen fekete sorszám. Katalógus szám: 24-25, fogazat: 11,5, vízjeles vékony 
papíron.
A.4. M agyar Államvasutak Arcképes Igazolvány Közszolgálati Alkal

mazottak és Családtagjaik részére.
1949-1952 évi kiadások: (A. 4-es melléklet)

Bélyegkép:szárnyas kerékmentes,stilizált keretben 1-9-5-1, 1-9-5-2,-es 
évszám, alatta fekete sorszám. Képméret:25,5x 13 mm. F o g a z a tu l,5, vízjel
nélküli fehér papíron.
1953 évi kiadás: (A. 5-ös melléklet)
1954-1957évi kiadások: (A. 6-os melléklet)
1958-1960 évi kiadások: (A. 7-es melléklet)

Bélyegkép leírása: középen stilizált "szárnyaskerék” díszítményes keret
ben. A bélyegkép mérete: 3 2x 18  mm. Minden bélyegen fekete sorszám. 
Katalógusszám : 35-37, fogazat: 11,5, vízjelnélküli fehér papíron.
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1961-1966 év i k iadások : (A. 8 -as m ellék let)
Bélyegkép leírása: középen egymás alatti betűkkel MÁV, az „A^-betűből 

kiindulva ferde vonalak /stilizált szárnyaskerék/, díszítményes keretbe foglalva. 
Minden bélyegen fekete sorszám, kivétel az 1965 év /bordó/. A keret mérete: 32 x 18 
mm. Katalógus szám: 38-43, Fogazat: változó, 9- 11 között, egy vagy két oldalon 
fogazatlan, vízjelnélküli vastag fehér papír.
1967 ,1969? , 1970 év i k iadások : (A, 9-es m ellék let)

Bélyeg kép leírása: hasonló elrendezés, mint az előző csoport, csak kisebb keret 
méretben. 26 x 18 mm. Katalógus szám: 44-47, fogazat: 10, 5 és 11-es, /egy vagy két 
oldalt fogazatlan/ vízjel nélküli vastag fehér papír.
/  968 év i k iadás: (A. 10-es m ellék le t)

Új bélyegkép: csilíagdíszes keretben, az évszám alatt számyaskerekes MÁV 
embléma, alatta sorszám. Fogazat: 10, 5 és 11-es, /egy vagy két oldalt fogazatlan/ 
vízjel nélküli vastag fehér papír.
19 71 év i k iadás: (A. 11-es m ellék let)

Bélyeg kép leírása: villanymeghajtású mozdony, sárga színű keretben, mely az 
egész bélyeget fogazásig betölti. Mérete: 29 xl8 mm. Katalógus szám: 48, fogazat: 9, 
1 /4, egy vagy két oldalt fogazatlan, vízjelnélküli vastag fehér papíron.
1 9 7 2 -1 9 7 5 ? é v ik ia d á so k : (A. 1 2 -esm ellék le t)

Bélyegkép leírása: egyszínű háttérben villanymozdony, felül Magyar Állam
vasutak szöveg. Képméret: 30 x 18 mm. Katalógus szám: 49-52, fogazat: változó, egy 
vagy két oldalt fogazatlan, vastag vízjelnélküli fehér papíron.
1974-1976  é v i k iadás: (A. 13-as m ellék le t)

Bélyegkép leírása: egyszínű háttérben villanymozdony, felül Magyar Állam
vasutak, bal oldalon új embléma, alatta évszám.Képméret: 37,5 x 26 mm. Fogazat: 
változó, egy vagy két oldalt fogazatlan, vastag vízjelnélküli fehér papíron.
1 9 7 7 év i b é lyegkép : (A. 14-es m ellék le t)

Bélyegkép leírása: egyszínű offsetnyomás, függőleges sraffozású alap, felül 
Magyar Államvasutak, bal oldalon új embléma, alatta villanymozdony, jobb oldalon 
évszám, alatta bordó sorszám. Képméret: 30 x 17 mm. Fogazat: változó, egy vagy két 
oldalt fogazatlan, vastag vízjelnélküli fehér papíron.
1978 -1979  é v i k iadások  +1983!!: (A. 15 -ös m ellék le t)

Bélyegkép leírása: 31x18 mm. keretben 10 db.szárnyaskerék aljnyomat, később 
mozdony is, fenn Magyar Államvasutak szöveg, alatta évszám, azonos színnel. 
Katalógus szám: 55-56, fogazat: 9,1/4, egy vagy két oldalt vágott, vízjelnélküli vastag 
fehér papíron.
1980  év i k iadás: Új g ra fik a : (A. 16-os m ellék le t)

Bélyegkép leírása: 37 x 26 mm. keretben villany mozdony és vasúti jelkép 
kékkel, Magyar Államvasutak szöveg felül, és évszám bal oldalon alul, piros színnel. 
Fogazat: 9-es, egy, vagy két oldalon fogazatlan, vastag vízjelnélküli fehér papíron. 
1981, és 1 9 8 7 -1988-évi k iadás: (A. 17-es  m ellék le t)

Bélyegkép leírása: Lekerekített keretben:felül villanymozdony, azonos színnel, 
mozdonyban Magyar Államvasutak, bal oldalon embléma kék szín-nel, alatta évszám, 
melette A, felette csillag. Keret mérete: 49 x 27 mm. Katalógus szám: 58. Fogazat: 11, 
vízjelnélküli vastag fehér papíron.
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1984-1986 , évi k iadások: (A. 18-as m ellék let)
Bélyegkép leírása: villanymozdony, lekerekített keretben, a/mérete: 28 x 16 

mm, benne MÁV szöveg + évszám, alatta sorszám. Katalógus szám: 60-63. Fogazat:
10,5 és 11. egy vagy két oldalon fogazat lan vízjelnélküli vastag fehér papíron.
/ 989 évi k iadás: (A. 19-es m ellék let)

Bélyegkép leírása: V. kék színű alj nyomaton, keretben,évszám és sor-szám, 
embléma + csillag fekete. Képméret :49 x 27 mm. Katalógus szám: 66. Fogazat: 10,5 
,egy vagy két oldalon fogazatlan, vízjelnélküli fehér papíron.

B. Magyar Királyi Államvasutak Vasúti dolgozók családtagjai részére 
rendszeresített igazolványok érvényesítő bélyegei 

1924-1941 év i k iadások : (B. 1-es m ellék let)
Bélyegkép leírása: fent középen a Szentkorona, szárnyaskerék által övezve és 

díszítményes keretbe foglalva,melynek mérete:21 x 31 mm., az 1924 évi és 23 x 31 
mm.a többi bélyegé. 1925 évtől kezdve, minden bélyegen az adott évszám és hatjegyű 
fekete sorszám. 1930 évtől kezdve, alul a keret alatt „22. sz. Igazolványminta”, míg 
jobb oldalt „Máv. Menetjegynyomda” és egy számsor szöveg a keret színében. 1937 
évtől kezdve „Máv. Jegynyomda” és a számsor, a keret színében. Megjegyzés: a 
keret alatt, nem 23, hanem 22 szám szerepel, a színeken kívül ez is megkülönbözteti a 
két kiadást.
Katalógus szám: 1-18, fogazat: 11,5, van egy, vagy két oldalon fogazatlan is. 
Vízjel nélküli vastag fehér papír. Kivétel az 1933-as kiadás, melyen IV-es 
/postabélyeg/ vízjel részlete látható
1. M agyar menetkedvezményi egyesség Arcképes Igazolvány Vasúti 

A lka lm azo ttak  C sa lád tag ja i,N y u g d íjaso k  és ezek c sa lá d ta g ja i 
részére. (B. 1-es m ellék let)

1942-1946 év i k ia d á so k : (B. 2 -es m ellék let)
Bélyegkép leírása: középen Szentkorona, szárnyaskerék által övezve, 

díszítményes keretben, melynek mérete: 19 x 19 mm. Katalógus szám: 19-23, 
fogazat: 11,5 vízjelnélküli vastag, szürkésfehér papír.
2. Magyar Királyi Államvasutak ARCKÉPES IGAZOLVÁNY M.kir. 

Államvasuti alkalm azottak családtagjai nyugdíjasok és ezek csa
ládtagjai részére.

1 9 47 - 1948 év i k iadás: (B. 3 -a s  m ellék let)
Bélyegkép: korona helyett MÁV, alatta szárnyaskerék, díszítményes ke-retben, 

mérete: 27 x 31 mm. Katalógus szám: 24, fogazat: 11, 5, postabélyeg X-vj. vékony 
fehér papír.
3. ARCKÉPES IGAZOLVÁNY Tényleges Vasti alkalmazottak részére. 

M.Á.V./ZÖLD Loszt./
1 948- as k iadás?: (B. 4 -es m ellék let)
4. Magyar menetkedvezményi egyesség ARCKÉPES IGAZOLVÁNY 

Vasúti alkalmazottak családtagjai nyugellátottak és ezek családtagjai 
részére.

1 9 4 9 - 1952 é v i k iadások : (B, 5-ös m ellék let)
Bélyegkép leírása: középen stilizált ”számyaskerék” díszítményes keretben. A
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bélyegkép mérete: 33 x 16 mm.Minden bélyegen fekete sorszám. Katalógus szám: ???, 
fogazat: 11,5  J e g y  vagy kétoldalt fogazatlan/ vízjelnélküli fehér papíron.
5. Magyar menetkedvezményi egyesség ARCKÉPES IGAZOLVÁNY 

Tényleges Vasúti alkalmazott részére/ZÖLD II Löszt./
1953 év i k iadás: (B. 6-os m ellék let)

Bélyegkép: szárnyaskerék levélmintás keretben, rajta: MÁV és évszám + 
sorszám.Képméret:29x30min. Fekete sorszám. Katalógus szám: ???, fogazat: 11,5, 
/egy vagy két oldalt fogazatlan/ vízjelnélküli fehér papíron.
6. ARCKÉPES IGAZOLVÁNY Vasúti a lka lmazot tak családtagjai  

nyugellátottak és ezek családtagjai részére.
ARCKÉPES IGAZOLVÁNY Tényleges Vasúti alkalmazottak részére 
/ZÖLD Loszt./

1 9 4 9 -1 9 5 7 é v i k iadások : (B. 7-es m ellék le t)
Bélyegkép leírása: középen stilizált ”szárnyaskerék” díszítményes keretben. A 

bélyegkép mérete: 33 x 16 mm. Minden bélyegen fekete sorszám. Katalógus szám: 
???, fogazat: 11,5, /egy vagy két oldalt fogazatlan/ vízjelnélküli fehér papíron.
1958-1960  év i k iadások : (B. 8 -as m ellék let)

Bélyegkép leírása: középen ives MÁV felirat, alatta stilizált "számyaskerék1' 
díszítményes keretben, felül évszám, alatta sorszám. A bélyegkép mé-rete: 33 x 16 
mm. Minden bélyegen fekete sorszám. Katalógus szám: ???, fogazat: 11,5, /egy vagy 
két oldalt fogazatlan/ vízjelnélküli fehér papíron.
1961-1963-1965-1966 év i k iadások: (B. 9-es m ellék let)

Bélyegkép leírása: középen egymás alatti betűkkel MÁV, az „A”-betűböl kiin
dulva ferde vonalak /stilizált szárnyaskerék/, díszítményes keretbe foglalva. Minden 
bélyegen fekete sorszám, kivétel az 1965 év /piros/. A keret mérete: 33 x 18 mm. 
Katalógus szám: ???, fogazat: változó, 9- 11 között, egy vagy két oldalon fogazatlan, 
vízjelnélkülí vastag fehér papír.
7. Magyar menetkedvezményi egyesség ARCKÉPES IGAZOLVÁNY Vasu

tas családtagok és nyugellátottak részére /BARNA ILoszt./
(B. 10-es m ellék le t)

1962 ,1964  é v i bé lyeg k ép ek : (B. 11-es  m ellék le t)
Bélyegkép leírása: csillagdíszes keretben, évszám alatt szárnyaskerekes MÁV 

embléma, alatta sorszám. Katalógus szám: ???, fogazat: változó, 9- 11 között, egy 
vagy két oldalon fogazatlan, vízjelnélküli vastag fehér papír.
Egyes bélyegeken:a sorszám előtt,vakdombor nyomású csillag.
8. Magyar menetkedvezményi egyesség ARCKÉPES IGAZOLVÁNY 

Vasutas családtagok és nyugellátottak részére/BORDÓ Löszt./
1967-1970  év i k ia d á so k : (B .12-es m ellék le t)

Bélyeg kép leírása: hasonló elrendezés, mint az előző csoport, csak kisebb 
keretméretben. 28 x 18 mm. Katalógus szám: ????, Fogazat: 10, 5 és 11-es, /egy vagy 
kétoldalt fogazatlan/ vízjel nélküli vastag fehér papír.
9. Magyar menetkedvezményi egyesség ARCKÉPES IGAZOLVÁNY 

Vasúti Alkalmazottak részére/ZÖLD ILoszt./
1970 évi k iadás: (B. 13-as m ellék let)

Bélyegkép leírása: villanymeghajtású mozdony, nagy kép, egyszínű offset nyo-
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más, fenn sorszám, legalul: Érvényes 1970.évre. Mérete: 39 x24 mm. Katalógus szám: 
?, fogazat: 9,1/4, egy vagy két oldalt fogazatlan, v ízjelnél küli vastag fehér pap írón. 
1972-1977 év i k iadások : (B. I4~es m ellék let)

Bélyegkép leírása: egyszínű háttérben villanymozdony, felül Magyar államva
sutak szöveg, mellette évszám, alattasorszám. Képméret: 30 x 18 mm. Katalógus 
szám: ??? , fogazat: változó, egy vagy két oldalt fogazatlan, vastag vízjel nélküli fehér 
papíron.
19 78, /  9 79-1980 év i k iadások: (B, 15-ös m ellék let)

Bélyegkép leírása: 30 x 18 mm. keretben 10 db. Számyaskerék aljnyomat, ké
sőbb mozdony is, Magyar Államvasutak szöveg, és évszám. Katalógus szám: ??, 
fogazat: 9,1/4, egy vagy kétoldalt vágott, vízjelnélküli vastag fehér papíron.
1981 évi k iadás: (B. 16-os m ellék let)

Bélyegkép leírása: 29 x 16 mm. keretben villanymozdony, benne évszám, 
kékkel, Magyar Államvasutak szöveg alul, közte sorszám,és évszám. Katalógus szám: 
???, Fogazat: 9-es, egy vagy két oldalon fogazatlan, vastag vízjelnélküli fehér papíron.
1982 évi k iadások : (B. 1 7-os m ellék let)

Bélyegkép leírása: villanymozdony, utazó fülkékkel, vasúti jelkép, lekerekített 
keretben, mérete: 49 x 27 mm. Minden Bélyegkép Magyar Államvasutak, illetve 
MÁV embléma+évszám+Csillag! Katalógus szám:??? Foga-zat: 10,5 és 11. egy vagy 
két oldalon fogazatlan vízjelnélküli vastag fehér papír 
/ 98?-?évi k iadás (leh e t,h ogy  m ár83 -tó l? ): (B. 18-as m ellék let)

Bélyegkép leírása: villanymozdony, utazó fülkékkel, vasúti jelkép, lekerekített 
keretben, mérete: 23 x 13 mm. benne MÁV és évszám,alatta sorszám. Katalógus 
szám:??? Fogazat: 10, 5 és 11. egy vagy két oldalon fogazatlan vízjelnélküli vastag 
fehér papír.
1989 év i k iadás: (B. 19-es m ellék let)

Bélyegkép: 49 x 27 mm. kék színű. Keretben, évszám és 1989 évi kiadás: 
Bélyegkép le írása: V. kék színű aljnyomaton, keretben,évszám és sorszám,embléma 
+csillag fekete.Képméret :49 x 27 mm Katalógus szám: ???, Fogazat: 10,5 ,egy vagy 
két oldalon fogazatlan, vízjelnélküli fehér papíron.

C. Magyar királyi Államvasutak Tanulók nyári utazási igazolvány érvényesítő 
bélyegei
A Bélyeg mindenben azonos a köztisztviselői igazolványok bélyegeivel, csak 

három sorban piros színnel, az alábbi szöveggel „érvényes 19xx. junius. 15-töl szep
tember hó 15-ig1’ felülnyomva.
/ 931-1942 é v i k iadások : (C. 1-es m ellék let)
1942-1946 é v i k iadások : ( C .2-es m ellék let)

B izonyított létezésük, ha előkerülnek, úgy katalógus számuk: 14-17 szám lesz.
194 7-1948 év i k iadások : (C .3-as m ellék let)

Bélyeg mindenben azonos a köztisztviselői azonos évi kiadással és évszámmal, 
csak három sorban piros színnel, az alábbi szöveggel „Érvényes VI. 15-től IX. 15-ig.” 
felülnyomva.
1949-1952  év i k iadások : (C .4-es m ellék let)

Bélyeget nem ismerek, Floderer szerint van, képe benne a katalógusában!
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GRATULÁCIÓ
(WASHINGTON 2006 BÉLYEGVILÁGKIÁLLÍTÁS)

(2006. MÁJUS. 27-JÚNIUS. 3)

A „WASHINGTON 2006” Bélyeg-világkiállítás díjjegyes osztályában 
5-keretes anyagával 83 pontos Vermeil érmet nyert KERNACS GYÖRGY, aki 
a mi szakosztályunknak is lelkes és korábban is kimagasló kiállítási eredmé
nyeket felmutató tagja. Gratulálunk neki, és további kiállítási sikereket kívá
nunk mind a díjjegyes, mint az illetékbélyeges osztályban.

Kiállítási eredménye azért is érdekes lehet számunkra, mert a díjjegyesek 
és az illetékbélyegek világa bizonyos szempontból hasonlít egymásra: mind
két területet (más területekkel együtt) a „hagyományos” postabélyegeket 
gyűjtők népes tábora sokáig lenézte, háttérbe szorította de semmiképpen sem 
tekintette egyenrangú gyűjtési ágnak. A hullámzó elismertség és talán ezzel 
együtt ható kedveltség az utóbbi 5-10-15-évben emelkedőben van mindkét 
területen. Másrészt az illetékbélyegek területén is vannak, méghozzá szép 
számmal, díjjegyesek, ami összeköti e két gyűjtési ágat annak ellenére, hogy 
az illetékbélyeggyűjtők táborán belül sem mindenki kedveli az illetékjegyes 
díjjegyeseket. Aki gyűjti az angol illetékbélyegeket, az pontosan tudja, hogy 
azon a területen nem lehet éles határt húzni a „ráragasztott” illetékbélyegek és 
a „rányomott” (azaz díjjegyes) illetékbélyegek között. Aki az illetékbélyegek 
gyűjtését kiterjeszti a szignetták gyűjtésére is, az végképp „baráti” kapcso
latban kell hogy legyen a díjjegyesekkel.

De visszatérve a WASHINGTON 2006-ra, Glatz István írásából 
(BÉLYEGVILÁG 2006/11) kiderül az, hogy a hagyományos és a postatörté
neti anyagok mellett kevés volt az illetékbélyeges (4,48%) és a díjjegyes 
(5,10%) kiállítási anyag. Én ezt egyrészt azért nem tartom kevésnek, mert a 
fílatelisták össztáborán belül biztosan nincsenek jelen nagyobb %-ban e két 
területnek a gyűjtői. Sőt: mivel a nemzetközi zsürorok döntő többsége nem na
gyon ért vagy nem nagyon kedveli ezeket a területeket (ezt a kijelentésemet az 
elmúlt 30 év számtalan filatelista írásában olvasottakra alapozom), külön 
dicséret illeti az e területen kiállítási anyaggal jelentkező bátor gyűjtőket.

Végezetül elmondanám azt, hogy szakosztályunk vezetősége egyön
tetűen egyetért abban, hogy a jövőben is célszerű és hasznos közös cserena
pokat szervezni a díjjegyesekkel együtt. Mindenkit bíztatnék arra, hogy aki „él 
és teheti”, jöjjön el a következő közös cserenapunkra, (2007.február.l7-én) 
ahol nemcsak kölcsönös gyűjteménygyarapodást lehet elérni és/vagy a 
felesleges készletektől való szabadulást, hanem alkalom nyílik barátságos 
filatelista beszélgetésre, eszmecserére, információcserére a témák bárminemű 
cenzurális korlátozása nélkül, azaz mindenki szabadon kifejtheti magán- 
véleményét akár a filatélia bármely ágáról, akár a szervezeti életről.

Rill Attila
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M E G H Í V Ó

Az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály 
2007. március 31-én, szombaton 10 órai kezdettel tartja 

éves közgyűlését, amire minden szakosztályi tagját szeretettel
meghívja.

A közgyűlés helye a MABÉOSZ Székház III. emeleti terme.

A témák fontosságára való tekintettel mindenki megjelenésére 
számítunk. Amennyiben a kijelölt időpontban nem  lennénk határozat- 
képes létszámban jelen, úgy fél órás késéssel megismételjük közgyű
lésünket, ami már a megjelent tagok létszámától függetlenül határozat- 
képes lesz.

Napirendi pontok:

1. Aközgyűlés megnyitása. Köszöntés. Javaslat ajegyzőkönyvvezető 
személyére és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, majd ezen 
felkért tisztségviselők megszavazása.

2. Elnöki beszámoló a 2006-os évről.
3. Titkári beszámoló a 2006-os évről.
4. Hozzászólások, kérdések, kiegészítések a 2. és a 3. napirendi 

ponthoz.
5. Elnöki és titkári válasz, majd szavazás a beszámolók elfogadásáról.
6. Az OKMANYBÉLYEG szakosztályi periodika jövőbeni m eg

jelenési, te rítési lehetőségeinek  m egtárgyalása. P roblém a 
ismertetés. A Szakosztály és a szakosztályi periodika jövőbeni kap
csolatának, azaz egyben a szakosztály jövőbeni sorsának megtár
gyalása. Javaslatok.

7. Egyéb szakosztályi témák.
Cserenapok kijelölése
Havi kötetlen találkozó helyének és időpontjának megbeszélése 
Egyéb, helyben felvetendő témák.

8. A közgyűlés hivatalos részének befejezése. Kötetlen beszélgetés, 
információcsere, börze (ha marad rá idő).

3

Dr.Rill Attila 
Szakoszt.elnök



Dr. FLÓDERER ISTVÁN 100 ÉVES LENNE

Az illetékbélyegeket gyűjtők magyarországi kis létszámú, de lelkes „elit- 
társaságban” Flóderer István neve „arannyal bekeretezett” fogalom. Bár több 
írása jelent meg a FILATÉLIAI SZEMLÉ-ben korábban is, neve elsősorban a 
MAGYAR OKMÁNYBÉLYEGEK KÉZIKÖNYVE megjelenésével vált 
közismertté. A kézikönyv elején található adatok alapján összeállította: Dr 
Flóderer István, Voloncs Gábor közreműködésével; szerkesztette: Surányi 
László. Terjedelme 3 82 oldal. Kemény borítóval lett ellátva. Félfényes papírra 
nyomták 500 számozott példányban. Időközben többen rámutattak néhány 
hiányosságra, hibára, közben felfedezett információra vagy éppen tartalmi 
„többletére”. Ennek ellenére - mint azt a néha a különböző árveréseken 
felbukkanó példány leütési ára is jelzi - kedvelt és megbecsült szakkönyv, 
SZAKKÖNYV. így egészében maradandó értéket jelent, hiszen az újságok, 
folyóiratok, periodikák papírját az „idő foga megeszi”, kevesen birtokolnak 
teljes évfolyamokat, pláne kevesen referáló katalógust a megjelent cikkekről, 
de ennek a SZAKKÖNYV-nek kitüntetett helye van az értő gyűjtők 
könyvespolcán. E szakkönyv megjelenését sajnos már nem élhette meg.

Korábban számos, illetékbélyegekkel foglalkozó cikke jelent meg a 
FILATÉLIAI SZEMLÉBEN. 1963-ban „Hogyan tovább az okmánybélyeg- 
gyűjtéssel?” címmel írt kis cikket, amire még ugyanabban a lapszámban 
Kaptay Antal is reflektált. 1968-ban kétoldalas cikket írt „Százéves a magyar 
okmánybélyeg” címmel. Ebben is kihangsúlyozta azt, hogy az első igazi 
magyar bélyegsorozat az 1868. június 20-án megjelent okmánybélyeg sorozat 
volt. Magyar vonatkozásban így - bizonyosan a bélyeggyűjtők egy részének 
nagy bánatára - az első magyar illetékbélyegek 3 évvel megelőzték az első 
magyar postabélyegeket. Arra is rámutatott, hogy szintén 100 éves lett az első 
magyar váltóűrlap, az első magyar illetékdíjjegyes, amelyek 1868. július. 23- 
án jelentek meg. 1969-ben hosszabb cikke jelent meg „A Magyarországon is 
használt osztrák illetékbélyegek könyv- és réznyomással készült példánya
inak ismertető jelei” címmel, két lapszámban elosztva. 1970-ben kétoldalas 
cikke jelent meg a „ILLETÉKBÉLYEGEK Krajcáros-forintos kiadás - Alnyo- 
mat típusok”-címmel. 1982-ben „Gyűjtemény bemutató ILLETEK- 
BÉLYEGEK”-címmel rövid cikkben ismerteti az olvasókkal, hogy hogyan 
lett illetékbélyeggyűjtő. Beszámolt röviden az illetékbélyegek tanulmányo
zásáról, gyűjteménye felépítéséről. 1983-ban a Parafilatéliai Szakosztály 
hirdetéseként felsorolja azokat az új illetékbélyegeket, amelyek már nem 
szerepeltek a Kaptay katalógusban.

Ugyanakkor 8-oldalas cikket írt „Levél- és illetékbélyegek rendellenes 
felhasználása” címmel a PHILATELIC A 1980/2 lapszámban.

* * *c
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Dr Flóderer István 1907. szeptember. 2-án született Csepregen. 
Szombathelyen érettségizett majd édesapja gyógyszertárában dolgozott. 
1930-ban gyógyszerészi oklevelet szerzett a Budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen. 1932-ben doktori szigorlatot tett és 1935-ben „sub auspiciis” 
minősítéssel gyógyszerész doktorrá avatták. Pályája kezdetén meghívták az 
Országos Közegészségügyi Intézet Kémiai Osztályára, melynek akkori veze
tője Dr. Schulek Elemér volt (őt minden magyar vegyész ismeri). 1939-ben 
Rockefeller ösztöndíjjal tanulmányúton az USA-ban járt. 1941-tői az akkori 
Dr. Wander Gyógyszer és Tápszergyár (később EGYT, majd EGIS) központi 
analitikai laboratóriumának lett a vezetője. Több analitikus tárgyú szakcikke 
jelent meg; tankönyveket és egyetemi jegyzeteket írt. 1953-ban a gyógy
szerésztudományok kandidátusa lett. 1955-ben a Magyar Tudományos Akadé
mia Kémiai Osztályának szaktitkára lett. 1957-től az EGYT Gyógyszertech
nológiai Laboratóriumának vezetője. 1962 és 1969 között az Egészségügyi 
Tudományos Tanács Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottságának 
munkatársa. 1960-tól 1967-ig az EGYT Orvostudományi és Gyógyszerészeti 
Főosztályának vezetője volt. 1967-ben ment nyugdíjba. (Én sajnos csak 1969- 
ben kerültem az EGYT-be, így vele már személyesen nem de nevével gyakran 
találkoztam. R.A.).

* * *

Méltattam Dr. Flóderer Istvánt az illetékbélyeggyűjtés nagyjaként. 
Ismertettem röviden életrajzát. Szólnom kell azonban még egyéb irányú filaté- 
liai tevékenységéről is, hogy minél jobban bemutathassam sokoldalúságát.

Még nem volt 5 éves, amikor bátyja jóvoltából megkapta első bélyeg
gyűjteményét (mily szerencsés kezdet!). Ehhez hozzájött az édesapai segítség: 
levelezést, bélyegcsomagokat, albumokat, katalógusokat kapott édesapjától, 
sőt fia helyett de annak érdekében még bélyeggyűjtő egyesületbe is beirat
kozott. így azután gimnazista korában már 10000 darabos világgyűjteménye 
volt, ami akkor nagy szám volt, hiszen nem voltak még a „tapétabélyegeket 
ömlesztő” arab sejkségek, szocialista országok és banánköztársaságok. A 
hagyományokat tovább vitte: a 60-as években továbbajándékozta akkori, 
80000 darabos bélyeggyűjteményét ifjabb rokonainak.

Már 1926-ban kapcsolatba került Térffy Bélával. Az ő közbenjárására 
kapta meg a csepregi járásbíróság kiselejtezett iratanyagát és akkor szeretett 
bele az illetékbélyegekbe. így került kapcsolatba Dr. Hollaender Györggyel is. 
Rendszerezett és kutatott anyagával továbbfejlesztette és kiegészítette Dr. 
Hollaender katalógusát. Később a Kaptay Antal új katalógusának kibővítésé
hez kezdett hozzá.

A illatéba más területein is nagyot alkotott. Ehhez szerencse és
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rugalmasság is kellett. Eredeti érdektelensége ellenére, mások bíztatására az 
50-es években megvásárolt egy hatalmas ajánlási ragjegy-gyűjteményt.
A gyűjtést tovább folytatta és kb. 60000 darabos gyűjteményt állított össze. 
Kutató és rendszerező munkája eredményeként 1981-ben kiadta a 
„MAGYARORSZÁG AJÁNLÁSI RAGJEGYEI 1890-1977” - című 
katalógusát. De emellett egyéb típusú ragjegyek gyűjtésével is foglalkozott.

Dr. Rill Attila

Még egyszer az 1944-es közigazgatási vöröskereszt bélyegekről
r

Ebben a témában jelent meg már több szakcikk a MABEOSZ Okmány- 
és Illetékbélyeg Szakosztály 1991/4, majd az 1994/3 számú közlönyeiben.

A 2002/3-as számban olvashattuk Fodor István cikkét: Pontosított ada
tok az 1944 évi közigazgatási vöröskereszt bélyegekről és e lapszám mellék
leteként egy színes tablón közreadtuk minden szakosztályi tagunknak ezeket a 
bélyegképeket, a tabló hátoldalán pedig táblázatba foglaltuk a bélyegek 
különféle adatait (méret, szín, fogazat, gumizat, tervező stb.)

E lapszámban én is írtam általánosságban a vöröskereszt bélyegekről, 
keletkezésükről, a szervezetről és közreadtam egy információt, mely szerint 
István Mihály talált rá Óbecsén egy új, háromértékű vöröskeresztes bélyeg
sorra, melyet ebben a lapszámban be is mutattam. Megszerezve Tőle ezt az 
anyagot, sikerült minden szakosztályi tagunkat, ezzel az eddig nem ismert, 
nem látott bélyegsorral megajándékozni. Sajnos e sorról ma sem tudunk töb
bet!

Időközben - Fodor István jóvoltából - hozzám került a Magyar Vöröske
reszt országos elnökének 1944 május 31-i keltezésű levele, mely a Közigaz
gatás vezető tisztviselőihez íródott, és ebben említi a Belügyminiszter május 
10-i keltezésű 36.509/1944 III. számú rendeletét, amiből sokat megtudhatunk 
e bélyegek keletkezéséről!

Dr. Balázs Károly katalógusának - mely a vöröskeresztes bélyegeket is 
felsorolja - sorszámai alapján rendezve anyagomat, találtam rá, egy az előző 

bélyegekhez teljesen hasonló bélyegre a 430.10 sorszám alatt: 
Szövege. MAGYAR VÖRÖSKERESZT SZERETETADOMÁNYA 

E szöveg veszi körbe a „dicsfénybe” helyezett vöröskeresztet és a fölé helye
zett Szentkoronát. A vágott bélyeg mérete: 35x50mm (a katalógusban hely
telenül 50x25), szintén dombornyomással készült. Alul a bélyegen F.Á. 
szignó, tehát a tervező szintén Fery Antal, mint sok másnál és a bélyegek 
alapszíne is megegyezik a többiével, tehát fehér alapon vörös szín.

A katalógusban rögzítettek szerint a II. Világháborúban, vöröskereszt 
segélycsomagokra ragasztva, címkeként használták ezeket a bélyegeket.
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Véleményein szerint legalább ezzel a bélyeggel bővítendő a tablón be
mutatott 30 db bélyeg, és én jóindulattal csomagbélyegnek is nevezném!

Javaslom még a Magyar Vöröskereszt országos elnökének fenn idézett 
levelét, másolatban minden tagunknak megküldeni a következő Közlönyben.

; r <7v e :  V örüskeros ;t.

Burján Andor

ad 51*2 Ir< 11- szánt.

M élíóságos A lispán Úi!
Nagyságos Polgármester Űr!

. Járási Főszolgabíró Űr! 
Községi Jegyző Űr! 
Körjegyző Űr!

Magyarországnak a második világiul borúban való fokozottabb részvétele a Magyar 
Vöröskereszttől ;s az eddiginél nagyobb szoláltatásokat kíván.

A totális háború okozta ezernyi problémából igen jelentős az, ami a Vöröskeresztet terheli.
A Vöröskereszt hadi kórházak éi üdülők egész sorát állítottuk lel a légi Ökéle tesebb f cl- 

r/.ercléssel, legmodernebbül felszerelt t’ullmann rendszerű kórbázvenaickat létesítettünk, sebesült* 
szállító repülőgépei szerezlüuk t« , fcla'ditcUuk a Vöröskereszt katonai és polgári tudósító úctíá- 
j.ií. üzeme ehelyez tűk a Vöröskereszt hadifogoly hivatalát, a fontosabb vasúti gócrer.tokon üdítő 
és beíegr.vugvó állomásokat helyeztünk üzembe, de még egész hosszú" sorát hívtuk éietre azok
nak az intézményeknek, amelyeknek az a célja, hogy a hadrakelt seregek hős sebes ált és beteg 
honvédéinek helyzetét javítsa.

Üjabbaa a Honvédelmi Miniszter Cr a légoltalmi hacikórhdtak felállítására is a Magyar 
Vöröskeresztet hívta fel, mert kórházi felíze:elés és egészségügyi anyag hiányában erre az egyes ^  
törvényhatóságok képtelenek voltak. #

Ezt o tó ja b b  nagy anyagi terhel a  Magyar Vöröskereszt ennélfogva o törvény hatósá
gok helyett vállalta.át.., r ] ^  ,i *' : - .

- *  “ A Most a Magyar-IVo rös kér cszt a vármegyékhez, a Tőr/ény hatóságok hoz és valamennyi 
járás Fószolgabírájához, valaminL.a.Községi és Körjegyző Urakhoz azzal a kéréssel fordul, hogy 
országos érdekű hon- és nemzetvédelmi feladatainak maradéknélkuli megoldásához nb. közre*

- működésükkel a Magyar Vöröskeresztet támogatni szíveskedjenek.
. , * A bombakirosuitak javára, rendezett gyűjtés minden egyéb gyűjtési akciót most háttérbe

v -szórít. Ezért a Magyar. Vöröskcresz&tém fordulhat egyelőre segítségért a magyar társadalomhoz. 
De mé£*s megvan a lehetősége, hogy ’hí társadalom segítsen, ha erre a kötelességre ót a vár
megye, a 'vdres, járás, illetve község e!*ő tisztviselője figyelmezteti.

A1, m, kír. Bel ügy miniszter-úr f. évi május hó lű-én kelt 36.509/1944 III. szám alatt kelt 
rendeletével a törvényhatóságok első tisztviselőit a vöröskeresztes jótékonysági bélyegek terjesz
tés ének támogatására hívta fel. A fentebb kért segítés ennélfogva vöröskeresztes jótékonysági 
bélyegek önkéntes lerovása útján történne, amelyet az illetékes tisztviselő az általa kiállítandó 
bármely írásra (pl. anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány, marhalevél, esetleg beadvány] 
rag úszta r. a vagy bármily szóbeli vagy írásbeli szolgáltatáskor a félnek kiadna, ha a fel a felkínált ‘ 
jótékonysági bélyeget elfogadja. Ez esetben az illetékes tisztviselő a jótékonysági bélyeget hivatali , 
bélyegzőjével értékteleníti.

A Magyar Vöröskereszt ezzel egyben emléket óhajt állítani a varmegyék és városok 
közönségének és ez okból kész azon vármegyének, járásnak vagy városnak, amely reméli, hogy 
idővel legalább tízezer bélyeget forgalmazhat, saját címérével vagy jelzésével ellátott művészi 
kivitelű bélyeget rendelkezésre bocsátani. Ezenkívül készül még egy áltatában használatos 
vöröskereszt címerül bélyeg, amely nagyobb mennyiségben lesz előállítva. Bármelyik bélyeg 20. 
£0 vagy löt) íillér névérlékbcn kapható, ahogy az illető hivatal kívánja.

Ezzel azonos eljárást folytat a Máv. vasúti pénztárnok, aki a Magyar Vöröskereszt 
jótékonysági bélyegeit a vasúti jegyekre raga:zí;.i és a közönség a vasúti jegy váltásakor, de 
más szolgáltatásnál is a legnagyobb megértéssel teljesíti a csekély önkéntes adományt.

Az eljárás kivitelezése akként fog történni, Hogy az illető hatóságnak a bélyegek 
kér désevei, credeg szék;.:1.ásóval és cltzirnciárával megbízott tisztviselője n Magyar Vöröskereszt 
Kózpcuti fV'.tzg dó.-ág ,,E‘' osztályától az erre a célra készült nyomtatványon a iélyc.y .■*lik:égh'íe!
: gé i ; \ m e l y e t  azután né gy ed éver. k ir. t e!rzömöl.
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• Tekintettel arra, Hogy a bélyegek kezelése és ‘ elszámolása külön munkám eglerhelést 
Jelent, a Magyar Vöröskereszt az ezzel felmerülő fáradozás jutalmazására a. befolyt összegből az 
elszámoláskor levonásba helyezendő 25 °/o'Ot felajánlja, i. t. Polgármester,^Főszolgabíró, illetve 
Községi és Körjegyző Urak bölcs*belátása .szerint az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát 
végző tisztviselők túléradfjazása és egyéb felmerülő költségek'fedezete,'esetleg a helyi tisztviselői 
segílŐalap dotálása céljára, • | ,

Abban a meggyőződésben, hogy. a közös szent cél elérése végett a Méltóságod, Nagysá
god vezetése alatt álló hivatalok készséggel a Magyar V&rŐskereszt segítségére lesznek, tisztelet
tel kérem, inéltóztassék a Magyar Vöröskereszt '.Központi Igazgatóság „B" osztályához (Buda
pest, IV., postafiók 51.) fordulni, amely csz’lály á további felvilágosításokat készséggel megadja. 
A bélyeg és ehhez szükséges nyomtatványok rendelése is ez osztálynál eszközlendő.

Budapest, 1944 május ho 31-én.

Hazafias tisztelettel:

dr. vitéz Sim on Elem ér s. k.
szlev. őmegy, ~

A a Magyar Vöröskereszt 
országos elnöke.

*!
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A határőrvidék illetékbélyegeinek forgalm i ideje

Az 1991-es Floderer-katalógus szerint - melynek egyébként az általam 
nagyra becsült Voloncs Gábor nem „társszerzője”, ahogy ez a címlapot figyel
men kívül hagyva1 az utóbbi időkben több helyen is felbukkant - a határőrvidék 
illetékbélyegeinek forgalmi ideje: 1868.aug.L-1871. jan. 1.

Azonban mindkét dátum egész biztosan téves. A sasos felülnyomású 
próbanyomatokat csak 1868 aug. 31.-én hagyta jóvá a magyar pénzügy
minisztérium. Az első gyártásából csak 1868 októberében szállított a Bécsi 
Állami Nyomda2 tehát nem kerülhettek korábbi időpontban forgalomba.

Továbbá, 1871. jan. 1 .-én aligha vonták ki e bélyegeket, szokás szerint ez 
ugyanis a megelőző hó utolsó napja lett volna. De még ez sem igaz. A terület 
Magyarországhoz való visszacsatolásának egyik jelentős lépéseként a posta
ügyek ugyan valóban ekkor kerültek át a magyar postához, ám a határőrvidék 
katonai igazgatása, amely számára kellett az e területekről származó illeték- 
bevételeket felhasználni, csak 1872 júl. 9.-án szűnt meg. (A horvát-szlavón 
határőrvidéket közigazgatási szempontból már négy hónappal korábban meg
szüntették, de határközösségeinek demilitarizálása 1881 júl. 15.-ig tartott, és 
területüket csak az 1881 dec. 8.-án kihirdetett 1882:XL. te. csatolta Horvát
országhoz.)

A Monográfia hivatkozása szerint Edwin Müllemél a Határőrvidék hír- 
lapilleték-bélyegeinél 1868 okt. 20. szerepel, mint a bevezetés, és 1872. márc. 
12. mint a kivonási dátuma. Ma már tudjuk, hogy e hírlapilleték-bélyegek 
valójában sohasem kerültek forgalomba, ám érdemes figyelembe vennünk, 
hogy ez a bevezetési időpont milyen feltűnően jól illeszkedik a határőrvidéki 
illetékbélyeg első gyártásának Koczinsky-től származó információihoz.

Az 1994-es Erler-katalógus, és a jelenlegi MPIK is a Floderer kataló
gusból származó hibás bevezetési dátumot közli. Erler 1871 .jan. 1 -ét azonban 
már csak mint a Határőrvidék Magyarországhoz (visszacsatolásának időpont
ját említi. A bélyegeket szerinte viszont csak 1873. ápr. 1 .-én vonták ki a forga
lomból (18.old.) Nem tudom mire vélni, hogy ezt a kivonási dátumot honnan 
vehette, ráadásul az időpont nekem kicsit túl későinek is tűnik. Talán a kiegé
szítő 20 kr-os címletű magyar okmánybélyeg 1873. ápr. 4.-i kibocsátásából 
következtetett, mivel ez a címlet a Határőrvidéknél már nem került forgalom
ba.

1873-ig tartó használatnak az is ellentmond, hogy ez esetben a Buda
pesten gyártott hártyapapírosú határőrvidéki okmánybélyegekből körülbelül 
ugyanannyinak kellett volna fennmaradnia, mint az 1868/69-es gyártású bécsi
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vízjeles papírosú kiadásból. Ám nem ezt tapasztaljuk, a hártyapapír még a 
leggyakoribb címleteknél is sokkal ritkább, továbbá 28-ból 19 határőrvidéki 
címlet gyártására hártyapapírral egyáltalán nem is került sor. Ez jelentősen 
rövidebb forgalmi időre utal. Szerintem teljesen valószínűtlen, hogy az 1870 
végén üzembe helyezett Államnyomdában a beindítás mozgalmas és rövid 
időszakában lett volna idő a marginális jelentőségű Határőrvidék-bélyegek kis 
mennyiségű gyártására. Véleményem szerint ezek inkább csak az 1870. után 
készülhettek, legfeljebb egy-két alkalommal.

Az első magyar katalógustól a Floderer katalógus kevésbé ismert, Willi- 
am Ittel szerkesztette 1883-as angol változatáig a Határőrvidék illetékbélye
geinek kivonási dátuma 1872. október 31. A jelenlegi MPIK szintén ezt a 
dátumot tartalmazza. Nagyon valószínű dátum, amely röviddel a katonai közi
gazgatás júliusi megszűnése utáni. A kivonáshoz ez a közel négyhavi türelmi 
idő is jól elképzelhető.

Meg kell azonban említenünk, hogy a Határőrvidék polgárosításához 
kapcsolódó, 1873. július 1-én kihirdetett 1873 évi XXVIII. te. 3. § intézkedik 
arról, hogy e területeken is a magyar bélyeg- és illetékek kiszabására, beszedé
sére nézve fennálló szabályok hatályosak. A fentiek alapján tehát legkésőbb 
1873. június 30-ig használhattak volna külön határőrvidék bélyegeket. Gyűj
tői tapasztalataink alapján magam részéről valószínűbbnek tartom, hogy e 
törvény már csak a megelőző évben kialakult status quo megerősítése volt.

Jelenlegi ismereteink alapján tehát a legvalószínűbb forgalmi időszak
nak az 1868. október 20. 1872. október 31. közötti időszakot tekinthetjük. 
Ezen időpontokat a fennmaradt okmányok igazolhatják, különös tekintettel 
arra, hogy katonai közigazgatás megszüntetése utáni türelmi időszakban ve
gyes felhasználású okiratok keletkezhettek magyar és határőrvidéki bélye
gekkel. Ezek eddig csak az 1994-es Erler katalógusban voltak feltüntetve, 
500%-os felárral Az itt közölt állításokat tanúsítják a mellékelt képek, melyek 
közül az 1868. december elejei határőrvidéki okirat az általam eddig ismert 
legkorábbi, a legkésőbbi 1872. májusából származik.

Szűcs Károly 1 2

1 Voloncs Gábor az előzőleg több mint tíz éven át a MABÉOSZ íróasztalfiókjában 
dugdosott kézirat idős szerzőjét segítette „közremüködő”-ként a kötet összeállításá
ban, amint ez a könyv belső borítóján is olvasható. E remekmű kiadását - az arra 
hivatottak helyett - a FIP magyar származású elnökségi tagja, Gary Ryan ösztönzése 
és szponzorálása mozdította ki a holtpontról.
2 "Dér erste Druck dér Adlermarken fand im Október 1868 statt (14.380 halbe 
Bogén). "(Kozinsky, 348.old.)
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2,50 Ft-os illetéklerovás a 
Katonai Határőrvidék 

okmánybélyegével, 1872.május
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

Tisztelt szakosztályi tagjaink! 2007. február 17-i keltezéssel minden 
szakosztályi elnök körlevelet kapott Kolozsváry Géza MABÉOSZ Ügyvezető 
igazgató aláírásával. A levél első mondatai a következők, idézem: „Az 
elnökség 2007. január 26-27.-i ülésén megtárgyalta a Szövetség 2007. évi - 
rövid távú - és 2007-2010 közötti - középtávú - tervét. Megállapította, hogy a 
szervezeti élet keretében továbbra is kiemelten fontos feladat a szakosztályok 
tevékenységének támogatása.

„A továbbiakban 1., 2. és 3. pontok alatti fejezetek következtek. A 2. 
fejezet azt mondja, hogy, idézem: „2007. április. 1-től a MABÉOSZ 
központilag egy küldeményben kizárólag a kiemelt tagdíjat fizetőknek, vagy a 
Bélyegvilágot a MABÉOSZ-nál is előfizetőknek küldi ki a periodikákat, 
ugyanis az alaptagdíj nem nyújt fedezetet a szakosztályi periodikák sokszo
rosítási és postázási költségeire. Az alaptagdíjat fizető szakosztályi tagok szá
mára periodikáik postázásához a szakosztályoknak tagjaikkal egyeztetve, sa
ját hatáskörükben kell megoldást keresniük.”

Most beszúrást kell végeznem. E-mailben azonnal rákérdeztem a 
sokszorosítási költségekre, de azt a választ kaptam, hogy a MABÉOSZ 
(egyenlőre) a papírt és a másolót biztosítja a szakosztályi periodikák elkészí
téséhez.

Ismét beszúrást kell tennem. Az idézett levél szerint csak 2007. április. 1 - 
tői kezdve nem állja a MABÉOSZ a nem kiemelt tagdíjat fizető szakosztályi 
tagok periodika-postázási költségeit. Ugyanakkor más szakosztályoknál ko
rábban más információk jelentek meg, hangzottak el, így elvileg nehéz a tájé
kozódás. A POSTATÖRTÉNETI SZEMLE 2007.februári számában Czirók 
Dénes szakosztályi periodika szerkesztő és egyben MABÉOSZ Elnökségi tag 
azt írta, hogy a MABÉOSZ nem tudja vállalni a szakosztályi periodikák 
postázási költségeit, így azt szakosztályon belül kell megoldani. Másrészt a 
Díjjegyes Szakosztály 2007-évi közgyűlésén (2007. februári7.12-órai kez
det) rákérdezésekre a MABÉOSZ Elnöksége nevében megjelent Tóth Csaba 
Kornél azt mondta, hogy már csak a kiemelt tagdíjat fizető szakosztályi tagok 
periodikáit fogja a MABÉOSZ postázni, mégpedig a BÉLYEGVILÁG-gal 
együtt, a „sima” tagok lappéldányai a titkárságon maradnak, amennyiben 
azokat oda letesszük. Ezen utóbbi két információ szerint a postaköltség terü
letén bevezetett „újítás” azonnali hatályú.

Szakosztályi elnöki, de egyben szakosztályi tagi véleményem is a követ
kező. Ez a MABÉOSZ Elnökségi intézkedés ebben a formában és ebben a 
„sietségben” mindenképpen elhamarkodottnak tűnő, nem eléggé átgondolt
nak tűnő, nem a legcélszerűbb takarékosságot megcélzónak tűnő, szak
osztályellenes intézkedés, és ennek tükrében aligha ismerhető fel az, hogy a
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MABÉOSZ (idézem) „kiemelten fontos feladataként kezeli a „szakosztályok 
tevékenységének támogatásait. Mert a kiemelt tagdíjat fizetőkön kívül a töb
bi „mezei” tag szakosztályi tagként csupán a évenkénti pár alkalommal igény
be vett szövetségi székház-termek használati lehetőségét kapja „ajándékba” a 
MABÉOSZ Elnökségétől. így a szakosztályi tagoknak a MABÉOSZ Elnök
sége részéről történő megítélése és megbecsülése abszolút értelemben azonos
sá vált a csak és kizárólag „sima” tagdíjat fizető, és csak és kizárólag magyar 
újdonságokat a MABÉOSZ-nál befizető MABÉOSZ-tagokkal, azaz a szak
osztályi élet, tevékenység, aktivitás értéke ily módon abszolút le van nullázva. 
Ezért sokakban felmerült és továbbra is felmerülhet az, hogy a MABÉOSZ 
akarja-e egyáltalán azt, hogy szakosztályai legyenek, hogy azokban fi latéi iái 
szakmai munka legyen. Itt elsősorban gesztusokról van szó, hiszen (sajnos) 
nem minden MABÉOSZ tag „igaz bélyeggyűjtő”, nem minden MABÉOSZ 
tag filatelista, nem minden MABÉOSZ tag olyan „megszállott hobbysta”, aki 
áldozni is hajlandó az általa vállalt, az általa támogatott kisebb, szűkebb 
közösségért. Mert abszolút értelemben a periodikák postázási költsége, de 
akár a kiemelt tagdíj fizetése (amiért cserébe a BÉLYEGVILÁG is jár) elvileg 
minden „igazi filatelista” dalolva és önként vállalt hozzájárulása kellene hogy 
legyen akkor, ha „normális viszonyok között normális társadalomban élnénk”. 
Amikor „EU-s adórendszer és EU-s árrendszer” mellett „keleteurópai-etióp” 
bérek és/vagy nyugdíjak vannak, akkor a polgárok öntudata, önbecsülése, 
adakozó kedve, nagyvonalúsága, belátó képessége korlátozott, legalábbis 
statisztikai értelemben. Ezt a MABÉOSZ Elnökségének is be kellene látnia, 
fel kellene ismernie és nem „olympos-i módon kellene a tagokra lenézni”. 
Ismerek olyan MABÉOSZ tagokat (neveket nem mondok), akik százerzes- 
milliós nagyságrendekben vásárolnak filatéliai anyagokat, de nem adnak 
pénzt kiemelt tagdíjra (ők tudják miért); ismerek olyan MABÉOSZ tagokat 
(neveket nem mondok), akik nem hajlandók akárcsak évi 200,- Ft-os önkéntes 
hozzájárulást fizetni egy szakosztályban és azt mondják, ha kötelező lenne, 
akkor kilépnének, de ismerek olyan MABÉOSZ tagokat és egyben 
szakosztályi tagokat is (neveket ismét nem említek itt és most), akik nem kevés 
összegeket fizettek be, akár több alkalommal is önkéntesen, szakosztályi 
célokra, és akiknek ezen, jótettét” - azok elemzésekor - „hivatalos személyek” 
és mások még képesek voltak törvénytelennek is nevezni. Ilyen világban 
élünk (sajnos).

Én a magam részéről mindenkit kiemelt tagdíj fizetésére ösztönöznék 
már csak azért is, mert aki véleményem szerint filatelista (igazi filatelista), az 
más, főképpen hazai filatelista lapok, kiadványok, periodikák stb. mellett a 
BÉLYEGVILÁG-os is olvassa már csak azért is, hogy tájékozott legyen. De 
tudom, hogy ez kötelezővé nem tehető - már nemcsak a kiemelt tagdíj fizetése, 
hanem a BÉLYEGVILÁg olvasása vagy egyáltalán az olvasás. A MABÉOSZ
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Elnökségétől annak belátását kérem, hogy kezelje tényként azt, hogy nem 
minden MABÉOSZ tag „igaz öntudatos filatelista”, de kár lenne bárkit is elve- 
szíteni csupán azért, mert „nagyhirtelen” postaköltségfizetésre kényszerítjük, 
miközben a MABÉOSZ tagság létszáma különben is és állandóan csökken 
(lavinaszerűen emelkedik). De lenne alternatív javaslatom is. Minden olyan 
budapesti MABÉOSZ tag, aki kiemelt tagdíjat fizet, mondjon le önként a 
BÉLYEGVILAG postázásáról és vegye a fáradtságot arra, hogy havonta egy
szer, egy csütörtöki cserenapon személyesen besétál a székházba és a IV. eme
leten, a szerkesztőségben - strigulázás mellett - saját kezeibe átveszi a lapot. Az 
így megtakarított postaköltségeket a lelkes vidéki szakosztályi tagok szak
osztályi periodikáinak postázására lehetne költeni akkor is, ha azok nem mind
egyike fizet kiemelt tagdíjat, de ezzel a gesztussal a szövetség Jutalmazná’5 
őket cserébe szakosztályi aktivitásukért. Vagy fontos a szakmai munka, vagy 
nem.

Másról is lehetne szó. Attól félek, hogy a szakosztályi periodikák posta- 
költségeinek részleges áthárítása csupán egy eszkaláció kezdete, amely folya
matnak a vége a szakosztályoknak a MABÉOSZ-tól való elszakadása és jogi 
önállósodása lehet. Nem én akarom, és nem én fogom megtenni ehhez a kezdő 
lépéseket, de ilyen megoldási javaslatok is hangzottak már el több alkalommal 
is, különböző összetételű, szűkebb szakosztályi csoportos megbeszélések 
alkalmával.

Tehát tisztelt szakosztályi tagok! Közgyűlésünkön, az adott napirendi 
pont tárgyalása alatt várom mindenkinek előrevivő javaslatait, tárgyilagos 
kritikáit, megjegyzéseit, véleményét.

Dr. Rill Attila szakosztályi elnök

Ez az üres hely, az ÖN hiányzó “apróhirdetésnek” a helye!

Újságunk további színvonalas tartalmi megjelenéséhez további
cikkeket, ötleteket várunk.

Célunk, hogy az „Okmánybélyeg” című szakosztályi lap valóban 
tartalmas, szakmailag magas színvonalú Szakosztályi lap legyen.
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r
További hozzászólás a MÁV érvényesítési bélyegek feldolgozásához.

r

A közkedvelt MÁV érvényesítési bélyegek pontos azonosításában, és 
dokumentálásában mérföldkő Fodor István és Székely László tanú lmánya.
A szerzők által cikkükben megfogalmazott ajánlásnak teszek eleget, amikor 
röviden megírom véleményemet, és kiegészítem munkájukat.

I.A  MÁV bélyegek megjelenésének előzményei.

1./ A társadalom egyes csoportjának kedvezményes utazásra való jogosult
sága az igazolványok érvényességének meghosszabbítási bélyegeinek megje
lenése előtt már fennállt. Fodor István, ennek bizonyított adatát 1915-re vonat
kozóan találta meg. Anyai nagyapám 1902. dec. 7-én, az 1903-as évre kiállított

igazolványa 13 évvel előre
viszi ezt az időpontot.
/ Lsz-ábra/: Érvényes volt a 
Magy.kir.államvasutak és 
üzletkezelésükben lévő 
összes helyi érdekű és 
magán vasutak vonalaira. 
Voltak azonban olyan vo- 
na-ak is, melyekre külön 
féláru igazolványt kellett 
váltani, mint például a 
Cs.kir.szab.kassa- oder- 
bergi vasútra, /2.sz.ábra/, 

vagy a Cs.kir.szab.déli vas-pálya-társaságéra/i.dőro/. Az egy évre szóló érvé
nyesítés kezelési díja, - az első két igazolvány esetében 1 -1 korona volt.

2.1 Kassai provizórium és 
előfutár/?/.
A magyar félárú igazolvá
nyokba legelőször csehszlo
vák vasúti bélyeg került, 
nagy valószínűséggel 1918 
decemberében, az 1919-es 
évre szóló érvényesség meg
hosszabbításakor, ugyanis az 
arcképes igazolványokat a 
kedvezmény elvesz-tésének 
terhe mellett - legkésőbb 
december 31-ig kellett a

C.h. kir. szab, knafu-ojcrherfil vasút.

• 4 Ű 3
Igazojyány nM p.m

/■
MtojtoMljo. u ;-s. fc;.r. Ixv.n-cd.’rky?; v o n t
nia<rv:ir TcnOata r* a  loxdcio ulait Iötő liflyi 
érdokO vonulóin*) bárm«JyfoivTOditti'U írn lök Tonat /?* t+ijKtan̂rmti 
kucftÍQ»/tAly hasmílafJUa, x  W/.n.\!amJ/- ro iat- 
nomnok Koctk-tatúlynak tntgfrtloló féUnj nitnut' 

jW 'y  v a lfJ m  in<uk-.!l

BuÜApcJtf x.'^ íivi.., VvV/ f  * ’  )ió n

6eirar. Hlyrp/s. /
/ /

veaéi-JgatgaUi. /
A (uhjdonna né vaUtr.tr a •

*) Kitér* * CKwt*lii fo fM k t r t l . f i  varubl.
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of5 0 7  számú időleges igazolván).,
t l i l j .

Érvíujcfi doczoiul^r 
a tái'KusáKiiuk a inagjur körömi terü letin  Imii ü.skm 
vonalain én a hnrcK-piíkmcxl vasúton való monoin

sxcincjj- rag)’ sj.iysynjjn1í ''jiunitiUapy váltása mellolt.
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3.ábra

következő évre meghosszabbítani. 
/Ekkor már 1919-es évre szóló, és ezt a 
dátumot viselő csehszlovák bélye
geknek készen kellett lenniük/.

Érdekesség, hogy a Magyar királyi 
államvasutak igazolványában az 
okmánybélyegre szlovák nyelvű kör
bélyegző /4.sz*ábra/, míg a Cs. Kir. 
szab.kassa oderbergi vasút igazol
ványba ragasztott bélyegre 3 soros 
magyar nyelvű fejbélyegző került

KASSA-ODERBERGI VASÚT ÜZLET VEZETŐ SEGE KASSA szöveggel
/S.sz-ábra/.

ö y ói
i^a/oluiii.v

5.ábra

Hogyan kerülhettek ezek a csehszlovák vasúti okmánybélyegek 
magyar igazolványokba?

Az I. világháborút a magyarok számára ténylegesen lezáró belgrádi kon
venció ismerete nem ad magyarázatot a Felvidék - fegyverszünetet követő - 
csehszlovák megszállására, ugyanis a konvenció az ország északi részén meg
húzott demarkációs vonalat a régi történelmi határhoz igazította. Utólag azon
ban már tudjuk, hogy az antant hatalmak a cseh emigráns kormányt „társult 
hatalomnak” deklarálták, elismerve igényét független állam megteremtésére, 
mely magába foglalhatta a magyar Felvidéket és Szlovákiát is. Ez az előzmény 
nyilvánvalóan oksági összefüggésben van a Csehszlovák állam 1918. október 
28.-i megalakulásával, és a Felvidék 1919. január közepére történő teljes meg
szállásával. Az új államhatárokról Magyarország a Vyx jegyzék után leg
először hivatalosan Clemenceau 1919. június 13.-i jegyzékéből értesült.

Magyarország területének csonkításával egyoldalúan létrehozott - 
Magyarország részéről csak 1920. június 4.-én aláírt trianoni békeszer
ződésben elismert - önálló Csehszlovák állam korai bizonyításaként jelenik 
meg 1918. dec. 18.-án az első csehszlovák postabélyeg, s a hónap folyamán a
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magyar félárú vasúti igazolványokban az 1919. évre történő meghosszabbítást 
igazoló vasúti okmánybélyeg.

II. Pontatlanságok és hiányosságok a katalógusban és táblázatban.
1./ Bélyegméret meghatározása.
Az egymást követő kiadások bélyegei méretének különböző szempontok sze
rinti meghatározása nem helyeselhető. Célszerű, és általános gyakorlat is a 
vízszintes és függőleges külső keretméret megadása (nem így történt az 1924- 
41 -es bélyegek esetében).

Az általam vizsgált bélyegek mérete az alábbi felsorolás szerint eltér a 
megadottaktól.

A. típus: 1924 :27x31mm.
1927-30,34,39.41:28x3 lmm. 

1935 :28x30mm.
1944,45:18x18,5mm. 
1951,52:26xl3mm. 
1958-60:3 l,5xl7mm 

1961,64-66:32x18mm. 
1967,1970:27xl8mm.

B. típus: 1929,32:28x31 mm.
1931,33:28x30,5mm. 

1935:27.5x30mm. 
1936:17,5x30,5mm. 

1944,45,46:18x19,5mm. 
1947:29x29mm. 
1951:31,5x16mm. 

1955,56:3 l,5xl6mm. 
1958,60:31,5x17mm.

1961:32x18mm. 
1967-69:27xl8mm.

2. /Fogazateltérés. B. típus 1970:10 3/4

3. / Bélyegszín eltérés.
B. típus 1929-es alnyomata világos lila, szürke bélyegképe és keretszíne ok
kersárga /  10.sz,ábra-háísó színes borítón/.

4. / Jelölések pontatlansága, bemutatás hiánya.
Ezek egy része valószínűleg nyomdahiba, de ettől függetlenül megjegyzem.

A.típus
a. / - az 1926-os bélyegek a színek /kisméretű/ különbözősége alapján
besorolásra kerültek az A.és B.típusok közé, igazolvánnyal történt meg
erősítés nélkül, ezért felcserélhetők.
b. / - azt a feltételezést, mely szerint az 1931-es, 1936-os, és 1942-es 
években - érvényességi bélyeg használata nélkül - lecserélték a köztisztvi
selők és közalkalmazottak igazolványait /a vasúti dolgozókét és családtagjai
két nem!!/, a rendelkezésemre álló igazolványok szintén megerősítik 
!6.sz*ábra.: beragasztott bélyegek: 1932,33,34,35/,
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- éppen ezért értelmetlen a táblá
zaton szereplő 1942-es kérdőjeles 
megjelenés bélyegképét “d” típusnak 
feltételezni. Nyilvánvaló, hogy a 19- 
es számmal jelölt bélyeg nem létezett, 
mint ahogy az 1931-es /8. számú/, és 
az 1936. évi/13, számú/ sem../
c. - hiányzik a most megtalált, és 
azonosított új típusú bélyegek, típus- 
változatok, /altípusok/ képi bemuta
tása /ezt rendkívül fontosnak tartom

pótolni!!/:
- az 1951-es és 1952-es új 

bélyegek é/7.sz.ábra/,
- hiányzik a táblázatból a 

most megtalált, a címlapon lekö
zölt 1953-as bélyeg besorolása.

- hogy lehet az ismeretlen 
1957-es bélyeg “aaa “típusú:

- hiányzik az 1962-66-os 
“ha” altípusú bélyegek bemuta
tása

- ha 1963-ból nincs ismert bélyeg, akkor nem lehet “ha” altípusnak 
meghatározni.

- hiányzik az 1968-as “ha”típus bemutatása.
- 1972-74, 1976-osok bélyegkép-jelzései nem illeszkednek a táblázat 

megszokott jelzései közé.

B.típus.
-1926-os bélyeg azonosításának problémája/L.: A-nál!/
- az 1928-as bélyegkép b-vel, és az 1941-es c-vel való jelölése indoko

latlan egyetlen bélyeg ismerete nélkül.
- az 1944-es és 45-ös bélyegképek típusa nem “z”, hanem “y”.
- az 1946-os bélyeget az eddigi gyakorlatnak megfelelően kis “z”-ve! kell

Je*ö*n*-  ̂ 8.ábra
- hiányzik az 1953-as “aaa” típusvál- Q,}(;

tozatú bélyeg bemutatása. .... ,
- nincs fénykép az 1962-es és 64-es új * • ^

bélyegekről.
- miért nincs meghatározva /bemutatva/ . 

az 1965-ös ismert bélyeg képe?

.> v

ÉRVÉNYES 1970. ÉVRE

19



- nincs fénykép az 1970-es új bélyegről/8.sz.ábra/.
- az 1985-ö-89-es bélyegképek jelzései nem illeszkednek a táblázat többi 

jelzése közé.

C. Típus.
- megalapozatlan az 1936-os bélyegkép c-vel jelölése a bélyeg ismerete 

nélkül.

Hivatalos ücjegyzesek

III. Ezideig nem azonosított bélyegek!
Magyar Államvasutak tanulók nyári utazási igazolvány érvényesítő bélyegei.

Az igazolványban lévő, hitelesen először bemutatott bélyegek formá
jukban, méretükben, színükben és fogazatukban, teljes mértékben meg
egyeznek az ebben az időben használatos, és általam a 7.sz.ábrán bemutatott 
bélyegekkel /A.28, A.29./. A felülnyomás azonban különbözik. A tanulók 
bélyegein a felülnyomás mindkét esetben piros, és két soros.

Szövege:
ÉRV.: VI. 15.1951IX. 15. és ÉRV.: VI. 15.1952IX. 15./9. stábra/.

*■1*1 r .  tfó-Uí# '.<£*/
v  7 7 / /  ^  ......

részére

abra9/a. sz. lg. minta. — Máv. legvnyomda 451/194Ö

30.15. 1951 M. tijfí  VI. 15. 1 9 5 2  «• 15. I

.......
1953 -------1954

Ez az igazolvány tulajdonosát a MÁV. éa a kezelé
sükben lévő vasutak vonalain Igénybevett vonal- 
nemnek és kocsiosztálynak megjelelő korlátlan sxABnT 
íélArfr jegy váltására jogosítja lel,

C sorozat. 069670 S£.
....É f c & f f lü M J L L * .

Kiállította;

Pécs, 2007.január.l 1
Farkas Zoltán
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FIGYELEMFELKELTŐ APRÓSÁGOK

1. Az illetékbélyegek bélyegszéle
A klasszikus postabélyegeket és illetékbélyegeket gyűjtők egy részének 

kedvelt érdeklődési területe a bélyegszél. A korai osztrák- és magyar kia
dásoknál (a vágott bélyegek kivételével) a bélyegszéleket eredetileg eltávolí
tották. Ilyenkor csak az elfogazások segítségével juthatunk ívszéli, és egyben 
bélyegszél részletet is tartalmazó bélyegekhez. Az alábbiakban pár ilyen 
példát szeretnék bemutatni az 1868-1876 között kiadott magyar állam i okirati 
illetékbélyegek krajcároscímletei közül.

Jelentős mértékű olyan elfogazásokkal, ahol a bélyeg tartalmazza a 
szomszédos bélyeg részleteit is és/vagy összefüggő példányok segítségével 
meg lehet mérni címletenként a vízszintes és függőleges bélyegközöket. így 
vízszintes bélyegközökre az alábbi értékeket mértem: 2,8mm (5kr), 2,9mm 
(15kr, 25kr), 3,0mm (50kr), 3,2mm (7kr, 12kr), 3,3mm (lkr). Függőleges 
bélyegközre: 1,8mm (3kr, 7kr, 20kr). Az adatok pontosításához természetesen 
sokkal több összefüggés vizsgálatára lenne szükség. A 3,6mm-nél nagyobb 
vízszintes és a 2,0mm-nél nagyobb függőleges, fogazással befogott üres mező 
esetén feltételezhetően ívszéli darabról van szó.

Fölül 3 db vízszintes bélyegszél rész, alul 2 db függőleges bélyegszél rész
(3kr, 20kr) került bemutatásra.

Szerencsés esetben egy bélyeg tartalmazhat két bélyegközt is, amit egy 7kr-
os bélyegen mutatok be.
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2. Festékpontok.
Kedvelt terület lehet a fes

tékpontok és festékhiányok kuta
tása. A 7kr-os bélyegnél balra 
felül, az 50kr-os bélyegnél jobbra 
felül látható jellegzetes és feltűnő 
festékpont. Ezek csak kiemelt 
példák a számtalanból.

3. Vegyes és/vagy álvegyes díj le rovások.
Szintén kedvelt terület a különböző kiadások egyes címleteinek egymás 

melletti felhasználása. Két ilyen példát mutatok be. A 2 különböző 50kr-os 
bélyeg egyidejű felhasználásának oka - kivágásról lévén szó - nem tisztázható 
egyértelműen. Van valakinek ötlete?

Dr.Rill Attila

Szakosztályi tagjaink!
Szeretnénk a jövőben rendszeresen megjelentetni tagjaink „apróhirdetései”. 
Direkte zárójelbe tettem az „ apróhirdetés ”  szót, mert mi, szakosztályi tagok 

mást is értünk ez alatt, nem csak a szokásos apróhirdetést.
Tehát, ha valaki keres, vagy elad, vagy cserél valami okmánybélyeges 

anyagot, netán cserekapcsolatot keres, nyugodtan írja meg a szerkesztőség 
címére, és a legközelebbi számban megjelenttetjük. Ezzel talán még 

vonzóbbá és olvasottabbá tudjuk tenni a MI lapunkat.

g Okirati illetékdíj egyes marhalevelek keresek 
f Gidófalvy Péter
I____
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Tisztelt OKMÁNYBÉLYEG-olvasók!

Bár korábban már mind szóban, mind írásban többször is elmondtam 
szakosztályunk gondjait periodikánkat illetően, ismét figyelemfelkeltő fel
szólítással kell élnem.

Mindenekelőtt nem győzöm kihangsúlyozni azt, hogy az OKMÁNY- 
BÉLYEG szakosztályi periodika fényes és keményebb borítója nem ingyen 
van. Mind a színes, mind a fekete-fehér kivitelért a szakosztály fizet. A fekete
fehér kivitelt a szakosztályi tagok - az eddigi megállapodások értelmében és a 
jelenlegi viszonyok megmaradása/továbbélése esetén - továbbra is ingyen 
kapják annak megjegyzésével, hogy a MABÉOSZ kizárólag a béltartalom A4- 
es papírját és a másoló használatát biztosítja, de a fekete-fehér, illetve a fényes 
borítóhoz egyetlen fillérrel (fillér = a Forint már nem létező századrésze) sem 
járul hozzá. A színes és fényes borítóért darabonként 180,- Ft-ot kérünk 
szakosztályi tagjainktól, mert annak annyi az ára.

A probléma többrétű. Egyrészt, még mindig nem tudható pontosan az a 
létszám, aki egyértelműen igényt tart színes borítóra, hiszen az „újrain
duláskor” mindazoknak színes borítóban küldtük a periodikánkat, akik koráb
ban önkéntes támogatói voltak szakosztályunknak, de igen sokan még semmi
lyen formában nem jeleztek vissza és egyben ez azt is jelenti, hogy még nem fi
zettek az eddig megjelent számokért (kivétel volt az „újraindulási” első szám, 
aminek színes borítóját mindenki ajándékba kapta a vezetőség adakozása 
jóvoltából.).

Részletezve a dolgot ez azt jelenti, hogy a tavalyi két szám + a várható 
idei 3 számért eddig összesen 900,- Ft-ot szedtünk azoktól, akik igényt tar
tottak a színes borítóra és eddig rendezték anyagi ügyeiket. Tehát egy dolog az, 
hogy többeknek tartozása van. Igaz, e létszám folyamatosan csökken abban az 
ütemben, ahogyan személyes találkozásokra kerül sor. Ugyanakkor elkép
zelhető az, hogy lesznek olyanok, akik a jövőben nem tartanak igényt többé a 
színes borítóra, nem óhajtanak fizetni, de ezt akkor egyértelműen jelezniük 
kellene. Tehát arra kérnék mindenkit, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest 
igyekezzen eljönni legközelebbi, márciusi közgyűlésünkre, ahol rendezhetik 
„piszkos anyagi ügyeiket”, illetve informálhatják a szerkesztőbizottságot ar
ról, hogy a jövőben fekete-fehér vagy színes borítóra tartanak igényt. Aki 
viszont bármilyen, de súlyos okok-indokok miatt sajnos nem tud személyesen 
eljönni közgyűlésünkre, az szíveskedjen írásban informálni minket döntéséről 
a periodika borítóját illetően. Persze ha valaki megmarad a színes borítónál, és 
eddig nem fizetett, de alapos indokok alapján nem tud eljönni, nem alapvető 
baj, hiszen a szakosztály tud hitelezni neki.

Ugyanakkor egy másik problémára is ki kell térnem. Az eddigiek 
fényében egyértelmű dolog az, hogy szakosztályunknak önálló pénzforgalma
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(is) van, hiszen e nélkül megkérdőjeleződne működési lehetőségünk. Ezt 
viszont sokan aggályosnak tartották, de nemcsak „civil” szakosztályi tagok, 
hanem a MABEOSZ vezetői részéről is. Köztudott lett a MABÉOSZ-ban 
„hurrikánszerűen” betört, most itt és éppen a szakosztályokat érintő takaré
kossági lépések sorozata, ami bizonyos megfontolásokra kényszeríthet min
ket is.

így első lépésként a MABÉOSZ könyvtárába és a MABÉOSZ társ
szakosztályainak adott „köteles” példányok a jövőben csak A4-es papírra má
solt borítóban fognak megjelenni, hiszen a fényes fekete-fehér papír költségeit 
a szakosztályi tagok „termelik ki”, és bizonyos „kedvezmények” megvonása 
esetén (mely „kedvezményekért” cserébe a szakosztályi tagok szakmai tarta
lommal töltik meg a MABEOSZ-t, ami szakosztályai nélkül csupán rosszul 
tervezett és ráfizetéses pénzbefektetők egyesületévé zsugorodna) nem várható 
el tőlük az, hogy (a tagsági díj fizetése mellett) még dotálják a MABÉOSZ-t 
és/vagy annak bármelyik szervezetét. Ezt a lépést már lélektani hatása miatt is 
meg kell lépnünk. De remélem, ez jelzésértékű lesz a többi szakosztály felé is, 
bár több jel és időközben beérkezett információ arra mutat, hogy az új 
MABÉOSZ intézkedések ott is „felkavarták az állóvizet”.

Végezetül következzen a szakosztályi reklám helye: a meglévő készletek 
erejéig kiárusítjuk régebbi lapszámainkat. Ezeket minden közös rendez
vényünkre (közgyűlés, közös cserenap) elhozom és bárki tag, vagy nem 
szakosztályi tag vásárolhat belőle. A bevétel a szakosztályi „kasszát” növeli.

Dr. Rill Attila
jelenlegi megválasztott szakosztályi elnök

Számlailletékes számlákat, iratokat 
és marhaleveleket, valamint Francia okmány 
és hivatalos bélyegeket keresek, vásárolok.

Székely László

Városi iletékbélyeget veszek, cserélek
Fodor István 

5300 Karcag, Püspökladányi út 77/a II.8
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A ceglédi hadigondozás bélyeg haszná la ta

Azt hiszem sokan vagyunk vele és nem tudjuk mire vélni, hogy egy-két 
város esetében a Hadigondozás bélyegek, a város illetékbélyegei mellett a 
Kaptai, majd a Floderer katalógusban is katalogizálásra kerültek. Mi lehet 
ennek az oka és miért csak néhány helyen jelennek meg ezek a bélyegek?

A II. világháború 1943>as esztendejének harcai a magyar honvédség 
személyi állományába jelentős veszteségeket okoztak. A Vörös Hadsereg doni 
áttörése után a 2. magyar hadsereg rengeteg halottat és hadifoglyot veszített, 
amely által a hátországban egyre inkább jelentkeztek a hadiárvák és hadiöz
vegyek segélyezésének a gondjai. Az állam egyre nehezebben tudta viselni a 
megnövekedett költségeket.

A városoknál felmerült az a gondolat, hogy a hadigondozáshoz saját 
anyagi erőket is igénybe kellene venni. Sok helyen az ilyen típusú különadó 
bevezetését ellenezte a vezetés, hiszen a rengeteg gyűjtés, a hadigazdálkodás 
rendkívül megterhelték a lakosságot. Egyes városokban, úgy mint Csongrádon 
és Cegléden (Lábra) azonban a külön bevételek 
növelése céljából 1944-ben forgalomba hozták a 
hadigondozás bélyegeket. Ezt a városi célzatos illeték 
díjszedési formát a számlák kibocsátásakor a 
forgalmi adón kívül, helyi adóként vetették ki.

A hadigondozás bélyegek használata csak né
hány hónapig tartott, hiszen 1944 végére már az egész 
Alföldet megszállták az oroszok. Mivel a rövid hasz
nálati idő miatt kevés valódi felhasználás maradt fenn 
ezekkel a bélyegekkel, ezért mutatunk be egy hadi- 
gondozás bélyeges számlaértesítést Ceglédről, hogy 
dokumentáljuk a bélyegek használatát,(2.ábra)

t tm u m ü u im

l.á b ra

UNGHVÁRY JÓ ZSEF FAISKOLÁJA, CEGLÉD
BUDAPESTI IRODA: VI., ANDRÁSSY-ÚT 56. SZ. I. EMELET

(ótc! A. 'i V .

LEVELEZŐLAP

Méltóságos
N a y u s á y o s
Tekintetes

2.ábra

J3 t t  Oarab-nyomda Cegléd

* ' .1 1 .-y y C f -
D’X-.V, ' 5 9, i  A tOtx ÁA v

A \ i \  úrnőnek 
úrnak

......
$jgvA'w lK • .....^ ........

1944. március 27-én 
a ceglédi Ungváry Jó
zsef faiskolája értesíti 
a budapesti özv. Dér 
Istvánnét, hogy vasút
ra adta az általa rendelt 
facsemetéket.

A postán feladott 
levelezőlap hátoldalán 
részletes elszámolást 
közöl a cég. (3.ábra)
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U N oM tíÓ R YJO
i. i/ L ^ .(U ö*

A 15 db csemetefa számla szerinti ára 128.- Pengő. Ehhez hozzájön még 
az állam részére a 25% forgalmi adó, az az 32.- Pengő, valamint külön "hg" 
(hadigondozás) jelzéssel.-50 fillér, amelyet a számlára ragasztott zöld színű 50 
filléres ceglédi hadigondozás bélyegben bizonylatot a feladó, és egyben az 
összeget áthárítja a vevőre. így a számla 160.- helyett 160.50 Pengő lett.

További kutatás eredménye lehetne az ezzel kapcsolatos városi rendelet 
megismerése, amely megmutatná, hogy mely összeghatárokhoz kellett az 5, 
10 és 20 filléres hadigondozás bélyeget használni.

Voga
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BESZÁM OLÓ A KÖZÖS CSERENAPRÓL

Februárban (17-én szombaton) ismét megvalósítottunk egy sikeresnek 
mondható közös cserenapot. Aki nem tudná, a Ragjegygyűjtő Szakosztály, a 
Díjjegyes Szakosztály és az Okmánybélyeges Szakosztály közösen 
megrendezett cserenapjáról van szó. Adódott abból az ötlet, hogy e három 
szakosztály között nagy átfedés van, vagyis egy-egy szakosztályi tag több 
szakosztálynak is tagja. Bizonyos szempontból eredményesebb volt, mint az 
előző, más szempontból kevésbé eredményes. A legutóbbi cserenapon a 
leglelkesebb résztvevők majdnem délután fél négyig folytattak kötetlen 
beszélgetést a fílatéliáról, a szakosztályról, a BÉLYEGEKRŐL (amiről szinte 
soha sincs egyetlen szó sem a MABÉOSZ éves közgyűlésein, mert ott csak a 
problémák-ról, a protokoll betartásáról, oda-vissza szidásról, költségvetési 
problémákról stb. van szó, csak éppen a gyűjtőkről és a bélyegekről soha).

Erre azért sem volt most mód, mert 3 program is „bezavart” az ese
ménybe. Ugyanaznap volt a Ragjegygyűjtő Szakosztály éves közgyűlése 10 
órai kezdettel, ami időlegesen elvont elég sok gyűjtőt, majd ugyanaznap volt a 
Díjjegyes Szakosztály éves közgyűlése 12 órai kezdettel, ami szintén igen sok 
gyűjtőt elvont a cserétől.

Az események összekötése viszont fellendítette a szakosztályok tag
gyűlési megjelenési rátáját. Sajnos, korábban előre nem látható MABÉOSZ 
Elnökségi megszorítások ismertetése, és az erre következő reakciók jelentős 
mértékben meghosszabbították a közgyűlések tervezett időtartamát. Másrészt 
14-órai kezdettel éppen szakosztályunk titkára, Székely László tartott előadást 
a számlailleték bélyegekről a Bélyegmúzeumban, amire szintén oda kellett 
érni. így előfordult az is, hogy a később érkező gyűjtőtársak már nem tudtak 
személyesen találkozni a közgyűlést végigülő gyűjtőtársakkal. Ugyanakkor 
arra panasz nem lehetett, hogy eseménytelen maradt az a szombati nap. 
Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy voltak bejutási problémák is. Igazán 
nem a portás hibája, aki személyében a rendért felelős, hogy nem tudott a 
meghirdetett közös cserenapról és 9 óra előtt nem engedett fel senkit sem, még 
a szervezőket sem. Van még mit javulni, legalábbis MABÉOSZ székházi infor
mációáramlás területén.

Ami a cserét illeti. Véleményem szerint jól igen sikerült. Volt választék 
illetékbélyegekben és díjjegyesekben is, legalább is ami a magyar anyagokat 
illeti. A külföldi anyagok hiányzanak. A ragjegyes kínálatról sajnos nem tudok 
mit mondani, mert kiesett érdeklődési körömből. Mindenesetre idén még több 
cserenapot is tervezünk, remélve, hogy fellendítjük a filatéliai életet a 
székházban, ha csak néhanapján, szombatonként is.

Dr. Rill Attila
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Az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály 
2007 márc. 31.-i közgyűlési jegyzőkönyve

1. A Közgyűlés megnyitása 10-órakor. Bejelentés: mivel a jelenléti ív ta
núsága szerint (addig 20 fő írta alá) nem vagyunk határozatképesek, a Közgyű
lést a megjelentek számára való tekintet nélkül 10 óra 30.perckor megismé
teljük. Ismételt megnyitás 10 óra 30 perckor. A jelenléti ív szerint jelen van 27 
fő, ami 30,68%-os jelenlétet jelent. Beszúrt megjegyzés: 2 tag írásban előre 
jelezte, hogy sajnálatos módon nem tud jelen lenni. Jegyzőkönyv vezetésre 
nem akadt jelentkező. Ezért D r Rill Attila szakosztályi elnök előterjesztette 
azt, hogy a jegyzőkönj'vet az elnök és a titkár közösen készíti majd el. Ezt a ja 
vaslatot a Közgyűlés ellenszavazat nélkül megszavazta.

Jegyzőkönyvhitelesítőnek Kernács György és Zentay János lettek 
felkérve, akik e tisztséget el is fogadták. Jelölésüket a Közgyűlés ellenszavazat 
nélkül megszavazta.

2. Elnöki beszámoló a 2006-os évről: Dr Rill Attila szakosztályi elnök a 
következőket mondta el: „Az új vezetőség 2006. február 18-án lett megvá
lasztva. Elmondhatom, hogy azóta kiváló baráti viszony és gyümölcsöző 
együttműködés uralkodik tagjai között. Saját szavaimmal azt mondhatnám, 
hogy kifejezetten örülök annak, amikor összejövünk. Közös megegyezéssel 
minden hónap utolsó csütörtökjén találkozunk a székház 402-es termében, 
ahová egyébként bármely odalátogató szakosztályi tagunkat is szívesen látjuk.

Taglétszámunk jelenlegi ismereteim szerint 88 fő. Egy évvel ezelőtt 80 
fős taglétszámmal számoltam. így gyakorlatilag emelkedőben lévőnek mond
hatjuk magunkat. A 88 tagból minimálisan 37 fizet kiemelt tagdíjat, ami 42%- 
nak felel meg. Itt kell megemlítenem azt, hogy a MABEOSZ Elnöksége nap
rakész tagnyilvántartás hiánya miatt a szakosztályoktól évente megkövetelné 
nemcsak a pontos szakosztályi névsor megadását, hanem azokat az adatokat is, 
hogy melyik szakosztályi tag mely bélyeggyűjtő kör tagja, mi az igazolvány- 
száma és azt, hogy milyen tagdíjat fizet. Most, március 29-ére hívta össze a 
MABEOSZ Elnöksége a szakosztályi vezetőket. Én ezen elmondtam, hogy 
naprakész pontos adataink már csak azért sem lehetnek, mert nem mindenki 
küldte még vissza a ko"ábbi kérdőívek bármelyikét, vagy ha visszaküldte, ak
kor az adatok hiányosan lettek feltüntetve, illetve azt, hogy a személyes talál
kozások adott esetekben ritkák, így akadozik az információáramlás. Vélemé
nyem szerint elsődlegesen azoktól a köröktől kellene beszerezni a tagdíjfize
tési adatokat, ahol a konkrét befizetések történnek, és ha mi megadjuk a tag
névsorunkat, akkor összevetve az adatokat, a MABEOSZ-ban azonnal ki 
kellene derülnie annak; hogy ki tag és ki nem, és hogy ki milyen tagdíjat 
fizet. Erre azt a választ kaptuk, hogy a körök sem teljesítik 80%-nál jobb arány
ban az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. így e területen tulajdonképpen 
patthelyzet van.
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Az elmúlt egy év során 4 OKMÁNYBÉLYEG szám jelent meg: egy 
összevont számmal együtt három tavaly, egy már idén. Mindenkinek kö
szönöm a tagság nevében is azt, ha szakcikkel örvendeztette meg az olvasó
tábort. írtam már erről, de itt és most megint bíztatnék mindenkit arra, hogy 
jelentkezzen írásokkal vagy akár borítóra való képanyaggal, kiadványunk 
színvonalát emelendő. Újságunk szerkesztője nem tud mások helyett cikkeket 
és/vagy képeket elővarázsolni. Ugyanakkor mindenkit bátorítanék megjelen
tetésre szánt írásokra és/vagy bemutatandó képekre, mert ezt nálunk érdemi 
cenzúra nélkül minden szakosztályi tagunk megteheti. Ha valakinek nem tet
szik valami, vagy nem ért egyet bármelyik szakosztályi társa bármely írásának 
bármely kitételével, akkor ellenvéleményét szabadon megírhatja és mi megje
lentetjük. Ez a demokrácia lényege. Előfordul, hogy valaki kérdéssel fordul 
kiadványunkhoz. Ha ilyenkor bárki kimerítő és helyes választ tud adni, kérem, 
ne legyen rest tollat ragadni, hiszen hátha vannak mások is, akik nem ismerik a 
problémát, de nem merték feltenni a kérdést. Itt kellene megismételnem egy 
magyar akadémikus professzor asszonytól hallott és már általam egyszer vala
hol leírt mondást, mely szerint „aki kérdez, az hülye, de aki nem kérdez, az az 
is marad”.

Vannak más gondjaink is. Még mindig nem tudom megmondani a színes 
borítót igénylők pontos számát, azaz többen eddig hitelbe kapták azt. Ezt 
mindenkinek a saját érdekében rendeznie kellene, mert bizonyos határidő le
telte után csak azok kapnak kiadványt színes borítóban, akik ennek költségeit 
megnyugtató módon rendezték. Erről írtam legutóbbi lapszámunkban is. A 
nagyobb gond azonban a kiadvány kézhez juttatása körül van, de ez majd egy 
mai következő napirendi pont témája lesz.

Az elmúlt szakosztályi év során két, társszakosztályokkal közösen meg
hirdetett cserenapunk volt. Ezek sikerességéről minden résztvevő maga szá
molhatna be saját benyomásai alapján. Én mindenesetre mindkettőt sikeresnek 
és hasznosnak tartottam. Ezt szeretném hagyományként folytatni már csak 
azért is, hogy valamilyen módon kedvezzünk a geopolitikailag hátrányos 
helyzetű vidéki gyűjtőtársainknak.

Enyit szerettem volna mondani. Bizonyos témákról a vezetőség többi 
tagja fog beszámolni. (Megjegyzés: bár a MÁBÉOSZ Elnökségének a szak
osztályi elnök 2007.február 23-án E-mailben elküldte a közgyűlési meg
hívót, a Közgyűlésen a MABÉOSZ Elnökségét senki sem képviselte)

3. Titkári beszámoló: Székely László szakosztályi titkár a következőket 
mondta el: „Az elmúlt évben taglétszámunk 88 főre emelkedett. Tagságunk 6 
új taggal bővült. Vadász Jóska barátunk eltávozott körünkből. Egy perces 
néma felállással tisztelegjünk emlékére. A múlt évben a fő szakosztályi meg
mozdulás az őszi és a tavaszi bélyegbörze, cserenap megtartása volt. Ezek a 
Díjjegyes és a Ragjegygyűjtő társszakosztályokkal közösen lettek meghirdet
ve és megtartva. A tavaszi cserenapon tartották a társszakosztályok éves köz-
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gyűléseiket is és mivel a tagok egy része több szakosztályban is érdekelt volt, 
az átfedések kis bonyodalmat okoztak. A börzét követőleg a bélyegmúzeumi 
előadások sorozatában én tartottam okmánybélyeges előadást a Számlailleték 
bélyegekről, ezért többen fél kettő körül átmentek a Bélyegmúzeumba. A sike
res börzéket folytatni szeretnénk, évi két-három alkalommal, igény szerint.”

4. Hozzászólások, kérdések, kiegészítések az elnöki és a titkári beszá
molóhoz: Elsőként Gidófalvy Péter vezetőégi tag szólalt fel. Azzal kezdte, 
hogy majd a 6. napirendi ponthoz lesz hosszabb felszólalása. Üdvözölte a 
Közgyűlés résztvevőit a Díjjegyes és a Ragjegygyűjtő Szakosztályok részéről 
is. Sikeresnek tartotta a közös cserenapot, ami véleménye szerint elsősorban a 
vidéki gyűjtőknek segítség. Szorgalmazta azt, hogy minél többen szerepel
jenek kiállításokon, akár csak egykeretes anyaggal vagy versenyen kívül. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy a teremben van kiállítva Szűcs Károly gyűjtőtárs 
kiállítási anyaga, ami Vadász Jószef kutatási munkáját is dicséri.

Ejgyik gyűjtőtárs megkérdezte, hogy a teremben ki képviseli a 
MABEOSZ-t. Nem találtunk ilyen személyt.

5^A hozzászólásokhoz sem az elnök sem a titkár nem tudott érdemlegeset 
hozzátenni vagy válaszolni. Ezért szavazásra került a sor és a Közgyűlés egy
hangúlag elfogadta mind az elnöki, mind a titkári beszámolót.

6. Következő napirendi pont: az OKMÁNYBÉLYEG szakosztályi
periodika jövőbeni megjelenési, terítési lehetőségeinek megtárgyalása:

Bevezetőként először Dr Rill Attila szakosztályi elnök a következőket 
mondta el: „Az köztudott - ha nem is mindenki előtt, de sokak előtt viszont kris
tálytisztán - hogy a MABÉOSZ a csőd és a megszűnés felé rohan. Talán nem 
mindenki osztaná megfogalmazásom pontos valóságtartalmát, illetve a BÉ- 
LYEGVILAG olvastával vagy az évenkénti szövetségi közgyűléseken elhang
zottak alapján ennél optimistább kép rajzolódik ki. A szakosztályi kiadványok 
szakmai és szervezési kérdésköréről részletesen írtam már a 2006/4. szá
munkban. Akkoriban úgy nézett ki a dolog, hogy csupán a szakosztályi kiad
ványok önállósága elleni kampány a fő csapásirány, amit ki kell védeni. A 
MABÉOSZ Elnöksége végülis a BÉLYEGVILÁG-ban szeretné egyesíteni a 
szakosztályi kiadványok szellemi termékeit, míg a szakosztályi vezetők döntő 
többsége függetlenségpárti. Azóta kiderült, hogy a MABÉOSZ nem hajlandó 
fizetni a postaköltségeket azon gyűjtők esetében, akik nem fizetnek kiemelt 
tagdíjat, hiszen napi politikává vált a takarékosság elve. Nekem nem feladatom 
most és itt a MABÉOSZ gazdálkodásának racionalitását vizsgálni. A MABÉ
OSZ Elnökségének az a véleménye, hogy a „sima” tagdíj nem jogosít fel senkit 
sem postaköltségek átvállalására, miközben az Elnökség állásfoglalása szerint 
kiemelt szerepe van a szakosztályi munka támogatásának. Gyűjtőtársaink 
adott csoportjának tagjai véleménye szerint azonban a MABÉOSZ Elnöksége 
többfrontos támadást indított saját szakosztályai ellen akkor is, ha ez reto
rikailag nem így jelenik meg. Nekem is ez a véleményem, mert az eddigi el-
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nökségi ellenvélemények érvei még nem győztek meg az ellenkezőjéről. A 
március 29-i szakosztályvezetői értekezleten példaként felhozták a POSTA
TÖRTÉNETI SZEMLÉ-t, ahol minden tag csak fizetés ellenében kap lappél
dányt, és ahol a költségek tartalmazzák a kiadvány előállítási és postakölt
ségeit is (kiemelés tőlem). Erre azt válaszoltam, hogy az a kiadvány eleve így 
indult és mindenki az indulásnál vállalta ezeket a feltételeket. Az OKMÁNY
BÉLYEG esetében erről szó sem lehet - mármint az, hogy egy kalap alá ve
gyük a POSTATÖRTÉNETI SZEMLÉ-vel. Tehát miközben jogilag és/vagy 
közgazdaságilag továbbra sem egyértelmű dolog az, hogy a MÁBÉOSZ szak
osztályainak lehet-e önálló költséggazdálkodási joga annak okán, hogy nem 
önálló jogi személyek, a MABÉOSZ jelenleg elvárja ezt a külön tevékenysé
get, hiszen enélkül a nem kiemelt tagdíjat fizető szakosztályi tagok nem kap
hatják kézhez a különben MABÉOSZ támogatással előállított szakosztályi 
kiadványokat. Az teljesen más lapra tartozik, hogy a mi szakosztályunknak ré
góta van részleges de önálló költséggazdálkodása. Egyrészt várom tagtársaim 
véleményeit ebben a témában valamint a megjelent MABÉOSZ Elnökségi 
tag(ok) hozzászóló véleményét is, mert én nem tudom megmagyarázni a tag
ságnak e döntés igazi okait és következményeit. De arra is kérek javaslatokat, 
hogy hogyan lehet érdemben megszervezni azt, hogy a jövőben csak azok 
kapják meg kézhez - a kiemelt tagdíjat fizetőkről most nem szólok - az 
OKMÁNYBÉLYEG egyes lapszámait, aki előre rendezték a postaköltséget, 
nem beszélve a színes borító áráról”.

Farkas Zoltán pécsi tagtársunk: A köri vezetőknek javasolja kiküldeni 
az OKMÁNYBÉLYEG periodikát a BÉLYEGVILÁG-gal együtt.

DrRill Attila: Javasolta azt, hogy a budapesti tagok illetve kiemelt tagok 
mondjanak le mind az OKMÁNYBÉLYEG mind a BÉLYEGVILÁG pos
tázásáról és vegyék át azt személyesen a székházban. Az így megtakarított 
postaköltség fedezhetné a szakosztályi periodikák kiküldését a vidéki tagok 
számára.

Szűcs Károly: bélyeggyűjtők vagyunk, fizessük meg a postaköltségeket.
Rakicsány István: Az újdonságokat is postázzák. A szakosztályi kiad

ványok postázása sem tetemes tétel. Ha a budapestieknek be kellene jönniük a 
periodikákért és a Bélyegvilág-ért a székházba, az komoly problémákkal jár. 
Délután, munka után beérve a székházba, 16-óra után már nem lehet elérni 
senkit sem, még a BÉLYEGVILÁG szerkesztőségét sem. Legyen legalább 
egy olyan nap a héten, amikor elérhető a MABÉOSZ bármely alkalmazottja 
vagy vezetője legalább 18-óráig.

Ezután Gidófalvy Péter vezetőségi tag de egyben az OKMÁNYBÉ
LYEG szerkesztője szólalt fel. Elmondta azt, hogy az OKMÁNYBÉLYEG a 
tagság érdekeit képviseli. Társadalmi szervezet és neki ez a feladata. Beszélt 
arról, hogy mennyibe kerül a szakosztályok fenntartása. Az éves összes sza
kosztályi postaköltség nem haladja meg a négyszázezer forintot. Tagdijeme-
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lést javasolt. Ha a kiemelt kapja és a nem kiemelt nem kapja postán a perio
dikát, az megkülönböztetés! A periodika szétküldése a MABÉOSZ-nak is 
reklám, ne spórolják meg a szétküldést! A MABÉOSZ feladata lenne a gyűjtői 
rendszer segítsége, a tagok érdekeinek képviselete. A színes borító minőséget 
jelent, elismert, kár lenne sutba dobni. Esetleg szponzort kellene találni a kia
dáshoz. Korábban erősen megkritizálta őt a MABÉOSZ Elnöksége, hogy a 
pénzbeszedéshez saját hi vatalos címére szóló sárga csekkeket mellékelt. Tulaj
donképpen ő maga csak ráfizet erre a megoldásra, hiszen a csekk is pénzbe - 
kerül, a bank is levon és ezt senki sem téríti meg neki. De azt is szóvá tette, hogy 
korábban magáért a pénzszedés tényéért is kritizált minket a MABÉOSZ El
nöksége, miközben manapság kifejezetten erre kényszerít minket szóban és 
írásban. Újságcikkírásra buzdított mindenkit, akár csak rövid hírekre, érdekes
ségekre is. Egy kis részt azért hagyott üresen, hogy ezzel is jelezze: oda minden 
tag szabadon hirdethet. Elnézést kért az esetleges nyomdai hibákért, ígérte, 
hogy jobban oda fog figyelni. Csak jó alapanyagból érdemes csinálni az új
ságot, a másolat élvezhetetlen minőséget ad. Nemcsak a színes borító ad minő
séget, de a fényes papírra nyomdatechnikailag fekete-fehéren felvitt kép és 
szöveg is sokkal jobb, mint a sima A4-es papírra végzett másolat. Periodikánk 
éves előállítási költsége kb.:30000,-Ft, ami évi három számot jelent. A pozitív 
vélemény nemcsak elismerés, amit maga a MABÉOSZ Elnöke is elismert szó
ban, hanem még tagtoborzásnak is jó, új belépőket hozhat. A Küldött- 
közgyűlésre felhatalmazást kér a tagságtól a postázási dilemma felvetésére.

Mivel ez javaslat volt, az elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, amit a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

7. Ezután a következő napirendi pont megtárgyalására került sor:
EGYES témák:

Majd Gidófálvy Péter folytatta hozzászólását. Elmondta, hogy a MABÉ
OSZ Elnöke felkér minden szakosztályi tagot arra, hogy legyen kiemelt tag. De 
ezt nem lehet kötelezővé tenni. Szólt arról, hogy az a lehetőség is felmerült, 
hogy a szakosztályok önálló jogi személyiséggé váljanak. Amikor korábban ő 
említett ilyen lehetőséget, erősen lehurrogták. Mindenesetre a jogi személyi
ségé válás is felvet tagdíjkérdést.

Visnyovszki Gábor: :Mit kap a tag? Ez a kérdés. Nem kap és nem kér 
semmit, csak az újságot a tagdíjért.

Gidófálvy Péter: A Ragjegygyűjtő Szakosztályban 12 tag egyáltalán 
nem gyűjt postabélyeget, csak ragjegyeket. Ők mit kapnak a MABÉOSZ tag
díjáért cserébe? Semmit sem. Állandóan csökken a MABÉOSZ taglétszáma. 
Jelenleg. 4115 felnőtt normál, és 1074 kiemelt tagdíjat fizető tag van. Ehhez 
jön még 1444 ifjúsági tag. így a MABÉOSZ összlétszáma pillanatnyilag 6633 
- ez a 2006.dec.31 -i állapot (ami már biztosan nem igaz, mert a lemorzsolódás 
permanens - elnöki beszúrt megjegyzés itt). A Szabolcsi taglétszám a 2005 -évi 
200 főről 2006-ra 87 főre csökkent.
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Visnyovszki Gábor: Van e hivatalos összejöveteli nap minden hó utolsó 
csütörtökén? Kik igénylik az újságot? A pesti terjesztés történhetne például a 
cserenapon is. Szólt a műhelymunka fontosságáról. Több átfedés van a szak
osztályi tagok között, hiszen sokan több szakosztálynak is tagjai. Atagolódás a 
FIP kiállítási rendszer miatt történt, ahol szelektálják a kiállítási gyűjtemé
nyeket hagyományos, postatörténeti, díjjegyes, tematikus, légiposta. A verse
nyek szabályozása okozta a tagozódást. Ugyanakkor gyűjtők vannak, filate- 
listák, akik bélyeget is gyűjtenek, díjjegyeseket is stb. A kérdés az, hogy alulról 
vagy felülről épüljön ez a szakosztályi rendszer. Az építkezés a MABÉOSZ 
feladata lenne. Ez nem látszik. Ugyanakkor a MABÉOSZ irányítani akarja a 
szakosztályokat.

Farkas Zoltán: praktikus lenne az, ha a budapestiek személyesen ven
nék át az újságot a portán aláírás mellett.

Rill Attila: a szakosztályi elnökök értekezletén elhagzott az az adat, hogy 
a BÉLYEGVILÁG cikkírásra évente kb. 500.000,- Ft tiszteletdíjat fizet ki.

Gidófalvy Péter: ez nem tiszteletdíj, hanem elhangzott az, hogy cikk
feldolgozási és fordítási költség.

Visnyovszki Gábor: vagy igen vagy nem.
Szűcs Károly: a postázás kérdése álvita. A szakosztályokba történő belé

pés ne legyen ingyenes. Mindenki fizessen plussz 500,- Ft-ot.
Gidófalvy Péter: ez a folyamat a szakosztályok megszüntetéséhez vezet.
Farkas Zoltán: éves szinten a hiány nőni fog.
Dalmadi Sándor: kritika alá kell venni azt a tényt, hogy a MABÉOSZ 

taglétszáma 224.000-ről 6000 fő alá fogyott. Ez összefügg a MABÉOSZ 
vezetőinek tevékenységével is. A szakosztályoknak befolyásolniuk kell a 
MABÉOSZ-t.

Latabár Endre: nem látható tisztán önálló jogi személyként a cél. Nem 
átlátható az elszámolás a tagok részéről.

Gidófalvy Péter: 2007 április 28-tól 5800,- Ft-ra emelkedik a kiemelt 
tagdíj, a normál felnőtt tagdíj 3000,- Ft-ra, az ifjúsági 500- Ft-ra {amennyiben 
a MABÉOSZ küldöttközgyűlés elfogadja).

Farkas Zoltán: csütörtök a leglátogatottabb nap a székházban. Össze
jövetelkor legyünk ott 2-től 6-óráig.

Rill Attila: minden hónap utolsó csütörtökjén 15-től 18-óráig a 402-es 
szobában szakmai napot, nyílt szakosztályi összejövetelt tartunk, cserével, be
szélgetéssel, konzultációkkal, vitával. Gond csupán az, hogy a helyiség jelen
legi állapotában alkalmatlan erre. Csupán egyetlen asztal van és néhány rozo
ga szék. Vagy ennek megjavítását kell elérni a MABÉOSZ ügyvezető igazga
tójánál, vagy lehetőséget kell teremteni arra, hogy helyünk legyen a 402-es te
remben, ahol egyébként a Külföldi Bélyeggyűjtő Szakosztály jön össze 
minden csütörtökön.

További hozzászóló hiányában szavazásra lett feltéve a minden hónap
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utolsó csütörtökjére tervezett szakosztályi összejövetel. Ezt a javaslatot a Köz
gyűlés egyhangúlag megszavazta. Ezzel 12 óra 30 perckor a Közgyűlés hiva
talos része be lett rekesztve.

Mellékes megjegyzések: Szűcs Károly-nak Vadász Jóskára emlékező 
gyűjteménybemutatója izgalmas, sokszereplős vízjelállásértelmezési vitához 
vezetett. Köszönet ezért Szűcs Karcsinak. Az ötletért és a munkáért. Mi gyűj
tők jól jártunk és élveztük annak járulékos gyümölcseit.

Budapest2007. április 13.

Dr Rill Attila jegyzőkönyvvezető Székely László jegyzőkönyvezető

Jegyzőkönyvhitelesítők:

Kemács György Zentai János

FELHÍVÁS HAVI SZAKOSZTÁLYI 
ÖSSZEJÖVETELRE

Tisztelt Szakosztályi tagok!

Legutóbbi szakosztályi közgyűlésünkön megfogalmazott igé
nyünk meghallgatásra talált a MABEOSZ Elnökségénél.

Kolozsváry Géza Ügyvezető Igazgató Úr egy kedves levélben 
tudósított minket arról, hogy a kért IV. emeleti 402-es kis szoba helyett 
az I. emeleti kistermet kapjuk meg minden hónap utolsó csütörtökjére. 
Itt egyrészt akár 20 szakosztályi tag is le tud ülni, másrészt a teremben 
állandó jelleggel kiállítási keretek vannak elhelyezve. így aki nem akar 
nyilvános kiállításokon részt venni, annak is alkalma nyílik különböző 
anyagokat bemutatni szakosztályi tagtársainak. Ilyenre a május végi 
összejövetelünkön is példa volt és gyönyörködhettünk egy bemutatott 
anyagnak.

Szeptembertől kezdve az OKMÁNYBÉLYEG kiadványunk ma
radványkészletét is magammal hozom majd, és bárki megvásárolhatja a 
korábbi, de neki esetleg hiányzó lapszámokat. Természetesen fizetni is 
lehet majd a színes borítókért.

R.A.
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Szűcs Károly, Hodobay Andor és Rill Attila levélváltásai 
a szakosztályi tematikát illetően, 

vitaindító célzattal megjelentetve.

l.RillAttiladr.írta: Kedves Karcsi!
Szintén tegnap kaptam kézhez az ELGYÜSZ kiadványát. Annak ellené

re, hogy az illetékbélyegesek közül sokan haragszanak az emlékbélyegekre, 
levélzárókra, én valamilyen szinten rokon területnek érzem az átlagos magyar 
"csak újdonságvásárlók" által lenézett területet művelők ezen gyűjtési terüle
tét. Örültem kiadványuk olvasásának és pár szót fogok írni róluk az OK- 
MANYBÉLYEG-be is (annak ellenére, hogy én csak érintőlegesen gyűjtök 
levélzárókat is). Mindenesetre hirdetni fogom, hogy mindazoknak össze kell 
fogniuk, akik nem (csak) BÉLYEG-et gyűjtenek, hanem díjjegyeseket, illeték- 
bélyegeket, levélzárókat, ragjegyeket, bélyegezéseket, magánposták 
bélyegeit, recepisse-ket stb is.

Attila

2. Szűcs Károly válasza: Szia Attila,
A levélzárógyűjtés az illetékbélyeggyűjtésből jött létre, az 1920-as évek

től közös egyesület, az ELMA tömörítette minkét terület gyűjtőit. Az egyesület 
elnöke Vejtey (Kölbig) Ferenc, mindkét területet művelte, talán ezért is került 
bele már az első okmánybélyeg katalógusba néhány nem illetékbélyeg is. A 
későbbi trend az volt, hogy az idegen anyag egyre szaporodott és ez a katalógu
soknak e téma alacsony feldolgozottsági szintje miatt - szerény véleményem 
szerint - egyáltalán nem vált a javára. A 70-es években a MABÉOSZ-ban 
megpróbáltak gyűjtési területenként külön szakosztályokat létrehozni, de 
akkor a felsőbb akarat ezt nem engedte. Végül egy közös kalapba söpörtek 
minden nem postabélyeges témát, így jött létre a Parafilatéliai szakosztály. Ez 
azonban nem jelentett filatéliai elismertséget, sőt! Egyfajta karanténként ide 
gyömöszöltek mindent, amit nem tudtak teljesen semmibe venni, de egyál
talán nem akartak vele érdemben foglalkozni. Innen nőttek ki mégis azok az új 
filatéliai ágak, amelyek a magyar fílatélia valódi megújulását jelentették: a 
motívum, ragjegy, díjjegyes, okmánybélyeg és végül nemrégiben az emlék
bélyeg szakosztály is.

A reklám-, propaganda-, levélzáró- és emlékbélyegek a sok rokon terü
letünk közül azonban ma már csak az egyik, és nem is kéne ebből az állapotból 
visszafelé lépnünk. Nem is tartom célszerűnek az OKMANY-BELYEG-ben 
foglalkozni az emlékbélyegekkel, mert évtizedek óta ez volt az egyetlen rokon 
terület, amit rendszeresen megpróbáltak az illeték-bélyegekkel együtt kezelni. 
Például valamennyi korábbi katalógus szerkesztőjét is nyomás alatt tartották a 
levélzárógyűjtők és sok oda nem való bélyeget a békesség érdekében fel is vet-
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tek - szerencsére csak külön fejezetekben. De ez egy rossz irány. Jó esetben ezt 
csak a népszerűsítés érdekében tették - sajnos nem is mindig megnevezve az 
illetékbélyegektől való tartalmi különbségeket, - de ettől sosem választható le 
az olcsón begyűjtött anyagokkal való nyerészkedés szándéka sem. Szerintem 
egyébként szó sincs az illetékbélyeggyűjtők részéről e bélyegek "megvetésé
ről", ez eleve ostobaság is lenne, de ezt az illetékbélyegekkel való összekeverés 
révén való "legalizálási" törekvést viszont sokan valóban joggal rosszalják kö
zülünk. Kicsit olyan ez, mintha az illetékbélyegeket azzal akarnánk propagál- " 
ni, hogy más szakosztályok újságjaiba illetékbélyeges cikkeket erőltetnénk be. 
Szerintem a mai helyzetben már nagyon kilógna a lóláb, és ez az egyik legrosz- 
szabb reklám. Mindenki joggal utálja, ha hülyének nézik.

Részemről csak azt szeretném elérni, hogy tisztán a filatéliai helyesség 
érdekében ez maradjon meg külön területnek és ne az okmánybélyegekel való 
összemosás révén próbálják meg e bélyegfajta filatéliai kedveltségét megnö
velni. Máshogy kell ezt csinálni, mert ez a próbálkozás a fentiek miatt ugyanis 
eleve kudarcra van ítélve. Ráadásul ez a zavar a pénzügyfilatélia végre nagy 
nehezen és még mindig csak nagyon lassan javuló tendenciájú elfogadott
ságára irányuló munkánkban is jelentős hátrányt okoz.

Szóval tisztelettel azt javasolnám Neked, hogy ne engedj a nyomásnak 
(ha egyáltalán még van ilyen) és ne folytasd a korábban túlzásba vitt rossz ha
gyományt. Maradjunk mi csak a saját területünknél, van még ott is bőven ten
nivalónk!

Karcsi

3. Rill Attila dr. írta: Szia Karcsi!
Amit a levélzárókról írtál, azt véleményem szerint meg lehetne jelentetni 

az OKMÁNYBÉLYEG-ben, akár "témalezáró" gyűjtői véleményként. Igazad 
van abban, hogy az OKMÁNYBÉLYEG "elsősorban-főképpen-csak" 
illetékbélyegekkel foglalkozzon (és persze illetékjegyes űrlapokkal is). At.ól 
persze még bárki szerethet "rokon" gyűjtési ágakat. Szerencsére az ELGYÜSZ 
megjelentetett már saját periodikát, így e téma lezártnak tekinthető. A vita 
azokon a területeken lehet (MAV-bélyegek, segélybélyegek, tagdíjbélyegek 
stb.), amelyeknek még nincs önálló szakosztályuk vagy szekciójuk és vala
miképpen "rokon" területnek számítanak az illetékbélyegekkel. Tehát ott még 
"elnézőek-toleránsak" lehetünk a megjelentetendő tematikát illetően - már ha 
van ilyen cikkel jelentkező tagtársunk. Az Illetékbélyeggyűjtő Szakosztályon 
belül jelenleg elvileg lehetne szekciókat alakítani, de félek attól, hogy a nagyon 
szűk gyűjtői kör miatt (persze sok átfedés lehet) csak szaporítanánk a szót. 
Csak példa: a Külföldi Bélyegeket Gyűjtő Szakosztályon belül az angol, a fran
cia, az orosz, az ENSZ szekciók taglétszáma gyakran a 10-et sem haladta meg, 
míg a szakosztályi létszám (változóan) 140-160 körül volt.

Attila
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4. Szűcs Károly válasza: Szia Attila,
Ebbe a válaszba már bevontam Hodobay Andort is, mert ezzel a témával ő 

is komolyabban foglalkozik, és sokat segítettek a vele való beszélgetések a 
mostanra kialakult, bár még teljesen meg nem szilárdult álláspontom kiala
kításában.

A példának említett "rokon területek" között említhetnéd a postabé
lyegeket is, és ugye elég fura lenne egy ezekről szóló cikk az OKMÁNY- 
BÉLYEG-ben, nem?

Egyébként nagyon sokfajta értékcikk van még az illetékbélyeg és az em
lékbélyeg "között", és bármelyik felvétele témaként egy címe szerint pénz- 
ügyfilatéliával fogalakozó folyóiratba épp a rokonság miatt kelt zavart, külö
nösen a témával épp csak foglalkozni kezdő gyűjtők fejében. Nekem is majd 
egy évtizedembe telt, amíg ezeket helyére sikerült tennem. Egyébként ebben 
legtöbbet Szép Endrének az OKMÁNYBÉLYEG első számaiban megjelent 
cikkei segítettek, ami akkoriban sajnos elég visszhangtalan maradt és mára 
úgy látszik, többnyire már el is felejtették - az "újak" meg sajnos nem ismerik.

Az illetékbélyegekhez szerintem azok a hatósági értékjegyek állnak a 
legközelebb, amelyekből a befolyt összeget nem kellett költségvetési forrás
ként elszámolni. Pl. zárlap műszerekre, zsizsikmentesítés, stb. Itt még jelen 
van ugyan az "állami szolgáltatás" igénybevételére vonatkozó kényszer, de a 
bevétel a közvetlenül a szolgáltatás fenntartására fordítják, vagyis kikerülik a 
költségvetést.

Egy lépéssel ezután az állami tulajdonú vállalatok elszámolási értékcik
kei következnek. Pl. MÁV-bélyegek, bérletek, menetjegyek. Ezekkel egy 
szolgáltatás díját téríttetik meg, de mivel a szolgáltatást nem vagy köteles 
igénybevenni, hiányzik az az igénybevételre vonatkozó hatósági kényszerítő 
erő, aminek kikerülését az illetékkötelezettség esetében büntetik.

A magánvállalkozások és egyesületek elszámolási bélyegei, pl. lovas
egylet, egyházi bélyegek esetén a fizető nem az állammal áll jogviszonyban. 
Legtávolabbiak az illetékbélyegektől pedig épp azok a közösségi célú szer
vezetek segélybélyegei, pl. vöröskereszt, helyi hatósági hídbélyegek, amikkel 
a lapunkban "elnéző" szeretnél lenni, ugyanis ezeknél a fizetés önkéntes.

A levélzárók, reklám és emlékkiadványok a felsoroltaknál való leglé
nyegesebb különbsége, hogy ezek nem értékcikkek, amit az értékjelzés hiánya 
jelez. Az ő dolguk lesz eldönteni, hogy az értékcikkekkel is foglalkozni kíván
nak-e és ez az újságjukból hamarosan ki is fog derülni. Kíváncsian várom én is, 
hogy mire vállalkoznak, mert ez a terület legalább olyan óriási, mint a miénk.

Karcsi

5. Rill Attila válasza: Kedves Karcsi!
Több dologra is válaszolnom kell. Egyrészt lehet ténylegesen „rokon” te

rület a postabélyeg is. így olyan cikkeknek lehet helye az OKMÁNYBÉ-
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LYEG-ben, amelyekben postabélyegek fiskális felhasználásáról van szó. 
Hiszen például a postatörténetisek is foglalkoznak postabélyegként 
felhasznált fiskális bélyegekkel. Ha meg az angol területekre gondolok, ott 
teljes az át-fedés, hiszen teljesen legálisan használtak fel postabélyegeket 
fiskális cálból is. Sőt fokozhatom a dolgot. Sok angol területi postabélyeg 
perfin is egyben tel-j ;sen függetlenül attól, hogy postabélyegként vagy 
illetékbélyegként került értéktelenítésre. így az illetékbélyegként kezelt 
objektumok esetében azok perfin-tulajdonságairól is joggal lehet(ne) cikket 
megjelentetni például az OKMANYBELYEG-ben.

Előző két leveledben leírtak alapján inkább a tervezett új illetékbélyeg 
katalógus-kézikönyv korábbi olyan szerkesztőbizottsági vitái jutnak eszembe, 
amelyekben többen és nagy viták közepette definiálni próbáltuk azt, hogy mi 
tartozik az illetékbélyegek körébe, nem teljesen azonos értelemben, de arról is 
vitáztunk, hogy mi legyen benne az új tervezett katalógusban. Ebből én két 
tanulságot vontam le. Egyrészt az, hogy mi kerül bele egy készülő katalógusba 
(kézikönyvbe, szakkönyvbe stb), azt többé kevésbé a főszerkesztő szabja meg. 
De az, hogy ki mit ért illetékbélyeg fogalom alatt, az továbbra is százféle véle
mény marad, mert korábban soha nem sikerült ebben a kérdésben teljes össz
hangba kerülni. Ma is eltérő nézetek vannak forgalomban és nem is tudom el
képzelni azt, hogy a jövőben mindenki számára megnyugtató módon tisztázni 
lehetne ezt. Főképpen azért is mondom ezeket, mert nemcsak a Monarchia or
szágait gyűjtöm, és más országokban olyan területek is a fiskális megítélés alá 
esnek, amiről itt nem is tud a gyűjtőtábor zöme.

De az OKMÁNYBÉLYEG helyzete azért kicsit más - véleményem sze
rint. Ez egy szakosztályi periodika. Ha állandóan érkeznének „túlsúlyos” és 
csak és kizárólag illetékbélyeges cikkek, levelek, és a „szegény” főszerkesz
tőnek válogatnia, szelektálnia kellene, félvén a sértődésektől, akkor nem lenne 
gond a „rokon” területi k kihagyása. De erről szó sincs. Sajnos a szakosztályi 
gyűjtőtársak nem árasztják el a szerkesztőt cikkekkel - bár megengedem azt, 
hogy mindenki különböző okok és nézetek miatt. Én abban lennék elsősorban 
„érdekelt”, hogy e tervezett évi 4 vagy 2 + egy összevont szám kellő terje
delemben és kellő tartalommal (nem beszélve a kivitelről) jelenjen meg. De 
sem a szerkesztő Gidófalvy Péter, sem én, sem a vezetőség többi tagja nem tud 
mások helyett cikkeket írni. Illetve aki ír, az éppen akar, és ennek sosem volt 
akadálya.

De azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy bármely szakosztályi periodika 
méltathat röviden más szakosztályi periodikát akkor, ha a többi szakosztályi 
periodikát a szakosztály (nevében az elnök vagy a titkár) „ajándékba” és tájé
koztatás céljából megkap, de az csak így közvetítéssel juthat el a tagokhoz. így 
igenis jól esne nemcsak nekem az, ha például egyszer a Postatörténeti Szem
lében (de lehet akár DAHLIA-t mondani, vagy DIJJEGYES-t is) megjelenne 
egy rövidke tájékoztatás arról saját szakosztályi tagjaik számára, hogy meg-
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kapták az OKMÁNYBÉLYEG adott számát, és abban volt „valamicske” érde
kesség is. Tehát nem illetékbélyeges cikket várnék egy másik szakosztályi 
periodikában, csupán rövid méltató tájékoztatást.

Végül javaslom Neked is, meg a szerkesztőnek, hogy jelentessük meg 
levélváltásunkat az OKMÁNYBÉLYEG-ben, mert ez szakosztályi élet a javá
ból, ami érinti a szakosztály gyűjtési területének definiálását, valamint abból a 
célból, hátha más is hozzászólna) a felvetett témához.

Attila

6. Szűcs Károly válasza: Kedves Andor és Attila!
Azzal, hogy szükség lenne az értékjegyek egységes kategorizálására, és 

az ezek filatéliai feldolgozására, magam is nagyon egyetértek. Sosem gon
doltam másként. Annak viszont már kevésbé örülnék, ha ezzel mind egy szak
osztályon belül foglalkoznánk. Két lényeges érv szól e mellet:

a) Mivel a tagságunk túlnyomó része elsősorban csak illetékjegyekkel 
foglalkozik, nem igazán kívánnak az őket nem érdeklő témákról a lapunkban 
olvasni. Ez épp elég zúgolódásra vezetett a múltban ahhoz, hogy jobb legyen 
kizárnunk a jövőben.

b) Atöbbi értékjegy keverése az illetékjegyekkel a bélyegkiállításon a 
versenyből való kizárást eredményezi, tehát csak már eleve jól szétválasztva 
szabad velük foglalkozni. Lehetne ugyan esetleg a szakosztályon belül is szek
ciókat alakítani, de szerintem tisztább lenne a kép egy külön szakosztállyal - 
már ha egyáltalán lesz erre valós igény.

Az okmánybélyeg kifejezésnél én nem érzem azt a "zavart", amiről írsz. 
Hivatalos helyen való első előfordulási helyét egy 1923(?)-as törvényben (ta
valy év elején egy tőled átkapott illetékjogi könyvben) már megtaláltam. Mu
tattam is neked amikor a könyvet visszavittem. Szerintem elfogadott, minden
ki által ismert szavunk az OKMÁNYBÉLYEG, amely a nemzetközileg ismert 
angol "documentary stamp" kifejezés egyértelmű megfelelője, tehát nyugod
tan használhatjuk. Közismertsége miatt az újságunk címének is szerencsés 
választásnak tartom, ellentétben a szakosztályunk nevével, ami nem csak hogy 
túl hosszú és kacifántos, de fogalmilag is több sebből vérzik. Talán az még a 
legkisebb baj vele, hogy az "okmány- és illetékbélyeg" szóösszetétel felesle
gesen bonyolítja és homályosítja a dolgot. E névből ugyanis az "okmány-" 
szótag nyugodtan kihagyható lenne, mert az illetékbélyeg egy olyan tágabb 
fogalom, amiben az okmánybélyeg már úgyis benne van. Sokkal súlyosabb 
hiba, hogy a nevünk csak "bélyeg"-ekről szól, holott ez nem fedi le sem a zár
jegyeket, sem az illetékjegyes űrlapokat. Ezek az illetékbélyegekkel együtt al
kotják azt az angol "revenues"-ként meghatározott gyűjtési területet. Nagy 
divat ugyan köreinkben újabban a FIP szabályait ócsárolni, de a tény attól még 
tény marad, hogy ez egy immár több mint egy évtizede létező kiállítási
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kategória, amit nagyon is érdemes a gyűjtemények építése során figyelembe 
venni. Biztosan lehet, és kell is értelmezni, hogy mi tartozik ide és mi nem, de 
ami nyilvánvalóan nem gyömszölhető bele ebbe a fogalomba, azt vélemé
nyem szerint nem célszerű a MI szakosztályunk szárnyai alá venni.

A "Revenues-nek a legjobb magyar megfelelője szerintem a "pénzügyi 
értékcikk" lehetne. A szakosztály nevét a fentiek (tehát a bélyegtől különböző 
értékcikkekre való utalás, valamint a kifejezetten számunkra - és olyan nagy 
nehezen létrejött - önálló kiállítási osztály figyelembevétele) miatt - a valós" 
helyzetünket is jobban kifejezve és tiszte képet teremtve - szerencsésebbnek 
tartanám "Pénzügyfilatéliai szakosztályára változtatni, míg a pénzügyi 
értékcikkektől különböző többi értékjegy (és itt elsősorban nem is a postaiakra 
gondolok) gyűjtését pedig hozzánk nem tartozó, külön gyűjtési ág(ak)nak 
tekinteni.

Voloncs Gábor véleményét ebben az eszmecserében természetesen én is 
szívesen venném, mivel tartalmas cikkeit mindig is nagy élvezettel olvasom. 
Nagy kár, hogy erre 1995 óta már nem az OKMÁNYBÉLYEG-ben, hanem 
csak a Szabolcsi Bélyegújságban van módom. Kicsit ezért is kellemetlen, de 
mégis kénytelen vagyok megjegyezni, hogy alapítónak feltüntetni - amire 
leveledben hivatkozol - az újság címoldalán némileg túlzás. Egy lap alapítása 
ugyanis tudtommal az újság első száma anyagi és szervezeti fedezetének meg
teremtését jelenti. Ezt azonban, mint a többi szakosztályunk lapjánál is, alap
szabálya szerint a MABEOSZ biztosította. Az ő valódi szerepe a lap első két 
évének igen színvonalasnak megoldott szerkesztése volt, ám erről ügyvezetői 
elfoglaltságára hivatkozva hamarosan lemondott. A harmadik évfolyamot már 
Szép Endre munkájának köszönhetjük, aki az elődje iránti tisztelet és nagy
rabecsülése jeléül vette fel az 1993/1-es lapszám címoldalára mintegy a 
korábbi "Szerkeszti: Voloncs Gábor" szöveg pótlásaként, hogy "alapította: 
Voloncs Gábor".

Karcsi

7. HodobayAndor reagálása: KedvesAttila!
A Te és a Károly kérésére vázlatosan kifejtem álláspontomat az újság 

általam kívánt tartalmáról, kettőtök eddigi levélváltásáról.
Én a te álláspontod mellett vagyok, hogy minden, eddig mellőzött pénz

ügyfilatéliai szempontból helyére nem tett értékjelzéses, vagy értékjelzés nél
küli bélyegről, záijegyről, jegyről, nyomtatványról, űrlapról írni kellene. Az
zal egyetértek, hogy a levélzáró és propaganda bélyegek nem tartoznak ide, de 
hogy mi a levélzáró abban nagy a káosz. Ennek okát a Karcsi jól látja. A szak
osztálynak lenne feladata, hogy a gyűjtők fejében rendet rakjon.

Az alapoktól felépítve kell kezdeni mindent, és felépíteni az értékjegyek 
rendszerét. Képzeljük el ezt úgy, mint egy piramist, vagy egy nagy családfát. 
Legfelül az értékjegy, mint fogalom, és ebből számtalan ágon végigvezetve
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mindent ami ide tartozik: numizmatika, részvény, kötvény, sorsjegy, számla, 
nyugta, illeték, adó, szolgáltatásjegy (postabélyeg, menetjegy, belépőjegyek, 
bérletek), élelmiszerjegy, önkéntes adományjegy, segélybélyeg, téglajegy, 
zárjegy, egyházi bélyeg, stb. (Több száz címszó!) Természetesen nem minden 
eleme filatélia, pénzügyfilatélia! Nem azt akarom mondani, hogy mostantól 
mindezekkel foglalkoznunk kell, de érthetővé válik minden. Egyébként na
gyon érdekes az is, ha vizsgáljuk a részvényeken, kötvényeken, biztosítási 
kötvényeken lévő magyar, vagy külföldi illetékbélyegeket! Miért van rajtuk, 
és miért abban az összegben? Merem állítani, hogy kevesen tudják kapásból 
megmondani!

Egyszemélyben nem vállalom a rendszer leírását, több okból. 10 éves 
közös munkával Bedő József szakosztályi tagunkkal felépítettük a rendszert. 
Ő jelenleg egyetemre jár, ez a téma lesz a diplomamunkája, illetve egyetemi 
megállapodással tankönyvet ír pont erről. Bármit közölnék, az etikátlan lenne, 
szellemi tulajdonának ellopása, idő előtti publikálása, idegen toliakkal való 
ékeskedés.

Ha a rendszert összehasonlítjuk a SREV-vel, akkor rögtön egyértelmű 
lesz, hogy mit fogadnak el kiállításon, és mit nem. De a gyűjtés független a 
kiállítástól. Itt is felmerül a kérdés: kiállításért gyűjtünk, vagy szórakozásból. 
A szabályzat ne mondja meg, hogy mit szabad és miért gyűjteni, és egyáltalán 
nem biztos, hogy az a szentírás, amit ők leírnak. Legfeljebb annak kell azokat 
elfogadni, aki mindenképpen részt akar venni egy adott kiállításon

Sajnos az okmánybélyeg-illetékbélyeg-kötelezettség-adójegy-önkén- 
tesség-parafilatélia-levélzáró fogalmak tisztázatlansága miatt levélvál
tásotokban sok-sok csúsztatást, hibás értelmezést, ill. következtetés levonást 
látok, néhányról leírom véleményem.

2.1evéll.bekezdés „...került bele már az első okmánybélyeg- 
katalógusba néhány nem illetékbélyeg is.”

Természetes, az adóbélyeg sem illetékbélyeg, mégis bekerült. A Károly 
most minden bélyeget illetékbélyegnek nevez, adóbélyeg fogalmat nem is 
használ, ezek szerint azt is mellőzni kell, írni nem szabad róla. Még nagyon 
sok más bélyegnek itt lenne a helye, (még akkor is, ha csak a bélyegekről 
beszélünk, és mellőzzük bélyeges űrlapokat). A zárjegy is bélyegjegy! (Lásd a 
törvényi megfogalmazását!)

2. levél 2. Bekezdés. Nem a levélzáró gyűjtők erőltették egyes
bélyegek felvételét. Látszik, hogy pl. a levélzáró bélyeg fogalma sem tisztázott 
(nem szabad minden nem illeték- vagy adóbélyeget levélzárónak nevezni, 
még akkor sem, ha ez napjainkban a gyűjtök többsége által elfogadott, és a leg
több levélzáró gyűjtemény hemzseg a pénzügyi bélyegektől!) Egy MÁV, zsi
zsikmentesítési, biztosítási vagy bármilyen tagdíj bélyeget levélzárónak ne
vezni ostobaság. A korabeli szerkesztők is érezték, hogy ezek a bélyegek a 
pénzügyfilatélia körébe tartoznak, de a rendszert nem építették fel, nem tudták
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hová sorolni azokat, ezért ABC vagy valamilyen más sorrendben felvették a 
könyvekbe. Ez nem róható fel hibának, számos információ csak így maradt 
fent, illetve ez tartotta életben az irántuk való érdeklődést.

A 3.sz.levélben jól látod a problémát, hogy az egész szakosztályi tevé
kenység nem szűkülhet le az illetékbélyegekre és űrlapokra. A szakosztály 
fennállása óta a legélvezetesebb, - tartalmasabb, újat adó cikkek éppen e szám
űzni kívánt területekről érkeztek: ügyvédi iratmásolási jegyek, egyházi bélye
gek, vöröskeresztes bélyegek, vagy a legutóbbi MÁV bélyegek. Mennyire tud
tunk örülni akkor, amikor valaki ráakadt egy-egy rendeletre, amely világossá 
tette annak a bélyegnek a célját, használatát. Most felejtsünk el mindent?

4.sz.levél Szép Bandi bácsi által leírt, és sokszor hivatkozott
hármas kritérium. Ő nagyon jól ráérzett a dologra, amikor azokat a kritéri
umokat leírta, csak néhány fogalmat ő sem tisztázott. Ő okmánybélyegekre
állította fel a kritériumokat. O okmánybélyegnek nevezi azt, amit mi kötele
zettségjegynek. Ha ezt elfogadjuk, akkor a mi megfogalmazásunkban minden 
„kötelezettség jegynek” itt kellene lenni. Többek között az egyházi bélyegek, a 
gépjármű- és vadászbiztosítási bélyegek, OMBI és OTI bélyegek, vagy a köz
teherjegyek is mindenben megfelelnek a hármas követelménynek, mégsem 
szabad róluk írni a periodikában? Egyik sem illetékbélyeg! A gyűjtők vannak a 
periodikáért vagy fordítva? Azért nem szerepeltek eddig a katalógusokban, 
mert nem ismertük használatukat, a rájuk vonatkozó rendeleteket. De már is
merjük, merjük bátran fel kell venni őket a katalógusba.

4. sz. levél 4.bek. „Az illetékbélyegekhez szerintem azok a ha
tósági értékjegyek állnak a legközelebb....”

Ellentmondás! Károly szépen megfogalmazza a kötelezettségjegyek fo
galmát Az államkasszára hivatkozás ott sántít, hogy a helyi illetékbélyegek 
használata is kötelező volt ott, ahol előírták, de a bevétel a helyi önkormány
zathoz folyt be. A lakásügyi illetékek a Lakásügyi hivatalhoz, a konzuli ille
tékek a konzulátusokhoz folytak be, a statisztikai illeték (postabélyeggel kel
lett leróni) a postán keresztül a statisztikai hivatalhoz. Felejtsük el ezeket?

Sántít az állami vállalatokkal kapcsolatos vélemény is. Nem életszerű az, 
hogy nem kötelező pl. MÁV igazolványt váltani, a szolgáltatást igénybe venni. 
Járjunk gyalog? És a MÁV dolgozók, közalkalmazottak? Nem kérdezték őket, 
hogy akamak-e igazolványt. Járt nekik, ki kellet fizetni, és ez még nem szol
gáltatás volt. Volt aki ingyen utazott, de volt akinek csak kedvezmény járt, a 
kedvezményes jegyet meg kellett venni. Ezért is a megfogalmazás, hogy ked
vezményes jegy, félárú, stb. váltására jogosító igazolvány. És az iparosok, 
orvosok, ügyvédek, mérnökök, mezőgazdasági termelők kamarai tagsága? Ha 
nem tag, nem űzhette az ipart, haljon éhen? Nem életszerű hivatkozás.

Hídbélyeg? Van önkéntes adomány a híd felújítására, de a hídon való 
áthaladás nem önkéntes. (Hídvám, kövezetvám!) Ússzunk át?

Az ügyvédi iratmásolási bélyeg is kötelező volt. Az az ügyvéd, aki ezt
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nem vette igénybe, mert saját személyzetével megoldotta, készpénzben meg 
kellett váltania.

És végül... 4. bekezdés
„... mert az illetékbélyeg egy olyan tágabb fogalom, amiben az 

okmánybélyeg már úgyis benne van.”
Szerintem pont fordítva. Az illetékbélyeg szűkebb kategória, mert azzal 

csak illetéket rovunk le. Végignézve az MPIK katalógust (nem a Floderert), a 
forgalmi és fényűzési adó kivételével minden bélyeg valamilyen nevű, az 
illetéktörvényben, vagy ahhoz kapcsolódó külön rendeletekben (pl. a kon
zuliak) előírt illeték megfizetésére szolgál. Az a néhány kivétel, amit szintén 
rendeletek írnak elő (pl. a szabálysértési válaszlap, iskolai tandíj, egyes szol
gáltatások díjának fizetése illetékbélyegekkel) mint kivételek, csak erősítik a 
szabályt. A szabálysértési bírság attól még nem lesz illeték.

Minden országra jellemző sajátosság, hogy a sokféle illetéket, kötele
zettséget hányfajta bélyeggel rovatja le. A SREV csoportosítás nyilván az 
angol rendszert veszi alapul (valószínűleg Ryan úr dolgozta ki, és azt vette ala
pul), és így nehéz egyes, csak más országokban előforduló, de odatartozó 
bélyegeket az egyes csoportokba besorolni. Ezek nemzetközi elfogadtatása is 
lehet cél.

A SREV 12.pontja a biztosítási bélyegekről és kötvényekről nyilván 
nem arról szól, hogy kötvényeket állíthatunk ki, hanem a kötvények illetékére 
külön bélyegeket adtak ki egyes országokban. A menetjegyekre önkéntesen 
vásárolt biztosítási bélyeg is gyökeresen különbözik pl. a kötelező gépjár
műbiztosítási bélyegtől, és más kategória a Flodererben szereplő, és több 
cikkben is hivatkozott MÁV betegbiztosítási bélyeg is. Mindennek meg van a 
helye a rendszerben, de más-más helyeken, és hiba lenne egy kalap alá vonni 
őket, mint biztosítási bélyegek.

Szerintem bátran kijelenthetjük, hogy Magyarországon a már említett 
két adóbélyeg-családon kívül csak illetékbélyegek jelentek meg. Az általános 
célú, vagy egyes korszakokban nevesített külön illetékjegyekkel rótták le az 
okirati, törvénykezési, vagyonátruházási, közigazgatási, ... illetékeket. (Az 
értékpapírforgalmiadó illeték!) De az illeték csak egy fajtája az állami, önkor
mányzati kötelezettségjegyeknek, a többi kötelezettségjegy mellőzése hiba, 
és hosszú időre ismételten csak a szőnyeg alá söpörjük a problémát, ahelyett, 
hogy megoldanánk.

Ha minden áron ragaszkodunk az okmánybélyeg szóhoz, az én értel
mezésemben okmánybélyegnek azokat a bélyegeket nevezzük, amelyek vala
milyen okmányon vannak. Innen is a nevük. Egy MÁV igazolvány is okmány, 
oly annyira, hogy az I. vh. alatt a nemzetközi vonatokon útlevél helyett a 
mozdonyvezetőnek ezzel kellett igazolnia magát, és így léphette át a határt. 
Egy postai levél, levlap is lehet okmány, a legtágabb értelemben a postabélyeg 
is idesorolható, a postai szolgáltatás díjának lerovását igazoló értékjegy.
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Számos olyan bélyegjegy van, amelyik valamilyen szolgáltatás megfizetését 
igazolja. Az csak postatörténeti sajátosság, hogy ezek gyűjtési hagyománya 
messze kiemelkedik a többiek közül, és egészen elkülönül a többitől. Még az 
értékjelzés megléte sem feltétlenül szükséges, ez alól is vannak kivételek, pl. a 
zárjegyeknél.

Véleményemet összegezve, és ismételve, minden olyan értékjelzéssel 
bíró bélyegjeggyel (ideértve a zárjegyeket is) foglalkozni kell, amelyek okmá
nyokon vannak. Utolsó példa az ellentmondásra, amelyet pl. Szép Bandi bácsi 
is elkövetett, amikor kizárta egyik írásában az Ügyvédi jóléti alap bélyegeket:

Az ügyvédi meghatalmazásokon levő egyik bélyegjegy illetéket ró le, a 
másik bélyeg (rányomott vagy ragasztott) törvény(!) által előírt kötelezett
séget. O azt mondta, hogy az ő értelmezésben ez nem okmánybélyeg. Miért 
nem? Ennek hiányában a meghatalmazás érvénytelen volt, hiába fizették ki az 
illetéket!

A másik példa: A gyűjtőt ugyancsak érdekli, hogy a marhalevélen
miért van illetékbélyeg, illetékbélyeg kiegészítés, esetleg Testnevelési vagy 
Lovasegyesületi, vagy Vöröskeresztes bélyeg, egyes időszakokban forgal
miadó bélyeg is. Mindennek megvan a maga értelme, és bélyegről bélyegre 
mindent meg lehet magyarázni. Ha csak az illetéket magyarázzuk, a többit 
soha nem fogják megismerni, megérteni.

Ismerjük a MÁV anyagbélyegek, a terményforgalmi bélyegek hasz
nálatát, a helyi zárjegyeket (igen, van ilyen, pl. Szegeden), a helyi illeték- 
bélyegek használatára vonatkozó rendeleteket? Melyik illeték, melyik kötele
zettség, melyik adomány? Nem ismerjük! Sok még a megoldandó kérdés. A 
néhány hangadó által sokat szidott egyházi bélyegeknek igen is az városi 
illetékbélyegek között van a helyük, minden feltételben, használatukban tel
jesen azonosak. Ha valakit nem érdekelnek az erről szóló cikkek, az lapozzon, 
ne pocskondiázzon, és ne állítson fel hamis elméleteket azok mellőzésére. Arra 
nem gondol, hogy másokat meg pont az ő általa istenített területek nem ér
dekelnek.

Nekünk, akik kicsivel többet tudunk az átlag gyűjtőnél, és írásokra 
vállalkozunk, újságot, szakosztály vezetünk, meg kell tudnunk magyarázni 
minden okmányon lévő bélyeg jelentését. Ez a Szakosztály célja. Ehhez sok 
lelkes ember sok-sok munkájára, könyvtári, levéltári kutatására van szükség, 
függetlenül attól, hogy ki hogyan hőbörög. Hajrá!

Hodobay Andor

8. Rill Attila felhívása: Tisztelt Szakosztályi Tagok!
Egy fontos és közérdekű kérdéskörrel foglalkozó párbeszédlevelezés 

kiragadott részét jelentettük meg szakosztályi kiadványunkban. Arra kérnék 
mindenkit, akinek kialakult véleménye van az adott témakörrel kapcsolatban 
és úgy érzi, hogy nem kell félnie véleményének közreadásától, írja le gondo

19



latait, véleményét a szakosztály érdeklődési és/vagy tevékenységi körének 
meghatározása tekintetében azért, hogy mások is megismerhessék azokat, 
hogy segítsen bizonyos meghatározások pontosításában, a gyűjtési terület be
határolásában, kiállítási anyag(ok) tartalma meghatározásában, az OK- 
MANYBÉLYEG periodika tematikájának meghatározása, esetleges módo
sítása vagy akár Szakosztályunk elnevezésének módosítása tekintetében. Jó 
lenne, ha főszerkesztőnknek a beérkező gazdag írásos anyagból válogatnia 
kellene helyhiány miatt.

Rill Attila

Senki nem dugdosott semmit!

Az Okmánybélyeg idei első számának 9-10. oldalán olvasható “A határ
őrvidék illetékbélyegeinekforgalmi ideje ” című írás Szűcs Károlytól. A cikk 
tartalmával megszólíttatásom okán sem kívánok foglalkozni, mivel a szerző 
az eddig ismert és általa feltételezettnek tartott foigalmi időpontokra vonat
kozó adatokat úgy cáfolja, hogy feltételezéssel határoz meg újabb bélyeg
használati időpontokat. Ez szakmai körökben nem igazán szokás. Örömmel 
vettem volna, ha a cikkíró a határőrvidékre vonatkozó eredeti illetékdíj beve
zetési rendelettel, a bélyegek forgalomba hozatalával, illetve a kivonásuk ren
deleti dátumának eredeti dokumentumaival cáfolta volna meg az eddigi adato
kat. No de ami késik, az nem múlik és lesz olyan, aki az elkövetkezendőkben 
mélyrehatóbban érdeklődik a témakör iránt és előkeresi az eredeti császári és 
királyi rendelkezéseket, és tisztába teszi a dolgokat, ha ez szükséges.

Flóderer Pista bácsi születése lOO.évfordulójának évében, talán érdeklő
désre tarthat számot A magyar okmánybélyegek kézikönyve megszületésének 
és nyomtatott formában való megjelenésének története. Engedjék meg, hogy 
mint utolsó élő, a könyv tartalmi létrehozásában résztvevő, az evvel kapcsola
tos további jó és rosszindulatú legendák létrejöttének elejét vegyem és megis
mertessem Önöket tisztelt olvasók, annak valós történetével.

Azzal kezdeném, hogy "a MABÉOSZ íróasztalfiólgaba dugdosott 
kézirat" nem volt, mert senki nem dugdosott semmit!, különösen kéziratot 
nem. Flóderer Pista bácsi a nyolcvanas évek elején, mint a parafilatéliai szak
osztály egyik vezetője elkészítette egy egyesített katalógus ( állami és városi 
illetékbélyegekről) kéziratát a MABÉOSZ-nak, javasolva a megjelentetést, 
mert a korábbi stencileljárással sokszorosított Kaptay, Kaptay/Kiss illeték- 
bélyeg katalógusok elfogytak. Abban az időben Kmetty Ottó a MABÉOSZ al
kalmazottja foglalkozott a kiadványok gondozásával. Mivel az okmánybé
lyeggyűjtők az akkori megítélés szerint a kevésbé becsült "parafilatélia"
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területét művelték, ezért nemigen volt az elnökség részéről akarat egy újabb 
okmánybélyeg katalógus kiadásának támogatására. A körülmények pedig 
adottak voltak és rendkívül olcsón elő tudták volna állítani a könyvet. Abban 
az időben a szövetség saját nyomdával rendelkezett, amely 1 db csehszlovák 
ofszetnyomó gépből és könyvkötészetből állt és a jelenlegi székház parko
lójának jobb oldalán a mai Filadiszkont bélyegkereskedés helységébe volt 
telepítve.

Gary S. Ryan az Angliában élő kiváló magyar filatelista, minden idők 
egyik legnagyobb klasszikus magyar gyűjteményének tulajdonosa másik 
kedvenc területe a világ jogügyi okmány és illetékbélyegeinek gyűjtése volt. E 
mellet több világkiállításon aranyérmet nyert, nagyon szép és gazdag magyar 
állami és városi, különösen Budapest Székesfőváros okirati bélyegeinek 
gyűjteményével is rendelkezett. Az okmánybélyegek filatéliai gazdagsága és 
szépsége arra ösztönözte, hogy a postabélyegek mellett a FlP-nél létjo
gosultságot harcoljon ki az illetékbélyegeknek, mint önálló filatéliai terü
letnek. Evvel párhuzamosan lépéseket tett abba az irányban is, hogy az egyes 
országokban ismét lendületet vegyen a terület gyűjtése. A nyolcvanas évek 
közepén, Magyarországon jártakor, mint régi barát és ismerős Flóderer Pista 
bácsival beszélve felvállalta, hogy anyagilag finanszírozza az eddig kézirat
ban lévő katalógus kiadását és egyben felkérte Surányi Lászlót a katalógus 
szerkesztésére és a nyomdai kivitelezésének megszervezésére. Miután Surá
nyi László elkészült a kézirat szerkesztésével, közvetlenül nyomdába adás 
előtt megtekintésre Gary Ryan elkérte az anyagot. Azon a véleményen volt, 
hogy azt, az általános katalógusnál bővebb információ mennyiséggel kellene 
ellátni, illetve nagyon alacsonynak ítélte a katalógus forintárait. A változtatást 
fontosnak tartotta, mivel a gyűjtésnek és az ez iránti nagyobb érdeklődés ki
váltásának ezek a legfőbb eszközei, valamint javasolta, hogy a katalógusnak 
tükröznie kellene a terület sok esetben a postabélyegeknél is gazdagabb fila
téliai tartalmát is. Pista bácsit nehezen tudta Surányi László meggyőzni, mivel 
azt az elvet vallotta, hogy egy visszaszorult gyűjtési terület népszerűsítését és 
fellendítését elkezdeni magas színvonalú és magas árakat képviselő kataló
gussal nem ajánlatos, mert ez csak elriasztja az esetleges érdeklődőket. A 
hosszas győzködés után végül is belegyezett a változtatásokba, azonban meg
romlott egészségi állapota miatt erre már vállalkozni nem tudott.

Ezek után keresett meg és kért fel Gaiy Ryan és Surányi László az el
képzelés szerinti kiegészítő munkákra, természetesen Pista bácsi véleményét 
folyamatosan kikérve, hogy a katalógust a lehető legtöbb filatéliai érdekes
séggel gazdagítsuk. Erre először 1 hónapot kaptam, végül 3 hónapi kemény 
munka után, a könyvhöz a nyomdával szerződött terjedelme és a szerződés 
szerinti kivitelezési határidő közelgő lejárta miatt a végleges kéziratot le kel- 
lett adni. Atartalmi bővítés a kiadásokhoz a különlegességek, lemezhibák, vál
tozatok, stb. ismertetésén kívül, kidolgozásra és árazásra kerültek önálló feje
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zetben a szignetták, ezen kívül kidolgozásra került egy új ár és viszonyrend- 
szer, pontrendszer alkalmazásával. Az elkészültekből helyszűke miatt sok 
mindent ki kellett hagyni. Ami elkészült, de már nem kerülhetett a kézi
könyvbe: a fogazási változatok és vízjelállások és azok ritkaság szerinti érté
kelése, a váltók és ügyvédi meghatalmazások gyártási szám/dátum és vízjel
állás szerinti besorolása és értékelése és még számtalan más nyomási, fogazási 
és egyéb különlegesség. Ezen kívül sok tervbe vett és felvázolt, de idő hiá
nyába már kidolgozásra nem került terület is függőben maradt. Az átdolgozás 
és kiegészítés után nyerte el a katalógus új nevét Dr. Floderer István A magyar 
okmánybélyegek kézikönyve könyveimet.

A kézikönyvet Gaiy Ryan nagyvonalú támogatásának köszönhetően 
minden jelentkező okmánybélyeggyűjtő szakosztályi tag önköltségi áron 
900.- Ft-ért megvásárolhatta. A fennmaradt maradványkészletet a Hungarofila 
aukciós cég 1200.- Ft-ért kizárólagos joggal árusította és a befolyó összeg a 
MAFITT Gervay Mihály Postatörténeti Alapítványa részére lett átutalva. A 
könyv létrehozásáért semmiféle anyagi juttatás nem járt, mindenki önzetlenül 
az ügy érdekében, annak megjelenésért dolgozott. Honoráriumként a kész 
könyvből a szerző Dr.Flóderer István, aki sajnos már nem érhette meg köny
vének megjelenését 5 (rokonai vették át), Surányi László a szerkesztő 2 és 
Voloncs Gábor a közreműködő 2 példányt kapott.

A kézikönyv elképzelés szerinti létrehozása érdekében, akkor még sok 
szabadidővel rendelkezve, nagy szeretettel és örömmel dolgoztam. Egyáltalán 
nem foglalkoztam akkor sem, ma sem avval, hogy ezt munkát, minek is neve
zik: közreműködésnek, társszerzésnek, vagy minek. Úgy gondolom ennek 
semmi jelentősége nincs. A végeredmény a lényeg. A kézikönyv rengeteg új 
ismeretanyagot adott a gyűjtőknek és ezt a hazai, és nemzetközi filatéliai köz
vélemény rendkívül magasra értékelte (több világkiállításon aranyozott ezüst
érmet nyert Flóderer Istvánnak és a magyarfllatéliának). Ma is az egyik leg
keresettebb és nélkülözhetetlen filatéliai szakirodalmak egyike. Hazai árveré
seken napjainkban 25-30.000 Ft-os áron kel el.

Azt a missziót, amelyet a Flóderer Pista bácsi kézikönyvével az okmány- 
bélyeggyűjtés terén elkezdett, megpróbálom folytatni. Ennek eredményeként 
az évente megjelenő Magyar posta és illetékbélyeg katalógus részeként, most 
már évek óta helyet kapnak az állami illetékbélyegeink is. Ezzel a szép gyűj
tési területtel a katalógusból minden bélyeggyűjtő megismerkedhet, amelynek 
következményeként, ha szerény mértékben is, de növekedett az okmánybé- 
lyeggyűjtés iránt érdeklődők tábora. Talán ez a részmunka is hozzájárult ah
hoz, hogy a Philatelia Hungarica által kiadott katalógust a 2006-os Washing
toni bélyeg világkiállításon nagy ezüstéremmel jutalmazták, amely a világ 
katalógustermésének mezőnyében igen tekintélyes elismerés.

Voloncs Gábor
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Búcsú Dr. Simay Attila gyűjtőtársunktól

Előző lapszámunk zárása után kaptam a szomorú hírt, hogy Dr. Simay 
Attila debreceni gyűjtőtársunk eltávozott. Emlékeimben megtartom őt is azok 
között, akikre mindig is szívesen emlékezem vissza. Sok éven keresztül ültünk 
egymás mellett a MABEOSZ Könyvtárában tartott szakosztályi közgyű
léseink alatt és a „hivatalos napirendi pontok” előtt, között és után beszél
gettünk az illetékbélyegekről, cseréltünk, mutattuk egymásnak is azt, amit 
kinek-kinek sikerült találnia az adott választékból. Minden ilyen szomorú hír 
után az elválás okozta bánat mellett külön elszomorít az a tény, hogy hatá
rozottan fogy a gyűjtők, itt és most konkrétan az illetékbélyegeket gyűjtők, az 
illetékbélyegekbe szerelmes gyűjtők száma, hiszen a fiatal korú utánpótlás 
valahogy elfelejtett jelentkezni. Az külön is érdekes volt számomra már a 
„kezdetekkor”, hogy ritka az, hogy testvérek között több bélyeggyűjtő, fila- 
telista legyen, de hogy testvérek emellett még illetékbélyeggyűjtők is legye
nek, az igazán ritkaságszámba megy. így a szűkebb család, a testvér Simay 
Barna, a baráti kör mellett szakosztályunk tagjai is kegyelettel megőrzik 
emlékeikben Dr. Simay Attila eltávozott gyűjtőtársunk emlékét.

Dr.Rill Attila

Búcsú Oszlányi Zoltán gyűjtőtársunktól

Nemrég kaptuk a hírt, hogy eltávozott gyűjtőink köréből Oszlányi Zoltán 
tapolcai gyűjtőtársunk. Nem emlékszem arra, hogy személyesen beszéltem 
volna vele az elmúlt években, de több levélváltásunk is volt, amiből kiderült 
az, hogy nagy érdeklődéssel és odafigyeléssel olvasta szakosztályi kiad
ványainkat és többször javasolt változtatásokat, többször felhívta figyel
münket olyan részletekre, amikre valahogyan kevésbé figyeltünk korábban, 
így azok közé tartozott, akik kiemelt figyelmet szenteltek a szakosztályi 
életünkre is, de érdekelték őt a szakmai cikkek is. Jó lenne, ha mindegyik szak
osztályi tagunk ilyen lelkes olvasója lenne az OKMÁNYBÉLYEG-nek. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dr.Rill Attila

23



Nincs kétféle „ft” vízjel

Egy a Bélyegvilág 2006 jú
lius-augusztusi duplaszámában 
közölt írásban megpróbáltam át
világított bélyegpárokkal és 
statisztikai adatokkal bizonyí
tani, hogy az 1881-es kiadású" 
okmánybélyegek nyolcszögekbe 
zárt „ft” vízjelének nagyszlabosi 
papíron használt 41 '/í x 41 lA mm 
bennfoglaló méretű változatának 
leírása hibás. A Nagyszlaboson 
használt vízjelhenger az általam 
vizsgált példányok esetében 
némi, nem túl jelentős méretin
gadozással gyakorlatilag azonos 
jellemzőket mutatott az 1887-es 
és 1891-es fiumei papírhoz hasz
náltéval.

Szakosztályunk június 28-i
r .'- s T " ' cserenapján (a közgyűlés óta 

minden hó utolsó csütörtökén 
tartunk a MABÉOSZ 104-es 
termében) ennek újabb meg
győző bizonyítéka került elő. 
Moys Gyulától vizsgálatra 
kölcsönkapott alábbi két re
mek összefüggések közül a 
1882-es bélyegző tanúsága

szerint ez csak nagyszlabosi, 
míg a másik a bélyegszín miatt 
csak fiumei papírú lehet. A két 
összefüggés kerekítve 46x41 
mm-es nyolcszöge azonban - 
amit legalábbis szélességében 
egyértelműen láthatóvá tudtam 
tenni - gyakorlatilag azonos.

vízjelszél!
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Ez az itt közölt illesztésből ellenőrizhető, bízom benne, hogy a Bélyeg
világban tavaly közölt példákkal ellentétben a szakosztály lapjának sikerül 
mérethelyesen leközölnie.

A vízjelhenger-azonosság további bizonyítékának tekinthetjük, hogy a 
fiumei papírban - az újragyártott kr vízjelhengertől eltérően - megmaradt a be
mutatott 4 ft-os összefüggésben is jól látható ft-os vízjelszél. A kr vízjelhenger 
a papírgyár váltás idején a nagyobb példányszámmal gyártott krajcárosok . 
miatt sokkal jobban elhasználódott volt, mint a ritkább forintosok hengere. Ez 
lehet az igazi oka annak, hogy míg a kr henger a fiumei gyártósorra való átala
kítása (szélességének csökkentése) nem sikerült, az eddigi vizsgálataim során 
tapasztaltak szerint a forintosok esetében ezt sikerült megoldani.

A korábbi katalógusokban közölt 41lÁ x 41!4 mm-es hibás méretadat 
valósi okára pontos magyarázattal nem rendelkezem, ez talán már nem is lehet 
rekonstruálni. A vízjelméret vizsgálataim szerint néhány millimétemyit ugyan 
mindkét irányban ingadozik, de 44 mm-nél kisebb szélességű összefüggéssel 
még nem találkoztam. Az első 1924-es első okmánybélyeg-katalógusban 
közölt információkat későbbi szerzők a valószínűleg ellenőrzés nélkül fogad
ták el. Tették ezt részben Hollaender - Kölbig szerzőpár vitathatatlan szakis
meretének elismerése, továbbá a méretvizsgálatra és dátumok bizonyításra is 
alkalmas összefüggések rendkívüli ritkasága miatt. A fentinek megfelelő 
egyértelmű bizonyítékként használható összefüggések után magam is évekig 
kutattam.

Budapest, 2005. június 28.
Szűcs Károly

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Tisztelt szakosztályi gyűjtőtársak!.

Minden hónap utolsó csütörtökjén szakosztályi összejövetelt tartunk a 
MABÉOSZ székház I. emeleti kistermében.

Itt akár 25-30 tag összejövetelére is lehetőség van.
Kiváló alkalom beszélgetésre, szakmai vitára, anyagmegtekintésre, 

anyagbemutatásra, cserére és persze nem beszélve arról a kiváló 
lehetőségről, hogy a vidéki gyűjtőtársak ilyenkor a székház többi 

emeletén levő asztalokat is végiglátogathatják.
Mennél többen összejövünk, 

annál több élményszerzésre van lehetőség.
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Hirdetvénybélyeggel kiegészített hamis okiratok

A körülmények tágabb megvilágítása érdekében talán érdemes rövid ki
térőt tennünk. Az 1 kr-os címlet 1863-ig hiányzott a pénzreform miatt barna 
alnyomatúra vált osztrák okmánybélyeg-kiadásból. Részben emiatt is megen
gedett volt a naptár- és hirdetvény-bélyegek okirati illetékként való felhasz
nálása. A két címlet közül az 1 krajcáros hirdetvény-bélyeget tipikusan inkább 
okmányokon használták fel, mint hirdetvényeken. Az amúgy is jóval ritkább 2 
krajcáros hirdetvénybélyeg és a 6 krajcáros naptárbélyeg okmányon való 
előfordulása ennél sokkal ritkább, mivel az ilyen címletű okmánybélyegek 
létezése miatt erre nem volt kényszerítő szükség.

A hirdetmény-illetékként felhasznált, hirdetményen fennmaradt hirdet
ménybélyegek amúgy meglehetősen ritkák. Bár ezt a tényt az árazásban is ér
vényesítve minden katalógus hangsúlyozottan közli, ez jó ideig nem igazán 
tudatosult a gyűjtőkben. Az elmúlt évtizedben az árveréseken emiatt egyre 
több túlárazott, az okmánybélyeges illetéklerovást zömmel 1 kr-os hirdet- 
vény-bélyeggel kisegítő okiratok bukkant fel. Ezek egy kisebb hányada egy 
darabig el is kelt a korábban jellemző öt-tízezer forint körüli árakon. Az előke
rültjelentős mennyiséget a piac azonban nem tudta felszívni, ami az elmúlt év
ben árak jelentős, 50%-ot jóval meghaladó mértékű, sokkal reálisabb szintre 
való csökkenése követett. Mindezek ellenére meg kell jegyeznem, hogy az 
ilyen okmányok változatlanul népszerűek és semmiképp sem tartoznak a 
közönséges okmányok közé. r

Először ismerőseimtől hallottam, hogy az utóbbi hónapokban néhányan 
vásároltak a Vatera internetes portálon olyan iratot, amelyen az illetéklerovást 
a vevő megtévesztésére utólag hirdetvény-bélyeggel egészítették ki. Ezek 
természetesen visszakerültek az eladóhoz, akiről kártérítés során az is kide
rült, hogy sajnos szakosztályunk tagja. Meglehetősen hiteltelen védekezése 
szerint a hamisítványokat nagyobb tételben vásárolta és nem értett hozzá elég
gé, hogy a hamisítást észrevegye.

Már akkor felmerült néhányunkban, hogy a további esetek elkerülése ér
dekében kifejezetten erre a hamisítási veszélyre figyelmeztetni kéne az esetleg 
még gyanútlan gyűjtőket. A 2007.júniusában tartott 33.MABÉOSZ bélyeg
árverésen az egyik, öt ilyen okmányt tartalmazó tételben ismét felbukkant egy 
hamisítvány. Atételszám: 931, a kikiáltási ár: 1000 Ft.

Ez szükségessé és egyben lehetővé is tette, hogy a hamisítványok léte
zését- immár hitelt érdemlően bizonyítva - bemutassuk. A mellékelt képen lát
ható, hogy a hamisító egy súlyos sarokhiánya miatt értéktelen hirdetvény-bé
lyeget ragasztott fel fektetve egy 35 kr illetéklerovású irat olyan helyére, hol a 
bélyeg az írást nem takarja. Amúgy annyira felületes volt, hogy még az ér
vénytelen ítés utánzásával sem próbálkozott, (köv. old.)
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A hamisító valóban keveset ért e témához, mert a dolognak van egy pi
kantériája: ez az illetéklerovás olyan ritka, hogy véleményem szerint a hamisí
táshoz felhasznált 35 kr-os, pazar állapotban levő okirat értéke jóval megha
ladja az egyébként rendkívül gyakori, teljesen közönségesnek mondható 36 kr-

os illetéklerovást - még 
az esetleges hirdetvény- 
bélyeggel való kisegítő 
felhasználás esetében is.

Az elkövető valószí
nűleg nincs vele tisztá
ban, hogy a régi, már for
galmon kívülre került 
bélyegekre is érvényes 
bélyegtörvény szerint 
bélyegham isítást kö
vetett el, és öt évig terje- 

| dő szabadságvesztéssel 
büntethető, és a büntető 
feljelentést bárm elyi
künk, akinek ilyen doku
mentum bizonyítékként 
a kezébe kerül, ezt a fel
jelentést megteheti!

Szűcs Károly
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P.S.
A hitelesség ked

véért ittateljes okirat is.
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Illetékbélyegek és postabélyegek együttes használata

Sokan igyekeznek elhatárolódni sok mindentől. A Postatörténetisek min
dentől, ami nem „futott” küldemény. A „bélyeggyűjtők” mindentől, ami nem 
postabélyeg vagy amin nem postabélyeg van. A illetékbélyeggyűjtők minden
től, ami nem szorosan véve illetékbélyeg (ez ide persze most nem a legjobb 
fogalommegnevezés, de most nem a pontos definíciómegállapítás van napi
renden). Aragjegyesek mindentől, ami nem ragjegy, sőt, ami nem ajánlási rag
jegy. Persze nem mindenki ilyen. Vannak „mindenevők” is.

Érdekesek az átfedések: az illetékbélyegként felhasznált postabélyegek 
vagy a postai tarifa lerovása illetékbélyegekkel, vagy díjjegyes kivágásokkal. 
Persze az ilyen darabok akkor igazán érdekesek (sokak számára), ha az adott 
felhasználás tiltott volt és csak szabálytalanság vagy figyelmetlenség miatt jö
hettek létre. Sőt olyan eset is van, amikor például a postai alkalmazott észre
vette a tiltott felhasználás kísérletét (éppen nem volt lelki baja, nem volt sze
relmes vagy nem pálinkával kezdte a napot), áthúzással értéktelenítette a nem- 
kívánatos objektumot, majd postabélyeggel rovattatta le a szükséges tarifát. 
De ilyenkor a „nem odavaló és értéktelenített objektumot” érdekes módon a 
postatörténetisek értéknövelő momentumnak tartják. Ki érti ezt akkor, amikor 
kihangsúlyozódik az, hogy a futott objektumon levő például levélzáró vagy 
propagandabélyeg (akár lebélyegezve is) nem értéknövelő hatású a posta
történeti szemlélet szerint?

Ugyanakkor az angol területeken (Nagybritannia és gyarmatai) teljesen 
legálisan lehetett postabélyegeket illetéklerovásra használni. Sok postabé
lyegen ezért is szerepel a POSTAGE & REVENUE felirat. Ezért relatíve elég 
sok fiskális értéktelenítésű angol és angol gyarmati postabélyeg fordul elő a 
legkülönbözőbb gyűjteményekben. Különösen neuralgikus pont számomra a 
magasabb névértékű bélyegek fiskális felhasználása akkor, ha a gyűjtők 
és/vagy kereskedők - nem eléggé értvén a témához - a bélyegkatalógusokat la
pozgatva postabélyegként katalogizálják ezeket és így teszik azokat megvásá- 
rolhatatlanná az irreális csillagászati árazás miatt.

A bemutatott két iratkivágás ..vegyes bérmentesítést” képvisel. A Vic-
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toria királynőt ábrázoló bélyegeket tartalmazó kivágáshoz utólag ragasztották 
hozzá az eredeti iraton, de más helyen levő 10 shillinges értéket. Mind a 
Victoria, mint a VII Edward királyt ábrázoló illetékbélyegeket lépcsőzetesen 
ragasztották fel az iratra. Ilyen felragasztási mód szintén kedvelt lehet, de 
legtöbbször szabálytalan, éppen a már egyszer felhasznált bélyegek újrafel
használásának lehetősége miatt.
A 2p névértékű postabélyeg fel
ragasztásának valószínű oka az, 
hogy az angol anyaországi fis
kális bélyegek területén a kis 
penny-pence címletek relatíve 
ritkábbak voltak, mint a shil
linges értékek. Természetesen a £ 
névértékűeknél a magasabb cím
letek megint ritkábbak.

Itt kell megemlíteni azt, hogy az angol területeken, adott időinter
vallumokban és adott helyeken legálisan lehetett fiskális bélyegeket postai 
bérmentesítésre felhasználni. így nem minden, fiskális bélyegeket tartalmazó 
angol és/vagy angol gyarmati postai objektum keletkezett szabálytalan fel- 
használással. Ezzel is rá szeretnék mutatni arra, hogy mennyire értelmetlen, 
felesleges, szűklátókörűségről tanúbizonyságot tevő dolog élesen elválasztani 
egymástól a postabélyegeket és a fiskális bélyegeket. Ugyanakkor tisztában 
vagyok azzal, hogy sok esetben csupán az irracionális undor motiválja azokat, 
akik például csak postabélyeggyűjtők lévén útálják az egyéb területek objek
tumait, mint a csak klasszikus bélyegeket gyűjtök (és például a FIP és/vagy 
FEPA zsűrorok jó része) útálják a modem bélyegeket, a modem filatéliát, vagy 
fordítva: a motívum és/vagy tematikus gyűjtők nem szeretik a régi bélyegeket. 
Én a magam részéről a filatéliai „polihisztorokat” szeretem, azaz azokat, akik 
legalább nyitottak más gyűjtési területek iránt is és nem kirekesztők.

Dr.Rill Attila

Számlailletékes számlákat, iratokat 
;és marhaleveleket, valamint Francia okmány; 

és hivatalos bélyegeket keresek, vásárolok.
Székely László
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Magyar illetékbélyegek a „Flódererben nem szereplő”
objektumokkal együtt

Nemrég ajándékba kaptam egy érdekes iratot, aminek egy részletét mu
tatom be. Ezen egy 5 fillér és egy 40 fillér névértékű, 1934-es évszámot tartal
mazó „szokásos” illetékbélyeg van, valamint 3 db szerb feliratú „bélyeg” is.

Ezeket a „Flóderer” nem ismerteti. A bélyegeken levő felirat utolsó szava 
a BÁCSKA, szerb felirattal. A névértékek a magyar PENGŐ és a FILLÉR, de 
ezek is szerb felirattal: IIEHr illetve: 4HJIEPA

TeMejbHuija 6p.

IIpU3HaHU
Ejiaiajmi
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Az irat egy 1943 július 23-án keltezett ELISMERVÉNY 60 pengőről, 
amiből összesen 1.75 pengő illetéket (kétféle jogcímen) levontak. Az ELIS
MERVÉNY ZOMBOR városa számára készült. A lila színű, köralakú gumi
bélyegzés (20 mm átmérőjű) és a cirill betűs Zombor városnév látható. Ez a te
rület a trianoni igazságtalan nagyhatalmi döntés értelmében a lényegében 3 
részből (SHS) összeállt Jugoszlávia része lett. Jugoszlávia az 1942-es német 
megszállás következtében megszűnt és több részre szakadt. A bácskai területet 
(is) a magyar hadsereg vette megszállás alá. Ekkor keletkeztek a DÉL- 
VISSZATERT bélyegzések is. (a „megszállás” szót most nem szeretném ele
mezni; részben azért, mert nem vagyok történész, részben azért mert a trianoni 
döntésről még manapság sem célszerű elmondania az embernek a magánvé
leményét anélkül, hogy ezzel érzelmi viharokat ne váltana ki több oldalról is, 
hiszen nemcsak kettős mérce létezik, hanem többes mérce is és rengeteg 
intoleráns polgár él 500 km-es körzetemben).

Mindenesetre várom hozzáértő szakosztályi társaim hozzászólásait és
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véleményét. Ezek mik? Magyar illetékbélyegek? Szerb illetékbélyegek (biz
tosan nem)? Rajzolatuk alapján azt is mondhatnánk, hogy egyáltalán nem 
„illetékbélyegek”. Akkor segélybélyegek? Egyházi bélyegek? Persze a kérdés 
eldöntésének alapfeltétele lenne a szerb szövegek pontos magyar fordítása. De 
ez biztosan nem elegendő. Ismerni kellene a konkrét történelmi helyzetet. Az 
akkori közigazgatási törvényeket, rendeleteket. Jó lenne beszélni akkor és ott 
élő helyiekkel is. Már egy ilyen irat is kitartó kutatómunkát igényel kellő 
nyelvismeret vagy érdemi fordítási-szótárazási készség birtokában. Az is fel
merülhet, hogy más bácskai települések is adtak-e ki ilyen bélyegeket vagy 
hasonlókat, legalábbis ami felhasználásukat illeti? Vagy más városokban is 
használták ezeket a bélyegeket, hiszen feliratuk nem utal Zomborra, csupán 
Bácskára? Nagyon szeretném remélni, hogy a bemutatott bélyegek láttán 
beindul a szakosztályi kutató gépezet, megélénkül az érdeklődés.

Dr.Rill Attila

Burján Andor tagtársunk 
Okmánybélyeg Újságunknak 
2007/1-es számában (6-8.old.) írt 
a Vöröskeresztes adomány bé
lyegekről. Akkor technikai okok 
miatt kimaradtak az ábrák, ezt 
most pótoljuk, és elnézést kérünk 
érte. (Szerk.)

Vöröskeresztes bélyeg

Aki érdeklődik ezek iránt, 
bátran vegye fe l a kapcsolatot 
Burján Andor tagtársunkkal.
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Dr.Rill Attila szakosztályi elnökünk Szaklapunk, ezévi 1-es számában 
méltó megemlékezést állított Dr.Flóderer Istvánnak.

Mostani számunkban Burján Andor tagtársunk “illusztrációs” emléket 
kíván állítani dr.Flóderer István születésének 1 OO.-ik évfordulója alkalmából.

A közölt illusztrációk Burján gyűjtőtárs gyűjteményéből valók, és olyan 
sokat küldött szerkesztőségünkbe, hogy válogatni kellett, ezért elnézést ké
rünk, de nem tudtuk mindent beszerkeszteni.
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Képméret: 99x55 mm. Sárga papíron, fekete színben.
Aláírás: B/ayer/, kiadta a Schlaraffia budapesti köre.
Középen lennt a “Willy-Balg"felirat, ami a valóságban 

Dr.Flóderer István-t takarja.

Kis történet a bemutatott „bélyeg” illusztrációhoz.

A Schlaraffia egy jó humoráról ismert asztaltársaság, prágai székhelyű, 
német ajkú, intellektuális csoportosulás.

Deklarált céljuk, bolondot űzni saját magukból, nagy ivászatok során, 
szópárbajok alkalmával. Ceremóniájuk közé tartozott a speciális fejfedő, 
jelvények és medálok viselete, egymásnak becenevet adni stb.

Gyorsan elterjedt e mozgalom szerte Németországban és a Monar
chiában, valamint más - német nyelvű lakossággal bíró - európai városokban 
is. Ezen kívül Londonban és az USA-ban is, ahol többezres létszám alakult ki a 
II .világháború idejére.

A Budapesti ágazat, a „bélyeg” kiadásának időpontjában kb.90 taggal 
bírt, de all.világháború után felbomlott.

Maga Flóderer úr a „Willy-Balg” /Bacchus fia/ névre hallgatott, aki a 
Meinl Co.általános vezérigazgatója volt Budapesten, valamint jól ismert fila- 
telista, a Magyar Okmánybélyegek Katalógusának szerzője.

A „bélyeg” tervezője, Bayer úr, nem tartozott a körhöz, de szimpatizált 
velük, s mivel személyes ismerőse volt „Willy Balg”-nak, szívesen eleget tett a 
felkérésnek és jó munkát végzett a tervezéssel.
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EMLÉKLAP
Dr. F lóderer la tvan  részére  

aki az
» ALUMÍNIUM NAPJAINKBAN n 

ciraü b é ly e g k iá llitá so n  gyűjtem ényé
v e l h o zzá já ru lt a k i á l l í t á s  s ik e r e s  
m egrendezéséhez.

KŐBÁNYÁI KÖNNYŰFÉMMŰ, BUDAPEST

Egy kiállítás emléklapja Dr.Flóderer István-nak
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Nosztalgia
Okmány-és illetékbélyeg-gyűjtők név-és címjegyzéke 1976. 

Szakosztályi felelős: Dr.Flóderer István

Élnézést, de csak a névsort írtam át az eredetiből, a címeket nem. 
Megjegyzem, a névsort maga Dr.Flóderer István gépelte, és egyben eldőlni 
látszik nevének helyes leírási módja is, vagyis Ó a kérdéses betű, hiszen az 
ember asajátnevét mindéghelyesen úja le. Szert

1 Arató György 32 Karsay Miklós 63 Romhányi Antal dr.
2 Bácskai Józsefné 33 Kecskés Ferenc 64 Salamon Ferenc
3 Badari József 34 Király József 65 Sebestyén György
4 Balogh Elemér dr. 35 Kiss Zoltán 66 Sebestyén Jenő dr.
5 Bayer Emil 36 Kollár János 67 Sebestyén László
6 Benkó János 37 Kovács László 68 Simon Károly
7 Berkes József 38 Kövér Béla dr. 69 Somogyi Aladár
8 Bíró Béla 39 Krénn Antal 70 Suszter József
9 Bódi Csaba 40 Kubinyi András dr. 71 Szabó Aladár
10 Burány Sándor 41 Kutas Emil 72 Szabó Jenő
11 Csabonyi Frigyes dr. 42 Légrády Dezső dr. 73 Szabó József
12 Danka Ferenc 43 Lente Zoltán 74 Szabó László
13 Deák Dezső 44 Makó József 75 Szászi Béla
14 Deák Géza 45 Mamitz Frigyes 76 Szegő Ferenc
15 Debreceny Imre 46 Maróth Lajos 77 Szekeres Sándor
16 Dezső Pál 47 Marton Jenő dr. 78 Szekula János
17 Dömötör Gyula dr. 48 Mihályfi Ernő 79 Szelényi István
18 Dudás József 49 Mónus Béla 80 Szilágyi Miháfy
19 Enyedi Tibor dr. 50 Muszik János 81 Szittya Aladár
20 Ete Kálmán 51 Muszka Gábor 82 Tóth István
21 Fata László 52 Nagy Antal 83 Tóth Kálmán
22 Fehér Endre 53 Németh Antal 84 Váradi Ernő
23 Flasch Dezső 54 Nickl Győző 85 Varga János
24 Flóderer István dr. 55 Noel József 86 Zboray Béla
25 Fodor István 56 Nyőgér Zoltán
26 Gárdonyi Sándomé 57 Ormos Sándor
27 Hegedűs László 58 Pataky Imre dr.
28 HerrfurthEmő 59 Pintér Jenő
29 Hord Sándor 60 PitrofFPál dr.
30 Horváth Miklós 61 Pólya Károly dr.
31 Kaptay Antal 62 P.Szabó József

Köszönjük Burján Andor tagtársunknak a sok beküldött eredeti anyagot, 
amellyel színesebbé próbálta tenni Dr.Flóderer István emlékét. Biztosak va
gyunk benne, hogy még számtalan dokumentummal lehetne méltatni “Nagy” 
filatelista elődünket, de lapunk oldalai végesek.
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Valóban tévnyomat?

A 2006/4 évi utolsó OKMÁNYBÉLYEG újság címlapján "Színtév- 
nyomat?" aláírással kép jelent meg Simay Barna gyűjteményében szerepelő 
1000 P-ős törvénykezési illetékbélyeg (MPIK100. sz.) kétféle színárnyalatú 
példányairól.

Az 190.535/1945.sz.Püm.PK.8.rendelet alapján 1945. szeptember hó
napban kibocsátott törvénykezési illetékbélyeg sorozat záróértékeként meg
jelent 1000 P-ős bélyeg szürke alnyomattal, barna színben jelent meg ( a cím
lapábrán bemutatott jobb oldali példány). A megjelenés idején az infláció 
nagyságát tekintve ez a záróérték elegendőnek bizonyult. Az infláció foko
zatos emelkedésével ezt a bélyeget is utánnyomták (feltehetően 1946febru
árban) A kis mértékben eltérő színű alnyomat, valamint a csokoládébama szí
nű 1000 P-ős ennek az eredménye. Itt tehát nem szín tévnyomatról beszél
hetünk, hanem színváltozatról, amely kétségkívül megérdemli a katalogizá
lást. Meg kell jegyezni, hogy a csokoládébama színváltozat előfordulása 
nagyságrenddel ritkább, mint az első kiadás barna bélyege. Érdekessége, hogy 
az infláció idején használt bélyegekkel ellentétben ez a címlet használatlanul 
ritkán fordul elő, mivel a címletet az infláció emelkedésével nem vonták ki, 
hanem kifuttatással a bélyegek felhasználásra kerültek.

Voloncs
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12 év után érdemes feleleveníteni Szép Endre volt elnökünk cikkét a 
hazai okmánybélyegeink definiálásáról. írása ma is aktuális és megszív
lelendő megállapításokat tesz és eloszlat sok felmerülő félreértést. Ez 
azért lehet fontos, mert az utóbbi években nagy lendületet vett a külön
böző alkalmi, hirdető és reklámbélyegek, tagdíj és segélybélyegek gyűj
tése és azonosításuk egyes esetekben dilemma elé állíthatja napjaink gyűj
tőjét is. Tehát mindenkinek jó szívvel ajánljuk a cikk új ráolvasását.

Szerk.
Mi az okmánybélyeg?

Szép Endre

A régi gyűjtőknek is gyakran okoz problémát egyes bélyegfajták gyűj
teményekbe való felvételének kérdése. Az okmánybélyeggyűjtés és parafila- 
télia közti határ nem éles és ez zavart okoz. Ugyancsak problémát jelent a nem 
bélyegalalakú jegyek besorolása.

Induljunk ki magából a névből: okmánybélyeg. Az első tag - okmány - 
nyilvánvalóan az “okmányra ragasztotf ’ rövidítése, mint a levélbélyeg szóban 
a „levél” levélre (postai küldeményre) felragasztható dolgot jelent.

Okmány pedig olyan irat, melyet valamely hatóság - állami vagy önkor
mányzati - vagy annak rendeletére állítanak ki. Ebből következik annak köte
lező ereje, mely állami hatóság esetében az állampolgárok összességére, vagy 
bizonyos csoportjára vonatkozik. Önkormányzati hatóság estében - csak a 
hatálya alá eső területen lévő - ott élő, vagy átmenetileg ott tartózkodó állam
polgárokra érvényes a taxatíve felsorolt kivételektől (adómentesség) elte
kintve.

A másik tag - bélyeg - precíz meghatározása a Bélyeglexikon (Gondolat 
kiadó, Bp. 1988) 93 .o.szerint: „Bélyeg általában különböző illetékek, állami és 
szervezeti díjak, adományok befizetésének igazolására szolgáló, kisalakú, a 
vonatkozó darabra (levél, okmány, tagságikönyv stb.) vagy annak kísérőira
tára felragasztható értékjegy.”

Szűkebb értelemben tehát az okmánybélyeg olyan, a hatósági előírások 
következtében alkalmazott értékjegy, mely kisalakú, felragasztható. De pl.az 
egyes élelmiszer- és élvezeti cikkekre kirótt forgalmi adó lerovására nem bé
lyegek, hanem zárszalagok, zárjegyek szolgálnak. Tágabb értelemben tehát 
nem csak „bélyegek” tartoznak az okmánybélyeggyűjtés keretei közé, hanem 
olyan jegyek is, melyek valamely hatóság által előírt és kötelező befizetés 
adó, illeték, vám stb. teljesítését igazolják.

A sokkal régibb és fejlettebb okmánybélyeggyűjtési hagyományokkal 
rendelkező angol filatelisták álláspontja szerint az okmánybélyegnek három 
feltételt kell kielégítenie, melyek C AKERMAN: Collecting and Displaying
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Revenue Stamps /London, 1995/ (Okmánybélyegek gyűjtése és kiállítása) 
nyomán a következők:
- a kormányzat - állami, tartományi vagy helyi hatóság - adja ki. Nem 

okmánybélyeg a privát társaságok, vállalatok vagy egyének által kibo
csátottjótékonysági, emlék vagy magánposta bélyegek.

- az okmánybélyeg használata nem választható, használatát törvény írja elő 
és nem teljesítése büntetéssel jár.

- az okmánybélyeg nem nyújt közvetlen szolgáltatást, hanem az adó vagy il-J 
leték /pl. dohány, vagy szeszadó/ megfizetésének nyugtája a rajta feltün
tetett névérték erejéig. Hasonló a helyzet a vámbélyegekkel is. A postabé
lyeg ellenben egy szolgáltatás - pl.levél vagy csomag elszállítása - árának 
megfizetését nyugtázza.

Vizsgáljunk meg néhány példát:
30f okmánybélyeg, Flóderer 396 ssz.

51.390/1903 Püm.rendelet, Pénzügyi Közlöny 17.sz.bizonyítja az állami kibo
csátást és egyben kötelezővé teszi használatát pl. a bírósági ügyiratok mellék
leteinek illetéke gyanánt. Az iktató hivatalok a bélyeggel el nem látott ügy
iratot nem veszik át.

3 pengő váltóilleték, Flóderer 27 ssz.166.532/1941 Püm. rendelet, PK. 17 
sz. bizonyítja az állami kiadást és kötelező használatát váltók illetékének lero
vására, 3 pengő névértékben.

A „ Jegyezzünk hadikölcsönf ’ feliratú, piros színű bélyeg állami kiadás, 
mivel a propagált értékpapír is állami kibocsátású. Hiányzik viszont a másik 
két kritérium: a kötelező jelleg és a névérték. Nem okmánybélyeg tehát, hanem 
állami hivatalos kiadású etikett, levélzáró. Ezek gyűjtése a parafilatelia körébe 
tartozik

A Vöröskereszt-bélyegek nemzetközileg elismert és államilag is támo
gatott társadalmi szervezet kiadványai, önkéntes, tehát nem kötelező ado
mányt nyugtáznak a rajtuk feltüntetett névérték erejéig. Nem okmánybélyegek 
tehát, gyűjtésük a parafilatelia külön ágát alkotja.

Takarék- és takarékszövetkezeti bélyegek kisjövedelműek - gyerekek, 
tanulók - betétjeinek összegyűjtésére szolgál. Névértékben bármikor vissza
váltható. Nem okmánybélyegek tehát, gyűjtésük a parafilatelia hatáskörébe 
tartozik.

A Szent István évr :, Kölcsey Ferenc halálnak 100 éves évfordulójára kia
dott, értékjelzés nélküli, magán emlékbélyegek nem rendelkeznek az okmány
bélyegek három kellékének egyikével sem. Nem okmánybélyegek tehát, ha
nem u.n. levélzárók. A parafilatelia gyűjtési tárgya közé tartoznak.

A fenti példákban könnyen kimutatható volt, hogy nem teljesül az ok
mánybélyeg jellegének hármas kritériuma:

- hatósági állami, helyhatósági - kibocsátás, melyet a szokásos módon -
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hivatalos közlöny, hirdetmény, stb. közhírré tették.
- rendeletileg szabályozott kötelező használat

- a feltüntetett névérték dacára ellenszolgáltatás nem történik.

A fenti hármas kritérium teljesedése határozza meg tehát, hogy egy kia
dás okmánybélyegnek tekintendő-e, vagy sem.

Ezt a méltán klasszikusnak nevezhető, hármas feltétel teljesítését meg
követelő meghatározást követik ma is az angol-amerikai irodalomban.

Hivatkozom itt a cikkem elején ismertetett C.Ackerman könyvére. De 
ugyanezt a szigorú elvet követték a magyar okmánybélyeg-gyűjtés megala
pozói és irodalmának klasszikusai is. KÖLBIG Ferenc és dr. HOLLAENDER 
György 1924-ben megjelent művükben A magyar okmánybélyegek - a IV. 
fejezetben „ Vegyes bélyegjegyek” címszó alatt hozzák a szabályt nem követő 
bélyegjegyeket. Érdemes ezt a részt szószerit idézni:

„ l . A  Wagons-Lits társaság szállítási adójegyei. A Wagon-Lits társaság a 
80-as években - minthogy a magyar forgalomról külön könyvet nem vezettek - 
a Magyarországnak fizetendő szállítási adónak beszedésére külön, frank ér
tékre szóló bélyegjegyeket használt. Ezek a bélyegjegyek természetesen nem 
tekinthető állami bélyegjegyeknek, mert hisz ezeket a táraság saját maga hozta 
forgalomba azért, hogy ezek alapján a fizetendő összeget könnyebben meg
állapíthassa. Használatuk nem volt kötelező.”

Ezek után ismerteti az 1880-ban kiadott 2 értéket és az 1884-ben meg
jelent 6 értéket.

Magyar állami szállítási adó regisztrálására szolgáltak ezek a bélyegek, 
de mivel az állam felé nem ezekkel történt az adó befizetése, - hanem átutalás
sal, továbbá nem az állam adta ki, nem teljesült a hármas feltétel és nem került 
az okmánybélyegek sorába.

Ugyancsak nem sorolták az okmánybélyegek közé a Devizaközpont 
igénylési bélyegeit, de itt nincsen indoklás. Kölbig és Hollaender művük 6-7. 
oldalán megfogalmazzák, mit tekintenek okmánybélyegnek: „A kártyaille
tékek, valamint a különféle fogyasztási adók /cukor fogyasztási adó, söradó, 
gyújtószer adó, szivarkahüvely- és szivarkapapír- adó/ lerovására, továbbá 
egyes jövedéki adó/ lerovására, továbbá egyes jövedéki tárgyaknak/pl. mes
terséges édesítő szerek/ megjelölésére részben értékjelzéssel ellátott, részben 
ilyen nélkül különféle zárjegyeket is használtak, illetve használnak. Ezek 
azonban nem bélyegek.

Az egyes vámhivatalok által vámkezelt áruk lezárására használt - leg- 
többnyire bélyeg alakú - zárjegyek természetüknél fogva - alakjuk dacára - 
másnak, mint zárjegyeknek nem minősíthetők.

Az egyes illetékmentességet élvező közlekedési vállalatok stb. által az
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illetékmentességi záradéknak beadványaikon feltüntetéséhez használt bé
lyegalakú vignetták a legismertebb az „Ungarische Ostbahn Stempelffei laut. 
29. dér Concessions-Uncunde” sem tekinthetők bélyegjegyeknek, minthogy 
illetékmentességet biztosító bélyegjegyek nem léteznek. Ezeknek, valamint a 
fentebb említet zárjegyeknek az ismertetését mellőztük.”

Az olvasó tájékoztatására közlöm, hogy az Ung.Cstbahn - Magyar keleti 
Vasút - a Nagyvárad-Kolozsvár 153 km hosszúságú vonal meg-építésére 
kapott koncessziót. A vasútvonalat 1870.09.07-én avatták fel.

Kölbig F.és Hollaender Gy. 1928-ban jelentette meg „Amagyar okmány
bélyegek katalógusa” c.művét és ennek ÜL Magánkiadású bélyegek feliratú 
részében már öt olyan kiadást sorol fel, melyek nem elégítik ki a hármas 
feltételt:

1. Magyar Keleti Vasút
2. Wagon-Lits szállítási adóbélyegei
3. MÁV Anyagbélyegek, melyről a következőket írják:”ezen 

bélyegek rendeltetését nem ismerjük.”
4. Deviza-Központ igénylési bélyege
5. Árpádházi sztErzsébet rom.kath.egyházközség adóbélyege.

Tapasztalható tehát, hogy a gyűjtői igények hatásra, ha külön fejeze
tekben is, de megjelennek a katalógusokban olyan bélyegjegyek ismertetései 
is, amelyek nem tesznek eleget a klasszikus három feltételnek.

A gyűjtési terület szélesedését bizonyítja Mayr-Hanus: Stempelmarken 
von Österreich-Ungam című 1929-ben Bécsben megjelent katalógusa is. A 
149.oldalon a lakáshivatal bélyegei után ismerteti az Országos Gyermekvédő 
Liga bélyegeit és a Wagon-Lits szállítási adóbélyegeit. A 176-180.oldalaLon 
Függelékben - Anhang -10 különféle zárjegyet katalogizál (sörzárjegy, égetett 
szesz adó, cukor fogyasztási adó, szivarkahüvely és szivarkapapír adó, gyúj
tószer adó, vámjegyek, Magyar Keleti Vasút), melyeket Kölbig és Hollaender 
kizártak az okmánybélyegek közül.

Kaptay Antal katalógusa 1966-ban jelent meg és már 34 féle „külön alkal
mazott zár szalagok és jegyek”-et ismertet. Ugyanez a tételszám a Flóderer- 
katalógusban már 44-re emelkedett. Tapasztalható tehát egy olyan tendencia, 
mely állandóan bővíti a gyűjtési területet és a kezdetben a parafilatélia hatás
körébe tartozó bélyegeket és zárjegyeket beemeli az okmánybélyegek közé.

De ki határozza meg és milyen feltételekkel az okmánybélyegek közé 
való tartozást?

A tárgyak, dolgok besorolása „osztályozása mindig közmegegyezéssel 
elfogadott szabályok és módok szerint történik. Mivel az okmánybélyeg- 
gyűjtés a Tikióban 1991-ben megtartott F.I.P.kongresszuson önálló osztály
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besorolást nyert, ezen osztály feladata lett a szabályok kidolgozása, mi tartozik 
az okmánybélyeggyűjtés hatáskörébe. Az elkészült szabályzatot a F.I.P. 
61 .kongresszusán hagyták jóvá, és 1995 .január. 1 -vei lépett hatályba.

A F.I.P kiállításokon bemutatott okmánybélyegek értékelésének külön 
szabályzata (SREV= Special Regulations fór the Evaluation o f Revenue 
Exhibits at F.I.P. Exhibitions) 3.1 pontja tételesen felsorolja, mi tartozik az 
okmánybélyeg fogalma alá. A szabályzatot Voloncs Gábor fordításában az 
Okmánybélyeg 1991/4.számában közzétételt nyert. A MABÉOSZ 1995-ben 
könyvalakban is kiadta a F.I.P. általános és különleges rendelkezéseit.

Következő számunkbanfolytatjuk a cikk további részének közlését - szerk

Tisztelt Olvasó!

Engedtessék meg nekem - mint “szerkesztőnek” -, hogy egy-két gondo
latot papírra vetve megosszam Önökkel gondolataimat.

Nagyon sokan olvassák Újságunkat, még azok is, akik nem tagjai Szak
osztályunknak. Ebből adódik, hogy Újságunknak megfelelő szakmai tarta
lommal kell rendelkeznie, hiszen egyfajta vélemény formáló hatása van az ol
vasó szemében egy újságnak. Akik most - jó értelemben értendő - kívül
állóként olvassák lapunkat, kell hogy érezzék, hogy szakosztályunkon belül 
komoly filatéliai munka/élet folyik és ennek hatására esetleg kedvet érez- 
zenek, hogy megkeressenek minket és Szakosztályunkba belépjenek.

Ennek elérésének egyik útja; hogy tartalmas és színes, vagyis sokféle 
cikkekkel jelenünk meg. Ehhez viszont a szakosztályi tagság teljes segítségére 
is szükség van. Mindenki írja le gondolatát, írjon egy-egy felfedezéséről, még 
akkor is, ha ez nem világritkaságról szól. Gyakran kritizálnak minket/engem, 
hogy milyen cikkeket írunk! Bocsánat, a cikkeket nem a szerkesztő írja - én 
csak beszerkesztem, begépelem és szenvedek a képek minél jobbá tételével -, 
hanem a TAGSÁG.

Úgy a nagyvilágban, mint Szakosztályunkban is lehetnek problémák, 
véleménykülönbségek. Ez nem baj, de jó és kitartó munkával a végcélt - 
vagyis egy nagyon jól működő Szakosztályt és a tagjainak egy kellemes 
környezetet kialakítani -szem előtt tartva, igenis érdemes dolgozni és cikkeket 
írni szaklapunkba.

Gidófalvy Péter-szerkesztő

Újságunk további színvonalas tartalmi megjelenéséhez további
cikkeket, ötleteket várunk.

Célunk, hogy az „Okmánybélyeg” című szakosztályi lap valóban 
tartalmas, szakmailag magas színvonalú Szakosztályi lap legyen.
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CSERENAP
Tisztelt szakosztályi gyűjtőtársak!

2007.november.lfr-én, szombaton, 9-órai kezdettel közös cserenapot 
rendezünk, amelyre várjuk az OKMÁNY- ÉS ILLETÉKBÉLYEGGYŰJTÖ 
SZAKOSZTÁLY, A DÍJJEGYES SZAKOSZTÁLY ÉS A RAGJEGYES 

SZAKOSZTÁLY tagjainak megjelenését.

A korábbi hasonló közös cserenapok kiváló alkalmat teremtettek a cseré
re, gyűjteménygyarapításra, beszélgetésre, eszmecserére, kapcsolatteremtés
re. Érdemes ismét kihasználni az alkalmat. Bár minden hónap utolsó csütör
tökjén szakosztályi összejövetelt tartunk a székház I. emeleti külön helyiségé
ben, azok a vidéki gyűjtőtársak, akik nem tudnak hétköznap felutazni a hó végi 
összejöveteli napra, ezen a közös szombati cserenapon megtehetik ezt. Arra is 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a közös cserenapok kiváló alkalmak 
arra is, hogy a gyűjtőtársak magukkal hozzák csupán bemutatási célból gyűjte
ményeik egy-egy érdekes részletét. így például az első MÁV-bélyeges figye
lemfelkeltő cikk után több ilyen anyagot is megtekinthettek a szerencsés ér
deklődők. Kár ilyen lehetőségeket kihagyni, hiszen bizonyos anyagok sosem 
kerülnek hivatalos kiállításra, de joggal tarthatnak igényt érdeklődésre. Ez 
annak a korábbi hagyománynak is módosított továbbvitele lehet, amikor tag
társaink anyagaikat bemutatták például a székház könyvtárában. Bár csak a 
fentebb leírt három szakosztály került megnevezésre, bárki szabadon magával 
hozhat felesleges bélyeges anyagot is, perfines anyagot is, levélzárós anyagot 
is, akár postatörténeti anyagot is. Legyenek ezek a közös cserenapok igazi 
börzenapok is egyben.

A hó végi szakosztályi összejöveteli napokon kívül ezek a közös csere
napok is jó alkalmak arra, hogy az elmaradók rendezzék hátralékukat is, már 
ami az OKMÁNYBÉLYEG színes borítójának árát illeti. Bárki új jelentkező 
tagot is magával hozhat. Sőt! Mint ahogyan azt egy felszólaló küldött az idei 
MABÉOSZ Küldöttértekezleten mondta: "Mindenki hozzon magával egy 
unokát!" Én ehhez csak azt tenném hozzá, hogy az "unoka" helyettesíthető 
testvérrel, sógorral, gyermekkel, szomszéddal, munkatárssal.

Rill Attila

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az elmúlt év során jelentős támogatást kapott Szakosztályunk: 

Dalmadi Sándor gyüjtőtárstól 4100,- Ft-ot, Földházi Sándor gyűjtőtárstól 
4000,- Ft támogatást kaptunk. Ezen kívül többen kerekítve fizették a színes 
borítók árát, és így többször 100-100,- Ft támogatással is gazdagodtunk. A 
Szakosztály teljes tagságának nevében köszönetét mond az adakozóknak 

önzetlen támogatásukért a Szakosztály vezetősége.
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BIZONYOS TÍPUSÚ KORAI ANGOL 
ILLETÉKBÉLYEGEK JELLEGZETESSÉGE

Az alábbiakban bizonyos típusú angol okiratokon előforduló bizonyos 
típusú angol illetékbélyegek jellegzetességeiről fogok a teljesség igénye nél
kül információkat adni. Nem volt lehetőségem nagyszámú eredeti és teljesen 
ép, az adott témához tartozó angol okiratokat tanulmányozni. Ha rendelkeznék 
is ilyenekkel, akkor is problémákat okozna a régi írott angol nyelv megértése, a 
kézírások elolvasása, arról nem beszélve, hogy még jogásznak is kellene len
nem, és ismernem kellene az angol jogi szakzsargont.

Angliában és az angol gyarmatokon használt, REVENUE gyűjtőnévvel 
nevezhető „illetékbélyegeket” igen sokféle célokból alkalmazták és megjele
nési formájuk szerint igen sokféle megkülönböztethető fajtájuk van. Ezek 
nemcsak a ráírt szövegekben különböznek, nemcsak az ábrákban (címer 
és/vagy a mindenkori angol uralkodó arcképe), hanem megjelenési, kelet
kezési és felhasználási formájukban is. Az egyik jellegzetes megjelenési típust 
a dombomyomású „illetékbélyegek” (minden részletesebb magyarázat és 
kiegészítés nélkül az egyszerűség kedvéért írásomban most ezt az általánosnak 
mondható kifejezést fogom használni) jelentik. Természetesen ezeknek is igen 
sokféle célból történő kiadása van. Az általam kiragadott példaként bemutatott 
illetékbélyegeket jogi iratokon, végrendeleteken, hagyatéki végzéseken, bir
tok átruházási iratokon stb. Használták.

A dombomyomású illetékbélyegek kezdetben színtelenek voltak. Ilye
neket nagyon nehéz másolatban bemutatni. Később kék és narancsvörös szí
nűek voltak. A kék színűek között is vannak alapvető különbségek. Kék színű 
illetékbélyegnek számít a kék (sötétkék) papírra nyomott színtelen illeték
benyomás is, ha a kivágott kétszínű objektumot iratra ragasztották. Be fogok 
mutatni ilyen, sötétkék színű papírra nyomtatott illetékbélyegeket is, de ezek 
előoldala szintén nem fog jól érvényesülni a másolatokon.

Mind a színtelen, mind a kék, mind a narancsvörös színű, angol biro
dalmi címert ábrázoló illetékbélyegek lényegében négyféle módon kerül
hettek az iratokra:

1. konkrétan az iratra nyomták őket, mint a szignettákat,
2* az iratra először kék színű vagy fehér színű papírdarabkákat 

ragasztottak, majd azokra nyomták az illetékbélyegeket,
3* papírra nyomtatták őket, majd kivágva azokat, mint „vágott” 

bélyegek kerültek az iratra,
4. ívben papírra nyomtatták őket, és vágva vagy fogazassál elvá

lasztva ragasztották azokat az iratokra.
A négyféle módszert időrendileg nem lehet élesen elválasztani egy

mástól, mert évtizedeken keresztül egymás mellett éltek. A 3. pont alatt ismer
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tetett módozat nem bizonyított. A látszat ugyan ez sok esetben. Az ilyen ese
tekben az iratról leválasztott illetékbélyegek vágott illetékbélyegeknek tűn
nek. Viszont sikerült egy olyan példányhoz is hozzájutni, amit be is mutatok 
majd, ami azt bizonyítja, hogy a 2, pontban leírt módszer tekinthető általáno
sabbnak vagy szabályosnak, de ennek eldöntése további hosszadalmas irodal- 
mazási munkát kíván.

Ezeknél az illetékbélyegeknél igen sokféle címlet fordul elő. Sokkal 
több, mint bármely, az angol területeken előforduló fogazott illetékbélyeg so
rozat esetében. A rányomtatott névérték ONE PENNY-től 100 POUND-ig 
terjedhet.

Ezen típusú illetékbélyegek legérdekesebb területe az, amikor az újra- 
felhasználhatóságot egy speciális módszer segítségével igyekeztek meggá
tolni. Ez az ezüstfóliás illetékbenyomás. Ennek is kétféle változata van. 4-5 
mm átmérőjű (a méret kis mértékben változó) vékony ezüstcsíkból kivágnak 
egy 1,5-2 cm-es darabot (az igazi hosszat problematikus lemérni a fólia és az 
azt takaró bélyeg megsértése nélkül), majd átfüzik az iraton úgy, hogy felülről 
nézve 4-6 mm-nyi hosszúságban látható legyen, majd az irat túloldalán a túl
nyúló fóliadarabokat behajtják közép felé. Ezután a látszó fóliadarabot cent
rális helyként tekintve az iratra préselik a dombomyomásű illetékbélyeget.

Persze adott esetekben több illetékbélyeg is kerülhet ugyanarra az iratra 
és ilyenkor megfelelő módon több ezüst fóliacsík kerül az iratra. Ezután a túl- 
olalon összehajtottan levő ezüst fóliadarabokat leragasztják egy speciális zá
róbélyeggel is. Az előbb említett kétféle változat azt jelenti, hogy az ezüstfólia 
lehet csak magán az iraton, vagy az előzőleg már az iratra ragasztott, fehér 
vagy kék színű papírdarabon is keresztülmegy, és ezzel mintegy kiegészítő 
felerősítő eszközként is tekinthető. A hátoldali fóliadarabokat letakaró záró
bélyegekből is többféle változat ismert.

Az összes címletet (minden címlet más díszítésű) illetve adott címleten 
belül az időközben eszközölt ábraváltoztatásokat nincs mód itt és most bemu
tatni. Erre itt hely sincs, de nem is rendelkezek még minden típussal. Az ábrák 
bemutatásával elsősorban a hátsó záróbélyegre igyekeztem koncentrálni. 
Mindegyik objektumhoz két ábra tartozik: az „a” az irati előoldalt, a „b” azt a 
hátoldalt mutatja be, ahol a speciális záróbélyeg található.

la-ábra.: névérték: ONE POUND F1VE SHILLINGS, sötétkék színű 
papírra nyomtatva. A bélyegábra bal alsó sarkában egy „D” betű található. A 
bélyegzés: LONDON 1839. május. 18.

lb-ábra.: A túloldali záróbélyeget mutatja: fehér papíron 3 vonalból 
álló díszítő betűk láthatóak és felette a korona. A koronán balra és jobbra 5-5 
gyöngy van. A korona talprésze 3-as vonalú, A záróbélyegen még az alábbi 
számok és jel található? „13” „9” „4” „G” JR*\ A záróbélyeg nem fogazott, 

2a-ábra.: névérték: ONE POUND FIVE SHILLINGS, sötétkék színű
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1a-ábra 1b-ábra
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2a-ábra 2a-ábra

papírra nyomtatva. Itt a bélyegábra bal alsó sarkában „F” betű található. A 
bélyegzés: LONDON 1849. december. 29.

2b-ábra.: A záróbélyegen fehér papírra nyomtatva ugyanolyan díszítő 
betűk találhatók, mint az lb ábrán, csupán halványabb összhatással 
nyomtatva. A koronán balra és jobbra már 8-8 gyöngy van. A korona talpa 
szélesebb abroncsú. Rányomtatott adatok: „87” „V” „R”. A záróbélyeg nem 
fogazott.
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3a-ábra 3b-ábra
3a-ábra.: névérték: TWO SHILLINGS SIX PENCE, sötétkék színű pa

pírra nyomtatva. A bélyegábra bal alsó sarkában „F” betű található. A bélyeg
zés: BOLTON 1852. február. 18.

3b-ábra.: hasonló korona és díszítő írásjel, mint a 2b ábrán bemutatot
tnál, de itt a koronán balra és jobbra már 9-9 gyöngy van elhelyezve. Rányom
tatott jelek: „21 ” „7” „V” „R”. A záróbélyeg nem fogazott.

Az lb., 2b. és a 3b. ábrákon bemutatott, fehér színű papírra nyomtatott 
záróbélyegeket a rányomtatott, fekete színű vezetővonalak mentén kellett el- 
vágni. Ilyen vágási vonalak jellemzőek több O-Német állam korai kiadására.

4a-ábra.: névérték: FIFTEEN SHILLINGS, sötétkék színű papírra 
nyomtatva. A bélyegábra bal alsó sarkában „F” betű található. A bélyegzés: 
CHELTENHAM 1866július 25.

4b-ábra.: A hátoldali záróbélyeg jellege teljesen megváltozott. Sötét 
alapon finom csipkeszerű háttérdíszítés lálható. A díszítő Írásjelek is megvál
toztak. A koronán balra és jobbra már 11 gyöngy van. Ráírt jelek: „A” „F”.
A záróbélyeg nem fogazott.

5a-ábra.: névérték: SEVEN SHILLINGS and SIX PENCE, fehér 
papíron, narancs színben nyomtatva. A narancs színű illetékbélyegeknél a 
keletkeztetési dátum a bélyegképben levő dátumkörökben van elhelyezve. Itt 
balra 20, jobbra 7 és középen 83. Ez azt jelenti, hogy 1883 július 20.

5b-ábra.: A hátsó záróbélyeg ugyanolyan, mint a 4b Ábrán látható azzal 
a különbséggel, hogy „L” és „F” betűk vannak rányomtatva. A záróbélyeg 
nem fogazott
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6a-ábra.: Itt négy, különböző címletű illetékbélyeget nyomtak egymás 
mellé. A névértékek balról jobbra: ONE POUND („K”), TEN SHILLINGS 
(„R”), TWO SHILLINGS & SIX PENCE („W” és jobbra rozetta), SIX 
PENCE („F” „F”). A névértékek utáni zárójelekbe a bélyegképen látható 
betűket tüntettem fel. Mind a négy illetékbélyegen ugyanaz a dátum szerepel a 
dátumkörökben: 1897 május 17.

6b-ábra.: Itt a négy illetékbélyegnek megfelelően négy darab nem foga
zott záróbélyeg található. A záróbélyegek hasonlóak az 5b ábrán bemutatott
hoz, de a csipkeszerű háttér kissé más típusú. Viszont megváltozott a korona 
alakja és nincsenek betűk a bélyegre nyomtatva.

one thousanÜ

HENRY TOWNER of Eastbourne i:

6a-áb ra

6b -áb ra otliers of equal value whole and uninjured AND ALSÓ shall and will ] 
Surreyors Servants and Agents during the said térin at all convenient tim 
view the same and the Btate and condition thereof and of all or any defe< 
there found to give or leave notice in writing at or npon the said prernis 
eachof the Iast seven years of the said term to take an accoúnt of the Ti 
ALSÓ will within three calendar months next after any such notice aa

7a-ábra.: névérték: háromszor SIX PENCE („F” „F”). A dátum
körökben levő adat: 1899. május. 25. Mint az ábrán látható, ajobboldali címlet 
lelóg az iratra. Ezt tekintem annak bizonyítékául, hogy először egy üres és 
megfelelő méretre vágott papírt ragasztanak az iratra, majd a kettőt átfűzik az 
ezüst fóliával és utolsó lépésként történik az illetékrányomás. A harmadik 
címletnél valami figyelmetlenség történhetett és így kerülhetett az iratra át
fedő módon az illetékbélyeg. Itt kell megjegyeznem azt, hogy ezek az ügy
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védi-jogi iratok vastag, pergamentszerü papírból készültek kifejezetten arra a 
célra, hogy sok „strapát” kibírjanak. Még ollóval is nehéz az ilyen papírokat el
vágni. Emiatt a dombornyomású illetékbélyeget igen nehéz a papír túloldalán 
felismerni. A első lépésben ráragasztott papír ugyan szintén elég vastag, de 
mindenképpen puhább, mint az iratpapír. így ebbe a papírba az illetékbélyeg 
ábra gyönyörűen benyomódik.

7b-ábra.: A hátoldalon megfelelő módon 3 db nem fogazott záróbélyeg 
található. Ezek típusa megegyezik a 6b ábrán bemutatottakkal.

8a-ábra.:névérték: kétszer SEVEN SHILLING AND SIX PENCE. A 
benyomott dátum: 1906. február. 20. A bélyegképen balra felül „D” betű lát
ható. Itt már nem alkalmaztak előre ráragasztott papírdarabot, hanem az ille
tékbélyegeket közvetlenül az iratra nyomták. A századforduló után már csak 
közvetlenül az iratokra nyomtattak

8b-ábra.: Ez esetben két záróbélyeg található az iraton. Ezek már 
fogazott bélyegek. Halványszürke nyomat. A díszített betűk más típusúak,
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mint a 7b ábrán be
mutatott bélyegen lát
hatók. Ilyen típusú zá
róbélyeget illetve en
nek megfelelően ezüst
fóliás lezárást 1908. 
április. 3-áról ismerek 
még. A pontos hasz
nálati idő, illetve ezen 
megoldás megszünte
tési ideje nem ismert 
számomra még.

Az itt bemutatott 
példák csupán ízelítőt 
adnak az angol ille
tékbélyegek számta
lan fajtájából, kivetési 

céljából és felhasz-nálási típusából. Bizonyos illetékkiszabási fajták esetében 
a korai időszakban ilyen rányomott, dombomyomású illetékbélyegeket 
alkalmaztak, később fogazott bélyegeket és/vagy teljesen más típusú ábrákat 
(uralkodó arcképe). Bizonyos illetékek területén ezek a narancsszínű illeték
benyomások még a 70-es években is megszokottak voltak. Nem véletlen az, 
hogy nagyon nehéz párhuzamot vonni az angol területek és az osztrák- és/vagy 
magyar területek illetékbélyegeinek besorolását illetően.

Valamit még el kell mondanom. Ezt viszont már vita illetve polémia. 
Gyakran hallani és sok helyen lehetett olvasni azt a nézetet, miszerint a világ 
első felragasztható illetékbélyegeit az Osztrák Birodalom adta ki. A postai 
díjjegyes levelezőlapok világelsősége tényleg a Osztrák Birodalom célszerű 
előrelátását és gyors reagálóképességét dicséri. De ezen írásomban ismertetett 
darabok korai dátumai (1839, 1849) azt bizonyítják, hogy ez tévedés. Akár a 
különálló, az iratokra ráragasztott papírdarabkákon levő illetékbenyomást 
tekintem „ráragasztható illetékbélyegnek”, akár a hátoldali záróbélyeget, úgy 
a Brit Birodalom mindenképpen elnyerte az elsőséget az osztrákok elől. 
Hiszen a hátoldali záróbélyegek szerves tartozékai az adott időben keletkező 
angol illetékbélyegeknek, valamint teljesen egyértelműen iratra ragasztandó 
bélyegekről van szó. Tehát ezek is fiskális bélyegek. Ezek is felragasztható 
bélyegek. Csupán eddig kevesen ismerték ezeket, kevesen láttak ilyeneket. 
Remélem, hogy ezen írásom megjelenése és egyesek általi elolvasása után 
valamilyen mértékben terjedni fog az, hogy eddig téves nézetek terjedtek a 
volt Monarchia országain belül a felragasztható fiskális bélyegek elsősége 
tekintetében.

Dr. RillAttila
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Először is gratulálni szeretnék az Okmánybélyeggyűjtő Szakosztály 
színvonalas lapjához, amelyet egyik barátomtól kapom meg átolvasásra már 
évek óta. Kisnyugdíjas lévén már régóta nem vagyok tagja az itteni bélyeg- 
gyűjtő körnek, de a gyűjtőszenvedélyem ma is töretlen, így nagy élvezettel ol
vasom újságjuk cikkeit. Különösen tetszettek az utóbbi időben a MÁV bélye
gekkel foglalkozó értekezések.

Mellékelten küldök egy szép fényképes igazolványt 1942-ből, amelyet a 
Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt. bocsátott ki. Ennek hátoldalán felra
gasztva található egy zöld papírra, zöld hálós alnyomattal, illetve kettős füg
gőleges csíkkal, a szövegrész feketével nyomott fogazott bélyeg, lila bélyeg
zővel kezelve.. Az igazolvány előoldali feliratában az szerepel, hogy:

Érvényes 1942. évben ......... a trolleybuszok, valamint a BHÉV-nek a
székesfőváros határán belül közlekedő vonalaira - .....  2. kocsiosztályú
személyzeti jegy váltására."

A hátoldali bélyegen pedig: B.H.É. V. 1942. Ezen igazolvány tulajdono
sa a Hév. vonalain személyzeti jegyet válthat. " azonos értelmű szöveget 
találni.

Talán tudna valaki válaszolni arra, hogy mi célból került ez a bélyeg az 
igazolványra és milyen bélyeg ez?

Tóth Lajos
Rákoscsaba
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KÖZÖS SZAKOSZTÁLYI CSERENAP 
NOVEMBER 17-ÉN 

Ennek ürügyén szakosztályi elnöki „CHAT

Ismét beszámolhatok egy igen jól sikerült közös szakosztályi csere
napról. Úgy tűnik, hogy az illetékbélyegesek, a díjjegyesek és a ragjegyesek 
igen jól megvannak egymás mellett már csak az átfedő gyűjtési területek miatt 
is. Az illetékbélyegek területén számtalan célú, típusú díjjegyes van, futott 
díjjegyeseken ragjegyek (nem csak az ajánlási ragjegyek a „ragjegyek”) is le
hetnek. Szóval gyűjtői oldalról nem képzelhető el antagonisztikus ellent
mondás. Ebbe a körbe tulajdonképpen a postatörténetisek is beleférnének és a 
perfinesek is. Még a levélzárók is megjelentek, de ezeket mindenképpen 
„rokon” területnek kell tekinteni az illetékbélyegek mellett, legalábbis a „csak 
postabélyegeket gyűjtők” jó részének ellenérzéseivel szemben. Az is igaz, 
hogy a csak magyar újdonságokat gyűjtők kakukktojások lettek volna, de a 
csak külföldi bélyegeket gyűjtők is, nem beszélve a tematikus gyűjtőkről. De 
mindent nem lehet összeboronálni.

A cserenap céljára megkaptuk a székház egyik III. emeleti termét. Ez op
timálisnak tűnt: túlzott zsúfoltság sem volt, pangás sem volt. Utóbbi legfeljebb 
9 óra előtt és 15 óra után. 10 óra körül azért szinte megtelt a terem, és a végéből 
igencsak intenzív zsibongást lehett látni és hangzavart hallani. Nem győzöm 
újra propagálni azt, hogy az ilyen cserenapok (is) teremtenek jó alkalmat arra, 
hogy a gyűjtök értékesíthessék feleslegeiket és fejleszthessék gyűjteménye
iket. Mások helyett nem tudok konkrét élménybeszámolókat írni arról, hogy ki 
talált „gyémánt félkrajcárt”.

Voltak olyanok is, akik magukkal hoztak bemutatási célból gyűjtemény
részleteket féltett kincseikből. Ugyanakkor ennek a találkozónak legjelentő
sebb eseménye az volt, hogy egyik szakosztályi társunk egy igen jelentős ille
tékbélyeges anyagot hozott magával bemutatás, figyelemfelkeltés, érdeklő
désfokozás és megtekintés céljából, de a szándék olyan jól sikerült, hogy 
egyes gyűjtőtarsaink az extázis határáig jutottak. Sokak számára korábban 
sosem látott anyagokat lehetett „emberközelről” megtekinteni. Sajnálhatja az, 
aki nem akart vagy nem tudott eljönni és részt venni ezen a cserenapon.

Ebben az anyagban elsősorban a Trianon után elcsatolt területek városi 
illetékbélyegeit lehetett megcsodálni, mégpedig az elcsatolás utáni idők is rep
rezentálva voltak, de volt a mai Magyarországhoz tartozó városi illetékbé
lyeges anyag is. Ezen gyűjteményrészek egy elhunyt, neves hazai gyűjtő ha
gyatékából származtak. Sokan egyszerűen érthetetlenül szemléltük a lapokat 
és találgattuk, hogy hogyan lehetett ezt a mennyiséget és minőséget össze
gyűjteni. És ez nemcsak pénz kérdése. 100 miliő forinttal a táskámban jár
hatnám a hazai kereskedőket, a hazai börzéket, hetente a szövetség emeleteit
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csütörtökönként, akkor sem lehetne ennek még huszadát sem összeszedni, 
mert nincs megfelelő kínálat. A „legfanatikusabbak” még 15 óra körül is a fila- 
téliáról beszélgettek.

10-11 óra körül a MABÉOSZ elnöke is megtisztelt minket egy rövid 
látogatás erejéig.

Ünnepi pillanatoknak is tanúi lehettünk, amikor megbízás alapján Gidó- 
falvy Péter gyűjtőtársunk két gyűjtőtársunknak is átnyújtotta a Szlovák Tudo
mányos Filatéliai Társaság kitüntető oklevelét és a mellékelt ajándékbélye
gekkel teli berakót. Őket nagy tapssal ünnepeltük.

Én magammal vittem az OKMÁNYBÉLYEG feleslegben maradt összes 
lapszámát, de ez esetben nem sikerült semmit sem eladnom és ezzel a szak
osztályi kasszát gyarapítanom. Mint minden szakosztályi periodika, az OK
MÁNYBÉLYEG 1-1 száma is eljut a társszakosztályok vezetőihez a MA
BÉOSZ titkárságán keresztül. így én ezen beszámolón keresztül kérem fel a 
társszakosztályok vezetőit, hogy legközelebbi saját szakosztályi közgyű
lésükön hirdessék meg azt a lehetőséget, hogy korlátozott mennyiségben, de 
megvásárolható az Okmány- és Illetékbélyeg Szakosztály OKMANYBÉ- 
LYEG nevű periodikájának sok száma. A fekete-fehér példányok ára 200,- Ft, 
a színes borítójú példányok ára 400,- Ft. Ameddig a készlet tart. A bevétel a 
szakosztályi kasszát gyarapítja, amiből a periodikára is költünk. De ha már a 
társszakosztályok vezetőit megszólítottam, akkor azt is kémem kell tőlük, 
hogy hjanak rövid ismertetőt szakosztályi tagságuk számára a társszak
osztályok kiadványairól, hiszen a „köteles” példányok nem nagyon jutnak el a 
„tömegekéhez. A BELYEGvilág nem ad, vagy ha igen, csak marginálisan ad 
néha (ritkán) tudósítást a szakosztályi kiadványokról. A LAPSZEMLE rovat 
mellé évente 3-4 alkalommal beleférne egy SZAKOSZTÁLYI LAPSZEMLE 
is. Hamar hazai filatelista kiadványok tendenciózusan meg sincsenek említve 
a BELYEGvilág lapjain, legalább a szakosztályi kiadványokról készülhetne 
összefoglaló ismertető.

A közös cserenap is kiváló alkalom volt illetve lett volna több szakosz
tályi tagunk adósságának törlesztésére. Többen már a 2008-as évre is kifizet
ték a színes borítót. A nemfizetők részére a jövőben kénytelenek leszünk fe
kete/fehér borítós lapszámot küldeni, hiszen az automatikusan jár a szakosz
tályi tagságért cserébe, aminek előfeltétele a MABÉOSZ tagság. Legutóbbi 
lapszámunk esetében nem vettük igénybe a MABÉOSZ elnökségének azt a 
nagyvonalú ajánlatát, hogy a kiemelt tagsági díjat fizető tagoknak a 
BELYEGvilág-al együtt kiküldik a szakosztályi periodikát is, ami két ok mi
att történt. Egyrészt amint elkészült a lapszám, a szakosztály vezetősége abban 
volt érdekelt, hogy az minél hamarabb eljusson a tagokhoz. A BELYEGvilág 
lapzártájához való alkalmazkodás már a nem folyamatosan érkező cikkek és 
olvasói levelek miatt sem egyszerű. De a lapkapcsolás bizonyosan komoly 
időkéséssel is járt volna. Másrészt így a megtakarított postaköltségekkel, ha
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kis mértékben is, de hozzá tudtunk járulni ez alkalommal is a MABÉOSZ 
elnöksége által vezetett szövetség komoly anyagi gondjainak enyhítéséhez*

Itt és most ismét felhívom tisztelt gyűjtőtársaim figyelmét arra, hogy 
minden hónap utolsó csütörtökjén (ez lehet a 4. de lehet az 5. is) szakosztályi 
szabad összejöveteli napot tartunk a székház első emeleti különtermében. A 
nyári szünet és az augusztusi székházbezárás valamint a Sindelfingen-i börze 
miatt az utóbbi összejöveteli alkalmak nem voltak sem tűi látogatottak, sem tűi 
sikeresek. De korábban igen jól sikerültek is voltak. Éljünk a lehetőséggel! 
Gond annyi van, hogy én személy szerint 15 óra előtt nem tudok a helyszínen 
lenni, legalábbis addig, amíg még főállásban dolgozok. Ugyanakkor volt arra 
is példa, hogy a „felcsigázott” érdeklődés miatt este 18 órakor szinte erő
szakkal kellett minket kitessékelni a teremből. Ha szakosztályi titkárunk néha 
nem tud 14 óra körül jelen lenni és a terem kulcsát elkérni, akkor bármelyik 
szakosztályi tagunk, aki éppen jelen van és részt venne a szakosztályi össze
jövetelen, kéije el a kulcsot a portáról, hivatkozva a meghirdetett és bejelentett 
szakosztályi összejövetelre. Ugyanakkor oda mások is bemennek és ezek néha 
a kulcsot is elviszik, már akiknek ebben a teremben van elhelyezve bérelt szek
rényük. Ezeket csak informálás céljából írom le.

Mikor ezeket a sorokat olvassák, már ismét elkészült egy lapszám. Mégis 
mindenkit buzdítanék arra - már csak azokat, akik tudnak írni és olvasni - 
hogy ÍRJANAK! Nem kell ettől megrettenni. Nem mindenkitől várható el 
komoly és részletes, adatokkal teletömött cikk. Lehet írni olvasói leveleket. 
Lehet röviden tudósítani egy-egy érdekességről, egy felfedezésről. Lehet ké
peket küldeni érdekesen „illetékbélyegezett” iratokról, de olyan bélyegekről 
is, amelyek valamiben eltérnek az átlagostól. Lehet beszámolókat írni akár 
külföldi kiállításokról, árverésekről, akár bármilyen külföldi filatéliai szak
lapban olvasottakról. Lehet egyéni hirdetéseket feladni: „keresek”, „kínálok”, 
„csere” stb. Miután ezeket a hirdetéseket a szakosztályi tagok a szakosztályi 
periodikában ingyen adhatják fel, még BFA-t és munkavállalói járulékot sem 
kell fizetniük utána.

Gyűjtőtársaim! Jelentős aktivitás tapasztalható a hazai bélyegárverések 
illetékbélyeges szakaszaiban. Érdemes lett volna másoknak is megtekinteni a 
MABÉOSZ székházban rendezett Hodobay árverés illetékbélyeges tételeire 
jelentkező élénk licitet és a résztvevők sorát. Ugyancsak meglepetést okozott 
számomra a legutóbbi EUROFILA árverésen mutatkozó élénk licitálás az 
illetékbélyegek témakörben. Az illetékbélyeges tételek túlnyomó része elkelt, 
vagy írásban leadott licitek alapján, vagy a teremben történő leütés alapján. 
Több tétel a kikiáltási ár sokszorosára is felment Egy illetékbélyeges tételre 
előzetesen írásbeli ajánlatot adtam, jelentősen túllépvén a kikiáltási árat. 
Mivel jelen tudtam lenni az árverésen, gondoltam, hogy más jelentkezők 
esetén feljebb is mehetek a licitárral. Végül minden korábbi elképzelésemet 
felülmúló áron ütötték le a tételt, természetesen egy szerencsés másik gyűjtő
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számára. Azt ajánlhatnám gyűjtőtársaimnak, hogy kövessék figyelemmel a 
hazai bélyegárveréseket, mert a hazai bélyegpiac jelentős mértékben eltoló
dott a székház illetve aköri Összejövetéli helyiségek területéről az árverező há
zakhoz, Aki ezt nem veszi tudomásul, aki ezt elhallgatja, az minimálisan 
strucc, de mondhatnám azt is, hogy szelektíven hűje {, j ”-vel, nehogy bárki is 
megsértődjön). Az is igaz, hogy az árverező házak tekintetében a nem buda
pestiek hátrányban vannak. Egyrészt bárki feliratkozhat a levelező listára és 
rendszerességgel megkaphatja az árverési katalógusokat. Akiknek van inter
nethozzáférési lehetősége, azoknak félig nyert ügyük van, hiszen ott sok tétel 
megtekinthető.

Teijedőben van az eBay-s vásárlási lehetőség is. Sokan lelkes hívei ennek 
az új gyűjteménygyarapítási módnak. Nekem még nincsenek tapasztalataim e 
területen. Azt is mondhatnám, hogy aki rendszeres internetes vásárló, az írjon 
beszámolót és „használati utasítást” azon szakosztályi gyűjtőtársaink számára, 
akiknek lenne erre lehetőségük, de még nem próbálkoztak vele.

Végezetül propagálnom kellene (nem érdekből) a bélyegbörzéket. Egyre 
több hazai bélyegbörzét szerveznek Hegyeshalomtól Záhonyig. De számtalan 
külföldi bélyegbörze van, ahol az lehetne a mottó, hogy „aki keres és kellő 
türelme van, az talál”. Talán illetékbélyegeket kevéssé - sajnos - , legalábbis a 
német területeken. 2008-ra kiváló börzealkalmat teremt a közeli WIPA kiál
lítás. A legutóbbi WIPA-n rengeteg bélyegkereskedő is megjelent, így a kiállí
tás megtekintése mellett, előtt, után kiváló kutatómunkát lehet végezni, térdig 
gázolva a filatéliai anyagokban. Bécs még gyalog sincs olyan nagyon messze.

Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem szakosztályunk 
támogatóinak szívélyes segítségét. Közös cserenapunkon 10.000,- Ft támo
gatást kaptunk ifj. Kovács László gyűjtőtársunktól, valamint 460,- Ft támo
gatást Szabó Sándor gyűjtőtársunktól. A szakosztály minden tagja nevében 
köszönetét mondok nekik segítségükért.

Mindenkinek további sikeres illetékbélyeges gyűjtést kívánok a 2008-as 
évben is. Kedvet, erőt és egészséget arra, hogy minél többen vegyünk részt az 
első negyedévben tervezett közgyűlésünkön, valamint a csütörtöki szakosz
tályi találkozásainkon. Dr. RillAttila

Szakosztályi elnök

Korom miatt okmánybélyeg gyűjteményemet sajnos fel kell 
számolnom. Erről azért annyit illik közölnöm, hogy gyűjteményem 
gerincét Floderer István és Köbli József, nagymultú elődeimnek

köszönhetem.
Ezek a korábban „színétévesztett" bélyegek, új katalógusunkban már 

szépek, mutatósak, mint egy operettgála!
Burján Andor

2040 Budaörs Aradi u.62 tel: 23/415-384
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Számlailleték bélyeg provizóriumok: 
felezett okmánybélyegek

Riskó Sándor győri bomagykereskedő most bemutatott számláit már 
régóta meg akartam írni, de mivel nem igazán találtam hozzá megfelelő iro
dalmat, ez a szándék egyre csak halasztódott, egészen addig, míg végre meg
jelent a Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon cí
mű kézikönyv* A könyv bemutatása és méltatása nem az én feladatom, csak 
annyit szeretnék elmondani, hogy majdnem a kezdetektől figyelemmel kísér
tem a munkálatokat, és nagy örömmel és várakozással vettem kézbe a köny
vet. El kell mondanom, hogy várakozásaimban nem csalódtam, és első átné
zésre csak jókat tudok erről az igen jelentős és nagy munkáról elmondani.

Visszatérvén Riskó Sándor bomagykereskedő úr számláihoz, meglepve 
láthatjuk, hogy azokon nem a Pénzügyminiszter 1943-as, „A számla
illetékekkel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról” című rendeletével 
bevezetett számlailleték bélyegek láthatók, hanem felezett okmánybélyegek!

Természetesen a kitűnő műben, a 130. oldalon meglelhető a magyarázat 
az 1943.aug.17. Előfutárok: felezett okmánybélyegek címszó alatt. Mint más
hol olvasható, a rendelet szerint ezeket a bélyegeket úgy kellett felhasználni, 
hogy „ a megfelelő okirati illetékbélyeget az értékét jelző szám közepénfelső és 
alsó részre kell kettévágni Esetünkben a bélyegek nem így, hanem középen 
felezve, az alsó értékszámos részükkel használták fel, mely nem felel meg a 
rendeleti előírásnak, mivel „ a felső részt a kibocsátandó eredeti, vevőhöz ke
rülő példányára kell ragasztani (számlaértéknek megfelelő címlettel) és azt 
cégbélyegzéssel vagy átlyukasztással érvényteleníteni kell Az alsó részt a 
számlakibocsátó tő\ másolati vagy könyvelési példányára kell ragasztani a 
már említett érvénytelenítéssel” A számlákon az érvénytelenítés sem felel 
meg a rendeleti előírásnak, mivel az érvénytelenítés nem cégbélyegzéssel 
vagy átlyukasztással történt, hanem dátumbélyegzéssel. Ezzel a fő probléma 
a szabálytalanságon kívül az, hogy a bélyegzés kis mérete miatt az a bélyeget 
nem „köti” a számlához. Ezeket a felezett okmánybélyegeket a rendelet sze
rint a számlailleték bélyegek forgalomba bocsátásáig, vagyis 1944. március 1- 
ig lehetett felhasználni (bár a Pénzügyi kézikönyvben a felezett okmány
bélyegeknél 1943. augusztus 17-1944. június 1. közötti forgalmi idő szerepel). 
Az általam az 1. ábrán bemutatott számla dátuma 1944. június 22,,melymára 
Pénzügyi kézikönyvben megadott forgalmi időt is túlhaladta három héttel, 
míg a 2. ábra számlájának dátuma 1944. október 4., a forgalmi idő lejárta után 
három hónap!

Véleményem szerint a bemutatott számlákon felhasznált felezett ok
mánybélyegek a hivatalos forgalmi idő lejárta után felhasznált provizóriumok, 
melyeket az 1943, aug. 17. Előfutárok: felezett okmánybélyegek címszó után 
legalább is jegyzetként beilleszteni szükséges lenne. Filep
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Érdekességek osztrák 
illetékbélyeges kivágásokon

Ezen az ábrán 4 illetékbélyeg van 
egy díjjegyes kivágáson. Igazán he
lyes darabnak tűnik. Egy több száz da
rabos osztrák illetékbélyeges kivágás
tételben találtam. Az illetékbenyomás 
fekete színű és 1 Kronen 20 Heller 
névértékű. Mellette egy 1910-es kia
dású, 80 Heller-es, de „Deutschöster- 
reich” felülnyomatú illetékbélyeg van, 
alatta pedig egy 5K F É M  felülnyo
matú illetékbélyeg. A bal oldalra további, két későbbi kiadású illetékbélyeget 
ragasztottak: egy 10 Kronen (1920) és egy 8 Kronen (1920) illetékbélyeget. Az 
csak fokozná az érdekességet, hogy a két bélyeg alnyomata eltérő színárnya
latú. Azonban a bélyegzések vizsgálata azt mutatja, hogy egy valódinak tűnő 
bélyegzés mellett egy hamis és egy hamisutánzat található a kivágáson. Az 
1910-es kiadású, 80 Heller-es és „Deutschösterreich” felülnyomatú illetékbé
lyeg baloldalán található egy bélyegzés. Ezt letakarja a 10 Kronen (1920) bé
lyeg. Az 5K F É  M felülnyomatú illetékbélyeget később ragasztották a 80 Hel- 
ler-es bélyeg alá és egy nehezen kiolvasható kétkörös bélyegzéssel bélye
gezték le. A díjjegyet egyetlen bélyegzés sem éri. A két darab 1920-as illeték-

bélyeget még később ragasztották a 
kivágásra, és megpróbálták - kevés 
sikerrel - az előbb említett kétkörös 
bélyegzést ezekre is ráimitálni. Soká
ig szép darabnak tartottam e kivágást, 
míg egy jó nagyítóval alaposabban 
szemügyre nem vettem azt. Ennek 
ellenére ez már ilyen állapotban fog 
maradni, mert nem érdemes leáztatni.

Vegyes felhasználás az osztrák in
fláció után: 2 db 50 Groschen (1925) 
mellett egy db 20.000 Kronen (1923) 
illetékbélyeg kivágáson. Kár hogy ez 
a darab nem a komplett eredeti iraton 
maradt fenn.

RillAttila
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TISZTELT SZAKOSZTÁLYI GYŰJTŐTÁRSAK!
Két fontos bejelentenivaló van. Mindenki jegyezze be a naptárába!

Szakosztályi közgyűlést tartunk 2008. február 9- 
én, szombaton 9-órai kezdettel a MABEOSZ székház

m . emeleti termében 
az alábbi napirendi pontokkal:

1. Közgyűlés megnyitása. A Szakosztályelnöki köszöntő. A meg
jelent szakosztályi tagok és vendégek köszöntése. A határozatképesség 
megállapítása a jelenléti ív alapján.

2. Javaslatok a jegyzőkönyvvezető személyére és a két jegyző
könyv hitelesítő személyére, majd a javasolt személyek elfogadásának 
megszavazása.

3. Javaslatok az előre meghirdetett napirendi pontok mellett más 
napirendi pontok bevezetésére, vagy az előre meghirdetett napirendi 
pontok módosítására - felmerülő igény esetén - és ezek megsza- 
vaztatása. Itt történhet a megjelenni nem tudó szakosztályi tagjaink 
előzetes írásbeli és ezen témában illetékes bejelentése, javaslata és azok 
megszavaztatása.

4. Szakosztályelnöki beszámoló a 2007-es évről.
5. Szakosztály titkári beszámoló a 2007-es évről.
6. Atöbbi vezetőségi tag beszámolója, kiegészítése (fakultatív)
7. A szakosztályi tagok hozzászólása a vezetőségi beszámolókhoz. 

Ide tartozó kérdések felvetése.
8. A szakosztályi vezetők válaszai a felvetett kérdésekre.
9. Az elnöki beszámoló elfogadása szavazással.
10. A titkári beszámoló elfogadása szavazással.
11. Atöbbi vezetőségi tag beszámolójának elfogadása szavazással 

(ha sor kerül rá).
12. Egyéb, a Szakosztály működését, tevékenységét, eredményeit, 

érdeklődési területeit érintő kérdések felvetése, megtárgyalása. A meg
jelent új szakkiadvány ismertetése.stb.

13. A Közgyűlés protokolláris részének berekesztése. Kötetlen be
szélgetés, eszmecsere, szakmai vita, csere, anyagmutatás és anyag
megtekintés.

DnRiííAttila szakosztályi elnök
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2008. januártól megváltozik a havi szakosztályi 
cserenap időpontja.

A MABÉOSZ vezetőinek kérésére ezután
minden hónap második csütörtökjén

tartunk 14-órától elvileg székházzárásig szakosztályi szabad össze- 
jöveteli napot. Ezeken a napokon - kellő létszámban való megjelenés 
esetén - nyílt vezetőségi összejövetelt is tartunk, amit bármelyik szak
osztályi tag meghallgathat és kedve szerint hozzászólhat.

Nem hinném, hogy a módosult időpont bárkinek is problémát 
okozhatna. Inkább az okoz problémát, hogy a havi összejöveteli napo
kon én személy szerint 15-óra előtt nem tudok megjelenni a székházban, 
legalábbis addig, amíg aktív munkavállaló vagyok. A többi vezetőségi 
tag megjelenése is esetleges.

Kellene pár olyan aktív önkéntes, aki csütörtökönként rendsze
resen bejár a székházba és adott esetekben a vezetőségi tagok hiánya, 
késlekedése esetében elkéri az I. emeleti külön kisterem kulcsát a biz
tonsági szolgálattól, hogy az időközben megjelenő, főképpen vidéki 
szakosztályi gyűjtőtársaink ne bezárt ajtóval találkozzanak és elmenjen 
a kedvük a további várakozástól.

Előre is nagyon köszönöm az önként jelentkező segítők munkáját.

Dr. RillAttila szakosztályi elnök

Vegyes illetékbélyeges 
díjlerovás.

Ezen iratkivágáson 8 db 
illetékbélyeg van, még
pedig lépcsőzetes felra
gasztási módban. Két bé
lyegpár van köztük (4 kr 
és 30 kr). A vegyes fel- 
használást a 7 kr-os bé
lyegek jelentik: az egyik
nek papírja sötétkék míg 
a másiké szürkés. Ezen 
utóbbinak sötétebb bar
nás alnyomata van.

Rill Attila
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Szakszervezeti Bélyeg

A téma, amiről írok nem egészen ennek az „újságnak” a tartalmi körébe 
tartozik, de szeretném egy kicsit felkelteni az érdeklődést iránta, mert valahol 
a szakszervezeti bélyeg is bélyeg és ennek az újságnak az olvasói az a fórum, 
ahol ezt a legjobban megértik.

Tizenöt évvel ezelőtt tört rám az igazolványok gyűjtési szenvedélye. Mai 
szóval élve egy„retrós” érzés. Hamar észrevettem, hogy a rendszerváltás pil
lanatokon belül sok mindent megváltoztat. Eltűnnek régi emlékek, amelyek 
sokak számára - akik rendelkeznek szerencsére vagy szerencsétlenségükre 
gyűjtői vénával - értékes dolgok.

Nagy odaadással kezdtem az akkor még 10-50 Ft-ért bolhapiacokon vá
sárolható aránylag könnyen beszerezhető igazolványok gyűjtését. Először 
mindenfajta igazolvány vásároltam, ilL kaptam ismerőseimtől. Rövidesen a 
több száz darabra duzzadt gyűjtemény csoportosítani kellett sport, politika, 
közlekedés, szakszervezet, vasút, és egyéb témakörök szerint.

Egy idő után elkezdtem a szakszervezeti igazolványokkal ill. tag
könyvekkel, részletesebben foglalkozni, mivel ezekből elég sok példánnyal 
rendelkeztem. Először a bennük lévő bélyegek sokfélesége keltette fel érdek
lődésemet, majd a belső tartalmuk különbözősége. Ezek alapján határoztam 
el, hogy megpróbálom katalogizálni a szakszervezeti történelem tudtommal 
eddig, még senki által fel nem dolgozott egyik részletet a „szakszervezeti tag
könyvet és bélyegeit”. Rendszerezve fajtáit, a tagdíj bélyegeket, szolidalítás 
igazoló bélyegeket, tartalmát, változatait stb.

Eljutottam egy bizonyos szintig, de közben jöttem rá, hogy mibe is kezd
tem. Ennek a tanulmánynak ill. katalógusnak az összeállításához a tulajdo
nomban lévő igazolványok darabszáma csak egy kiindulási alapot tudott biz
tosítani. Akik ismerik a szakszervezeti múlt sokféleségét, azok tudják, hogy 
hányfajta tagkönyv létezhetett és hányfajta bélyeg volt bennük, főleg az 1945 
előtti időkben.

Egyedül a feladat megoldhatatlan. Ezért kérem a gyűjtőtársak segítségét. 
Akinek van a birtokában olyan szakszervezeti könyv, ami tartalmaz külön
böző tagdíjfizetést igazoló, szolidaritási befizetést igazoló és egyéb bélyeget, 
érdekességet, azok tegyék lehetővé számomra a betekintést ill. másolást. Sze
retném átnézni és tovább bővíteni a már meglévő anyagot.

Szándékom, hogy valamit megőrizzek szerény képességeim szerint a 
többi gyűjtőtárs segítségével az utókornak az egykor oly fontos adathordozó
ból, mint a szakszervezeti tagkönyv és bélyeg. Készülő tanulmányom (ne
vezzük ennek) ezt a méltánytalanul elhanyagolt emléket kívánja bemutatni, 
mielőtt a gyorsan változó környezet, teljesen eltűnteti a valamikor hovatar
tozásunkat igazoló, fontos szerepet betöltő könyvecskét. A rendkívüli sebes-
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séggel fejlődő elektronikus világ, sok mindent elavulttá, korszerűtlenné nyil
vánít és a nyomtatott, kézzel kitöltött, lapozható emlékekből semmi nem ma
rad csak egy plasztik lap vagy egy sor, valamilyen adatbázisban.

Egyúttal itt szeretnék köszönetét mondani azoknak, akik lehetővé tették a 
cikk megjelenését, és azoknak is, akik már eddig is segítettek a tanulmány el
készítésében tanácsaikkal, biztatásukkal és a tulajdonukban lévő szakszer
vezeti anyagokat rendelkezésemre bocsátották átnézésre.

Budapest, 2007. november. 18. Papp László gyűjtő

íme egy kis ízelítő....
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Játékkártyák illetékbélyegeiről

1882 és 1946 között jelzi a Flóderer katalógus a játékkártya zárszalagok 
használatát Érdekessé teszi őket az, hogy egy részük még nem került elő ha
csak a katalógus megjelenése után nem, de létezésük mégis bizonyított.

A zárjegyek tulajdonsága éppen a „pusztulékonyságukban” van, hiszen 
nagyon kevés zárjegy maradhatott meg, ha már betöltötték a funkciójukat. Ez 
történt a játékkártya zárszalagokkal is. Maga az a tény, hogy a kártyákat ille
tékkel látták el, a mai embernek egy kicsit szokatlan. Pedig a játékkártyák fo
gyasztási bélyegiUeték alá estek, legyenek azok belföldön előállítottak vagy 
importáltak, A 36 vagy ennél kevesebb lapos kártyacsomag illetéke 30 fillér 
volt az 1881 .évi XXVILtörvénycikk szerint, míg az ennél több lapos pakli 60 
fillér. 1884-ben a korabeli Pénzügyi Közlöny részletezi a mosható kártya fo
galmát, mert az ilyen kártyák illetéke a fenti összeg kétszerese volt.

Milyen kártyák estek illeték alá? Gyermek játékkártyák, minden játékra 
való kártya, vetőkártya, - ha rajtuk a jóslatokon kívül képek is vannak, „kvittli” 
kártya amely Máramarosban dívik. Ezek nem szabályos kártyák, mert nem 
kártyaképekkel vannak ellátva, hanem 1-től 12-ig arab számokkal. De mégis 
illeték alá esik, mert szabályos játékra alkalmasak. Ha a bűvészkártyákkal ha
gyományosanjátszani is lehet, akkor illetékköteles.

Akár behozni, akár kivinni szándékozik valaki kártyákat, szigorú vám 
vagy jövedékhivatali vizsgálatnak vetik alá. Nem csak illetéket, de vámot is 
kell a kártyák után fizetni.

Bennünket talán jobban érdekel, hogyan alkalmazták a zárjegyeket.
. a játékkártyák játszmánként hivatalos zárjeggyel ellátandók, és hivatalos 

bélyegzés végett az erre rendelt hivatalnak benyújtandók,” írja a törvény.
A XIX és XX.század fordulóján a következő hivatalok voltak jogosultak 

a kártyák bélyegzésére: magyar királyi központi bélyegraktár és bélyegjelző 
hivatal Budapesten, és a debreceni, temesvári, fiumei és zágrábi adóhivatalok.

A hivatalos bélyegzésre a paklikban lévő kártyák mellett egy külön e cél
ra rendelt kártya volt rendszeresítve, de nem akármilyen. A Német kártyáknál 
és az úgynevezett két-fejűeknél a tökhetes, az egy-fejűeknél a töknyolcas, a 
Couer (vörös) ászt tartalmazó pakliknál a Couer-ász, Trapulier és ehhez 
hasonló kártyáknál a Denari tízesre kellett bélyegezni. Bélyegzett kártyák 
fennmaradtak egyáltalán? Ezeket hozzácsomagolták a paklikoz, de úgy, hogy 
a borítón ejtett kör alakú nyíláson át lehet a hivatalos bélyegzést megejteni. 
Egy másik kör alakú nyíláson a cégbélyegzést kellett megtenni. Ezen felül 
kellett a zárjegyet felragasztani. Erre került még egyszer a fekete festékes cég
bélyegzés úgy, hogy a bélyegzés egy része a borítóra kerüljön.

Azért részleteztem a játékkártyák lebélyegzéseit, a borítók bélyegzési 
előírásait, a zárjegyek lebélyegzéseit, mert mindezek egy-egy gyűjtési ág 
lehet, vagy már az is.
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A Flóderer katalógus az 1904. Korona-filléres zárjegyéről a katalógus 
megjegyzi, hogy az évszám 1904.

A 173.175.par./4.par/ sz.törvényben viszont az áll, hogy a „koronaértékre 
szóló zárjegyek az 1905.április 1-től kezdődően vannak forgalomban.” E mel
lett 1906.január 1-től új koronaértéket feltüntető kártyabélyegjelzők vannak 
használatban. De e mellett a korábbi osztrák jelzéssel lebélyegzett kártyák to
vábbra is forgalomba hozhatók.

A fenti évszámok azt hiszem, hogy szaporíthatják a katalógus olyan ada
tait, amelyeknél csak amegjelenés éve biztos, de eddig még a katalógusba nem 
került felvételre.

Ez az áttekintés talán arra lesz jó, hogy valaki Összegyűjti a még hiányzó 
adatokat erről az érdekes, szokatlan gyűjtési területről.

Gyarmathy Zsolt

w
Érdekesség az Lvilágháború negatív következményéből.

Az új felfedezések, érdekességek, különlegességek adják magukat, csak 
nyitott szemmel kell a gyűjteményünkben kutakodni. Én már régóta gyűjtök 
régi számlákat. Ezeket először még csak ipartörténeti szempontból rendsze
reztem, majd az okmánybélyegei szerint is csoportosítottam őket.

Válogatás közben figyeltem fel, az általam eddig nem ismert I. világhá
borús idők számláin szereplő értékjelzős bélyegzésekre. Akiket kérdeztem, 
még senki sem ismeri ezeket, ezért közreadom, hogy hátha valaki a gyűjtőtár
sak közül ismeri e ezeket a változatokat?

A bélyegző felirata: Vitéz Harcosaink S Az Elesettek Özvegyei És Árvái 
Javára, belül M.Kir.Honvédelmi Minísterium*(felül) Hadisegélyező Hivatal 
(alul). Középen a kék angyalos koronás címer, a címerképben az értékjelzés: 2, 
4, 10, (la, Ib-ábra) fillér számnagyság és 
betű-nagy-ság mutációval.

A bélyegző piros, bordólila, barna, ké
keslila és fekete színű lenyomattal található a 
gyűjteményemben. Sajnos idő hiányában ed
dig a rendeleti hátterét nem tudtam még meg
keresni, de feltétlenül utána fogok járni, és ha 
találok magyarázatot, be fogok róla számolni.

A közös hadsereg közös vezetése miatt 
természetesen osztrák verziója is van, 4, 10,
20, (2a, 2b-ábra) heller címlettel találkoztam 
eddig.

Ide tartoznak még a „Vizez Harcosaink 
És Az Elesettek Özvegyei-Árvái Javára” 1a-ábra
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CONRAD ÉS TARSA
KI VAtLAlftT -  NAö^KERÉSKEC

BUDAPEST,
|fc, FÁIK MIKSA-UTCA 15 -20.

ALAKÍTTATOTT 1894.

1 b-ábra c a » .

feliratú színes kerek (3.ábra) fogazatlan, 
40mm átmérőjű, és a 45x26 mm-es (4.ábra) 
de fogazott, 10 (piros szám) fillér értékjelű 
adomány bélyegek. Ezeket is a számlákra 
ragasztották. A Balázs katalógusban szere
pelhetnek ezek az úgynevezett hadisegély 
bélyegek között. Bemutatok néhányat a 
számlák közül.

Akiket érdekel a téma, a februári szak
osztályi közgyűlésen be tudom mutatni a 
dokumentumokat. Várom a gyüjtőtársak 
hozzászólását, hátha még egyéb értékek is 
vannak gyűjtői kezekben.

Az 5.ábrát feladványnak szánom: írják 
meg a szerkesztőségbe, ki mit tud róla!

Székely László

Davitscho & Deutsch
E X P O R TE U R E  j  

W IE N  * /

Öiltrr. P<xrtfparkn8e»-Konk> Nr. 6.718. 
ÜDfW. „ 10871.

Telephon Nr. 18.141

T(t*f r*m«>Adre»t: 
Davitscho Kohlmessergasse 3

T i t l
íVjffiV Tu-

2b-ábra - • 'i ,  , \

ANMELDUNG
Bejelentés

riegamateriallieterung betreffenden  
d ringenden Versendung.

B e id e  T e i le  s in d  a u s z u fü l le t  

M in d k é t  r é s z b e n  k i t ö l t e n d ő

BESTÁTIGUNÍ
Elismervény,

da8 di© nachstehend verzeichne 
m aterlaliieferungbetreffendeVers
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SCHLICK-NICHO
6  ÉP-, WAÖ0 ON- £ 8  HAJÓ0 YÁ

BUDAPEST 56.

telefo n -sza m o k  : 
74-16, 74-17, 08-58, 114 

127-66, 27-17.

S ÚR OÖMYC t Mi
.B C H L IC K -N IC H O L S O N  B U D A I

LÁNG L.
G É P G Y Á R  R.-T.

SOryt)ny-cz!m:
LA N Q LA 8 , B U D A P E S T .

Vasúti kOldcmények:
BÚD A P E 8 T -L 1 PÓTVÁR 0 $

TELEFON

j  KÖ ZPO N T 

3 IG AZG ATÓ SÁG

5.ábra (fe ladvány)
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Olvasói levél

Tisztelt Gidófalvy Úr, Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel és köszönettel vettem kézbe a legújabb OKMÁN YBÉLYEG- 

közlönyt, és érdeklődéssel olvastam szinte minden betűjét. Jó egy éve vagyok 
a Szakosztály tagja, s bár az illeték/okmánybélyegeket régebb óta gyűjtöm, 
szakszerű kategorizálására csak az Önök segítségével van módom.

Sajnálom, hogy a Közgyűlésen nem tudtam ott lenni, de a beszámoló pó
tolta az elmaradt információkat. A szakosztályi tematikával kapcsolatos levél
váltások jól tükrözik a magam dilemmáit, mármint hogy mit hová rend
szerezzek? Ebben Hodobay Úr nézetével értek egyet, nevezetesen, hogy az 
okmánybélyeg megfogalmazás a tágabb kategória, ami magába foglalja az 
illetékbélyeget, és mindazt a sok más bélyeget, címkét, zárjegyet, stb., ami e 
gyűjtési területhez sorolható. Ennek sokrétűségét jól tükrözi a vitaindító; 
részemről mindezek alapján azt a meggyőződést vallom, hogy a közlönyben 
ezekkel is kell foglalkozni, hiszen bőven van téma.

Vagy csak én vagyok ilyen tájékozatlan? Ha nem veszi rossz néven, 
máris néhány kérdést tennék fel, amire ezideig én sehol nem találtam választ.

1. Most került kezembe egy emlékív, ami feltehetően a Szakosztály 
kiadásában jelent meg, de sehol sem találok valamilyen rá való utalást.

A szöveg: 150 éves a világ első okmánybélyege; szerepel az 1854-2004 
évszám, egy Közgyűlési embléma 2005 március felirattal, és két illetékbélyeg 
között egy koporsó: Halódott még 5 hónapot!, illetve alatta: De a temetőben 
olvasható: FELTÁMADUNK! Ha nem terhelem nagyon, megkérhetném, 
hogy szíveskedjen megírni, miről is van itt szó, milyen apropó mondatta e 
szomorú nekrológot?

2. Gyűjteményemet rendszerezgetve több olyan bélyeget, bélyeges űr
lapot találtam, amit nem találtam a Flóderer-katalógusban. Több gyűjtőtárstól 
igyekeztem már valamilyen információt szerezni ezekkel kapcsolatban, de 
sajnos választ sehonnan nem kaptam. Szívesen venném, ha segítségemre tud
na lenni ezek besorolása ügyében, illetve annak megerősítésében, hogy ezek 
tényleges, ismert kiadások. Az ezekről készült felvételeket csatolom abban a 
reményben, hogy válaszuk helyre teszi dilemmáimat.

Tisztelettel:
Csuti János Zalaegerszegről

Szerkesztői megjegyzés: az ábrákat a kérdésekkel és a válszokkal (ha tudtuk a 
válaszokat) a következő oldalakon mutatjuk be. (29, 30,31, 32 oldal)

28



Nagyítás

SsQlfií ̂ beleegyezés:

E 407743

T udnivalók! — É ren  „ tjllevé lbérd  lap" B ulgáriába, C^iehjzlová tó ib a , L sngyclotsrfgbiii N D K -ba és RtimániábS Wrtér.4 
ki itazáshuz szükséges ú tlev é l k érelm ezésére  hbW iiaUm lá lel,

— A kérelem  beadása  a lk a lm áv al m ellékelni kell égy 5X 8 cm  m ére tű  (H levéltényképet .

— SaolgAIatl célé u lq iá s  esetén  rá  k e ll  vezetni a  kérő lapra  az u taz la tá iszerv  vélem ényezését és jav a s la té t is. 

rí 7«rrr o . . .

150 Forint névértékű illeték-díj jegyes útlevélkérő űrlap
1970. március 22-től volt forgalomban az űrlap, személyi igazolvánnyal 

érvényes útlevéllap kiadásához. 2 címlet: 50 Ft és 100 Ft.
Majd 197l.dec.30-tól a szocialista országokba érvényes útlevél kia

dásához 100 és 150 Ft-os címletek. A két kiadású 100 Ft-os a guilloche alnyo- 
mat színe alapján különböztethető meg. Előbbi zöld, utóbbi barna.

Leírásuk megjelent aFilatélia Szemle 1973. januári számában!
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Olvasói levél-2.ábra
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1946. augusztus 4+4 Ft Forintos feiülnyomású ügyvédi 
meghatalmazás űrlap a 3+3 Pengőn (12 ssz.)

A Floderer katalógusban a 23. katalógusszámú. Az alapűrlap 
sorszáma 9 helyett 12. Ezt a hibát már észrevették, az Okmány
bélyeg újság egy korábbi számában már közzétették ajavítást.

H.A.
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Olvasói levél-5.ábra

(A fuvarozási szerződésre nézve az üzletszabályzat és az illető 
díjszabások érvényesek.)

A kocsi ;
SiliUt .

A* sorozata.’)
tulajdonát 

pálviL jele1)
i*k*ú)YR (kf> nklcrtllflc (in1)

'

Vasúti fuvarlevél (méret: 388 x 334) OKIRATI ILLETÉK 2 fillér 
(1930-31 évre megadott ábrával)

1 9 2 7 .jan . 1-től é rvényes ille ték ta rifán ak  m egfele lő  fuvarlevél (itt csak a 
felső rész van kivágva) 2 f  ill. 8 f.

1931. okt. 19-ig  vo ltak  fo rga lom ban . F lódere rben  valóban  nem  szerepel, 
de ism ert. A z  új, készü lő  kata ló g u sb an  szerepel.

H.A.
Olvasói levél-6.ábra

Váltóűrlap IP 20 f  értékű, M. 
kir. állami nyomda, Budapest 

1941. Vízjele: Váltó 13.

A  szám jegy típus alapján 
az  1934. ápr. l .- i  so rozatba  
ta rto zó  űrlap.

H.A.

R em élem , O lv asó n k  kérdé
seire , fe lvetése ire  - ha csak  d ió 
hé jb an  is - s ik erü lt valam i 
e lfogadható  v á lasz t ta lá lnunk .

H a v alak inek  lenne további 
k iegészítése  az  o lvasó i levél áb 
ráihoz, szerk esz tő ség ü n k  sz íve
sen várja  azoka t közlésre .

Szerk.
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Olvasói levél-3.ábra 1974. évi ofszet nyomással készült, 
zöld színű

1965. évszámmal ellátott 
illetékbélyeg

Talán a többszöri utánnyomás 
egyik példányáról lehet szó.

Ezek a bélyegek sokáig voltak 
forgalomban, változatlan képpel töb
bször is készült belőle utánnyomás, 
természetesen az 1965-ös évszám is 
maradt.

A nyomdatechnika menetköz
ben fejlődött, így a 70’-es években 
már ofszettnyomó géppel készítették 
ezeket az utánnyomott bélyegeket

G.P.

Olvasói levél-4.ábra

5000 Pengő Forgalmi adó bélyeg 
Budapest Székesfőváros felirattal

Az 1945. évi sorozat záró cím
lete, csak a képe hiányzik a kataló
gusból. Flóderer 12-es sorszámú.

H.A.
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Osztrák lombard-velencei szignetták,

Akinek más címletei is vannak, mutassa be következő lapszámunkba,

társunkjóvoltából. RillAttila
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Heuréka! Végre megérkezett!
A december 15.-i Profila árverésen hivatalosan is bemutatták, és jó szív

vel ajánlották a KEDVES gyűjtőtársaknak a rég várt, mostanra kézbevehető új 
Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon című leg
frissebb szakkönyvünket. Több évi munka, küzdelem jobb ító  szándékú pár
beszéd alapján a jelenlegi legjobb tudásunk szerint - állítottuk össze a magyar 
és osztrák okmánybélyegekről szerzett információink gyűjteményét.

A könyv bemutatja nagy elődeinket kiknek alapjaira támaszkodhattunk. 
A 91’-ben megjelent, sokunk által alapműnek használt Flóderer katalógus 
megjelenése óta sok új adattal, felfedezéssel, kiegészítéssel és helyesbítéssel 
bővült, és ez tette időszerűvé, hogy egy új, korszerű, színes illusztrációkkal teli 
szakkatalógust tegyünk a gyűjtők kezébe. Mint minden új feldolgozás, ez a ka
talógus is eltér némileg az előzőektől szerkezetében, és tartalmi felsorolásában 
is, de ezt a tudásanyagunk gyarapodása és a korszerűbb technikai megoldások 
is indokolták. A könyv rengeteg új adatot, háttéradalékot (kiadási rendeleteket, 
grafikusokat, bibliográfiát, stb.) tartalmaz, s a ma már elkerülhetetlen euró
bán történő árazást.

A szerzők: Szűcs Karcsi rengeteg munkája mellett még összefogta társait 
is, Burján Andort, Fodor Istvánt, Kernács Györgyöt, és Székely Lászlót. A 
most megjelent mű nem teljes, mert az soha nem lehet, és új információk min
dig előkerülhetnek, ezért bíztatunk minden kedves régi és reményeink szerinti 
újabb gyüjtőtársat, hogy az ui ismereteket gyűjteményük fejlesztésére, bőví

tésére, rendszerezésére használja fel,

Pénzügyi bélyegek
a Habsburg birodalomban 

és Magyarországon

▼i i 1 .........
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[ 10000
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és ha eddig ismeretlen - a könyvben 
sem szereplő - adat, eltérés, változat, 
stb. kerül felszínre, ossza meg velünk 
felfedezését, mert így tudjuk az eddigi 
tudásunkat tovább gyarapítani.

Reméljük, hogy érdekes és értékes 
új információkkal bővelkedő könyvet 
tudtunk a gyűjtők karácsonyfája alá 
tenni.

A könyv a közgyűlésen, a Profila 
forgalmazásában, 24000,-Ft.-ért kap
ható lesz

A 2007.-ik év végére a szerzők 
nevében is Boldog Karácsonyi Ünne
peket Kívánunk erőben és egészség
ben minden kedves gyűjtőtársunknak, 
és Boldog Új Évet

Székely László, az Okb. Szó. Titkára
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Elkészült az új katalógus

Tavaly év vége óta kapható a Profilénál a sokunk által régóta várt új kata
lógus mely végleges címe: „Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban 
és Magyarországon” lett. A Profila december 15-i nagyárverésén a szerzők a 
könyv címlapjával díszített tortával ünnepelték meg a többévi közös munka

Az előjegyzők túlnyomó részéhez már sikerült a könyvet eljuttatnunk. 
Akivel a 2004. évi előjegyzők, illetve a 2005. évi statisztikai felmérésben részt
vevők közül addig nem sikerül felvenni a kapcsolatot, reméljük, hogy legké
sőbb az idei közgyűlésen átadhatjuk a nekik járó példányt, (Becherer Károly, 
Farkas Zoltán, Jakab Sándor, Kovács László, Kölbli József, Nesz Antal, 
Reinhardt József, Szabó Jenő, Szabó Sándor, Szűcs Tamás.) Az előfizetési 
lapot felmutatóknak nincs további fizetési kötelezettsége, a felmérésben 
résztvevők számára a 2005-ben megígért kedvezményt tudjuk biztosítani.

Az olvasóikkal a szerzők közvetlen kapcsolatot tartanak a szakosztály 
honlapján www.okmanybeIyeg.tar.hu a könyvismertető oldalán. Itt minta
lapok a könyvből, fényképek, hírek, hasznos adatok, és űrlapok találhatók. 
Reméljük, hogy az internetet már használni tudó gyűjtőknek az olvasókkal 
való kapcsolattartás segítségével tervezett rendszeres frissítés miatt érdemes 
lesz ide időnként újra-és újra bekukkantani!

SzK
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K a p o s v á r  v á ro s  v ig a lm ia d ó -je g y e i

Az új katalógus kaposvári részénél a 192. oldali bélyegábrát hiá
nyoló kedves olvasónk hívta fel rá figyelmünket, hogy a nála levő váro
si bélyeggyűjteményben levő alábbi értékcikkekre pontosan ráillenek 
az általunk a Floderer katalógus 209. oldaláról átvett 193 8-as és 1940-es 
„vigalomdíjak” szín-és címletadatai. (Ezeket képközlése nélkül, csak a 
Floderer-katalógus katalogizálta, a megelőző, Kaptay-Kiss katalógus 
még nem tartalmazta. Floderer 55.

Floderer 56.
A feliratokból és a nyomdai kivitelezés módjából nyilvánvaló, hegyezek 

nem bélyegek, hanem szelvénytömbböl kitépett adójegyek. Az új könyv kö
vetkező kiadásaiból ezért az utolsó négy, 47.-57. kaposvári katalógus
számokat már ki fogjuk hagyni.

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében azonban szükségesnek 
tartjuk megjegyezni, hogy a Floderer katalógus darabonkénti 50 pontos érté
kelésével szemben az általunk adott „R” értékelés - egyelőre még változat
lanul fenntartható, mert ezek az első előkerült példányok, és eddig még csak 3 
fennmaradt példányról van tudomásunk. A sorszámok katalógusunkban való 
megszüntetése csak azért lesz szükséges, mert a bevezető részben részletesen 
kifejtett koncepciónk szerint a pénzügyi értékcikkek közül tudatosan csak a 
bélyegek tárgyalására vállalkoztunk. A további pénzügyi értékcikkek feldol
gozása még szerzőkre vár, akik munkáját örömmel támogatnánk!

Szűcs Károly
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O lv asó i levél
r

A MÁV bélyegek be vannak sorolva az okmánybélyegek közé, ez rend
ben van. Kérem szépen, akkor ezeket a Nagyváradi Városi Vasút Rt. Üzem- 
igazgatósága által, 1917-ben kiadott havi bérletjegybe beragasztott 3.50 Koro
nás havi és 10 Koronás negyedik negyedévre szóló bélyegeket hová sorolha
tom? A darab érdekessége az NVV perforációs átütés, illetve a havi bélyegnél 
plusz kettős profil lyukasztás található. Kérem szíves válaszukat.

Béla bácsi
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Tisztelt Szakosztályi tagtársaim!

Engedjék meg nekem, hogy így az újév kezdetén máris kéréssel lépjek 
elő tagtársim, cikkíróink felé ésjövendöbeli cikkíróink felé.

Az újságunk szerkesztésével kapcsolatban lenne egy kis mondanivalóm. 
A cikkeket, amit írnak nagyon köszönöm, de magával a technikai háttérről 
nem igen beszélgettünk.

Nagyon sokunknak van már számítógépe, mellyel könnyebb a cikkeket 
megírni, megszerkeszteni. Akinek nincsen - ez egyáltalán nem baj, attól még 
lehet cikket írni, kézzel, írógéppel - azoknak én gépelem be anyagát,

A legtöbben Windows operációs rendszert használunk, valamilyen 
Office programmal. Itt jönnek a kisebb gondok, illetve nekem apróbb bosszú
ságok. Kémem, hogy figyeljünk oda (nem biztos, hogy a számítógép beállítás 
alapvetően helyes, de gondolom mindenki megszokta már a saját gépét), hogy 
ha küldünk egy cikket, akkor állítsuk be küldés előtt, hogy doc. fájl legyen a 
kiterjesztése, nézzük meg, hogy a nyelvezete a gépnek magyar e, ha nem ak
kor a küldendő cikken állítsuk be magyarra. Ezzel nagyon sokat segítenek ne
kem, sőt ha azt is megnézik, hogy ne tartalmazzon különleges formázást 
(vagyis a bel felső sarok táján - Word programnál - a normál felirat legyen a kis 
kockában az AA betűk mögött). A betűtípus mindegy, hiszen azonnal át lehet 
állítani. Vigyázzunk gépelés közben, hogy a cikket folyamatosan írjuk, ne 
üssünk a sor végén „Elitért”, csak akkor tegyük ezt, ha új bekezdést akarunk 
kezdeni. Folyamatos írásnál a gép a sorvégeket automatikusan rendezi, és én is 
könnyebben tudom majd a szerkesztést elvégezni, nem kell egyesével minden 
szót/betűt újra formáznom. Csak röviden írom ezeket le, hiszen mindenki is
meri a gépét, programjait, de egészen más ha csak magunknak írunk, vagy ha 
azt el kell küldenünk másnak, akinek lehet, hogy éppen más programja van, 
vagy verziója és nehézségeket okozhatnak ezek az előbb leírt dolgok.

A képekről csak röviden: ha azt akarjuk, hogy újságunk megfelelő minő
ségben jelenjen meg, akkor oda kell figyelnünk a képekre is. Saját tapaszta
latom: soha ne tegyük (szerkesszük be) bele a küldendő dokumentumba, mert 
akkor már nem kép lesz, hanem felveszi a doc jelleget, vagyis nem igazár 
tudom tovább szerkeszteni, retusálni, stb, küldjük mellékletként a képeket.

Aki otthon scennelést végez, javaslom a 300 dpi felbontást színesben, 
vagy szürkeárnyalatban és mindenképpen 100%-os nagyításban, vagyis egy 
az egyben. Hajó/gyors internetünk van akkor lehet TIFF fájlba menteni, vagy 
ha nem, akkor csak JPEG fajiba. A JPEG fájl kisebb kiterjesztésű, de elveszti a 
kép a pixeleket, vagyis gyengébb minőséget produkál. És ne felejtsük azt sem, 
hogy ezeket majd másolással sokszorosítjuk, tehát ott is romlik aminőség.

Hirtelen ennyit az újév elején, de ezt is csak azért, hogy minőséget is 
tudjunk produkálni. Gidó
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Szomorú hírt kapott szer
kesztőségünk lapzárta előtt.

Életének 92-ik évében elhunyt
G a ry  S .R yan

kiváló filatelista, szakosztályunk 
egyik oszlopos tagja.

S z á m u n k r a  G a r y  Ryan  
életműve kiemelkedően fontos: 
tevékenységével, sikereivel jelentős 
nemzetközi tekintélyt vívott ki a 
magyar filatéliának.

Nagy szerepe volt az okmány
bélyegek hivatalos kiállítási osztály
ként való elismertetésében. Számos 
nagy aranyérmet és több nagy díjat 
nyert. Aláírása ott szerepel a világ 
legnevesebb filatelistái között a Roll 
o f Distinguished Philatelist papír- 
tekercsén. 1998-ban megkapta az 
egyik legnagyobb amerikai filatéliai 
kitüntetést, az Alfréd F. Lichtenstein 
Memóriái Award emlékérmet.

Nekünk mégis az a legfontosabb, hogy elsősorban az ő nevéhez köthető 
annak a küzdelemnek a sikerre vitele, amelyet Madarász Gyula kezdett el az 
1867-es bélyegkiadás magyar voltának elismertetésére. Az 1850-1871 közötti 
magyarországi bélyegzéseket feldolgozó könyvei méltán kaptak FIP irodalmi 
nagydíjat. Noha életére egyetlen fiának tragikus halálával az eseményt követő 
életszakaszában súlyos árnyék vetült, a filatélia szolgálatát mindig fontos fela
datának tekintette.

Egyaránt támogatta az angliai és a magyarországi gyűjtőket, és a hazai 
szakirodalom támogatásával kiemelkedő szerepet vállalt abban, hogy az ok
mánybélyegek gyűjtése itthon is fellendülhetett. Élete utolsó szakaszában 
megvált klasszikus magyar gyűjteményeitől, majd okmánybélyegeitől is 
(Budapest városi illetékbélyeg-gyűjteményét egyébként a British Library-nek 
ajándékozta), és visszavonulva élte utolsó éveit. Senkit sem akart terhelni idős 
korának bajaival.

Gary Ryan igazi gentleman volt, egyben a filatélia nagy diplomatája is, 
aki előtt most tisztelettel hajtunk fejet.

Okmánybélyeges Szakosztály vezetősége
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Tisztelt Okmánybélyeg Olvasó!
Mint közgyűlésünkön is felmerült, és olvasói igény is egyben, hogy 

Szaklapunk az “OKMÁNYBÉLYEG” tartalmas és szakmailag magas nívóval 
jelenjen mag a jövőben.

Ezen kivánalmaknak Szerkesztőségünk csak úgy tud eleget tenni, ha a 
tagság megosztja velünk szakmai tapasztalatait, kutatásinak eredményeit.

Nem akarok ünneprontó lenni, és senkit sem szertnék megbántani, de ha 
ÖNÖK nem írnak cikkeket, akkor ne is várják el az előbb felsorot kívánal
makat. Azon tagtársaink, akik eddig is írtak, és fognak is írn i, azoknak itt is 
megköszönjük lelkiismeretes munkájukat, lelkesedésüket, kitartásukat.

ítt a lehetőség mindenki számára, hogy tollat ragadjon bármilyen “ok
mánybélyeges” témában. Mivel nagyon sokan olvassák szaklapunkat - nem 
csak szakosztályi tagok - így biztosan minden téma, amiről írunk, többeket is 
érdekelhet (a nagy számok törvénye alapján).

Mégegyszer, tisztelettel kérném, írjanak bátran szerkesztőségünknek és 
osszák meg velünk gondolataikat.

a szerkesztő

A MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja. 
Megjelenik negyedévente.

Szerkeszti a szerkesztőbitottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár 

Gidófalvy Péter felelős szerkesztő

Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41. 
T. 42- 210 108. mobil: 70-3177315 

E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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A M ABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtő Szakosztály 2008- 
évi közgyűlésének jegyzőkönyve

Helye: MABÉOSZ székház III. emelet 304.szterem 
Ideje: 2008. február9.10-óra ISperces kezdéssel.

Résztvevők száma: 30 fő szakosztályi tag; a MABÉOSZ részéről 
Kolozsváiy Géza ügyvezető igazgató és Tóth Csaba Kornél MABÉOSZ el
nökségitag.

A jelenléti ív alapján a szakosztály elnöke, Dr. Rill Attila megállapítja, 
hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért 10 óra 30-perces megismételt 
közgy üléskezdést hirdet.

A kijelölt második időpontban az elnök üdvözölte a megjelent tagokat és 
vendégeket. Javaslatot tesz jegyzőkönyvvezetőre Székely László szemé
lyében, valamint jegyzőkönyv hitelesítőkre Hodobay Andor és Zentai János 
személyében. A javasolt személyeket a közgyűlés egyöntetű kézfeltartással 
elfogadta. Megállapítja, hogy írásbeli hozzászólás nem érkezett.

Dr. Rill Attila szakosztályi elnök az elnöki beszámoló során a követke
zőket mondta: „Tisztelt Szakosztályi Tagság! Tisztelt Vendégek! 
Mondanivalóm szabatos elmondása érdekében szabadelőadási forma helyett 
inkább felolvasnám beszámolómat. Tavalyi közgyűlésünk óta ismét eltelt egy 
szakosztályi év. Sok minden történt és sok minden nem történt meg.

Volt két sikeres közös cserenapunk a Díjjegyes és a Ragjegyes Szakosz
tályokkal együtt. Ezt szeretnénk hagyománnyá tenni. Megjelent 3 OK- 
MANYBÉLYEG periodikánk, bár a 2007/4-es szám már átcsúszott az idei 
évre. Sokszor leírtam már, de elmondom szóban is: mindenkit bíztatnék cik
kírásra vagy olvasói levél írására. Akkor lesz igazán érdekes a periodikánk, ha 
minél többen jelentkeznek benne legkülönfélébb témákkal. De tudni kell, 
hogy a szakosztályi többség magyar vonatkozású információkra vágyik. Tehát 
akik e téren rendelkeznek megfelelő anyagokkal, kedvvel és szabadidővel, 
kutassanak és publikáljanak. Csak hivatkoznék arra, hogy mekkora aktivitást 
váltott ki a MAV-bélyegekről megjelent első cikk.

A színes borítók tekintetében lejárt a türelmi határidő. Akik nem rendez
ték a színes borítók árát, azok ezentúl csak fekete-fehér borítóban kapják a 
lapot. Ez nem fenyegetés, hanem racionalitás. Semmi sincs ingyen.

Változatlanul megoldandó gond a postaköltség kérdése. Erre is várnék 
kivitelezhető javaslatokat. Dönteni kell. Vagy itt és most a közgyűlésen, vagy 
majd a szakosztály vezetősége dönt. Erről tudósítunk majd az OKMANY- 
BÉLYEG-ben és 2009-től megoldottnak kell tekinteni ezt a kérdést. Itt és most 
ismét meg kell említenem azt, hogy a Szakosztály nevében részemről változa
tlanul a szakosztályok elleni MABÉOSZ támadásnak minősítem a nem kie
melt tagok postaköltségeinek elutasítását akkor, ha más célokra sokkal bő-
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kezübben költ a MABÉOSZ vezetősége. Ha nem veszem külön a kiemelt 
tagokat, akkor évi 3 újsággal és 60db, személyesen nem elérhető taggal szá
molva az éves postaköltség a jelenlegi megemelt tarifa szerint 21.600,- Ft. Ez 
elenyésző a MABÉOSZ évi több mint 5milliós telefonköltsége és több mint 
2milliós gépkocsihasználati költsége mellett. Emellett a lapelőállítás egyéb 
költségeit a MABÉOSZ még állja: azaz a terjedelem függvényében, évi 3 
lapszámmal számolva ez kb. 2700db A4-es papírlapnak felel meg a hozzá 
tartozó másolási költségekkel (festék, karbantartás). A borítót a tagság illetve a 
szakosztály maga fizeti.

2007-ben elindítottuk a havi szakosztályi összejöveteli napunkat. Idén 
januártól ez minden hónap 2. csütörtökje. Helye az I. emeleti kisterem. Éljünk 
a lehetőséggel. Kiváló alkalom és lehetőség beszélgetni, informálódni, anya
got bemutatni és cserélni. A szakosztály pénzügyi helyzetéről az alábbiakat
kívánom-jegyzőkönyvben nem rögzítve - elmondani,,........ Sok önzetlen
támogatónk volt, akiknek köszönjük hozzájárulását.

Nagy és fontos esemény is történt szakosztályunk életében. Hosszú elő
készítő munka, vajúdás és kidolgozási munka után elkészült az új illeték
bélyeg katalógus, (az elnöki beszámoló közben hozzászólás: Bolgár Tamás: 
„Attila! Az nem katalógus!’5) A 12. napirendi pont első felszólalójának Szűcs 
Karcsit, a katalógus szerkesztőjét fogom felkérni arra, hogy röviden ismer
tesse az új katalógus jelentőségét, tulajdonságait. Ha bárkinek ezzel kapcso
latos észrevétele lenne, kérem, majd azután szólaljon meg, hiszen ez a mai nap 
legfontosabb szakmai témája, és jó lenne a hivatalos protokol pontokon mie
lőbb túl lenni. A szakosztály vezetősége adandó alkalmakkor szoros együtt
működésben, jó barátságban és vidáman végzi munkáját. A rendszeres össze
jöveteleknek sajnos akadályai is vannak: a távolság, egyes tagok munkája, de 
igyekszünk ezeket a problémákat csökkenteni. Akiknek van E-mail címük, 
kérem adják meg. Szeretnék minél kiterjedtebben évközben is gyors és 
hatékony információáramlást kialakítani tagságunkon belül akkor is, ha sajnos 
nem mindenki tud majd ehhez csatlakozni. De ez a jövő útja. Éljünk a lehető
séggel. Köszönöm a figyelmüket, és átadnám a szót Székely Laci 
titkárunknak”.

Székely László szakosztályi titkár titkári beszámolója: Üdvözli a meg
jelenteket. „Először emlékezzünk meg - a múlt évben körünkből - az égi 
gyűjtök táborába távozott társainkról: Gary Ryan Úrról, a magyar okmánybé
lyegek nagy mentorától, Dr. Simay Attila és Oszlányi Zoltán gyüjtőtársunkról. 
Égy perces néma felállással emlékezzünk rájuk. Több új taggal is gyarapod
tunk. Gratulálunk Burján Andor és Kernács György gyűjtőtársainknak a 
Budavári HUNFILA nemzetközi bélyegkiállításon való részvételükhöz. 100 
éves lenne Dr. Flóderer István, a magyar okmánybélyeggyüjtés úttörője. A 
múlt évben szerencsére felpezsdült az okmánybélyeges élet.

Újságunk évei 4 száma (2 + 1 dupla szám) tartalmasán, színesben
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megjelent, vitaindító cikkekkel, A szétküldését is megoldottuk.
Negatívum viszont az, hogy a postázási probléma továbbra is fennáll, de 

erről később beszélünk. Az elmúlt évben a Ragjegyes és a DíjJ egyes szakosz
tályokkal közös rendezésben volt 2 börzenapunk: február 17-én és november 
17-én. Ezek eredményesek voltak és a jövőben szeretnénk ezeket rendszeressé 
tenni. A múlt évben elhatározott szakosztályi összejöveteli napot megvalósí
tottuk: minden hónap utolsó csütörtökjén nyílt napot tartottunk, lehetőséget 
adva szakmai beszélgetésre, cserére, jobbító vitákra. Idén a hónap 2. csütör
tökjére tevődött át a találkozó napja. Helye a székház I.emelet 101 -es terme.

Az okmánybélyeg népszerűsítését a Bélyegmúzeumi előadássorozatban 
tagjaink által tartott előadásokkal segítettük (Gulyás L., Székely L., Szűcs K.). 
Sarkalatos pontunk továbbra is a befizetések elmaradása, pedig csak ebből 
tudunk gazdálkodni. Végül de nem utolsósorban elkészült és megjelent a 
régóta várt Pénzügyfilatéliai Kézikönyv, de erről részletesen a könyv össze
fogó szerkesztője, Szűcs Károly fog beszélni. Köszönöm hogy meghall
gattak.”

A vezetőségi tagok között Gidófalvy Péter kívánt hozzászólni. Az 
OKMÁNYBÉLYEG periodikával kapcsolatban cikkírásra buzdította a 
tagságot. Tanácsot adott arra vonatkozóan, hogy a szerzők milyen formában 
küldjék anyagaikat a szerkesztőnek. A dokumentum file-ként érkező képekről 
azt mondta, hogy azokat a szerkesztő már nem tudja megfelelő módon kezelni, 
mert azok már nem képek. A szakosztályi periodikát kiállításra való 
benevezésre javasolta. Beszélt a periodika postázási problémáiról. Véleménye 
szerint a kiemelt tagdíjat fizető és a nem kiemelt tagdíjat fizető MABÉOSZ 
tagok közötti különbségtétel diszkrimináció. Ugyanakkor elmondta, hogy a 
színes borítóért külön fizetni kell. Aki nem fizet, az csak fekete-fehérben 
kapja. Lehetőség a postabélyegek borítékban való küldése is, de a szakosztályi 
periodikák postázását továbbra is a MABÉOSZ-tól várja.

Tóth Csaba Koméi MABÉOSZ elnökségi tag gratulált a MABÉOSZ El
nöksége nevében. Elmondása szerint a MABÉOSZ szereti a szakosztályokat, 
de a tagság és ezzel együtt a befizetett tagdíjak rohamosan csökkennek. Kö
szöni a szakosztály munkáját. Sok a megszorítás a központi szervezet felé. 
Szükség van a szakosztályok önálló költségvetésére, aminek alapja a szak
osztályi tagok befizetései mellett a MABÉOSZ kiegészítése.

Az elnöki, a titkári és a szakosztályi periodikáról való beszámolókhoz 
további hozzászólások nem érkeztek, így Dr. Rill Attila szakosztályi elnök 
kézfeltevéssel megszavaztatta a közgyűléssel ezek elfogadását. A beszá
molókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Következő napirendi pontként Szűcs Károly beszélt a Pénzügyfilatéliai 
Kézikönyvről. Bevezetőleg kiosztott mindenki számára egy ötoldalas tájé
koztatót A szerzőtársak nevében megköszönte a szakosztályi tagok támoga
tását. A munka 6 évig tartott. Menetközben sokan kiváltak és végül 1 + 4 fo
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végezte el a munkát. 2004-ben 10.000,- Ft-nyi előleget szedett be önként 
jelentkező támogatóktól. Ezek ingyen megkapták példányaikat az első kiadás 
számozott példányaiból. Kihangsúlyozta annak jelentőségét, hogy hasz
nálatlan bélyegek árát is feltüntették és elmondta azt, hogy nagy gonddal hatá
rozták meg az árarányokat. A kézikönyvben új számozási elveket vezettek be.

Gidófalvy Péter: véleménye szerint ez nem katalógus, hanem egy olyan 
kézikönyv, ami eddig 3 kiadási változatban jelent meg.

Bolgár Tamás: ez a mű nem katalógus, nem kézikönyv és nem Szűcs 
Károly katalógusa. Nincs benne Dr. Flóderer István, Kaptay Antal és Dr. Né
meth Kálmán. Értelmetlen az árazása. Könyvészetileg nulla, A 24.000,- Ft-ot 
nem ér ez a mű. 5 évvel ezelőtt nem erre vártunk. A 3. kiadás nem változat, 
mert ugyanaz mindegyik.

Visnyovszki Gábor: A Surányi-kézikönyv kiadása 2 hónapra lett ter
vezve, mégis elhúzódott 5 évre. így a tervezetthez képest ez a munka is elhú
zódott.

Gidófalvy Péter: A könyvről az ítélkezés nagy felelősség. Nem kötelező 
megvenni. Aki megveszi, az sokat tanulhat belőle, bár lehet benne hibát 
találni. Tamás véleménye nem megalapozott. Lehetőleg objektíven kellene 
megítélni. O fogadatlan prókátorként végigkísérte útját. Olyan mértékben kell 
sokszorosítani, ahogyan azt a piac felveszi. Ott van például a Márfai Árpád 
könyv: 500 példányban készült, de évek óta nem fogy, pedig szegényes a 
fellelhető irodalom. A kiadásokban van javítás is, változtatás is. A könyv a 
magyar okmánybélyegek hasznára válik. Mindenkinek van lehetősége a köz
reműködésre.

Visnyovszki Gábor: a tavaly elhunyt Gary Ryan barátunkról a MAFITT 
levélzáró bélyeggel emlékezett meg és ebből minden okmánybélyeggyűjtő 
tagtársukat is megajándékozzuk, A MUÉRTO 2008/1. számában okmány
bélyeges cikk jelent meg. Berényi Péter barátunk mindkét lábát amputálták és 
életkörülményeinek javításához a MAFITT hozzájárul. Ebben kéri a tagság 
hozzájárulását is.

Kolozsváry Géza MABÉOSZ ügyvezető igazgató köszönti a tagságot a 
MABEOSZ Elnökség nevében. Tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy az 
elnökség döntése értelmében a 81. bélyegnapi kiállítás május 16 és 18 között 
itt lesz a székházban, összekötve a szövetségi küldöttközgyűléssel és a 
bélyegnapi ünnepséggel. A kiállításra való részvételi felhívás és ajelentkezésí 
lap a honlapról letölthető. A tagdíjfizetés névszerinti elmaradása az emlékívek 
visszatartását vonja maga után.

D r Mészáros Zoltán: Nem engedhető meg az a gyakorlat, hogyha egy 
magyar mü megjelenik, akkor azonnal személyesen essenek neki. Kevesen 
képesek rászánni életükből több évet egy ilyen munkának, ezért ne bántsuk 
őket, Aki nem vett részt a munkában, az ne kritizáljon elsősorban. Ez a könyv a 
könyvtáramat és a tudásomat gazdagítani fogja.

6



Voloncs Gábor: Ezen munka fő baja az, hogy nem nézte át lektor. 
„Például Gábor Te sem vállaltad el ezt a munkát”. Tele van olyan szavakkal, 
mint: vélhetőleg, esetleg, valószínűleg. Túl sok a valószínűsítés. Ott van a sze
gedi próbanyomatok kérdése. Ki fogja azt kijavítani egy 100 Eurós könyvben? 
Említett egy fordított lOfilléres számlailleték-bélyeggel kapcsolatos problé
mát is. Máshol a könyv olyan kitételeket sugall, hogy a felülértékelt városi ille
tékbélyegek túlnyomórészt hamisak. Hivatkozott arra, hogy ismerve a múlt 
rendszer köztisztviselői mentalitását, elképzelhetetlen ilyen mértékű hamisí
tás, Ki fogja a felülértékelt bélyegek valódiságát megállapítani? Ez megin
gathatja az egésznek a hitelét. Beszélt arról a lehetőségről, hogy kilophatják a 
levéltárakból az okmányokat.

Visnyovszki Gábor: „Te nem vállaltadéi a lektorálást, pedig te lettél vol
na rá hivatott és a Zentay sem! Senki sem vállalta el a lektorálást!” A régi köz- 
tisztviselői kar mentalitására sem lehet hivatkozni, hiszen ott vannak például a 
szigetvári provizóriumok, Bándy Attila elmondta egy előadásában, hogy már 
akkor is voltak disznók. Nem igazán jó a megfogalmazás. Újra kell gondolni a 
dolgokat. Az olyan bélyeg, amit „szakérteni” kell, annak nem helyes az ára
zása. Sok a hamisítvány. Hogy mi a valódi és mi a hamis, az a füatéliai kutatás 
alapja. Ne írjunk le olyat, ami nem biztos. „Segítsetek a könyv javításában! De 
ne ugorjunk neki!” . Ha Te beleteszed az energiádat, akkor e munka értékesebb 
lett volna. En vállalom a könyvet

Dr. Radványi Ádám, a PROF1LA Kft képviseletében: Én támogattam 
ezen munka kiadását. A szerzőgárda referencia volt számunkra. A szakmai 
részekbe speciális tudás hiányában nem megyek bele. Szólnom kell az árkép
zésről 4 évvel ezelőtt kiadtuk Gudlin Tamás könyvét is. A könyv 14.600,- Ft- 
ba került és 15.000,- Ft-os önköltségen árultuk. Sokkal több lebélyegzésgyüjtő 
van, mint illetékbélyeg gyűjtő. Eddig 400 példányt adtunk el. Maradt vagy 20 
db és ezek árát felemeltük. Gábor! Tamás! Ti is kereskedők vagytok! A Gudlin 
könyv alapján árveréseket lehetett szervezni. Ez így működik. Nem a szakmai 
pontosság a fontos, hanem a propaganda, a kedvcsinálás. Ez az egész illeték- 
bélyeggyüjtéses műfaj nem túl magas szinten áll. Ebben szerettek volna vál
toztatni. Hiányolta az idegen nyelvű bevezetőt. így nem lehet külföldön eladni. 
Lehet, hogy 5-10 év múlva már senki sem fogja gyűjteni ezeket, A lektorálást 
lehetett volna jobban is csinálni. Gudlin Tamásra nem lehet haragudni, de ő is 
kap hiánypótlásokat. A mozgóposta ügynökség témája keveseket érdekel. Ez 
lesz a témája Gudlin II. kötetének. E könyv alapján felértékelődött a saját 
gyűjteményük. Nem elhanyagolhatóak a lappangó gyűjtemények sem. Talán 
előkerülnek. Várok sok tételt az árverésekre. Mint orvos mondom, a gyűjtők 
sem lesznek fiatalabbak, ezért kár egymást hergelni.

Szűcs Károly: Köszönöm a pozitív és a negatív észrevételeket is. Ebben 
az állapotban a könyvet kiadtuk. Aj óbb minőség időcsúszást jelentett volna. A 
szerkesztési forma olyan, hogy az anyag fejleszthető, módosítható. A torde-
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lésre 500.000,- Ft-os árajánlatot is kapott. A szakirodalom feldolgozása néha 
ütközött a szerkesztési elvekkel. Bízom abban, hogy ez a munka előrelépést 
jelent. A fordításról annyit, hogy a 4. kiadáshoz angol nyelvű bevezető rész is 
lesz.

Utolsó napirendi pontként Gidófalvy Péter kitüntetésre javasolta Szűcs 
Károlyt, Előzetesen megkérdeztük arról, hogy kapott-e már MABÉOSZ 
kitüntetést, hiszen 2007-ben már felterjesztettük erre. Kiderült az, hogy nem 
kapott kitüntetést, ezt nem indokolták és erről a Szakosztályt sem értesítették. 
Egyéb személyre javaslat nem érkezett. így egyöntetű kézfeltartással 
(ellenpróba nem volt) a közgyűlés megszavazta, hogy Szűcs Károlyt a 
szakosztály vezetősége feltelj essze MABEOSZ ezüst kitüntetésre.

Budapest, 2008. február 20.
Székely László 

Jegyzőkönyvvezető

Hodobay Andor Zentai János
Jk. hitelesítő Jk. Hitelesítő

Dr Németh Kálmán:

Éveleji gondolatok

Apróbb dolgokról szeretnék most írni az okmánybélyegekkel, ül. a 
gyűjtéssel kapcsolatban. Egyedi rendellenességek, meglepő változatok, 
nyomdai hibák vagy eltérések az okmánybélyegeken is előfordulnak.

Szerintem a legtöbb érdekességgel a helyi kiadású, azaz a városi ok- 
mánybélyegeink között találkozunk. A gyűjtők számára rendkívül fontos 
lenne ezek ismerete, ennek ellenére úgy gondolom, hogy - ellentétben a 
postabélyegekkel - az okmánybélyeges szakirodalom elég mostohán kezeli 
ezt a témát. Csak örülni lehet annak, hogy jelentős számú ritka változat ma már 
katalógusainkban szerepel, de szinte tarthatatlan állapotnak is lehet nevezni, 
hogy nagyon sok ritkaság kimarad a katalógusokból. Tapasztalatom szerint 
ezekről a gyűjtők az egymás közötti beszélgetésekből szerzik a legtöbb 
információt és adják is tovább másoknak. Ilyen kötetlen beszélgetésnek 
szánom írásomat, melyben néhány érdekességet képben is megmutatok és 
drukkolok azért, hogy egyszerű technikánkkal látható legyen az ábrán az, amit 
láttatni szeretnék.

A ritkaságok sorát az állami kiadású okmány bélyegeknél előforduló u.n. 
”3 pólyás” 12 kr-os nyitja meg. Ez a klasszikus tévnyomat az 1868 1891 évi 
kiadásoknál egyaránt előfordul. Nevét onnan kapta, hogy a bélyegképen, a
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címcrrajz bai felén a négy feliér pólya közül a legfelső hiányzik, csak három 
látható. Az I. nyomólemez javításának volt a következménye, hogy az 50-es ív 
első sorának 2, bélyege ilyen extra lett. Nagyon érdekelne, hogy ki vette észre 
először ezt a parányi rendellenességet és mikor? Annyit tudok, hogy Tamás 
István katalógusában (Bp.1948.) még nem szerepel, a Kaptay-dr.Kiss kataló
gusban (Bp. 1973.) már igen.

A hibás címerrajzot észrevenni a 12 kr-os bélyegen, hát ez nem volt ám 
egy egyszerű dolog. Részben azért, mert a 17 db krajcáros bélyeg közül csak a 
10 és a 20 kr-osok bélyegképében nem szerepel a címer, a többiben mindben 
megvan. De a poén most jön! Tessék megnézni a 90 kr-os bélyeget, a címerrajz 
bal oldalán csak 3fehér pólya van\

Azt hiszem nagyon jó megfigyelő készség, kitartó és rendszeres vizsgá
lódás, nagyfokú kíváncsiság, egy jó nagyító, no és jó adag szerencse is kell egy 
ilyen felfedezéshez.

I.ábra 2.ábra
A felfedezhetőség szem

pontjából egy rendkívül nehéz ese
tet produkált az osztrák bélyegkia
dás. Az 1870 évi illetékbélyeg so
ruknál, amely az utolsó levélerezet 
alnyomatú sor volt, kiderült, hogy a 
12, 3, 4 és 7 kr-os bélyegek kétféle 
aínyomattal léteznek /I. és II. típ./. A 
2 kr-os két típusát az L  és 2  ábrán 
láthatjuk. Az árulkodó különbséget 

a bal alsó sarokban vehetjük legkönnyebben észre, az egyik esetben egy 
vastagabb ér vágja le a sarkot, míg a másiknál ez nincs. Az eltérést az okozza, 
hogy az egyiknél a bélyegkép 2 mm-rel lejjebb van az alnyomathoz képest, 
mint a másiknál. Egyébként mindkét nyomat hibátlan.

Érdemes az alnyomatokat alaposan vizsgálni, mert előfordulhat, hogy 
hibát találunk rajta. Kedvenc székesfehérvári bélyegeink “kifli” alnyomata 
okozott nekem igen nagy meglepetést. Az 1916 évi 1 K-s négyes csíkról köz
tudott, hogy az első három bélyegen a kiflik vízszintesen, az utolsón pedig 
függőlegesen állnak. Az ősszel nagyítóval nézegettem az egyik csíkot, és ész
revettem, hogy a csík 2. bélyegén, ajobb alsó sarokban nincs minden rendben. 
Jobbról a második kifli-oszlop alján a kiflik függőlegesen állnak, máshol 
mindenütt vízszintesen! (3,ábra~szines hátlapon) Az 1917 évi csíkoknál ez a 
rendellenesség nincs. Érdemes megemlíteni még a csík 3. bélyegén esetenként 
látható részleges nyomathiányt azT  szám alatt. (4.ábraszines hátlapon)

Többen is mondták már, hogy a fehérvári városi bélyegeken mennyi 
érdekesség van. Ilyen például az is, hogy a címerrajzban a tornyok melletti rész
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is kétféle lehet, vagy pontozott, vagy vonalkázott, Ezek előfordulási helyét egy 
korábbi cikkemben (2003/4.szám) leírtam. Az 5, 6, 7.ábrákon a színes hátol
dalon csak a címerpajzsot mutatom be, nagyítva, az 1916 évi 'kifli' és 'kerek' 
mintás alnyomatú 1 K-s bélyegekről. A pontozott és vonalkázott címer jól 
látható a bélyegeken. A 6.ábra azonban két újabb meglepetéssel szolgál. 
Remélem, jól látszik, hogy ezen a bélyegen az alnyomatból felülnyomat lett, 
azaz a címer és a szöveg nyomása után nyomták az alnyomatot. Az alnyomat 
“kerek” mintázata a bélyegen 20 sorban és 14 oszlopban helyezkedik el. Igen 
ám, de a nagyítás azt mutatja, hogy a címer két szélén 12-12 minta hiányzik, 
helyettük itt 3-3 nagyobb és más rajzolatú minta látható! Ezeket sem vettük 
még soha észre!

A bélyegeken lévő szövegek és számok nyomási hibáit sem könnyű 
észrevenni. Az egyik klasszikus példá a szombathelyi bélyegeknél előforduló 
eset, itt ugyanis a 'SZOMBATHELY R.T. VÁROS' feliratban, az 1945-ben 
készített új klisével nyomott 10x5-ös ívekben 3 különböző betűhiba van. 
Ezek: az ív 2. helyén “VAROS”, Á helyett A (8.ábra-színes e lo o ld a la 15. 
helyen “SZOMBATHÉLY2, E helyett É (9.ábra), a 30. helyen pedig 
“VÁPOS”, Rhelyett P (1O.ábra).

9.ábra 10.ábra

A szintén szombathelyi “ 100,000 K”-s bélyeg “ 1” számjegyével is baj 
történt. Sokan ismerik a “zászló nélküli” (11.ábra-színes hátoldal), talán 
kevesebben a “kalapács fejű” változatot (12.ábra-színes hátoldal), mindkettő 
jól megkülönböztethető az alap típustól (13.ábra-színes hátoldal). Zászló 
nélküli ” 1” van a 10,000 K-s értékszámnál is (14.ábra).

A nyomási hibák, mivel egye
diek, ritkák, ezért rendszerint a bélyeg 
értékét jelentősen emelik. Vannak vi
szont olyan nyomási változatok is, 
amelyek azonos mennyiségben kelet
keztek, így aztán a bélyeg értékét nem növelikl Jó példa erre a szikszói 
vigalmi-adó bélyeg, amelynek minden értéke kétféle változatban létezik. Az 
eltérés abban áll, hogy a címert övező koszorú mellett van-e árnyékolás (=
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sűrű pontozás) fi. típ./, vagy nincs /II. típ./. Ezeket a bélyegeket 2x2-es kis 
ívekben gyártották, és minden ívben a baloldali két bélyeg I. típusú, míg a 
jobboldaliak II. típusúak. A két típust párban láthatjuk a 15. ábrán a színes hát
lapon. Lényeges megjegyezni, hogy bár az egyes darabok azonos értékűek- 
egy teljes sorozatnál már jóval értékesebbnek tekintünk egy tiszta (azonos 
típusú) sort, mint egy vegyesei.

Szándékosan nem írtam eddig kettős nyomatokról, mivel olyan sok szen
zációs érdekesség van e témában, hogy úgy gondolom érdemes lenne ezekkel 
egy külön cikkben foglalkozni.

Befejezésként a szolnoki városi bélyegek közül mutatok néhány olyan 
ritkaságot, amit eddig még senki nem írt le, természetesen katalógusaink sem 
ismerik ezeket, pedig ott lenne a helyük!

1/Az 1925 évi nyomdai átértékelések (Kézikönyv 13-25 ssz.alatt) között 
alapbélyegként csak a 20 és 50 K-s bélyegek szerepelnek. Ezek azok a bélye
gek, amelyeknél aBÉLYEG Dl JA” feliratban a jellegzetes kisebb É betű van. 
A 16.ábrán-színes ^/ú2»/í/u/-bemutatok egy 20.000 K-s átértékelést, ahol 
azonban az alapbélyeg a 2 ssz. alatti 10 K-s! A bélyegen magán a lefedés 
ellenére is jól látható a 10 K érték, de erre nincs is szükség, mert a képről is jól 
látható a nagy É betű, és a felső felirat betűinek eltérő stílusa.

2/ Ugyanezen sor utolsó tagja a 100.000 K-s átértékelés a 200/20 K-s 
alapbélyegen. Ittmeg a régi érték lefedésének van egy új változata.
A U.ábrán-színes előoldal- az ismert és gyakori 2 sávos, a 18. ábrán a ritka 3 
sávos lefedést látjuk.

3 /Az 1930 évi új, pengős sorozat
ból a 4 P-s bélyeget katalógusaink csak 
narancsszínű papíron ismerik. A 18. áb
rán látjuk ennek a bélyegnek sárga pa
p írra  nyomott változatát.

Mindhárom bélyeget igazi ritka
ságnak tartom, igazán örülnék, ha megír
nák lapunknak, hogy gyűjteményükben 
előfordulnak-e ezek. A szolnoki bélye
geket is nagyon tudom ajánlani alaposan 
megvizsgálni, átnézni. A 17. és 18. ábrá
kon olyan bélyegeket látunk, melyeken a 
címfeliratban az “R.T?’-ben valóban ke
rek pontok vannak. Gondolom, nagyon 
sokan észrevették már, hogy léteznek “szögletes” pontok is. Ez még mind 
kevés! Evekig kerestem, mire végre találtam egy olyan példányt, amelyben a 
két típus vegyesen fordul elő. Keresem a párját azóta is, eddig sajnos ered
ménytelenül. Dr. N .K
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A Közgyűlésről, ahol a K Ö Z meg süketnémának tetette magát!

A mostani Közgyűlés után hazatérve, elővettem a 2005-ös utolsó köz
gyűlési beszámolómat és átolvastam.

Nagyon jó jósnak bizonyultam, ebben a kritikus hangvételű beszámo
lómban - melyet minden résztvevő meg is kapott ott másolatban aláírásommal 
- én kitértem sok negatív jelenségre, köztük a katalógusszerkesztésnél tapasz- 
talhatókra is. Ha még fellelhető Nálatok ez a nyolcoldalas beszámolóm, érde
mes lenne átolvasnotok! Az új tagoknak meg külön ajánlom!

Eddig minden Okmánybélyeg Katalógus szerkesztésénél voltak megíté
lésbeli véleménykülönbségek, különösen a részletekben, de ezek minden eset
ben úriember módjára történtek.

Hol vannak már az úriemberek?
És akkor a mostani Közgyűlésről a véleményem:

Engem nem lepett meg az, hogy a dolgozókat, - jelképesen a kaptárban 
dolgozó méheket - produktumukat, két olyan egykoron méhtársuk kritizálta, 
akik gyorsan „hereméhbe” mentek át!

Hogy ne tévedjek a kaptárlakókat illetően, fellapoztam a lexikont, ahol 
ezt találtam:... a herék semmiféle munkát nem végeznek, átvitt értelemben a 
here szó jelentése: tétlen, haszontalan és ingyenélő.

Szerintem minden stimmel a lexikonban!
Az viszont elszomorított, hogy a szakosztályi kaptár belső és külső tagjai 

meg csak sundám-bundámotjátszottak, szemlesütve!
A lexikonban még azt is olvastam, hogy a heréknek nincs is fullánkjuk. 

Hát akkor meg...?
Nem érzem jól magam már az ilyen környezetben, máshoz szoktam 

hozzá és ez volt a Jó szerencsém, ezért döntöttem úgy, hogy ez volt az utolsó 
Közgyűlésem, inkább levelező tag leszek ezután.

Külön köszönöm Dr. Mészáros Zoltánnak - szakosztályi tagunknak 
aki a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Kerté
szettudományi Kar Rovartani Tanszékének egyetemi tanára, hogy felszóla
lásában felháborítónak nevezte - egyedül O - ezt a fajta mentalitást, amit ott 
hallott!

Neki ezen túl mindig kalapot fogok emelni!
Zoltán! Ha gyűjtő minőségben jársz ilyen helyen, - bélyeg vagy rovar - 

nem árt, ha vanNálad pár tű a kabáthajtókádon!
A lexikon után a 2008-as Magyar Posta és Illetékbélyeg Katalógust vet

tem elő. Az okmánybélyeges részt keresve, találomra máris a végére értem. 
Nézzük a Nyersanyag bélyegeket. Mit látok: ami nálunk s.zöld, nála narancs, 
majd ami nálunk narancs, nála sötétzöld. Mivel Szűcs Karcsi az én anya
gomról fotózta ezt a részt, elővettem a gyűjteményem, ami minket igazolt! 
Kevesen gyüjthetik ezeket a bélyegeket, mert senki nem szólt rá telefonon
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sem, hogy nekem akkor ezekből több színtévnyomatom van!
Az fel sem merült bennünk, hogy meríthetnénk ebből a pár oldalból.
Ott sem találtam lektort, ami kifogásként hangzott el a Közgyűlésen. A 

korábbi Okmánybélyeg Katalógusoknál, egyedül a Kaptaynál fordul elő ez a 
kifejezés. Megint hát akkor? Mire volt jó ez a szájtépés?

Attila! Ha a többi here is felbátorodik a jelen eset kapcsán, - mert 
vannak azért jó páran még a névsorban - akkor az a természetellenes állapot 
áll majd elő a kaptárad környékén, hogy a farok csóválja majd a kutyát!!

Azt is látom, hogy más szelek fújnak ma már és jobb a dolgokat elfelejte
ni, mint felhánytorgatni.

Én őrzök a régmúltból pár 500 Ft-ot érő zöld szalagot, de vicaverza még 
nem láttam pénzmozgást az OTP számlánkon. Ezért vettem elő 2001-ben a 
radírt meg a címlapot és öt éven át jól megvoltunk alapító nélkül, így is meg 
úgy is!

Mi „klottgatyában” vettük át az alapító gyermekét 2000-ben és szép szí
nes melegítőt adtunk rá, még kitüntetéseket is akasztottunk a nyakába. Közel 
hetvenen adtuk össze a színes melegítő árát. Nem ennyi volt akkor a szak
osztályi névsor! A duplája! Hadd ne minősítsem én ezt a szemléletet most, 
korábban meg már megtettem!

A zöld szalagra meg azért is emlékeztetlek most, - mivel korábban ez volt 
a fináncparoli színe is - hogy e szín láttán a vehemenciádat olvashatom a 
Filatélíai Szabadszájban, mert a Közgyűlésen Te is beletartoztál sajnos a KÖZ- 
be!

Szerintem jól döntöttem, hogy a fílatéliából balra el...
Nagyon sérült már ez a filatélia, meg látom a szekértáborok kialakulását 

is, mindenki csak marcangolja, keresve a koncot!
A parafilatéliát meg eddig is kedveltem, ott meg is becsülik a magam

fajtát. Burján Andor
aranyokieveleles bányamérnök 

volt elnök, levelezőtag

Ui.: Bár lehet, hogy mi öten érdeket is sértettünk, ezt majd akkor látom 
meg, ha megveszem a 2009-es Postabélyeg Katalógust.
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MABÉOSZ
Okmány- és IUetékbélyeggyűjtő 
Szakosztály vezetősége

r

Gulyás László Ur részére

Kedves Laci!

Hosszú ideig voltál a MABÉOSZ Okmány- és IUetékbélyeggyűjtő Szak
osztályának titkára. Ezen időszak alatt sok, a szakosztály tulajdonát képező és 
alább részletesen felsorolt tárgy, eszköz és iratanyag valamint szakosztályi 
árverések anyagai kerültek kezelésed alá.

A 2006. február 18-i vezetőségválasztó éves szakosztályi közgyűlésen új 
vezetőség megválasztására került sor. Az ezt megelőző (2005), ezen (2006) és 
az ezt követő (2007) közgyűléseken elmaradt mind az elmúlt időszakról szóló 
titkári beszámolód, mind a Nálad kezelésben levő, és szakosztályi tulajdont 
képező anyagokkal való elszámolás, azaz átadás-átvétel. Ez ügyben 2006. 
március 20-i keltezéssel felkérő levelet írtunk Neked, amit a szakosztályi 
elnök és titkár írtak alá. Erre választ nem kaptunk,

A szakosztály vezetősége a szakosztály 2008. február 9-i éves közgyű
lése utáni megbeszélésen úgy döntött, hogy a szakosztály tulajdonát képező 
anyagok, eszközök részedről történő átadása illetve a szakosztály részéről 
történő átvétele nem tűr további halasztást, valamint, hogy a korábbi és le nem 
zárt szakosztályi árverések elintézését és azok végleges elszámolását a maga 
kezébe veszi. Ezért a szakosztály vezetősége arra kér - arra kérünk - hogy 
atértivevény aláírásától számított 8 napon belül személyesen, telefonon vagy 
E-mailben jelentkezzél az alább felsorolt elérhetőségek bármelyikén és jelöld 
meg azt - szintén az aláírástól számított 1 hónapon belüli napot, - amikor az 
alább részletezett anyagokkal a vezetőség elérhető tagjai előtt elszámolsz, és 
az átadás-átvétel írásban rögzítve megtörténik.

Ennek elmaradása esetén kénytelenek leszünk egyrészt jogi eljárást 
kezdeményezni, másrészt a szakosztályból kizárni és a tényeket a szakosztályi 
periodikában közzé tenni. Szeretnénk remélni, hogy erre nem kerül sor.

Az alábbi tételek elszámolását, átadását várjuk,
kérjük, követeljük:

L A levelezési árverések összes maradvány-tétele és az eladott tételek 
ellenértéke, különösen kiemelt figyelemmel a 11.levelezési árverés anyagaira 
(Kovács László)

2. A2002. április 15-én 15.000,-Ft- ért vásárolt „Császári Nyílt Parancs” 
könyv.
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3. A „Vésztartalék alap” listáján szereplő 30.sz. befizetésen vásárolt 
számítástechnikai eszköz: tintasugaras nyomtató

4. Közgyűlések jelenléti ívei
5. Az OKMÁNYBÉLYEG periodika tőpéldányai és tartalék példányai
6. Mindennemű, a szakosztály tevékenységével kapcsolatos szövetségi 

és szakosztályon belüli levelezés

Budapest 2008.március.3

Fodor István
Gidófalvy Péter (06-70-3177315, gidofalvy@t-online.hu)
Dr. Németh Kálmán (06-20-4989660)
Dr. Rill Attila (4314874,06-20-8063689, a.rill@richter.hu)
Székely László (06-20-9562281, szekely.laszlo@gmail.com)

A GYULYÁS LÁSZLÓ ÜGY

Tisztelt szakosztályi tagok! Most egy számomra is igen kellemetlen ügy 
előzményeiről, alakulásáról, és jövőbeni megoldásáról kell informálnom az 
Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály tagjait. A témát már a 2008-évi 
februári közgyűlésünkön is fel kellett volna vetnem, de különböző okok miatt 
akkor nem hoztam szóba. Egyrészt előre várható volt az, hogy sok idő fog 
elmenni a megjelent „PÉNZÜGYI BÉLYEGEK A HABSBURG BIRODA
LOMBAN ÉS MAGYARORSZÁGON”-c. munkával kapcsolatosan, más
részt akkor még bizakodtam abban, hogy ezt az ügyet mindenki megelégedé
sére le lehet zárni. Sajnos nem ez történt. Sokan nincsenek tisztában az ese
ményekkel és az összefüggésekkel. Ezért bevezetőként rövid történeti átte
kintést teszek közzé.

Gulyás László hosszú ideig volt a MABÉOSZ Okmány- és Illeték- 
bélyeggyűjtő Szakosztályának titkára. A sok-sok éven átvégzett titkári mun
káját, szervező munkáját, publikációs munkáját sokan ismerik és elismerik, 
visszalapozva az OKMÁNYBÉLYEG régebbi számait, sokan utólag is meg
ismerhetik. Itt és most nem részletezhető és nem részletezendő okok miatt 
Gulyás László akkori szakosztályi titkár és Burján Andor akkori szakosztályi 
elnök között elromlott a kapcsolat, ami számtalan közvetítési kísérlet 
(MABÉOSZ Elnökség részéről történő egyeztetések stb,) ellenére abszolút 
működésképtelenné vált. Gulyás László kihátrált, visszavonult a szakosztályi 
életből, nem jelent meg a rendezvényeken, nem látta el a titkári teendőket. A 
2005.márciusi közgyűlésen a szakosztály tagsága többségi szavazással 
ideiglenes szakosztályi titkárrá választott, amely megbízatást csak hosszú elő
zetes felkérés és rábeszélés után fogadtam el. A Szakosztály 2006-évi februári
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közgyűlése egyben vezetőségválasztó közgyűlés volt, melyen a szakosztály 
teljesen űj vezetőséget választott, amely jelenleg is működik.

A továbbiakban kétirányú adatismertetést kell végeznem. Egyrészt a 
szakosztály követeléseit (1) kell részleteznem, másrészt a szakosztály és 
Gulyás László kapcsolatainak alakulásáról (2) kell beszámolnom.

1. A szakosztály követelései.
Gulyás László volt titkárnak a múlt megnyugtató lezárása érdekében 

egyrészt a 2005-évi közgyűlésen meg kellett volna tartania titkári beszá
molóját, le kellett volna zárnia az alább felsorolt szakosztályi ügyeket és át 
kellett volna adnia az alább felsorolt, a szakosztály tulajdonát képező „leltári” 
tárgyakat illetve értékeket. Ezek a tételeket a történelmi hitelesség és a tisz
tánlátás miatt kell részletesen felsorolni.

A 2001-es 11.számú szakosztályi levelezési árverésre Gulyás László 
akkori titkár 2001.03.03-án Kékesi Jánostól átvette a Kovács László szegedi 
tagtársunk tulajdonát képező és árverésre szánt, 53 tételből álló anyagot, 
32.920,- Ft beadási értékben, amely tételekkel a mai napig nem számolt el. Ez 
ügyben Kovács László írt már Burján Andornak 2002.04.15-én, 2002.10.14- 
én, 2002.10.28-án. E témában több levélváltás volt Burján Andor akkori elnök 
és Gulyás László akkori titkár között, de ezeket itt nem részletezem, bár máso
latban birtokomban vannak és a szakosztályi irattár anyagát képezik.

Burján Andor korábbi levelei alapján más elszámolatlan árverési tételek 
is vannak. Az adatok ismertetése nélkül többször említve lett Tóth Endre 
(azóta már elhunyt) szakosztályi tagtársunk esete is, akivel szintén nem történt 
árverési elszámolás beadott anyagai tekintetében.

Gulyás László 2002.04.15-én a Bp. Múzeumkrt. 35.sz alatti antikvá
riumban 15.000,- Ft szakosztályi pénzből megvásárolta a „Császári Nyílt
parancsot” tartalmazó könyvet

10.000,- Ft szakosztályi pénzből vásárolt tintasugaras nyomtató (levél
beli információ szerint nem működőképes már) szintén volt titkárunk őri
zetében maradt.

Ezen kívül itt és most nem részletezhető iratanyagot, iratmásolatot, 
korábbi OKMÁNYBÉLYEG számok tőpéldányait várjuk vissza tőle azokból 
az időkből, amikor teljes jogú és teljes aktivitású szakosztályi titkárként tevé
kenykedett. (Csak zárójelben jegyzem meg azt, hogy a vezetőségváltás után 
sok anyagi eszközt és iratanyagot vettem át előző elnökünktől, Burján 
Andortól, sőt ettől függetlenül valamikori titkárunktól, Voloncs Gábortól is 
kaptam régi OKMÁNYBÉLYEG tőpéldányokat).

2. A felkérő-felszólító levelek Gulyás Lászlóhoz.
Burján Andor akkori elnök több levélben kérte-követelte Gulyás Lász

lótól az árverési anyagokkal való elszámolást. Emellett több levélváltás bizo
nyítja a 15.000,- Ft-ért vásárolt szakosztályi könyv sorsát: felfedezését, meg
vásárlását, az Összeg előteremtését. Ezek másolatai megvannak a szakosztályi
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irattárban. Kérésre bárkinek bemutathatok.
Nem titok, nem tagadom, nem szégyellem (sőt) azt, hogy jónak mondható 

szakosztályi kapcsolatom volt Gulyás Lászlóval. Ez a köztünk levő számtalan 
E-mail váltás által is dokumentálható, amennyiben szokásomhoz híven min
den, a szakosztályt és/vagy a MABEOSZ-t érintő levelezésemről kinyomtatott 
példányt készítek és irattározok. Bár a témák „közügyek”, e levelezés többé- 
kevésbé magánjellegű, így ugyan számtalan esetben érintettük a fentebb fel
sorolt problémákat, most ezeket itt nem részletezhetem, mert nem tartanám eti
kusnak. Ugyanakkor bizonyos részletek ismeretében óhatatlanul szerepet ját
szanak ezen levelek az ügy általam történő tisztázásában, az elkerülhetetlen 
lépések mikéntjében. Közös levelezésünk hangneme és tartalma miatt szá
momra továbbra is rejtély maradt az hogy mi motiválja Gulyás Lászlót az el
számolás elodázásában akkor, amikor levelezésünkben sok esetben baráti han
gon és igen pozitívan állt hozzá a problémák megoldásához,

A 2006-évi szakosztályi közgyűlés határozata valamint az azt követő 
vezetőségi ülés határozata értelmében 2006.március 20-i dátummal levelet 
írtunk Gulyás Lászlónak, amelyben megköszöntük neki a korábbi években a 
szakosztály érdekében kifejtett munkásságát és egyben felkértük arra, hogy 
számoljon el a nála levő szakosztályi tulajdonnal és rendezze a régebbi szak
osztályi árverések elszámolását

A 2007.márciusi közgyűlésen az elnöki beszámolómban nem említettem 
ezt a problémakört, mert még mindig bíztam abban és vártam azt, hogy Gulyás 
László lerendezi adósságait a szakosztállyal szemben.

2008.március 3-i keltezéssel újabb, de már erélyes hangvételű elsőbbségi 
ajánlott tértivevényes felszólító levelet küldtünk Gulyás Lászlónak, melyben 
azt is leírtuk, hogy ha az ott részletesen felsorolt tételek visszaadása ügyében 
nem tesz lépéseket a tértivevény aláírását követő 14 napon belül, akkor 
egyrészt kénytelenek leszünk jogi eljárást kezdeményezni, őt a szakosztályból 
kizárni és a tényeket a szakosztályi periodikában közzétenni. E felszólító 
levelet a vezetőség közösen fogalmazta, közös határozattal döntött az azt kö
vető lépésekről. Az erélyes hangvételű „utolsó” felszólítás okait alább rész
letezem. A levelet Gulyás László nem vette át, azt a Magyar Posta eredeti bon
tatlan állapotban visszahozta, és az megvan a szakosztály irattárában.

Az események felpörgését Kovács László szakosztályi tagunk Dr. Né
meth Kálmán vezetőségi tagunknak (2007.12.10,-i feladási dátumú) küldött 
levele váltotta ki. A szakosztályból többen csak ekkor értesültek a 2001-évi 
11 .sz. árverés elszámolatlanságáról. Ez ügyben - a részleges demokrácia elvét 
szem előtt tartva - több szakosztályi tagtársunknak kikértem a véleményét. 
Többen azt az álláspontot képviselték, hogy azok az árverések nem szakosz
tályi árverések voltak és a probléma kizárólag Gulyás László és a beadó tag 
magánügye, így nem kell vele foglalkozni. Mások azt mondták, hogy velük 
Gulyás László mindenkor maradéktalanul elszámolt, ezért őket nem érdekli a
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dolog (azaz másnak a baja nem fáj nekik). Ugyanakkor megint mások azt az 
álláspontot képviselték, hogy azok az árverések igenis szakosztályi rendez
vények voltak, hiszen az OKMANYBÉLYEG-ben lettek meghirdetve; és él
ném intézettségi állapotuk szakosztályi szégyen, amit orvosolni kell. En sze
mély szerint ezen utóbbiak álláspontját tettem a magamévá. Személyiségi 
okok védelme miatt nem részleteztem a különböző véleményeket adó szak
osztályi tagok nevét. Mivel a beadó szakosztályi tagtársunk kora előrehaladott 
és a beadási árból 15 .000,- Ft-ot a szakosztály támogatására ajánlott fel, a 
fennmaradó 18.000,- Ft-ot a szakosztály csekken kifizetett neki, egyben elné
zését kérve. Mivel ez a jogosnak elismert kifizetés csak és kizárólag más szak
osztályi tagok önkéntes adományaiból összetevődő pénzeszközökből történ
hetett, nem tehetjük meg azt, hogy továbbra is szemet hunyunk Gulyás László 
volt titkárnak az elszámolás részéről történő elszabotálása ügyében. 
Mindenképpen lépnünk kellett.

A követelés visszautasítása után - hiszen a tértivevényes levél át nem 
vételét egyértelműen visszautasításnak kellett minősítenünk - a szakosztály 
vezetősége a következő léseket tette meg, illetve kívánja megtenni: fizetési kö
telezettség kibocsátása. Annak megtagadása esetén megfelelő jogi lépések 
megtétele. A szakosztályból való kizárás.

Mint szakosztályi elnök, meg kell jegyeznem azt, hogy számomra 
továbbra is teljesen érthetetlen Gulyás László hozzáállása az ügyhöz.

Képviselnem kell a szakosztály érdekeit akkor is, ha személyesen koráb
ban hosszú időn keresztül megoldhatónak véltem a dolgokat. Véleményem 
szerint Gulyás László reakcióit nem motiválhatja már a korábbi elnökkel, 
Burján Andorral való nézeteltérése, mert az a régmúlt, arról nem kívánok most 
beszélni, azt taglalni. Kizárólag az anyagi és tárgyi elszámolás témakörre kell 
összpontosítani. A szakosztályból való kizáráshoz mindenképpen éves köz
gyűlési határozathoz ragaszkodók.

Mivel e közlés megjelenik az OKMÁNYBÉLYEG-ben, valamint ezen 
lapszámot Gulyás Lászlónak is elküldjük, még mindig megvan a remény arra, 
hogy elgondolkodva a leírtakon, Gulyás László még megfordíthatja a dolgok 
menetét, még jóváteheti késlekedését és elvégezvén az elszámolásokat, ismét 
aktív tagja lehetne szakosztályunknak. Én mindenképpen ezt szeretném.

Dr.Rill Attila
Szakosztályi elnök
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A KRITIKA SZABADSÁGA - KRITIKAI SZABADSÁG

Tisztelt szakosztályi gyüjtőtársak. Ezen írásomat mint egyszerű szak
osztályi tag és természetesen mint tagdíjat fizető MABÉOSZ tag írom álta
lánosságban. Észlelek bizonyos jelenségeket, amelyek mellett nem tudok el
menni szó nélkül. Most nem aktuálpolitizálást folytatok, hanem társa
dalomtudományi értekezést.

Egy demokráciában valamilyen szinten szabadság van (na nem totális 
szabadság!). Polgári demokráciában a polgárnak, az adófizető polgárnak töb
bek között véleménynyilvánítási szabadsága is van. A véleménynyilvánítás 
lehet tárgyilagos megjegyzés, lehet dicséret és lehet kritika. Ha nincs véle
ménynyilvánítási szabadság, ha nem fejthető ki semmiféle igazi kritika, akkor 
diktatúra van. A kettő között persze átmenetek is vannak. Amint Magyarország 
is átmeneti országnak számít a kritika kinyilvánítása területén, úgy ennek tük
röződéseként átmeneti helyzet van a MABÉOSZ területén is. A „hivatalos” 
MABÉOSZ Elnökség ebben az átmenetiségben a diktatúrához áll közelebb, 
míg a szakosztályok elvben a demokráciához állnának közelebb. Amint Ma
gyarországon is, úgy a MABÉOSZ keretein belül is sokan, „felül is, „alul” is 
korlátozni szeretnék mások véleménynyilvánítási szabadságát, mert elural
kodott bennük az intolerancia. A „felülről” jövő korlátozást szorgalmazók 
hatalmukkal igyekeznek visszaélni, az „alulról” jövő korlátozást szorgal
mazók hangulatkeltéssel igyekeznek erőszakos szilenciumot kicsikarni. A 
kritika szabadsága nem határozza meg azt, hogy az adott kritika mások szem
szögéből építőnek kell hogy minősüljön, vagy rombolónak, haladónak, vagy 
konzervatívnak, megalkuvónak vagy támadónak. Mindenkinek joga van a 
saját véleményéhez és ahhoz, hogy ezt kifejtse.

A MABÉOSZ területén - ezt már több helyen többször leírtam és szóban 
is elmondtam - féldiktatórikus viszonyok uralkodnak, de mondhatnék feudális 
viszonyokat is, hiszen a szövetség „hivatalos” lapjánál egyszemélyes cenzúra 
uralkodik. Ami nem tetszik a BÉLYEGvilág Szerkesztőbizottsága elnökének, 
aki egyben jelenleg a MABÉOSZ elnöke is, az nem jelenik meg a lapban (ez 
nem feltételes, ez egy kijelentő mondat). Érdemi kritikát kinyilvánítók kényte
lenek más megjelentetésifórumotkeresni.

A szakosztályok e tekintetben relatív Önállóságot képviselnek. Ez termé
szetesen a mindenkori szakosztályi vezetőség tagjainak toleranciaszintjének 
függvénye. Azt tudom mondani, hogy a MABÉOSZ Okmány- és Illeték- 
bélyeggyűjtő Szakosztályának jelenlegi vezetősége - beleértve az OKMÁNY
BÉLYEG periodika szerkesztőjét - is jelenleg olyan személyekből áll, akik 
semmiféle előítéletes szempont szerint nem cenzúrázzák a szakosztályi peri
odikát. Én e tekintetben azt hirdettem mindig is, hogy mindenki szabadon írja 
meg, írhassa meg véleményét és arra bárki szabadon reagálhat - írásban. Tehát 
nem tiltható meg az, hogy szakosztályi tag leírja véleményét a szakosztályi
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periodikában. Ezzel szemben a szóbeliség területén intoleranciákat észletem 
eddig több alkalommal is. Vannak, akik szókimondóbbak, akik vaskosabban 
fogalmaznak, de ez önmagában nem lehet indok arra, hogy ezeket erőszakkal 
elhallgattassuk, vagy erőszakkal kizárjuk a szakosztályból. Minden féle tartal
mú, stílusú, hangnemű véleményre lehet kultúráltan reagálni, elsősorban írás
ban. Az oda-vissza ordibálásnak, ad-abszurdum tettlegességnek semmi ér
telme sincs. Arra volt példa és ez elvileg járható út, hogy akinek alapvetően 
nem teszik, sőt képtelen elviselni azt, hogy mások más véleményt képvisel
nek, az szabadon távozhat. Ez nem felszólítás!

Ha egy szervezet eltávolodik eredeti céljaitól, ha vakvágányon száguld a 
szakadék felé, akkor a helyzetet reménytelennek látók leugorhatnak a vonat
ról. Én is tettem ilyet már a MABÉOSZ-on belül, egy másik szakosztály ese
tében. A kritikai szabadság egyben hallgatási szabadságot is jelent. Azaz 
megmondnai sem kötelező véleményt, tudást, információt. A polgári szabad
ság azt jelenti, hogy mindenki maga dönti el azt, hogy kifejti-e véleményét, 
tudását, kritikáját. Tehát ha valaki „tud” valamit, de nem akarja elmondani, 
leírni, akkor ehhez joga van. Lehet sajnálkozni, de ezért támadni nem.

A kritika szabadsága azonban nem jelent abszolút kritikai szabadságot. 
Ha valakivel, annak nézeteivel, írásával, tanításával stb. nem értek egyet, 
akkor nyilvánosan nem mondhatom azt, hogy az illető hülye, barom, agya- 
lágyult, ökör, félkegyelmű, de azt sem, hogy hazudik. Létezik ugyanis az em
beri méltóság. De ugyanakkor az előbbi mondatban fennálló esetben a kritikus 
szabadon kifejtheti azt, hogy az illető állítása, nézete, tanítása stb. véleménye 
szerint távol áll a valóságtól, nincs igazságtartalma, felületes, félreértelmez
hető, nem következik az irodalomból stb. vagy hogy az illető tudatosan 
valótlant állít. Bár mindezen esetekben illik (kell) érvelni, hivatkozni, idézni 
és nem csak úgy „levegőből kapkodni”. A viszontválasz sem tartalmazhatja 
azt, hogy a kritikus hülye, barom, agyalágyult, ökör, félkegyelmű, de azt sem, 
hogy hazudik, hanem csupán azt, hogy az illető állítása, nézete, tanítása stb. 
véleménye szerint távol áll a valóságtól, nincs igazságtartalma, felületes, pon
gyola, félreértelmezhető, nem következik az irodalomból stb. vagy hogy az 
illető tudatosan valótlant állít.

A legnehezebb dolog az emocionális determináltság kiküszöbölése az 
érdemi vitából. Ezt a fogalmat sokan nem ismerik, pedig a lehető legtö
mörebben és legpontosabban fejezi ki azt a tulajdonságot, amivel az emberi faj 
túlnyomó többsége rendelkezik. Azaz, az emocionális determináltság azt 
jelenti, hogy bárminek a megítélése során nem az állítás, nézet, vélemény, 
kritika, kijelentés valóságtartalmát, igazságtartalmát, érveit, a mögötte álló 
tényeket teszik elsődleges válaszadási szempontként, hanem az illető sze
mélyét, azt hogy az illetőt szeretik-e vagy utálják, hogy az érzelem, a pozitív 
és/vagy negatív érzelem elnyom mindenféle észérvet és tényt. Ilyen esetben 
bármit mondhat, állíthat a „másik”, azt az emocionálisan determinált ember el
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fogja utasítani. Rosszabb a helyzet akkor, ha mindkét oldalon emocionálisan 
determinált egyedek vannak.

A leírtak figyelembevételével írtam meg véleményemet az új „katalógus- 
kézikönyv-szakkönyv-mesekönyv-képeskönyv,,-ről, ahol én nem akartam 
definiálni apontos besorolást, csupán ahallottakat Összegeztem.

Szakosztályi tagtársaim! Tessék tollal érvelni, nem „karddal”!
Dr.Rill Attila

A „PÉNZÜGYI BÉLYEGEK A HABSBURG BIRODALOMBAN ÉS 
MAGYARORSZÁGON”- című (Budapest,2007) munka véleményezése

Előzetesen kikötött és teljesített feltételek alapján birtokomba került a 
címben megnevezett munka Első kiadásának 33. számozott példánya. Véle
ményemet az előzetes és korlátozott ideig tartó szerkesztőbizottsági munkában 
való részvételem tapasztalatai és kizárólag ezen példány tanulmányozása ré
vén alakítottam ki.

Bevezetőül annyit jegyeznék meg, hogy birtokomban van Dr. Flóderer 
István „A MAGYAR OKMÁNYBÉLYEGEK KÉZIKÖNYVE” (1990) 468. 
számozott példánya, Kölbig Ferenc és Dr Hollaender György „ A MAGYAR 
OKMÁNYBÉLYEGEK KATALÓGUSA” (1928), Tamás István „ MAGYAR 
ÁLLAMI OKMÁNYBÉLYEGEK KATALÓGUSA” (1948) és Kaptay Antal 
„A MAGYAR OKMÁNYBÉLYEGEK KATALÓGUSA” (1966) és a MPIK 
szakkiadványok és jelen munka is ezek mellé kerül az őt megillető helyre.

A munka megkezdése utáni első években csak annyit tudtam a készülő 
műről, mint amennyit bármelyik másik olyan szakosztályi társam tudhatott, 
aki csak az évenkénti szakosztályi közgyűléseken és/vagy csak kósza, másod
kézből jövő szóbeszéd révén szerezhette információit. A szerkesztőbizottsági 
ülésekre egy későbbi szakaszban korábbi szakosztályi titkárunk, Gulyás Laci 
hívott meg. Mivel sosem titkoltam, hogy a készülő munka érdeklődési terü
letén nem rendelkeztem elegendő anyaggal és ennek következtében megfelelő 
szaktudással sem, igyekeztem ezt a hiányosságot maximális jelenléttel, oda
figyeléssel, kisebb részmunkák elvállalásával (szignetták), részleges lekto
rálási munka vállalásával kompenzálni. 2005 elején tartott szakosztályi köz
gyűlésünkön - felkérésre - elvállaltam az ideiglenes szakosztályi titkári fela
datkört. Ennek kapcsán 2005. márciusában levelet írtam Gulyás Lászlónak 
(ennek másolatát szakosztályunk 15 tagja is megkapta), amely levélnek 4-7. 
oldalain a tervezett,KÉZIKÖNYV” (akkor pontosan így neveztem) problé
makörét, a már akkor felmerült vitákkal kapcsolatos véleményemet taglaltam. 
Az ezt megelőző időszak vitáiról (mert voltak) nem tudok érdemben nyi
latkozni; erről az abban résztvevőknek kellene beszélniük. A főbb vitatott 
témák a következők voltak: Mi legyen benne a kézikönyvben-katalógusban? 
Mi legyen a munka megnevezése? Legyen-e díjazás? A publikálás kérdései.
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A saját és a mások munkájának elismerése: alul- vagy túlértékelése. Akko
riban dobtam be a köztudatba tartalmi definícióként az „ÁLLAMI HARÁCS 
BELYEGEK” megnevezést, mint ami nem kifejezetten szalonképes, de a 
lénye-getkifejezi. Ez lesöprődött az asztalról.

A legnagyobb viták a díjazás illetve a szerzőségi %-os felosztás kérdé
seiben voltak. Én azt a nézetet képviseltem, hogy a műszaki és természettu
dományok területén nem lehet anyagi hasznot remélni publikálási munkából, 
csak ha valaki például Harry Potter-t ír. Nem mindenki osztotta nézeteimet. 
Ugyanakkor történt egy %-os szerzői jogfelosztás is, amit én nagyon elhibá- 
zottnak tartottam és ez váltotta ki azután a legnagyobb vitákat, veszekedéseket 
és törésvonalakat. Ez akkor is nagy hiba volt, ha ennek előterjesztője nagyobb 
munkabeadási kedvet szeretett volna kihozni segítségével. Azután 2005. 
április.21-én páran meghívásos alapon összejöttünk a székház V. emeletén egy 
irodában. A fö kérdéseket ott és akkor szintén nem sikerült megoldani. Ezért 
újabb körlevelet írtam, amelyben kitértem konkrétan megnevezve olyan 13 
szakosztályi tagtársat, akik részt vettek vagy még akkor résztvevői voltak a 
készülő munkának és leírtam velük kapcsolatos véleményemet, észrevétele
imet, de levelem lényege egyben az volt, hogy megindokoltam kilépési szán
dékomat a szerkesztőbizottsági munkából, mert nem láttam további értelmét 
jelenlétemnek és bizonyos nézetellentéteket és/vagy személyes ellentéteket 
feloldhatatlannak tartottam. Ebben tulajdonképpen nem is tévedtem. Volt 
csendes, alázatos, de nagy szaktudású munkatárs is, aki szintén „megunhatta” 
a „perpatvarokat” és csendben elmaradt. Személyiségi jogokra hivatkozva 
most nem idézek ebből a levelemből konkrétumokat. Annyit mondhatok 
csupán, hogy kölcsönösen és teljesen összekuszálódva jelentkeztek sokuknál 
a szakmai féltékenység, az információ visszatartás, a rámenősség, a fafejűség, 
a szerzői jogok kisajátítási kísérlete, a saját munka túlbecsülése illetve a másik 
munkájának lebecsülése, a pontatlan megjelenés illetve az előre nem megin
dokolt távolmaradás, a személyes antipátia, a máshol keletkezett nézetelté
rések átvetitése, az érzelmek kölcsönös magasra csapása, ami lehetetlenné 
tette az objektív tárgyalási módot.

Az igazi szakmai kérdések teljesen háttérbe szorultak, bár természetesen 
itt is voltak komoly problémák: egyes területek túlbecsülése és egyidejű lebe
csülése - hivatkoznék a fogazatokra és a vízjelekre illetve vízjelállásokra, az 
állami és a városi illetékbélyegek közötti különbségek kies íny lésére illetve 
felnagyítására. Véleményem szerint semmiképpen nem lehetett csak „feke
tékre” és csak „fehérekre” osztani az egymással acsarkodó táborokat (több 
mint 2 tábor!). Utolsó tevékenységem egy elkészült részleges munka lekto
rálása volt, ami a szigorúan vett szakmai részt kihagyva így is vagy 16 gépelt 
oldalt tett ki, de alig volt eredménye vagy visszhangja. Itt kell kihang
súlyoznom azt, hogy többen már sokkal korábban, szinte a kezdetekkor, egye
sek közreműködésem relatíve rövid ideje alatt, mások „szép csendben” kivál
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tak, elmaradtak. Mindenkinek megvannak a maga érvei arra vonatkozóan, 
hogy miért hagyta abba a munkát, vagy miért folytatta.

Ezen kissé hosszúnak tűnő bevezetés után rátérnék a fent nevezett munka 
Első kiadása 33. számozott példányának véleményezésére, írásom valame
lyest utólagos részleges lektorálásnak is tekinthető, de adat kiegészítésnek is 
valamint ellenvéleményeim kifejtésének. Fizikai adatai: súlya lÖOOg; méretei: 
29.1mm magas, 26.0 széles, 18.0 mm vastag, álló téglalap alakú könyv, 314 
oldal, 0,285mm vastag fényes borítóval és 0.109mm vastag papírlapokkal. 
Fekete szöveg, túlnyomórészt színes ábrák, táblázatok. Jobban örültem volna 
egy keményfedeles kiadásnak, mint amilyen a Flóderer-könyv volt. Mindig is 
bibliofil szemléletű voltam. így jobban Örültem volna egy előre meghatározott, 
kötött példányszámú kiadásnak. A meghirdetett és folyamatosan végrehajtott 
kiadásonkénti javítások változatok sokaságát fogja jelenteni, aminek termé
szetesen megvannak az előnyei, de a hátrányai is. Tükrözi a kor technikai hala
dását és ezzel a későbbi fázisokban bekapcsolódók számára egyre ígéretesebb 
információhalmazt biztosít, ugyanakkor lassan de biztosan elértékteleníti a ko
rábbi verziókat, azaz konkretizálva éppen azok járnak majd a legrosszabbul, 
akik előzetes adományaikkal támogatták e munka létrejöttét és az Első Kiadás 
számozott példányainak birtokába jutottak. Egy utólagos hibajegyzék évek- 
évtizedek alatt biztosan „elveszíti” hivatkozását.

Az elő- és hátoldali borító megjelenítése, megtervezése jól sikerültnek 
mondható. Hogy éppen melyik 7 illetékbélyeg tetszik a legtöbb gyűjtőtársnak, 
azt csak egy széleskörű szavazás dönthette volna el, de ennyi szabadsági foka 
mindenképpen megvan a szerzőgárdának vagy szerkesztődnek. A könyv leg
főbb értékének a sok színes és eredeti nagyságú (vagy megközelítően eredeti 
nagyságú) bélyegkép közlését tartom, A Kaptay és Tamás Katalógusok adósak 
a bélyegképekkel, a Kölbig-Hollaender Katalógus igen kevés, a Flóderer Kézi
könyv több fekete-fehér bélyegképet ad meg. A MPIK már színes bélyegké
peket ad, de többnyire kivonatosan. A fentebb felsorolt „konkurens” kiadások 
többnyire katalógus sorszámot, névértéket, színmegadást és árat adnak meg. 
Jelen könyv táblázatosán adja meg a sorszámozást, a névértéket, a színt, utalást 
a képre, a használatlan és a használt bélyegek árát valamint az iraton levő ára
kat is. A használatlan árak és az iraton levő bélyegek árának megadásával úttö
rő munkát végzett. Emellett egyéb adatokat tartalmazó táblázatok is találhatók 
a könyvben.

Szerzőként 5 név, szerkesztés és értékelés alatt 2 név, míg szakmai kon
zulensként 2 név van megadva. Nem értem a szerkesztési és az értékelési mun
kák összevonását és két név megadását. A többi szerző nem szólt bele az 
értékelésbe? Ugyanakkor az előzetes és folyamatos információk alapján a tör
delést és a szerkesztést, a „számítástechnikai trükköket” egy személy: Szűcs 
Károly végezte.
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Nem értem az első lap második oldal alján levő két sort. Idézem: .^Min
den sokszorosítási, közzétételi és üzletijog a szerzőké. A könyv példányai nem 
kölcsönözhetők, ezeket a mindenkori tulajdonos másolat készítése nélkül, csak 
saját céljaira használhatja ” Nem vagyok jogász, sem számviteli szakértő. 
Hogy a kereskedelmi jog nem illeti meg bármely példány megvásárlóját, azt 
értem és elfogadom. De hogy nem kölcsönözhetem bármely barátomnak, az 
elfogadhatatlan. Ilyen előjog nem létezik. Ha bemegyek a Rákóczi-űt bárme
lyik könyváruházába és megvásárolok egy könyvet, hazaviszem, akkor azzal 
végül is azt csinálhatok, amit akarok: elégethetem, használhatom, elajándé
kozhatom, kölcsön adhatom. Én rendelkezek vele, hiszen tulajdonomba ke- 
rült. Bajom van a másolási tiltással is. Egy saját tulajdonomban levő könyvnek 
bármely oldalát-oldalait szabadon lemásolhatom saját céljaimra akkor, ha 
nem kereskedelmi tevékenységet fejtek ki. Most gyűjtőknek magyarázzam: 
adott esetben elküldhetem pár oldal másolatát például Angolába vagy a Fidji 
szigetekre abból a célból, hogy cseretársamnak megmutassam azt, hogy mit 
kérek tőle. Erre biztosan nem kell engedélyt kémem az eredeti szerzőktől,

A fehér alapra írt „Szerzői eiőszó”nak csak az 5. bekezdésével vannak 
vitáim. Ez a bekezdés gyakorlatilag negatív kritikát mond a korábbi szakki
adások szerzőinek szerkesztési elveiről. Itt inkább azt kellett volna hangsú
lyozni, hogy „ezzel és ezzel'5 foglalkozni kívánunk de „azzal és azzal” nem. Az 
„erős gyűjtői nyomás” kitétel ugyanis mind a szerzőket, mind a „nyomást” ki
fejtő gyűjtőket leértékeli. Pedig, hogy kit mi érdekel, ki mit gyűjt, ki mit tesz 
be egy általa készített-írt-szerkesztett szakkönyvbe, az legyen az ő szabad
sága. De erre még később ki kell térnem.

Legrészletesebben az 1-37. oldalakon található, JL Bevezető” fejezettel 
kell foglalkoznom. Mivel ezen rész szerzője egyértelműen a munka szerkesz
tője, Szűcs Károly, így itt elsősorban az ő nézeteivel polemizálok. Ebben a 
hosszú részben majd minden mondatban van olyan megfogalmazás, érték
ítélet, amivel mások bizonyosan nem értenek együtt és fordítva. De ez minden 
gyűjtőnek egyéni joga. Az itt olvasottak Szűcs Károly gyűjtőnek egyéni néze
teit és felfogását tükrözik. A leírtak semmiképpen sem általánosíthatók, nem 
tekinthetők szabálynak. Az egész fejezetnek inkább az OKMÁNYBÉLYEG- 
ben kellett volna megjelennie, mint egy gyűjtői filozófia ismertetése, amire 
bármely másik szakosztályi gyűjtő válaszolhat, reagálhat, hozzátehet, elvehet.

Hiszen sokak számára egyértelmű az, hogy számtalan szerkesztőbizot
tsági összejöveteli vita ellenére számtalan fogalomnak, jelenségnek nincs 
egyértelműen elfogadott definíciója. Itt felmerülhet az a kérdés, hogy a többi 
társszerző mind egyetért az ezen fejezetben leírtakkal? Most dilemma előtt 
állok. Ha nem sorolok fel konkrétumokat, akkor elvtelen támadó kritikusnak 
mondhatnának, ha azonban felsorolok konkrétumokat, akkor meg kukacosko- 
dónak minősíthetnének. Mégis ez utóbbit választom tanúbizonyságát adva 
annak, hogy áttanulmányoztam e munkát, hiszen amely könyvet az ember 
nem szereti, azt nem veszi a kezébe, nemhogy részletesen kritizálná.
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„F i laté lia-pénzügy fii atélia” fejezet. 9.oldaI 4. bekezdés utolsó mondata 
(idézem): „angolul „Cinderellának” hívott objektumok, ... ám közülük 
sok bélyegféleség is akad - nem uralhatják el a filatéliát, ha a díjfizetés 
meglétét, valamint a nyomdai előállítást és a hivatalos használatot tá
masztjuk az időnként jelentkező egyre több új gyűjtési terület elfogadott
ságának alapfeltételéül.” Nálam ez a mondat több sebből is vérzik. Mi az a 
„bélyegféleség” akkor, ha a klasszikus értelemben vett „POSTAFILATÉLIA” 
is tele van „bélyegféleséggel”, gondolok a ragjegyekre, postai jelzőcímkékre, 
amelyek lehetnek fogazottak, azaz „bélyegféleségek”, miközben - mint 
később látható - a szerkesztő e munkába beszerkesztette a szignettákat is, 
amelyek nem néznek ki „bélyegféleségnek” . De véleményem szerint egy gyűj
tési terület „elfogadottságát” nem lehet díjfizetés és/vagy nyomdai út és/vagy 
hivatalos használat kritériumokkal mérni. Eleve mit tartunk elfogadottságnak 
akkor, ha akárcsak a MABEOSZ-on belül a csak magyar újdonságokat vá
sárlók vannak túlnyomó többségben, akiket például a postatörténetisek lenéz
nek, nem tartanak elfogadhatónak. A díjfizetés még elfogadható lenne, de a 
„nyomdai előállítás” már nem lehet kirekesztés kritériuma, mert akkor mi van 
a készpénzfizetéssel, a kézi bélyegzéssel, a postramesteri provizóriumokkal, 
hogy csak pár példát említsek. A hivatalos használatról meg szintén oldalakat 
lehetne írni. Ilyen alapon az összes nem megengedett postabélyeg- és/vagy 
illetékbélyeg felhasználást, a magánpostai kiadásokat (hotelposták stb.) el 
kellene vetni, objektumaikat kidobni. De az angol területeken a „Cinderella” 
egy átfogó általános fogalom ugyan, de elsősorban illetékbélyegeket, segély
bélyegeket, levélzárókat, propagandabélyegeket és cigarettakártyákat (nem 
gyufacímke) jelent és legkevésbé szalvétákat, már ha az angol árverési kataló
gusokat nézem. A 9. oldal 5. bekezdése „díjfizetéshez kapcsolódó nyomda
ilag előállított értékcikkekről mondja azt, hogy önálló filatéliai ágként való 
esetleges elismertségüket a gyűjtőknek kell biztosítania” (nem szószerinti 
idézetben). Mások hívták fel a figyelmemet arra, hogy vigyázat! A villamos- 
jegyek (autóbusz, vonat, hajó, repülő), a mozijegyek (színház, múzeumi belé
pő) stb. is eleget tesznek a bekezdés definíciójának, de ezek sosem fognak a 
filatéliához tartozni.

„M it tartozik a pénzügyfilatéliához, és ebből mit tartalm az ez a 
könyv?” . A mondat második részéről nincs mit mondanom. Egy könyv azt 
tartalmazza, amit írója és/vagy szerkesztője jónak lát beletenni. De a fejezet 
első bekezdése már problematikus számomra. Idealizálja az államhatalmat. 
Egyrészt azt sugallja, hogy az adókat és az illetékeket a2 állam a „társadalom 
szempontjából szükségesnek tarto tt hivatali ...” Hát nem. Csak néha. Az 
állam háború céljára is szed-szedett-szedhet-szedni fog adókat vagy például az 
elnyomó gépezet „dugsegélyezésére” (GESTASPO, SA, SS, CSEKA, GPU, 
KGB, AVO, SECURITATE stb.), de ezek nem „szükséges” célok, csak a 
gengszterek számára. Tehát véleményem szerint amíg van elnyomó állam,
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addig van adó és illeték illetve ezek bármely formája. A harmadik bekezdés 
definiálja azt, hogy mit tart e fejezet szerzője „pénzügyi bélyegének. Ami 
oda le van írva, az az ő nézete másokéi mellett. Ugyanakkor megint mások 
egészen másképpen definiálják a „pénzügyi bélyeg” fogalmát. A baj az, hogy 
míg e mű tartalmát illetően a szerkesztőnek abszolút szabad keze van, definí
ciója azt sugallja, hogy megalkotta az egyetlen érvényes definíciót is. Én vita
tom ezt. Az eddigi könyvbeli megfogalmazások értelmében a szignettáknak 
nem szabadott volna megjelenniük e könyvben, hiszen nem „bélyegszerűek”, 
miközben más „bélyegszerű pénzügyi értékcikkek” kimaradtak. A 9.oldal 8. 
bekezdésében az olvasható, hogy „bár a  pénzügy-filatéliához közel áll, a 
könnyű hamisíthatóság miatt nem tekinthető viszont bélyegnek a kész
pénzes illetéklerovásról szóló, kézzel ír t vagy gumibélyegzővel előállított 
igazolás.. Hibás a logikai lánc, mert eszerint csak a könnyű hamisíthatóság 
lenne a kizáró ok. De vitatkoznom* kell a készpénzes díjlerovások könnyű 
hamisíthatósága ellen akkor, amikor könnyen hamisíthatok egyes, primitív 
nyomdatechnikával előállított „bélyegszerű” illetékbélyegek is, nem beszélve 
sok szignettáról. E hekezdés utolsó mondatával azután végképp nem tudtam 
mit kezdeni: „A bélyeg valódiságának ugyanis fiiatéliai eszközökkel önma
gában bizonyíthatónak kell lennie, m ert az értékcikkek előállításának - 
melyeknek csak egyik fajtája a „bélyeg” - épp ez a fő célja.” Én ezt nem ér
tem. De eszerint ez lenne a bélyegvizsgálók-bélyegszakértők működésének és 
egyetlen bizonyítékának lényegi megfogalmazása is? Egy bélyeg, bélyegzés, 
bélyegelőtti levél hamis voltának megállapításához más eszközök is elégsé
gesek lehetnek adott esetben (műszeres analitika, írásszakértés, levéltartalom 
vizsgálat, történelem ismeret stb.). A 9.oldal 9. bekezdés első mondata is pon
tatlan: „pénzügyi értékcikkek” postán, hatóságon kívül beszerezhetők még 
árusoknál, zugárusoknál, jegypénztárakban, bankokban, egyesületek irodái
ban, iskolákban, lopás útján, gyűjtőktől stb. Ugyanez a bekezdés azt mondja a 
zárjegyekről és illetékjegyes űrlapokról, hogy azok „nem bélyegek”. Én ezt is 
vitatom; Ilyen alapón a postai díjjegyes nyomtatványok rányomott bélyege 
nem lenne bélyeg? Mert szerintem az illetékjegyes űrlapok rányomott „érték
képei” legalább annyira „bélyegek”, mint a szignetták.

A 10. oldal 2. bekezdése elején az olvasható, hogy „A postai és az ille
tékbélyegek között nagy a hasonlóság”. Hát egyáltalán nem. Sőt! Sok posta
bélyeg között egyáltalán nincs hasonlóság: lásd a fogazott és téglalap alakú 
postabélyegeket és a banán alakú postabélyegeket, az A4-es lepedőket és az 
icipici pl. kubai vagy ecuadori bélyegeket. Vannak hasonlók és vannak nem 
hasonlók. Ugyancsak vitatkoznom kell az állam azonosíthatóságán. Az angol 
postabélyegeken a mai napig szinte kizárólag az uralkodó arcképe utal az 
államra, nem beszélve sok régi angol gyarmati bélyegről,

A lQ.oldal 3. bekezdésében a névértékről és a pénznemről van szó. Itt is 
vitatkoznom kell, ha a „mai” tendenciákat nézem. Korábban is voltak (pengő 
infláció), manapság egyre gyakoribbak a csak szöveges tarifamegadások.
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A lO.oldal 5.bekezdésében leírtakkal sem tudok teljesen egyetérteni. 
Sajnos már nincsenek birtokomban, de ismertem kétféle címletben is u.n, 
KIOSZ számlailletékbélyegeket. Ezek a számlák saját felmenőim kisipari 
tevékenysége következtében keletkeztek az 50-es években. Pár szakosztályi 
gyűjtőtársunk is látta valamikor ezeket, hiszen egy árverésre lettek betéve, de 
végül egy külföldi vitte el a tételt. Az biztos, hogy nem dalolva, önként, szere
lemből fizették ki az 5,- illetve 10,- Ft illetéket, hiszen felmenőim nem voltak 
szerelmesei annak a politikai rendszernek, holott ezek a bélyegek sem aFlóde- 
rerben sem itt nincsenek megemlítve. Az is igaz, hogy nem kutattam még a 
törvényi háttér után. Tehát vannak még feltáratlan, tisztázásra váró területek és 
ezért sem lehet eleve kirekesztő kategorizálásokat tenni, A lO.oldal baloldali 
oszlop legalján található utalás a kiállításokról való kizárásra is vitára serkent, 
de erre a témára még visszatérek. Csak megjegyezném azt, hogy ne hagyják a 
gyűjtők megfélemlíteni magukat „repke élettartamú” kiállítási zsürorok 
terrorjától.

Vitám van a lO.oldal jobboldali oszlop első bekezdésében írtakkal. Az 
illetékjegyes űrlapok és a zárjegyek e munkából való kihagyása nem „fi latéi iái 
kiforratlanságuk” miatt történt, hanem azért, mert a szerkesztő így gondolta, 
így akarta. A kártyaszignetták talán annyira de annyira „kiforrottak filatéli- 
ailag”? Nem hinném. Semmivel sincs több kártyaszignetta-gyűjtő, mint 
zárj egy gyűjtő.

A „M iért is gyűjtünk?” című fejezet. Teljesen filatélia-filozófiai eszme- 
futtatás. Nem egy kézikönyvbe való. Nem is láttam értelmét annak, hogy 
mondatról mondatra vitatkozzak vele, bár nekem is vannak elgondolásaim. 
Kinek nincsenek?

A „Mit és hogyan érdemes gyűjteni?” fejezetről is csak az előbb em
lítetteket tudom elmondani. Flóderer István írása is a FILATÉLIAISZEMLÉ- 
ben jelent meg és nem kézikönyve bevezető részében.

„Történelmi vonatkozások” (12-14.oldalak). Montenuovo Nándor csak 
egy volt a számtalan illetékbélyeggyűjtő között. Nincs hivatkozás arra, hogy 
bárhol publikált volna. Megemlítését mégis örömmel vettem, mert személye 
letartóztatásain keresztül igazolja azt a tételemet, hogy az akkori nyilasok és 
kommunisták között alig volt különbség.

,,Illetékszabályok" (14-16.oldalak). Ez a fejezet igen fontos. Megad két 
táblázatot is, amelyek már a L.Hanus STEMPELSIGNETTEN-KATALOG
OSETERREICH-UNGARN-c. munkájában is szerepeltek. A későbbiekben 
csupán szóbeli utalások vannak a törvényi előírások változásaira. így sajnos 
egyáltalán nem lettem okosabb abban a kérdésben, hogy mihez és miért kellett 
iratokon például 13kr-t, 19kr-t, 63kr-t és 94kr-t fizetni, amely tarifák rendkívül 
gyakorinak mondhatók, és amelyekhez egyszer sem adtak ki megfelelő cím- 
letet így csak a legváltozatosabb összetétellel találhatjuk meg azokat mind a 
magyar mind az osztrák területeken egészen a kr-periódus végéig. Sőt azután 
is, hiszen a Korona-fillér időszakban már pótolták a „hiányosságot” és ezért
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adtak ki 26filléres, 38filléres, 1K26 filléres és lK88filIéres címleteket (lkr — 
2fillér). Ebben a vonatkozásban kiváló a megadott 2 táblázat de rávilágít arra, 
hogy itt legalább 20 oldalas hiány van további adatokat illetően.

„Értékmérés” fejezet (9.oldal). Az alul megadott táblázatból sok min
dent nem értek. Gyűjtöm a magyar és az osztrák postai díjjegyeseket is. Vizs
gálom a tarifákat a ráragasztott bélyegek névértéke alapján. Nem értem. A táb
lázat adatai alapján például 1900-ban 26 osztrák heller csak 9 magyar fillérrel 
volt egyenértékű? Vagy 1910-ben 31 osztrák heller csak 12 magyar fillérrel. A 
korabeli helyi, távolsági, külföldi levelezőlapok tarifái például nem ezt mu
tatják nekem. Az „angol” oszlopban nem tudok mit kezdeni a O.QSs meg
adással. A Shilling rövidítése Sh. De atöredék Shilling megadás éppen a Shil- 
ling-penny átszámítás miatt kifogásolható. A tizedesekben kifejezet £-meg- 
adás meg csak a decimális rendszerre való áttérés után ad könnyen átlátható 
adatokat.

„Fogalmak, jelölések” fejezet. Ebből a „Bélyeg” részt azért kihagytam 
volna. E szóra sosem lehet olyan, egyértelműen meghatározott, minden lé
nyeges elemet tartalmazó definíciót adni, ami minden gyűjtőt illetve főképpen 
minden filatelistát kielégítene. E témában korábban máshol én is értekeztem 
már, de tudom, hogy csak véleményemet írhattam le mások egyetértése meg
szerzésének abszolutizálása nélkül.

Az „IlletékbéIyeg”-bol nem zárnám ki egyértelműen a díjjegyeseket és a 
zárjegyeket akkor, ha például a szignettákat meg beleveszem.

A „Jövedék” nem egyértelműen „forgalmi adóbevétel”. A jövedékre 
még jobban illik saját definícióm, azaz a jövedék harács a szó szoros értelmé
ben. Jövedéki adót fizet az is, aki saját pálinkáját főzetted és a megmaradó 
részt csak saját maga issza meg, amely cselekményében semmiféle „forga
lom” nincs. A Jövedékbe” tartozhatna a kamatyadó is, ami egyértelműen 
extra adót jelentene az államnak, de ez esetben sem lehetne mindig „forga
lom éról beszélni.

Vitám van a „Pénzügyi értékcikk” fogalom meghatározással is. Pénz
ügyi értékcikk a pénzfeladási csekk is, hiszen megvásárlásával megfizettetik 
az előállítási árát, de ez nem igazol semmiféle törvényi kötelezettséget.

Nem értem a „Szövegbélyeg” megfogalmazást. Hogy kerül ez ide? Ilyen 
„szövegbélyeg” van például sok postai értékcikken és/vagy nyomtatványon, 
amelyeket korábban e könyv defmícója kizárt a „Bélyeg” fogalomkörből. De 
lehet egy bélyegen (akár postabélyegen) csak szöveg, de azt egy hullámos ke
ret övezi. Akkor ez már grafikás megoldás, amit a megadott definíció kizárna.

„Zárjegy” (22.oldal). Ennek megfogalmazását tartalmazó fejezet
részben több mondattal is vitáznom kell, A méret nem általánosítható. Vannak 
kis zárjegyek is és lepedős méretű postai vagy illetékbélyegek. A gyűjteményi 
elhelyezést igénylő „kreativitás” nagyon szubjektív fogalom. Ilyen alapon 
kreativitást igényelhet egy bélyegblokk elhelyezése, komplett iratok elhelye
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zése, csomagküldemények elhelyezése, tekercsbélyegek elhelyezése. De azért 
ezeket emiatt nem kellene száműzni. Mindenkinek szíve joga szeretni vagy 
utálni a zárjegyeket, de azért ezek ugyanúgy „illetékbélyegek” mint a többiek, 
hiszen az „illetékbélyegek” kifejezés is 33-féte külalaki vagy felhasználási 
variációt takar.

„Katalógusszámozás” (25-27.oldalak). A „Sorozatba” való besorolás 
két végletét én háromra tenném, hiszen az Yvert számomra hülye módon ketté
szelte a sorozatokat aszerint, hogy „normál” vagy „légiposta”, miközben ez 
utóbbi sokszor csak rányomtatott felesleges szöveg volt. Én a közönséges for
galmi sorozatokat mindenképpen egybe tartozónak tartom akkor is, ha kia
dásuk közben akár évek telnek el. Nem értek egyet a MICHEL gyakorlatával.

„A bélyegek filatéliai minősége” (32-33.oldalak). Az első két bekez
déssel nem értek egyet. A postabélyegek is megsínylik a mostoha bánás
módokat. Csupán arról lehet szó, hogy több postabélyeggyűjtő révén nagyobb 
a selejtessé vált bélyegek kidobási gyakorisága, A 2. és a 3. bekezdésekben is 
természetszerűen a szerző magánvéleménye nyilvánul meg. Hogy ki mikor 
mit tart „kiváló” minőségűnek, még „megtűrt”-nek vagy kidobandónak, azt 
döntse el ki-ki maga. Csak hivatkozni szeretnék a gumimániásokra, akik addig 
tapogatják vásárlási kedv esetén a használatlan darabokat, amíg tele nem 
teszik azokat saját u jjlenyomataikkal, majd kijelentik, hogy annak gumija már 
nem szép. Hogy mi értékes és mi értéktelen, azt mindig a vevő-vásárló konkrét 
viszonya dönti el. Itt meg hivatkozni szeretnék arra, hogy valamikor a trend az 
volt, hogy a perfines bélyegek értéktelenek és kidobandók. Ezt jelen szerző 
pontosan tudhatja. Különösen kötekedni akarnék a centráltság megítélésénél. 
Sok kiadásnál én kifejezetten az erősen decentrált példányokat részesítem 
előnyben. De értékelésemet nem teszem mások számára „kötelezővé” vagy 
követendő példává.

„A gyűjtemények kezelése” (33-34.oldalak). Már az első mondatot 
vitatom. Nem lehet azt definiálni, hogy mi az a „felárat nem érő kivágás”. Ez 
egyedi megítélés kérdése. Másrészt sok megveszekedett vízjelgyűjtő sok 
olyan objektumról is leáztat, amiért mások hajukat tépnék. Áztatás (33.oldal,
baloldali oszlop, legalul). Azt írja a könyv, hogy „ ....... és közben gyakran a
bélyeg színei is felfrissülnek”. Nem értem. Korábban arra történt hivatkozás, 
hogy az áztatás maradandó színváltozást okozhat és okoz is sokszor. Nekem 
éppen ezért nem tetszett soha a vízjel meghatározáshoz használt benzin, vagy 
ahogyan e könyv ajánlja, az alkohol sem. Vegyész szemmel mind a víz, mind 
az alkohol(ok), mind a benzin (ez oldószerkeverék) OLDÓSZEREK, csak 
ezek a legkülönfélébb anyagokat eltérő mértékben oldják. Én is áztatok adott 
esetekben, de nem szeretem az áztatást, mert az mindig megváltoztatja a 
bélyeg anyagainak (papír, festékek) tulajdonságait - eltérő mértékben.

,^Katalógus érték piaci érték” fejezet. 35.oldal, baloldali oszlop első 
mondata: „Filatéliailag a  pénzügyi bélyeget tartalmazó kivágások gyűjtése 
is m éltányolható,...”. Ezt most lefordítom: filatéliailag az 1871-es kőnyo
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matos bélyegeket tartalmazó levélkivágások gyűjtése is „méltányolható”. Ez a 
„méltányolható” nálam a ledegradálást jelenti. Játszhatunk gyűjtési terüle
tünkön postatörténetesdit. Mindent csak eredeti iraton! De akkor undorodva el 
kell fordulnunk a használatlan illetékbélyegektől is. Itt a hirdetés helye: ha 
valaki undorodva ki akar dobni magyar illetékbélyeges kivágásokat vagy le 
akarja róla a bélyegeket áztatni, szóljon előtte nekem.

„A bélyegkiállításokról” (35-37.oldalak). Már az első bekezdésben 
arról van szó, hogyha valaki nem kiállító és meghal, akkor ismerete is a sírba 
száll és ezzel gyűjteménye is leértékelődik. Ez így csak részlegesen igaz. Aki 
nem publikál, annak ismerete természetesen elvész. Bár publikálni sem lehet 
mindent, mert van szakmai szűrő is és minden kis információt nem fognak a 
„nagyok” fontosnak minősíteni. De a gyűjteményeknek a gyűjtő halála utáni 
leértékelődése egészen más kérdés. Sok esetben a gyűjtést nem becsülő, sőt 
utáló özvegyek végzik el a leértékelő munkát. Rosszabb esetben a csak távo
labbi örökösök akár szabadon kukázhatnak is. Ezt előre kivédeni elég nehéz 
sok esetben. Ha a gyűjtő még életében maga számolja fel a gyűjteményét, 
akkor mondhatjuk azt - talán - hogy az „értékén” kelt el. A fejezet 2. bekez
désében leírtakkal végképp nem értek egyet. A FIP kiállítási rendszerének a 
célja egyáltalán nem a látogatóknak való kedvezés, hanem a „versenyistálló” 
szellem előtérbe kerülése. A GREV, a GREX, a SREV és társai a kekeckedő, 
adott esetben gonosz, szűklátókörű és mindenképpen pontozni akaró elfogult 
zsürorok szájaíze szerint lettek megfogalmazva.

Persze egy- egy kiállítási érem, díj elnyeréséhez e szabályokat is be kell 
tartani és ez elvben rendben is lenne. Csak ne hazudjuk azt, hogy mindez a 
kiállítási látogatók érdekében történik. Azt is sokszor leírtam már, hogy a 
tematikus gyűjtemények kiválóan alkalmasak a szenilitás felé menő, kekec- 
kedni szerető, de a nyakatekertséget kedvelő zsürorok megpuhítására, de a 
sok, filatéliailag kevésbé képzett vagy még nem bélyeggyűjtő látogatók ér
deklődésének megfogására sokkal alkalmasabbak a mai zsürorok által meg
vetően kezelt hagyományos MOTÍVUM gyűjtemények.

A klasszikus anyagok területén is sokkal színesebbek a „vegyes 
anyagok”, mint például a postatörténetileg „kicsontozottak”. Ez a fejezet akár 
kiállítási zsűror-propagandának is beillene, de nem egy kézikönyvbe való. 
Persze mindezt meg lehet írni egy szakosztályi lapban is. Amikor - csak 
kiragadott példaként - arról beszélt valaki, hogy egy postatörténeti kiállítási 
versenyanyagba betett 1867-es piros 3kr-os postabélyegre felhívni a néző 
figyelmét komoly pontlevonással jár, akkor kétségbe vonom a GREV-GREX- 
SREV és bármelyik más kiállítási útmutató szerzői józan eszének meglétét, de 
a lepontozást végző zsürorok józan eszének meglétét is.

„II. Magyarország. 1. Okirati illetékjegyek” (38.oIdaltól). 44.oldal: A 
CM-es sorozat színesben, teljes nagyságban. Ez így kiváló. Ezért már érdemes 
volt a könyvet megvenni. Ez a megjegyzésem a továbbiakban minden színes 
ábrasorra érvényes.
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48.oldal. „Enyvezés”. Enyvezés nélküli példányokról ír a szerző, hogy 
azok ált szabálytalan felhasználású példányok, azaz érvénytelenítetteknek te
kintendők. Vannak olyan bélyegeim, ahol a használatlan bélyegek papírra ra
gasztva maradtak fenn és elég nagy távolságban (kivágások) semmiféle írás 
nem látszik. Akkor ezek használatlannak tekinthetők, vagy nem?

57.oldal baloldali oszlop. „Szövegfeliratos kiadás lOO.tn óOkr :ott 
szöveg a középrész”. Ezt nem értem, hogy mit jelent

58.oldal jobboldali oszlop: mit keres ott a 2kr-os hírlapilleték bélyeg? 
Zavaró, hiszen semmi köze a tárgyalt területhez.

„1.1. M agyar okmánybélyegek”. Itt kell visszatérnem egy élő vitához 
(és nem korábban a definícióknál). Mi az hogy „okmánybélyeg”? persze tu
dom, hogy az átlagos magyar gyűjtő mit ért alatta. De megint mások szerint 
például egy MAV-igazolvány is „okmány”, így a benne levő MÁV-bélyegek is 
„okmánybélyegek”. Lehet, hogy ez kötözködésnek tűnik, de ez defmícionálís 
vita. Az 59-6Q.oldalak képanyagának ismét örültem. A 65.oldal ábrája fan
tasztikus.

lOLoldal. legfelül első mondat: a rákosi címert nem a harcok alatt vágták 
ki, hanem már 23-án kora délután a még békés tüntetés alatt. A lövöldözést az 
AVO-sok kezdték a rádiónál. De ez az egész téma veszélyes és kár volt meg
említeni akkor, amikor a lakosság jelentős része még mindig ellenforrada- 
omról regél.

105.oldal „Fémdíszítményes kiadás”. Itt megemlítettem volna azt, hogy 
a várható folytatás a „drága hazai forintunk” sokáig történő megmaradása ese
tén a 20.000,- az 50.000,- a 100,000.- az 500.000.- és az 1 millió Forintos cím
letek kiadása.

107.oldal. 2.1.Fejezet: már korábban is ajánlottam kihagyását, most is 
ellenzem az „adnexek” kifejezés használatát. Ennek a szónak semmiféle hazai 
előzménye nem volt és a szakosztályi gyűjtők jó része véleményem szerint a 
könyv megjelenése előtt nem is ismerte. A magyarázat értelmében egyébként 
az összes eddig ismertetett illetékbélyegre is rá lehetne fogni azt, hogy azok 
„adnexek”, hiszen „hozzátartozó részei” az okiratoknak - például.

A hírlapilleték bélyegek „története” pedig azt bizonyítja, hogy az átlagos 
gyűjtők azt gyűjtik, ami benne van a katalógusokban. Ezt azt is jelenti, hogy a 
legtöbb, klasszikus területet gyűjtő elteszi a hírlapilleték bélyegeket is, de nem 
vagyok meggyőződve arról, hogy tisztában van-e azzal, hogy azok nem posta
bélyegek. Ezért is haragszom például a MlCHEL-re, mert abban korábban 
benne voltak a távirda bélyegek is, majd elhagyták azokat. így lehet „fentről” 
irányítani a „csordát”.

2.2. „Általános forgalmiadó bélyegek” (118-120.oldalak). Itt jegyez
ném meg ismét azt, hogy amihez vagy nincs elég anyagom, vagy nincs elég 
ismeretem, ott nem szólaltam meg. De pár helyen le kell írnom hiányérze
teimet.

„1927.Pengő 1926 évszámmal”: A 1 Ofilléres színe e könyv szerint: kék/
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sárga, a Flóderer szerint viszont sárgásbarna/s.kék. Bz a könyv nem említi, de 
a Flóderer igen, hogy van még 3-féle próbanyomat is: borvörös/rózsa, 
narancs/rózsa és narancs/zöld. Nekem további színvariációim is vannak: 
barna/okker, liláskék/okker, sötétkék/sárgásokker, sötétkék/világoskék, 
sötétkék/ibolya, kék/sárgászöld. De folytathatom a sort a vasutat ábrázoló 
bélyegekkel is. Az 1926-os évszámúból a „rendes bélyeg” színe s.zöld/v.zöld. 
Ez a könyv mást nem mond. A Flóderer 4 féle 60 filléres próbanyomatról be
szél: borvörös/kék, borvörös/okker, vörös/kék, vörös/okker. Nekem van még: 
soíétbarna/szürke, lilásbarna/bamásszürke és zöldesfekete/szürkészöld. 
Valahogyan ezeket is meg kellett volna említeni. A sorozatban szerepel 1P ibo- 
lya/kék/bama és 2P s.kék/sárga/kék. Egyéb megjegyzés nincs ezen könyvben 
e kiadás ezen két értékére vonatkozóan. A Flóderer könyv azt írja, hogy az IP 
színe v.bama/ibolya és a 2P színe v.kék/s.kék. Itt már látok ellentmondást. 
Ugyanakkor a Flóderer ismer próbanyomatokat is, mégpedig az lP-nél 3 féle 
kobminációt és a 2P-nél szintén 3 féle kombinációt. Nekem mind a két 
címletből 7-7-db, egymástól teljesen eltérő színvariációjú használatlan példá
nyom van, amelyek mindegyike próbanyomat. Ha átmegyek az 1931-es kia
dásra (119.oldal jobboldali oszlop, évszám 1930), ott csak piros 20 fdléres 
szerepel. AFlóderer zöldet is melít, ami nekem is van. Érdekes még az 1930-as 
évszámú 50 filléres is. A Flóderer nem említ 50 fillérest. Ez a könyv kék színű 
50 fillérest jelöl. Ezzel szemben nekem van még két féle 50 filléresem: vörös/ 
sárgászöld és borvörös/sárgászöld.

„23. É rtékpapír forgalmiadó bélyegek” (120-123 .oldalak). „1927. 
Pengő-fillér 1926. évszámmal”. Az lP-s érték (igazságügyi palota) színe: 
sötétkék. AFlóderer is csak ennyit mond. Nekem van lP-s fekete és lila szín
ben is, természetesen alnyomattal. Ezek is próbanyomatok. Nincsenek em
lítve. De a 40fiUéres és óOfilléres értékekből is létezik próbanyomat, amelye
ket a Flóderer sem említ: 40fillér sötétkék/ibolya és őOfillér kék/világoskék 
(sötétkék/világoskék helyett).

Apróság: 125.oldaI 2.táblázat adatai hiányosak.
135+oldal. Számomra tetszetős az érdekes számlák bemutatása díszí

tésként.
145.oldaI. „Közteherjegy”. Bár ezek a könyv szerint „modem” kiadások 

és én személyesen még egy darabot sem láttam ezekből, a használtként meg
adott -,04 és -,07 árak nevetségesen alacsonyaknak tűnnek a könyv egész 
árazásához képest Ugyanez vonatkozik a használatlanokra is, legalábbis 
nincs olyan „marha” magángyüjtő, aki 100- lOOOFt ot kiad ilyenekre és hasz
nálatlanul elteszi azért, hogy a katalógus szerint -,35 - 3,50 „gyűjteményi 
kincshez” jusson.

„3.Helyi kiadások.” Az egész fejezetre érvényes az, hogy örömteli 
dolog látni a sok színes ábrát.

146.oldal, baloldali oszlop 5. bekezdés: „kézibélyegzős vagy kézírásos 
átértékelésekénél (idézem): „E bélyegek leázta tva m egbízható
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tanúsítvány nélkül felárral nem értékelhetők”. Legyen ez az eladó és a vevő 
külön alku-jának része. Én eleve nem jelentenék ki ilyet akkor, ha egyébként az 
„alap-bélyegek” nem minden kezdő számára könnyen hamisíthatóak. Ilyen 
alapon a világ összes felülnyomatos bélyegére és díjjegyesére „megbízható 
tanúsít-ványt” kellene beszerezni. Egyébként az ezen könyvben itt leírtak 
értelmében a 169.oldalon említett „1946.Provizórium” „biankó 
szükségvignetták” messzemenően kielégíthetik a „könnyű utánozhatóság- 
könnyű hamisítha-tóság” kritériumait, nem is beszélve a 171.oldalon 
bemutatott „1947? Szöveg-bélyege k”-ről.

„3.2. Katonai közigazgatás”. 259.oldal; ha itt történik a „Magyar kia
dás sasos felülnyomása” kiadás ismertetése, akkor bizony ide kellett volna 
tenni a megfelelő hirdetmény- és naptárbélyegeket is. Azok ott „elől” zava- 
róak, mert minden átmenet nélkül említődnek.

„3.3. Magántársaságok illetékbélyegei”. Abevezető bekezdés agyonüti 
itt szerepeltetésük létjogosultságát. Ugyanis az van írva, hogy: „ Az állammal 
kötött koncessziós szerződés alapján a Monarchiában területenkívü
liséget élvező teherszállító társaságok a személy- és áruszállításhoz kap
csolódó eljárási költségeik fedezésére magánkibocsátású bélyegeket hasz
náltak”. Akkor ezek MAGÁNBÉLYEGEK és nem állami vagy hatósági 
illetékbélyegek. Legalább annyira „magánbélyegek” mint az el nem ismert 
KIOSZ számlabélyegek, de akármelyik „félkötelező” segélybéiyeg. Itt persze 
csak a logikátlanság miatt vitázom és nem ezen kiadások ellen vagyok, hanem 
mások kihagyása miatt írom le mondandómat.

„4.1.Biztosítási bélyegek” (263 .oldal), ezen könyv szerzője szerint ilye
nek FIP kiállításon kiállíthatok (innen idézem): „annak ellenére, ugyanúgy 
hogy (sic) gyakorlatilag egy szolgáltatás közvetlen igénybevételére vonat
koznak, mint pl. egy vasúti menetjegy.”. Hát nem. Egyáltalán nem. A köte
lező biztosítások minimálisan 75%-ban kifejezetten harácsadó típusúak. 
Annyi kekeckedés van a vétlen károsult felé, annyi kifogás, hogy mikor miért 
nem fizetnek a biztosítók, hogy ez a fajta biztosítás minden, csak nem szolgál
tatás. Valószínűleg ezzel a FIP illetékesek is tisztában voltak, amikor dönté
süket hozták.

„278.oldal 1840/51 szignetták.”A táblázatban szereplő lkr és 2kr érté
kek mélyen alulárazottak. Egy 2kr-osért bárkinek adok 3 db 1 G-s vagy egy 
lkr-ért 2 db IG-s szignettát és akkor e könyv szerint még túl is fizettem 
magam.

Ezzel befejezem hosszúra sikeredett véleménykifejtésemet és mindenkit 
bíztatok hasonlóra akármelyik „oldalhoz” tartozzon is a szakosztályi tag, mert 
jobb apublikációs eszmecsere mint az ordibálásos vita.

Dr.Ríll Attila
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Válaszok az ű] katalógussal kapcsolatban a közgyűlésen
felm erült kérdésekre

Hogy a könyvvel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre a gyűjtők első 
kézből, maguktól a szerzőktől kapják meg a közgyűlésen résztvevők kézhez 
kapták a mellékelt könyvismertetőt. Ami ezen felül merült fel a közgyűlésen, 
azok közül a legfontosabbra az alábbi válaszokat adjuk. Köszönetét mondunk 
valamennyi hozzászólónak, mert minden felvetés stílusától függetlenül, te
kintetbe véve azt is, hogy ki milyenre volt képes értékes segítség volt ahhoz, 
hogy a könyv készítése során felmerült felvetett problémákra általunk adott 
megoldásokat e válaszokkal jobban megvilágíthassuk, illetve hozzájárultak a 
könyv jövőbeli továbbfejlesztéséhez is. Ezért továbbra is várjuk, és szeretettel 
fogadjuk a hasonló, eddig végzett munkánkat is megtisztelő szakmai hozzá
szólásokat.
Miben különbözik az elsó-t második és harmadik kiadás ?

Értelemszerűen a két kiadás közt feltárt javítási lehetőségekben. A könyv 
digitális nyomtatással való készítése tette lehetővé, hogy a tervezett példány
számot ne egyszerre nyomtassuk ki, hanem, igény szerinti, ötven példány 
alatti mennyiségekben. Kézenfekvő, hogy az olvasók részéről érkező észre
vételek alapján a hibáinkat javíthassuk és a megfelelően indokolt, számunkra 
is elfogadható korrekciókat az egymást követő kiadásokba beépítsük.

A második kiadástól kezdve a szerzői előszó végén ezekről a „A javított 
kiadásokról” alcím után egy rövid áttekintés található, amelyet minden kia
dásban aktualizálni fogunk.
Katalógus-e ez a könyv?

A  Floderer könyvet is gyakran Floderer-katalógusnak hívjuk, pedig a 
címe szerint kézikönyv. A szerzők szándéka szerint könyvünk több mint egy 
egyszerű katalógus, mert a pénzügyi bélyegek eddigi legteljesebb katalogizá
lására megalkotott új rendszeren felül százezer szó feletti szöveget is tar
talmaz. Ezt az indokolja, hogy magyar nyelven a téma szakirodaimának ilyen 
terjedelmű feldolgozása eddig még nem létezett.
Indokolt-e a használatlan bélyegek árazása?

A közgyűlésen 150 lapon kiállítottunk a könyv új katalogizálási rendjé
ben egy magyar pénzügyfilatéliai alapgyüjteményt a szignettáktól napjain
kig, az okmánybélyegektől az egyéb illetékbélyegeken át a helyi kiadásokig, 
Aki ezt a kérdezőtől eltérően részletesen átnézte, annak számára a filacsíkban 
látható használatlan bélyegek jól demonstrálták, hogy ezek nem csak az inflá
ciós időkből, hanem - bár ezeknél jóval ritkábban - korra és a bélyeg funk
ciójára való tekintet nélkül gyakorlatilag valamennyi kiadásban fellelhetők. 
Éppen ez indokolja a használatlan bélyegek legtöbb kiadásnál magasabb ára
zását és az eddigieknél jobb megbecsülését. A postabélyegek gyűjtők számára 
ez természetes, de nálunk sem indokolt, hogy másként legyen.
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Az inflációs bélyegekre természetesen ez nem vonatkozik, és ha valaki 
ilyen helytelen árazást talál, nagyon kérjük jelezze a katalógusszám konkrét 
közlésével. Mivel a használatlanok árazása úttörő munka, így természetesen 
még tartalmazhat hibákat. Az itt közölt árakat mindenki számára egyelőre csak 
kellő körültekintéssel javasoljuk alkalmazni.
Csalárd-e az 1945-ös kisméretű szegedi bélyegekfelhasználása?

Valószínűleg igen, de ennél többet nem állíthatunk. A szegedi bélyegeket 
tárgyaló, eddigi legteljesebb korabeli keltezésű monográfia szerzője, dr. Ha
vass Zoltán ugyanezt a véleményt fejti ki könyvének utolsó két oldalán. Állás
pontját logikusnak találva azért fogadtuk el, mert e kiadás ismert címleteit a 
Kaptay és a Floderer katalógus hiányosan tartalmazza, ráadásul egymásnak el
lentmondva különböző időpontokra teszik, forrásokra való hivatkozás nélkül.

A korábbi szerzők bizonytalanságára utal az is, hogy e bélyegek a Kap- 
tay-könyvben példányszám nélkül szerepelnek, pedig a többi kiadás példány
számai általa mind ismertek!
A Kaptay-könyvben is közölt fordított felülnyomásü számlailleték bélyeg 
hamis-e?

A hivatkozott katalógus-sor nem Kaptay Antaltól származik! Arendkívül 
precíz szerző több, 1972-73 között írt levele van birtokunkban, amelynek 
oldalszám szerint hivatkozik azokra az egyik lektorától származó túlárazott, 
leggyakrabban R-rel jelzett bélyegekre, köztük erre a fordított felülnyomatra 
is, amelyek valódiságát maga sohasem ismerte el. Az általa kifogásolt bélye
geket többezer számla átnézése után forgalomba nem levőnek ismerte el és a 
katalógusba való felvételét - Hollaendertől a munkája megkezdésekor kapott 
instrukcióira is hivatkozva - messzemenően ellenezte. A fordított felülnyo
másra vonatkozó információ ugyanebből a forrásból származik, ezért ennek 
ellenkezőnek bizonyításáig magunk sem tudjuk valódinak elfogadni. Akinél 
ilyen magas értékűnek tartott bélyeg van, annak természetesen érdekében áll 
ennek ellenkezőjét bizonyítani. Magunk is kíváncsian várjuk ennek ered
ményét.
Hitelesek-e a kézi átértékelések?

A kézi érvénytelenítésü postabélyegeket a katalógusok leáztatva nem 
fogadják el hitelesnek. A városi bélyegeknél az inflációs időkben oly gyakori 
kézibélyegzős és kézi átértékelések hitelességéhez ugyanígy erős kétség fér
het. A mindennapi gyűjtői gyakorlatban tapasztalhatjuk, hogy ami hamisít
ható, azt hamisítják is, és ennek még csak nem is kell különösen értékesnek 
lennie. Mindig akadnak olyanok, akik ez még a játék kedvéért is megteszik. Itt 
utalnék a postabélyegek megszállási felülnyomásainak rengeteg hamisítására 
és a tanúsítás körüli vitákra, az ezzel kapcsolatos siralmas hazai állapotokra, 
amik e bélyegeket gyűjtését rendkívül erősen hátráltatják. Aligha lennénk 
boldogok attól, ha ez a városi kiadásoknál is megismétlődne!

Az eddigi katalógusok alapbélyeg-kataiógusszámmal, helyenként külön
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kiadásban katalogizálták ezeket az átértékelt bélyegeket. Ezeket az új könyv 
azt alapbélyeg felhasználási különlegességeként az alapbélyeg katalógusszá
mával és egy azon belüli változatjellel katalogizálja. Mivel a változat a fel- 
használásból származik, eddig azon az állásponton voltunk, hogy ezeket első
sorban iraton szabad csak hitelesnek elfogadni, leáztatva pedig az eredetiség 
hitelesen bizonyítása lenne szükséges, aminek tanúsítása jelenleg megol
datlan.

Tudjuk, hogy ezek a kézi átértékelésü bélyegek zömmel csak leáztatva 
maradtak fenn, sőt használatlanul is megtalálhatók, ezért sok gyűjteményben 
rendszerezve megtalálhatók, hitelességük kétségbevonhatósága ellenére is. E 
gyűjtők alapvető érdeke, hogy ezek árazására valamilyen szalmailag is elfo
gadható megoldást találjunk, amire már van is egy elfogadhatónak tűnő elkép
zelésünk. Mielőtt azonban ezt kifejtenénk, megvárjuk, hogy e témában kiala- 
kul-e valamilyen szakmai vita, és ha igen, hogy az milyen eredményt hoz. 
Miért nincsfeltüntetve szakmai lektor a címoldalon ?

Bár több általunk ismert, okmánybélyeggyűjtésben nevet szerzett tagtár
sunkat - így az e kérdést felvetőjét - is felkértük a szakmai lektorálásra, az ezzel 
kapcsolatos munkát változatos kifogásokkal sajnos mindegyikük elhárította. 
A felkértekhez hasonló szakmai ismeretekkel rendelkező szerzők ezért köl
csönösen egymás munkájának lektorálását is kénytelenek voltak az erre hiva
tottak helyett elvégezni. így tulajdonképp mindegyikük feltüntethető lett vol
na a kolofon oldalon lektorként is, de ezt formálisnak gondolva, nem tartottuk 
szükségesnek.

A lektorálást azonban magunk sem tekintjük befejezettnek, hiszen a szer
zői előszóban a 8. oldalon magunk is ezt írtuk: „A mégfennálló hiányok pótlá
sa azonban még olyan hosszú időt venne igénybe, hogy a gyűjtők várakozása 
miatt a könyv megjelentetését nem halogathatjuk tovább” Ezért ezúton is 
ismételten felkérjük minden kedves olvasónkat, hogy mielőbb juttassák el 
hozzánk észrevételeiket, hogy azokat szükség szerint a könyvben figyelembe 
vehessük.
Hol találhatók a könyvben Rákosszentmihály bélyegei?

A 4.5 „Segélybélyegek” című fejezetben, mert Rákosszentmihály újjá
építési bélyegeinek illetékbélyegként való használatáról nincs tudomásunk. 
Ezen átrendezés oka a Katalógusszámozasi változások leírások végén olvas
ható a27.oldalon.

Az újjáépítési bélyegeket belügyminiszteri engedéllyel csak egy helyen, 
Miskolcon használták illetékbélyegként (Id. Kaptay-Kiss: 77,old.)

AII. világháború utáni újjáépítési és a hídbélyegekből befolyt összegek 
nem államigazgatási feladat ellátását szolgálták, hanem kifejezetten csak 
meghatározott közösségi beruházási célra voltak fordíthatók.
Kell-e a könyvel kapcsolatban kritikát megfogalmazóknak tekintettel 
lenniük a szerzők érzékenységére?
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Nem okvetlenül. Bár, aki a könyv egészéről és nem annak egy részletéről 
mond véleményt, attól valójában minden gyűjtő, akinek számára munkánk 
nagy segítség, elvárja, hogy korrekt legyen és az elvégzett munka mennyiségét 
képességei szerint felmérve a könyv által hozott jelentős előrelépéseket is 
érdeme szerint figyelembe vegye.

A szerzők eredményeit azonban semmilyen, akár jó- akár rossz szándékú 
kritika nem befolyásolhatja, az olvasói(!) vélemények csak előrevihetik ügye
inket. Ehhez persze előbb el kell olvasni akönyvet...

Budapest2008. februári).
Szűcs Károly

Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban  
és M agyarországon

/könyvismertető/
Részlet Visnyovszki Gábornak, a MAFITT elnökének a könyv elején ol

vasható ajánlásából:
„ Jelentős előrelépés volt\ hogy még az ezredforduló előtt a gyűjtők által 

leginkább forgatott Magyar Bélyegek Katalógusába is belekerült ez a rend
kívül érdekes filatéliai terület, amelyet a FIP is felkarolt A háttérben egyre 
jobban formálódott az új gyűjtőgeneráció, a MABEOSZ szakosztályaként az 
okmánybélyegek gyűjtői előkelő rangot vívtak ki a filatéliai közéletben, Egy 
korszerű katalógus elkészítése szinte közüggyé vált, ám az elképzelés csak 
hosszú, nehéz és munkás évek során öltött testet Számos egyeztetés, vita, 
véleménykülönbségek szakítópróbája kísérte a maroknyi csapat ténykedését; 
amely ezt a 2007végére mégiscsak elkészült kiadványtjegyzi....

A könyv, amely monografikus jellege miatt joggal nevezhető kézi
könyvnek, előttünk fekszik . . .Az ajánló dolgát... számos kézzelfogható pozi
tívum is segíti, így például a műszaki megvalósítás, a rengeteg adat, a sok szí
nes kép, az előtörténet az elődök alakjának közeire hozásával a kézzelfogható, 
euróbán megadott értékelés, a bátor szakítás a sok évtizedes mechanikus 
árarány-képzéssel az új statisztikák alapján, a sorszámozás ésszerűsítése úgy, 
hogy a régi is látótérben maradjon, a kitekintés egy szélesebb környezetre 
időben és térben és sorolhatnánk tovább... Az sem kétséges, hogy sok értéke
lési és egyéb vita is követi majd a megjelenést, de ez természetes, sőt ez a könyv 
egyik alapfeladata. Az előállítási struktúra bizonyára lehetővé teszi majd a 
véleményekfigyelembe vételét és rugalmas, rövid határidős követését is. ”

A filatélia művelése kollektív tevékenység, amit e könyv megszületését 
megelőző viták és a tagságunk bevonásával végzett többéves közös munka is
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jól jellemez. A szándék az új katalógusra gyakorlatilag már rövid idővel a 
Floderer katalógus megjelenését követően létrejött, de az első érdemi sorok 
papírra vetése a sok megelőző előkészület és részben meddő egyeztetés miatt 
csak 20Ö2~re datálható. A munka folyamatáról, annak történelmi-, tudo
mányos és szociológiai hátteréről ezért akár érdemes lehetne egy hosszabb be
számolót is megírni.

Ennek talán legfőbb tanulsága, hogy mindenképp szükség van egy olyan 
irányító személyre, aki megfelelő gyűjteménnyel, tudással, számítástech
nikai ismerettel, szervezőkészséggel és kitartással is rendelkezik a munka 
összefogására. A lényeg azonban ma már mégiscsak maga a sokak által régóta 
várt új könyv. Fő célunknak a FIP által még csak egy bő évtizede elfogadott /  
elismert pénzügy-filatéliában e bélyegek magyar szakirodaimának feleme
lését tekintettük a osztrák-magyar postabélyegeknél kialakult magas színvo
nalra. A megmaradt kevés gyűjtő túlnyomó része ugyanis ma is csak a posta
bélyegeket tekinti „bélyegnek5' és erről az álláspontról szeretnénk őket kimoz
dítani. A könyv ezért nem csak a sok illetékbélyeg-változat közt magukat már 
jól kiismerő régi gyűjtők, hanem minden érdeklődő - sőt kimondottan a 
kezdők! - számára is igyekszik megkönnyíteni ennek a nemzedékek munká
jával összegyűjtött ismeretanyagnak az elsajátítását, valamint mindennapi 
használatát. Büszkén állíthatjuk, hogy anyagunk már nemzetközi össze
hasonlításban is rendkívül tartalmas, érdemes tehát foglalkozni vele.

Mivel e könyv azért elsősorban mégis csak katalógus, ezért természetes, 
hogy mindenkinek, aki kézbe veszi, első kérdése az árakra vonatkozik. A 
leggyakoribb kérdések: mi a viszonyuk a régi árazáshoz, hogyan készültek, 
milyen szorzóval használhatók, és mire számítsunk a jövőben?

A könyv főbb újdonságai az ÉRTÉKELÉS szempontjából
1. Talán legfontosabb, a gyűjtők által nagyon várt változás, az eddiginél 

helyenként sokkal magasabb átlagáron való értékelés, az árak befagyását 
eredményező eddigi pontrendszer helyett EURÓBÁN. Ezt az értékelést elsőd
legesen az összes eddigi katalógus árarányainak összevetésére alapoztuk, de 
nem vettük át a történelmileg kialakult több évtizedes árrendszert mechani
kusan, kritikátlanul.

Gyűjtőtársaink segítségével készült negyedmillió bélyegen végzett sta
tisztikai háttérre támaszkodva ugyanis lehetőségünk nyílt bátran szakítani a 
korábbi szerzők hetven-nyolcvan évvel ezelőtt kialakított árarányaival, ahol a 
ténylegesen tapasztalt fennmaradási arányok alapján ez szükségesnek látszott. 
Az ebből adódó jellemzően maximum -50% és +100%-ban korlátozott elté
rések az új árak túlnyomó részét érintették. Statisztikánk az ellenőrizhetőség 
érdekében a könyv weboldalán az interneten is megtalálható.

A felméréssel korrigált új árakon ezután öt szerzőnknek a gyűjtői csere
forgalomban az árveréseken szerzett évtizedes tapasztalatait felhasználva, a
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mind itthon, mind nemzetközileg is érzékelhető, 1990 óta egyre növekvő 
érdeklődés várható tendenciáit is figyelembevettük. Ebben ma már a hazai és 
internetes árveréseken a legutóbbi három év alatt történt több mint 1.200 
konkrét adásvétel adatait tartalmazó adatbázisra is támaszkodhatunk.

Zömében képekkel is dokumentált adásvételi adatokból a világ minden 
táján tevékenykedő, öt-hatszáz eladóból és vevőből álló olyan nagy 
nemzetközi piacra van rálátásunk, melynek havonta folyamatosan százezer 
forint feletti forgalma van az osztrák- és magyar illetékbélyegekből. Mindezek 
alapján az új árak mintegy 5%-a jelentősen, néhol nagyságrendjében is eltér az 
eddig megszókottt de helyenként torz arányoktól! Ezek közül némelyik 
bizonyára meghökkentő lesz azok számára, akiknek ezek az információk ed
dig nem álltak a rendelkezésükre. Azonban megalapozottan állíthatjuk, hogy 
ezeknek a mind felfelé, mind lefelé elmozdított új áraknak a túlnyomó része a 
jövőben meg fogja állni a helyét.

Az árszintet a postabélyegek Michel világkatalógusához próbáltuk igazí
tani. Aki gyakorlott gyűjtő, az nagyon jól tudja, hogy a Michel katalógusban 
feltüntetet árra az euro jelenleg 250-255 forint között mozgó banki árfolyama 
nem alkalmazható. E „katalógus-euró” árfolyama tapasztalataim szerint elég 
széles sávban mozog, aminek közepe talán 50 forint körül lehet. Általános 
érvényű, mindenütt alkalmazható „piaci ár” a bélyegek esetében igazság 
szerint nem is létezik, mert ez mindig az adott adásvételi körülményektől (or
szág, hely, a kínált tételek mennyisége, a kínált gyűjtemény feldolgozottsági 
foka, az adott tétel és az átiagminőség viszonya) függ. Bár az osztrák-magyar 
pénzügyi bélyegekre könyvünk az elkövetkező egy évben valószínűleg jelen
tős hatást fogy gyakorolni, de tudomásul kell vennünk, hogy atényleges árakat 
maguk a piacok (gyűjtői közvetlen adásvételek, hazai és nemzetközi aukciók, 
internetes piacterek, mint pl. a nemzetközi eBay vagy a hazai Vatera) fogják 
kialakítani, várakozásunk szerint a katalógusár 20-80% közötti sávjában.

A jövő feladata lesz számunkra egy árstatisztikai követés alapján az árak 
rendszeres karbantartása. Ennek során amennyire ez lehetséges, törekedni fo
gunk egy adott feltételrendszerre érvényes nettó árak  megállapítására.

2. Sikerült a postabélyegeknél kialakult, hagyományos katalogizálási 
elveket érvényesítenünk, így pl. a HASZNÁLATLANOK eddig nem voltak 
külön értékelve. Legfőbb mentorunk, G.S. Ryan a könyv írásának elkezdé
sekor, még 2003-ban küldött instrukcióiban egyik legfontosabb célként szor
galmazta a gumizással fennmaradt bélyegek értékelésének megalapozását. Az 
alapsorok halványsárga színnel kiemelt táblázatai ezért a postabélyeg-kata- 
lógusnál általánosan elterjedt módszer szerint többoszloposak, és a használt- 
és használatlan „sor” összértéket is tartalmazzák. Példaoldal: (következő 
oldalon láthatják)
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113. oldal
2.2 Áfta/ános forgalmiadé bélyegek

1921. Átalakítottértékpaplrfqrgalrrii adó bélyeg
Rendelet U9.55V19SH, PM, (FK. 29. > J-lO K, u 90 K: 
177,000/1921 PM (PK. 35.) Forgalomból kivonás; ?

Az 192p, évi értékpapír- forgalmi aJó bélyegek kűí epres se nlutt 
„FORGALMI ADÓ’' szöveggel kiegészített mjz, E szöveg alatt a 
kereldíszítósbe rejtve az 192Ö-ag-évszám olvasható.

NyomA&raóé. kíimetwics kúnyvtiyootas tvszcrkczeí; 2x100,
Vízjel: VII. fekvö és álló helyzetben, 1925, ápr. 23-tól VIH,
Papír: kétféle, valamennyi címletnél. VÓtany &  vastag papíron is 
(az értékelés még úlatélioilag feldolgozatlan).
Fog; 12 F

Forg: 1921. szepl. J. -  ÍS27. JÜI. 1.

RÉgí Á M  KBaiffliMl/ B
■u ■ IKHWíl* ■ " -P4Ű -r®
4 i S,- . -.35 -JO
a ] b . lö>. “ .fi? 1,-
i l S ü li KDCMÁxvn) b -,55

A\ '■■'fi. : -,65
ft p l l '  lilCHMa b ‘ ' -'..SS
í.j . fi KO,:-

Soffrdb: ■ 33B -S -- -

Vízjel felárak

Valamennyi lehetséges bélyeg
változatra az eddigi átlagoló szorzó
számok helyett lehetőség szerint cím
letre részletezett táblázatos felárat 
igyekeztünk megadni. Ennek lehető
sége a fllatéliai feldolgozottság függ
vénye, aminek a jövőbeli jelentős javu
lására számíthatunk, nem utolsósorban 
könyvünk hatásának tulajdoníthatóan.

A változattáblákat az alaptáblá
zatoktól elütő halvány színekkel külön
böztettük meg. A kék hátteret a papír- 
és vízjelváltozatokhoz, a zöldet a fo
gazatokhoz, a többit az egyéb válto- 
zatokho z használtuk.

Táblázatossá vált a katalógusban 
a C.M. kiadás fogazatváltozatainak 
értékelése, és teljesen újak a III.-VI. 
vízjelek régóta hiányolt vízjelállásaí- 
nak felártáblázatai. Ez utóbbiak telje
sen új, eredeti kutatási eredmények, 
melyekben egyik úttörő kutatójuknak, 
bár munkáját sajnos nem volt ideje 
befejezni és nyilvánosságra hozni, így 
ennek felhasználásra nem volt lehető
ségünk, Vadász Józsefnek is emléket 
kívántunk állítani.

A CM kiadás fogazatváltozatai

Új elem a kivágott szignetták értékelése 
is. Az iratokon fennmaradt bélyegek érté
kelése is lényegesen változott. Tanácsadónk, 
Hodobay Andor kutatásai eredményeinek 
figyelembe vételével a korábbi mechanikus 
árkép-zés helyett ez most már sokkal 
megalapozottabb és részletesebb.
A k ö n y v  ú jd o n s á g a i  T A R T A L M I
szempontból;

1. A könyv a illatéba egy újra felfedezett, 
valójában legrégibb ágát, a PÉNZŰGYFILA- 
TÉLIÁT formálja újjá, tölti meg korszerű, ma
gas színvonalú fllatéliai tartalommal. Ennek 
szakirodalma eddig hiányos, széttagolt és ne-
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121 >6*fc tájit, Lif̂ ŵL.,»ibaáN« IIM jl t*-J- y*]
:" 'jjUiflmíL. ..MM *

?**• ■ i- ft $  4}
i- >». ^  T  "Y*
-  4  i  H ^
;•::: ■■ •; :y ,
£ VI IV (A Ál

> a s

ylyitiiii iLp«a .■»« Ma

■ t f d t e w s
iwiLÍrtHT«̂ ' 'l#Ü#

' ^ ' W w ': 1*1
JIW üfcpiUwli -in4*’ ■.. «̂iUtt 

:4t*
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1Ö98/99: vízjelál Iá sok

hezen hozzáférhető volt. Összefoglaló munka hiányában a témával való szak
szerű foglalkozásnak eddig sok (szemléletbeli és tárgyi) akadálya volt. Évekig 
tartott, míg egy gyűjtő az előítéleteket is leküzdve, ezen a területen elkezdte 
kiismerni magát. A magyar szakirodalomból eddig gyakorlatilag teljesen hi
ányzott a történelmi és területi kapcsolatok tárgyalása is (kitekintés a HABS
BURG birodalom megelőző és párhuzamos kiadásaira) ami elengedhetetlenül 
szükséges a történelmi beágyazottság jobb megértéséhez. E területen sok 
információ először vált magyar nyelven is hozzáférhetővé, de pl. a több mint 
300 éves múltra visszatekintő okirati szignetták árazása, valamint a játék
kártya-, hírlap-, és naptárszignetták ábrák Összefoglaló bemutatása nemzet
közileg is hiánypótló jelentőségű.

2. A katalogizálásban mind a kezdő, mind a haladó gyűjtőknek is jobb eli
gazodást biztosító ÚJ RENDSZEREZÉST alkottunk meg (de közben egyelőre 
még megtartottuk a régi számozással való kapcsolatot is).
A bélyegkiadásokat a postabélyegeknél szokásos rendszerező elveket az eddi
ginél következetesebben osztva alapbélyegekre és változatokra újragondoltuk 
és átcsoportosítottuk. Ezzel egyik legfőbb szándékunk szerint az új gyűjtők
nek e filatéliai területre való belépését igyekeztünk megkönnyíteni, ami 
egyúttal a haladók számára is az eddiginél következetesebb és áttekinthetőbb 
rendszerezési lehetőséget biztosít.
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A forgalmi illetékek bevezetője
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A kiadásoknak követő átrendezésese - az internetes oldalunkon 
(www.okmanybeiyeg.tar.hu) is hozzáférhető - alábbi táblázattal tekinthető át:
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3. A magyar pénzügyi bélyegek szempontjából létrejött a TELJES- 
KÖRŰSÉG, több területen is eddig KATALOGIZALATLAN magyar illeték- 
bél gek tárgyalását pótoltuk (jrnékkártya-szignetták, katonai közigazgatási 
területek, DDSG, új városi kiadások, stb.)

Korábbi szerzők katalogizálási hibáit és a felismert ellentmondásokat 
kiszűrve e könyv sok új filatéliai megállapítást is tartalmaz. Ahol csak lehet
séges volt, pótoltuk a forgalomba hozási- és kivonási rendeletszámokat, a for- 
galm i időket, tervezők nevét, az ismert, vagy megbecsülhető gyártási példány
szamokat. Ezek az információk a korábbi forrásokból csak esetlegesen, rend- 
szertelenül, sőt néhol ellentmondásokkal terhelten voltak csak megállapít
ható.

AKaptay könyv megjelenését követő idők levelezéséből származó infor
mációk, valamint kutatási eredmények alapján a korábbi művek néhány téve
dését/hiányosságát is igyekeztünk korrigálni. Ilyenek pl. a forgalomba nem 
kerü It, valamint a fordított felülnyomásoka számlailleték-bélyegeknél.

Hasonló problémákat jelentnek az eddig illetékbélyegek között katalo- 
gizáit parafilatéliai anyagok (segély- és tagdíjbélyegek) is. Sajátos problé
mánk a helyi kiadásoknál az inflációs időkben gyakran alkalmazott kézi átér
tékelések azonosíthatóságának kérdése ís. Az eddigi katalógusok ezeket eddig 
önálló számmal, külön alapbélyeg-sorszámmaí katalogizálták, dacára, hogy 
hiteles azonosításuk nem megoldott. Az ilyen példányok tulajdonosainak 
anyagi érintettsége miatt ez természetesen nagy vitákat fog generálni, amit egy 
ilyen munka során természetesnek kell tekinteni. Ez nem kerülhető meg és 
nem is célszerű megkerülni, hanem filatéliaílag elfogadható, mindenki által
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alkalmazható megoldásra kell jutnunk.
4. Ami eddig még nem volt: minden bélyegkép EREDETI MÉRETŰ és 

SZÍNES. A bélyegképek, a kibocsátás körülményeinek leírása sok filatéliai és 
történelmi háttér információt is tartalmaz, aminek életszerűségét pénzügy- 
filatélia történetéből és a mai gyűjtői közéletből vett fotóanyaggal is fokozni 
tudtuk. Ezekkel együtt a 312 oldalas A4-es formátumú könyv egyben jó olvas
mány és egyben nagyon látványos is lett - emiatt még egy e területet nem mű
velő fílatelista számára is nagyszerű ajándék lehet pl. a családtagjaitól.

5. A nemzetközi KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELHEZ megadtuk a szükséges 
információkat, iránymutatást. Nagyon fontos eredmény, hogy letisztult a szak- 
irodalom az eddigi sallangoktól. Leválasztottunk mindent, ami nem pénzügyi 
és ezért nem kiállítható (pl. segély bélyegek, tagdíjbélyegek) vagy nem bélyeg, 
és emiatt további szempontokkal kibővített tárgyalásmódot igényel (zárje
gyek, illetékjegyes űrlapok, pl. váltók, ügyvédi meghatalmazás, marhalevél, 
stb). Ez utóbbiak ugyan már most is kiállíthatok lennének, de ennek nagy 
akadálya, hogy olyan részletességű szakirodalom, mint amilyen mostantól a 
pénzügyi bélyegekről már rendelkezésre áll, sajnos még nem született meg,

6. A könyv a további munkát megalapozó, minden eddiginél részletesebb, 
700 tételes bibliográfiát és a legfontosabb térképeket is tartalmazza, amelyek 
az eddigi művekből nagyon hiányoztak.

KÖNYVKÉSZÍTÉS - TECHNIKAI TAPASZTALATOK
{csak azoknak, akik hasonló könyvet szeretnének készíteni, a többiek ezt a

rész nyugodtan kihagyhatják)
A könyvírás során szerzett tapasztalataim még számítástechnikai szak

emberek számára is érdekesek lehetnek. Legtöbben ugyanis úgy tudjuk, hogy a 
kézirat elkészítése után otthoni körülmények közt gyakorlatilag megfizet
hetetlen, igen költséges nyomdai szoftvereket használó előkészítési munkára 
is szükség van. Ezzel szemben munkánkhoz csak hagyományos, mindenki 
által ismert irodai szoftvereket használtam és a nyomdai átadás ezekből egy 
félórás nyomtatási művelettel készült, egy CD hatodrészén elférő állo
mányban történt. Mindez annak ellenére, hogy eközben a többszáz kép és táb
lázat szövegbe-illesztése miatt a szokásos nyomdai feladatokhoz képest is 
rendkívül bonyolult tördelési feladatot kellett igényesen megoldani. A feladat 
tehát otthoni körülmények közt is elvégezhető. Igaz, ehhez nem kis számítás- 
technikai ismeretre, kitartásra és találékonyságra is szükség volt.

Nagy előny volt, hogy a felhasznált szakirodalmat nem a könyves
polcról, hanem a notebook-ról, digitalizált formában használhattam. A 
többezer oldal egyszeri beszkennelése ugyan időigényes volt, de később ez 
sokszorosan megtérült, mivel ezek tartalma bárhol, minden körülmények kö
zött rendelkezésemre állt, és egy-egy részletet újra tudtam olvasni könyves
polcon való keresgélés, hosszas lapozgatás nélkül pillanatok alatt, méghozzá
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akár több könyv azonos témával foglalkozó oldalait egymás mellett össze
hasonlítva is.

E könyv szerkezete, felépítése menetközben, az utolsó pillanatokig is 
alakult. Ezt az „alakulást” azonban úgy kell elképzelni, mint egy szívós, min
dennapos küzdelmet a kézben tarthatóság fenntartása érdekében. A ma már 
természetesnek tűnő, jó áttekinthetőséget a tartalomjegyzék és az ehhez 
igazodó fájlrendszer gyakori átrendezése eredményezte. A munka közbeni 
kisebb rendszeres változtatások mellett kb. éves gyakorisággal egy-egy min
dent felforgató átrendezés, nagyobb karbantartásra is szükség volt. Ez a men
tések szervezéséhez volt fontos, mert a méretek és a változások gyakoriságát 
figyelem bevéve, célszerű a szövegről, a képekről és a táblázatokról egymástól 
függetlenül és eltérő gyakorisággal biztonsági másolatokat készíteni. A legna
gyobb helyigényű képek változnak a legkevésbé gyakran, ezeket elég volt át
lag havonta menteni. A táblázatokat szükség szerint, általában ennél gyak
rabban, a szövegekről viszont sokszor óránként is készült egy-egy biztonsági 
másolat. így egyszerűen visszakereshető volt a legutóbbi helyes állapot, ami 
szükség esetén egy hibás művelet gyors korrekcióját tette lehetővé.

Minderre azért volt szükség, mert több ezernyi, szöveget, képet és táb
lázatot tartalmazó részlet között kell kellett eligazodnom. Ez elég gyakran az 
állományneveknek az egyre finomodó koncepcióhoz jobban igazodó, felis
merhető bbre való átnevezését is igényelte. Ez később nagyon megtérült, de 
eléggé megnehezítette a számítógépek közötti áthelyezésekhez szükséges má
solatok későbbi megtalálását és a másik gépen levő állapotok aktualizálását. 
Persze lehetett volna mindent kizárólag egy gépen használni csak akkor én is 
könnyen ügy járhattam, mint J. Barefoot, aki 2000 körül már épp készen lett 
volna egy új angol nyelvű új magyar illetékbélyeg-katalógussal, amikor egy 
vírusfertőzés miatt az összes munkája odaveszett. Emiatt kénytelen is volt 
lemondani a tervezett könyvről. Ugyanez pl. a számítógép lemezegységének 
fizikai meghibásodása miatt is bekövetkezhet. Gépek közti hordozhatóság 
nélkül évekig könyvet írni ezért nem igazán mondható biztonságosnak. A 
többgépes biztonságért azonban sok problémával, pl. az ezek közt kialakuló, 
folyamatosan változó fájlstruktúrák szinkronizálásának kihívásával kell meg- 
küzdenünk.

Egy filatéliai könyv egyébként könyvtechnikailag is nagy kihívás. Egy 
szépirodalmi műhöz, de általában még egy tudományos szakmunkához sem 
kell annyi eltérő méretű képet és táblázatot létrehozni, kezelni és elfogadható 
megjelenésben beszerkeszteni a szövegbe, mint egy bélyegkatalógusban. Az 
ehhez szükséges eszközöket senki sem kapja készen: ezeket folyamatosan 
fedezi fel és tanulja meg használni mindenki figyelembe véve, hogy ki mire 
képes. Egy többéves munka alatt ráadásul a feladat általában kinövi a kez
detben használt eszközöket, illetve ezeket erkölcsi avulásuk miatt is időn
ként érdemes újabb, könnyebben használhatókra cserélni. Ilyenkor bizony
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használatukat is újra és újra el kell sajátítani, megküzdve a kezdeti nehéz
ségekkel, az eszközök kisebb-nagyobb tervezési vagy kivitelezési hibáiból 
adódó korlátok kitanulását is beleértve.

Az alkalmazott fizikai eszközeim voltak: számítógép, szkenner, nyom
tató, digitális kamera, internet-kapcsolat, és egy otthoni hálózat. A leg
gyakrabban használt szoftverek az operációs rendszeren felül: tűzfal, vírus- 
védelem, fájlmenedzser, levelezőprogram, internet-telefon, szövegszer
kesztő, képszerkesztő, táblázatkezelő, CD-író. Amit ezek közül az átlag 
számítógép tulajdonos nem a gépével együtt kap, az szabadhasználatú, egy
szerűbb változatban általában az internetről könnyen beszerezhető. Az otthoni 
munkához magam is ez utóbbiakat részesítettem előnyben, bár szakmámból 
adódóan (informatikus vagyok) munkahelyi környezetben sokféle más is ren
delkezésemre állt.

A munka közben többször váltottam számítógépet, és a használt a szoft
verek mindegyikének több űj verziója is megjelent. Ezek a - néha bizony 
elég költséges - váltások azonban egyáltalán nem voltak Öncélúak. A mostani 
eszközök lehetőségei sokszorosak és erre szükség is volt. Amikor a munkába 
belekezdtem, magam sem tudtam előre, hogy a digitális anyag folyamatos sza
porodását meddig tudja majd követni a gépem sebességgel és memóriával. 
Előre láttam, hogy az akkor számomra hozzáférhető processzorsebesség, 
RAM és háttértér, valamint némileg épp elavult szoftvereim csak a munka el
kezdéséhez lesznek elegendőek. Ma párhuzamosan egy közös hálózatba kap
csolt asztali géppel és két notebook-kal is dolgozom. Mindegyik teljesítménye 
több mint tízszerese a legelső gépemének. Ráadásul a könyv és összes 
háttéranyaga a kulcstartómon lógó PEN drive-on van, ami a munka kezdetekor 
még nem is létezett így tulajdonképp bárhol, ahol egy számítógépet találok, le 
tudok ülni a könyvön dolgozni.
BUKTATÓK

A fájlnevekben nem célszerű az alábbi hosszú ékezetes magyar betűket 
használni: í, ö é ü. A nagybetűsök közül ezeken felül az A-t és U-t sem! Már a 
tömörítők sem szeretik (leszedik az ékezeteket, mert csak angolul tudnak), de 
gépek közti átvitelkor az operációs rendszertől függően ezek egyes gépeken, 
vagy a CD-re írva nemcsak hogy megnyithatatlanok lesznek, hanem az is elő
fordulhat, hogy fájlrendszerbe való bemásolás után kitörölhetetlenné is vál
nak, amin eddigi tudásom szerint csak a winchester formázás segít!
WORD

Dokumeutumtérkép: nélkülözhetetlen, de instabil (nem szabályozható 
a betűméret, frissítési problémák a részdokumentumokban, táblázatban levő 
cím nem jelenik meg)

Részdokumentumok: a szöveget célszerű egy fő- és kb. egy tucat rész
dokumentumra osztva írni. Ez csak vázlatmódban módosítható (létrehozás, 
megszüntetés), nincs átnevezés. Tekintettel kell lenni, hogy eközben a stílusok
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duplikálódása, vagy felülírási problémája léphet fel. Margók nem öröklődnek 
át a részdükumentumba, ha önállóan megnyitod az alapértelmezett beállítások 
lépnek érvényre, és ez megváltoztatja a tördelést.

További nélkülözhetetlen funkciók: automatikus tartalomjegyzék, 
címsorszámozás, stílusok, hasábok, tördelésre szövegdoboz helyett: szöve
get tartalmazó táblázatok, töréspontok, hivatkozások - eközben számítani 
kell rossz áttekinthetőségre, kezelhetőség és instabilitásra.

Képek csatolása lehet relatív, beágyazott táblázatoké nem! (Vajon mi
ért?) Mező frissítés mikor: mindig, vagy inkább esetenként? Egyik sem az 
igazi! A táblázatcsatolás lehetősége egyébként alapvetően fontos: ez teszi 
lehetővé a tördeléshez igazítható méretbeállításokat.
Táblázatban mintha a celláknak külön, nem látható, létrehozás után nem mó
dosítható stílusa vagy formátuma lenne. A cellatartalom módosításakor ez vá
ratlanul újra és újra visszaállítja a bekezdések stílusát nagyon nehezen kiszűr
hető, őrjítő hibaforrás.
Nyomtatáskor a képek torzulhatnak (a fekete-fehér GIF nem mindig méretez
hető, a 300 dpi feletti, a képernyőn még részletgazdag fekete-fehér képek 
hibásan, tónusok nélkül jelentek meg a nyomtatásban.)
Szövegdobozt nem szabad használni, nyomtatáskor a Word időnként mindent 
törölt, ami benne talált!
Excel: a csatolások frissítésekor egyenként kérdezi meg, ha a beágyazott 
objektum további csatolást tartalmaz, hogy ezekből is frissítsen-e. Csatolások 
frissítését nyomtatáskor ezért ki kell kapcsolni! Emiatt viszont kompatibilitási 
problémák léphetnek fel (ha egy módosítás után a manuális frissítés elmarad, a 
fájlban más állapot látszik, mint ami az objektumban van. Később ez váratlan 
kellemetlen meglepetéseket okoz).

Digitális nyomda: egy egyszerű pdf-író freeware elegendő a nyomdai 
átadáshoz, nem kell filmet készíteni, a színbontást és a fűzött ívekhez szüksé
ges un. kilövést (melyik oldal hátoldalára melyik kerüljön) megoldani. 3-400 
példány alatt a könyv ára nem fíigg a példányszámtól, akár 10-20 példányos 
nyomtatás is elképzelhető a nagyobb példányszámú kiadásokkal azonos, 20 
ezer forint alatti költséggel. A nyomdai átfutási idő csak egy-két hetes nagy
ságrendű.

A fotóknál viszont a pdf veszít a színmélységből, szerencsére a kevéssé 
tónusos bélyegeknél ez nem probléma.

Mivel a szerzők mögött nem áll egy felkészült kiadói szervezet, amely 
képes a hibátlan korrektúrázást megoldani, a digitális nyomda adta lehetőséget 
kihasználva ezért 50 alatti, kis példányszámú folyamatosan korrigált kiadá
sokat állítunk elő.

Egyetlen eddigi katalógus sem volt hiányoktól és elírásoktól mentes, 
mégis valamennyit mindmáig jól tudják a gyűjtők használni. Ez az első olyan 
könyv, amelyben mindig csak annyi példány készül, amennyit a terjesztés
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épp igényel (akár 10-20 darab is lehet) és ez egyúttal lehetővé teszi az olva
sóktól két kiadás közt beérkezett észrevételek átvezetését is. Minden olvasónk 
egyben szerzőtársunkká is válhat, ha a könyv használata során folyamatosan a 
keze ügyében tartja és vezeti megjegyzéseit - mindig oldal/hasáb és bűkez- 
désszámra hivatkozva /ami nagyon FONTOS, és nem mellőzhető!/ - majd 
ezeket időnként el is juttatja hozzánk.
KAPCSOLATTARTÁS

1. Könyvünket a hazai piacvezető bélyegárverésekkel foglalkozó cég for
galmazza. Megtalálhatók az interneten és Budapesten, a MABÉOSZ-ban, va
lamint a Szentkirály utcai telephelyükön is. Ára ugyan - amit a korábbi hasonló 
művekhez képest kiemelkedően gazdag tartalom és megjelenési színvonal is 
indokol - hazai viszonylatban kissé magas, mert a hasonló nemzetközi kiad
ványok 100 Euro körüli áraihoz van igazítva (pl. Ferchenbauer). Egy-egy 
komolyabb hazai illetékbélyeg-gyűjtemény értékének azonban ez még így is 
csak töredéke. Aligha véletlen, hogy a legnagyobb filatelisták Ferrari gróftól 
kezdve mind azt hirdették, hogy a bélyegbe való legjobb befektetéseik nem 
szerencsés bélyegvásárlások, hanem mindig a gyűjteményeikhez kapcsolódó 
szakmunkák voltak, és ez a magyar pénzügyi bélyegekre a jelen esetben e 
munka hiánypótló-összefoglaló jellegénél fogva különösképp igaz lehet.

2. Könyvünk tulajdonképp még befejezetlen, és talán soha nem is lehet 
kész, hiszen az egyre professzionálisabbá váló gyűjtők folyamatosan újabb és 
újabb információkat tárnak fel. Sok hiányzó adat vár még tisztázatásra külö
nösen a helyi/városi kiadások területén, ahol a kibocsátás körülményeit jelen
leg még eltakarja előlünk a múlt köde.

Ezért a MABEOSZ szakosztályunk (melynek száz körüli aktív tagja van) 
honlapján rendszeresen gondozunk egy, a könyvvel kapcsolatos weboldalt is, 
amelynek magyar nyelvű változatának új címe: www. o km a ny hely eg. ta r. h u. 
Itt lehet a könyv szerzőitől közvetlenül származó friss információkhoz jutni, 
sőt, akár résztvenni munkánkban is!

A filatélia társas tevékenység, amiben ma már egyre növekvő szerepe van 
az internetnek. Az utóbbi években egyre több idős, nyugdíjas gyűjtőtársam ta
nult bele az internet használatába. Legfontosabb számunkra az e-mailben való 
gyors, közvetlen információcsere, de némelyükkel már a számítógépet tele
fonként is használva tartok rendszeres kapcsolatot. Egyre inkább nemzetközi 
hálózatot alkotunk. Az internet segítségével találkozókat, bélyegcseréket szer
vezünk és bonyolítunk, árverésekre készülünk fel, vagy online árveréseken 
veszünk részt.

3. Amint a könyv szövegére beérkező első félévnyi olvasói észrevételeket 
feldolgoztam, a digitális technika adta lehetőséget kihasználva rövid idő alatt 
létre tudok hozni egy mindezeket összefoglaló újabb kiadást és a letisztult, 
végleges szöveg birtokában egyúttal megkezdhetem a könyv angol nyelvű 
megjelentetésének előkészítését is.
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Az igazi áttöréshez ugyanis e filatéliai ismeretek nemzetközi hozzá
férhetőségére is szükség van, A munka tehát a könyv első megjelenésével nem 
állt le, hanem folytatódik és ebbe bárki változatlanul bekapcsolódhat, minden 
új segítő társat szívesen látunk! Egy olvasónk már jelentkezett is a hírlap- 
illeték-bélyegekről szóló részfejlesztésére: Bándi Attila, Bécsből.

Készült a MABÉOSZ Okmány- és Uletékbélyeggyűjtő Szakosztálya 
2008- évi rendes közgyűlésére.

Budapest. 2008. február9.
Szűcs Károly 

Szerkesztő

Mindenkit szerettei hív és vár a:
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Magyar Királyi Allamvasútak Betegségi Biztosító Intézete tagsági 
igazolványa 1934-1942 B.B.I. MÁV bélyegekkel.
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A magyar adó-és illetékbélyegeket tárgyaló legfontosabb kiadványok összehasonlítása

Év Szerző(k), cím

2007 Burján-Fodor-Kemács-Székely-Szücs: Pénzügyi bélyegek...

1997/2000 Voloncs: MPIK*

1996 Visnyovszki: Bélyegkönyv

1991/92 Floderer: Magyar okmánybélyegek kézikönyve

1987 Barefoot: Hungary Revenues*

1980 Floderer: Catalogue of The Revenue Stamps of Hungary edited by Wiliam Ittel.

1966,73 Kaptay-Kiss I. - II.

1948-49 Tamás István: I. - II.

1930 Hanus: Stempelsignetten-Katalog von Österreich-Ungarn

1924,28,38 Kölbig-Hollaender Kiss I. - II. - III.*

1924 Koczinsky: Die Geschichte dér Stempelmarken in Österreichs

1923,29 Mayr-Hanus: lllustrierter Preiskatalog dér Stempelmarken von Österreich-Ungarn

1905 Forbin: Catalogue prix-courant de Timbres Fiscaux

1879,81 Perlep: Katalog dér Stempelmarken aller Staaten

Jelmagyarázat:
évszám: utolsó tárgyalt kiadás

x kimerítő, részletes tárgyalás 
(x) közel teljes

r részleges (kivonat jellegű, vagy hiányos)
Hv csak a Határőrvidéket tárgyalja a kiadások közül 

rm. Frf, str Reichsmark, francia frank, svájci frank, stb.
* a bélyegképek a katalógusszámokhoz nem azonosíthatók!
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V ilágkiállítás Bécsben

A 3kr-os tévnyomat (Kőbánya levél)

A kiállítási helyszín

A Hepburn bélyeg

2008.szeptember 18-21 között a bécsi 
Ausztria Center ad otthon a WIPA08 elne

vezésű bélyeg világkiállításnak.
Nekünk magyaroknak nagyon vonzó lehet, egy a „szomszédban” lévő 

világkiállítás. Nem kell sokat utazni, és egy nagyon nívós kiállítást tekint
hetünk meg a három nap alatt, illetve ha mélyebben is el akarunk merülni a fila- 
téliai különböző területein, részt vehetünk a kísérő rendezvényeken.

Láthatjuk a kék és piros Mauritius-szal futott “Bordói levelet”, a modem 
idők híres tévnyomatát az “Audry Hepburn” bélyeget, az 1867-es 3 kr-os 
tévnyomatot levélen és még sok egyébb érdekességeket.

Családtagjainknak egy kellemes hétvégét szerezhetünk, hiszen Bécs egy 
csodálatos város számos látnivalóval. Az sem mellékes szempont, ha csalá
dunk is velünk van, így megértőbben fogják családtagjaink elviselni fílatelista 
tevékenységünket.

Arról nem is beszélve, hogy számtalan kereskedői standon igencsak gaz
dagítani tudjuk Okmánybélyeges gyűjteményeinket.

Információk a “WIPA08” Világ- 
kiállításról már az interneten is a: 
http://www.wipa08.com/ oldalon, 
igaz ott magyar nyelven nem tudunk 
információhoz jutni, de a dátumok 
minden nyelvben dátumok. GiDó
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CSERENAP
Kedves Gyűjtőtársak!

Periodikánk főszerkesztője jóvoltából ismét részt lehet venni 
közös cserenapon. 2008. szeptem ber 27-én, szombaton, 9óra 30 perces 
kezdettel cserenap lesz az Okmány-és Illetékbélyeggyüjtő Szakosztály, 
a Díjjegyes Szakosztály és a Ragjegygyüjtő Szakosztály közös szerve
zésében a MABÉOSZ székházban. Éljünk a lehetőséggel. Mindenki 
hozza el felesleges készleteit (teherautót sajnos nem tudunk biztosítani) 
és készüljön fel bőrönddel a kutatásra, böngészdére.

Lehet elhozni csak bemutatásra szánt anyagokat is, hiszen ezek a 
legjobb alkalmak a saját „kincsek” bemutatásra illetve más kincseinek 
megismerésére.

Mindenki magával hozhatja gondolatait és javaslatait is, hiszen egy 
ilyen közös cserenap a legkiválóbb alkalom kötetlen beszélgetésre is.

A közös cserenap a legkiválóbb alkalom arra, hogy találkozzunk 
egymással, valamint hogy elvégezzük szükséges befizetéseinket, a 
szines borítót illetően.

Rill Attila

A MABÉOSZ Okmány- és llletékbélyeggyüjtők Szaklapja. 
Megjelenik negyedévente.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár, 

Gidófalvy Péter felelős szerkesztő.

Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 42- 210 108. mobil: 06-70-3177315 

______________ E-mail: gidofalvy@t-online.hu______________
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Dr. Németh Kálmán:

Észrevételek az új pénzügy-Olatéliai szakkönyvről.

Szerzői kiadásban 2007 végén jelent meg Pénzügyi bélyegek főcím alatt 
egy kitűnő munka, amelyről kritikai észrevételeimet szeretném most röviden, 
a teljesség igénye nélkül közreadni. Mondanivalómhoz helyenként idézni 
fogok úgy a könyvből, mint a közgyűlésen terjesztett kis könyvismertető 
brosúrából, amit az adott helyen [ki]-vel fogok jelezni.

Szép a könyv, aminek igen örülök, szép kívül és belül egyaránt. Hónapok 
óta forgatok, tanulmányozok egy példányt, a belső címoldal hátoldalán olva
som, hogy „Készült 2007. novemberében [..♦] 49 kézzel számozott példány
ban ” Itt akadtam meg először. A nálam lévő példány sorszáma 40 alatti, ez 
rendben van, de két sorral feljebb azt olvasom, hogy „Második javíto tt kiadás” 
plusz ISBN szám, akkor ezen hogyan lehet kézzel írt sorszám (?), de volt már a 
kezemben 3. kiadás is! A könyv digitális szerkesztését, vagyis a számítógépes 
munkát szinte teljes egészében Szűcs Károly (fő)szerkesztő végezte. Aki 
járatos a számítástechnikában az úgyis tudja, aki viszont nem, az kérem, 
higgye el nekem, hogy ez óriási munka volt, és ő ezt kiválóan oldotta meg. 
Több helyen utal viszont arra, hogy a digitális nyomda lehetőségét kihasz
nálva, bizonyos számú olvasói észrevételt, felismert hibát feldolgozva rövid 
időn belül újabb és újabb javított, sőt bővített példányokat tudnak előállítani. 
Hát itt van a kutya elásva! Könyveket is gyűjtök, nem vagyok teljesen 
tájékozatlan a témában, mégsem értem, hogy ezt hogyan képzeljük el. Ha 
folyamatosan kerülnek elő javítandó dolgok, akkor mindig készítünk újabb és 
újabb javított kiadásokat, ezeket folyamatosan számozzuk, l-től 18-ig, vagy 
meddig? Nyilván a 7. kiadás sokkal jobb lesz, mint a nálam lévő 2., viszont a
11. kiadás sokkal jobb lesz, mint a 7. kiadás. A könyv árát tekintve én biztosan 
igényt tartanék arra, hogy korábbi példányomat egy javított változatra 
cserélhessem? De ez meg hova vezetne? Ha csak félévenként jelenik meg egy- 
egy újabb javított változat, az három év alatt már 6 újabb kiadás! Hát ezért 
gondolom, hogy a könyvészetben ilyen nincs, de lehet időszakos kiadványnak 
indítani, előre megmondva, hogy havonta, negyed-, fél-, vagy egész évente 
adunk ki javított példányokat, az ilyenek nemzetközi kódja viszont ISBN 
helyett ISSN. Úgy gondolom elég körülményes lesz a könyvre való hivatkozás 
is egy szakcikkben. Át kellene ezt még egyszer gondolni, mert valami nem 
stimmel.

Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy a tisztelt szerzők „a kölcsönzést sem 
engedélyezik,” meg a másolatkészítést sem. Ez annyira komolytalan, hogy 
nem is foglalkozom vele!
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Kimondottan tetszett a könyv elején az 'Ajánlás', melyet a MAFITT 
elnöke, Visnyovszki Gábor írt. Mindössze egy tételével /a 'sorszámozás 
ésszerűsítése' kifejezéssel/ nem értek, sőt nagyon nem értek egyet vele, de erre 
majd később visszatérek. Sokat gondolkoztam a könyv besorolásán. Azért itt 
beszélek erről, mert ezt, mint alapkérdést nekem, mint vásárlónak, mint 
felhasználónak, mint idős gyűjtőnek, meg kellene tudnom állapítani. A szer
zők, szakmai lelkesedésük, jóakaratú maximalizmusuk okán bizony nehéz 
helyzetet teremtettek. Erre az 'Ajánlás'-ban is találunk utalást; „A könyv, 
amely monografikus jellege miatt joggal nevezhető kézikönyvnek, ...” 
majd később „Ajánlom ezt a katalógust mindenkinek,...”. Felvetődik az a 
kérdés is, hogy nem fölösleges, vagy éppen dogmatikus skatulyázás, ha szeret
ném tisztán látni, hogy ez a szép, új kiadvány tkp. micsoda, katalógus, kézi
könyv, vagy monográfia. A válaszom az, hogy nem fölösleges, sőt nagyon is 
alapvető kérdésről van szó, mert szeretem tudni, egyrészt mit vásárolok, 
másrészt mire fogom tudni használni. A kérdéshez maga Szűcs Károly is 
hozzászól a [ki]-ben, idézem: „Mivel e könyv azért elsősorban mégis csak 
katalógus, ezért természetes, hogy mindenkinek, aki kézbe veszi első kérdése 
az árakra vonatkozik.” Ezt viszont már egyértelműen cáfolom. Bármennyire is 
ezt szeretnénk hinni, vagy elhitetni, azt állítom, hogy sem elsősorban, sem 
másod-, vagy akárhányadsorban a könyv NEM KATALÓGUS, egész egy
szerűen azért, mert egy katalógussal szemben támasztott alapvető követel
ményeknek nem felel meg! Nem kívánom a 'katalógust1 lexikonba illő 
szabatossággal meghatározni, mégis én egy katalógustól alapkövetel
ményként várom el, hogy gyorsan és megbízhatóan tudjak benne keresni és 
eligazodni. Ugyancsak követelmény szerintem a pontos időrendiség, vagyis 
időben jól megkülönböztethető, ténylegesen különböző kiadásokat a 
katalógus is különböztessen meg. Legyen továbbá minél teljesebb, vagyis a 
megjelenéséig publikált szakcikkek, katalógus pótlások stb. elfogadott 
eredményeit tartalmazza, viszont ne vigye tovább korábbi katalógusok szám
talanszor megírt és kifogásolt hibáit. Végül a legnyilvánvalóbb tulajdonsága 
egy katalógusnak, hogy az általam keresett, de könnyen és gyorsan bea
zonosított bélyeg árát egyszerűen ott találom a helyén.
Bizony azt kell mondanom, hogy ennél a könyvnél ezek az egyszerű, talán 
logikusnak is mondható dolgok nem működnek. Az alapkérdésre visszatérve 
sokkal inkább kézikönyv ez a munka, mint katalógus. Van már egy kitűnő 
filatéliai kézikönyvünk, A magyar bélyegek kézikönyve (MBK) /Bp. 1986./, 
ennek előszavában olvashatj uk a következő sorokat:

„Évtizedek óta hiányzik az a kézikönyv, amely segítséget adna az érté
kelés irányelveinek áttekintéséhez, a cserék megalapozottságához, a 
helyes értékarányok átlátásához. Könyvünk ezt a hiányt igyekszik 
pótolni
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Majdtöbb bekezdéssel később egy nagyon fontos megállapítás:
„A kézikönyv használata sem egyszerű, még tapasztalt gyűjtőknek is. 
sokat kell forgatniuk, hogy könnyen eligazodjanak benne.”

Ez utóbbi mondat teljes egészében passzol a pénzügy-filatéliai könyvünkre. 
Első használati tapasztalatom nem sikerült túl fényesen. Akkor még nem 
tanulmányoztam részleteiben a könyv rendszerét, de gyorsan meg akartam 
keresni egy Csongrád városi felülnyomásos bélyeget. Rögtön meg is találtam a 
173. oldalon lévő bonyolult táblázatot, amiben 1,5-2 óra múlva már el tudtam 
igazodni, de csak azért, mert elővettem hozzá a saját rendszerezésemet 2003- 
ból. így aztán már ketten biztosan tudjuk használni ezt a táblázatot (t.i. a szerző 
meg én!).
Ott tartottam tehát, hogy könyvünk a 'kézikönyv1 minősítéshez áll legköze
lebb, igaza van az ajánlás szerzőjének, helyenként monografikus mélységű a 
téma tárgyalása. Remélem, érzékeli a kedves Olvasó, hogy ezzel dicsérem a 
könyvet, illetve a szerzőket, akik elmondták nekem, hogy az volt a céljuk, 
hogy a pénzügy-filatélia jelenlegi és jövőbeni művelői, kezdő és haladó egya
ránt a témakör teljes vertikumát egy könyvben megtalálják. Evekkel ezelőtt 
sem értettem egyet ezzel a 'minden legyen benne' felfogással, ma sem helyes
lem. Úgy gondolom, hogy a 'kézikönyv' kategóriára igazán időálló mérce az 
előbb idézett MBK, annak ellenére, hogy nincs benne pl. 'Útmutatás iskolai 
bélyeggyűjtő szakkörök szervezésére' c. fejezet.
Mivel még több, sokkal fontosabb dologról is szeretnék szólni, ezért ezt a 
műfaji kérdést azzal zárom le, hogy örömmel jelentem, megtaláltam a min
denki számára legkellemesebb megoldást, ami úgy szól, hogy ez a munka egy 
pénzügy-filatéliai szakkönyv, mely joggal igényt tarthat széles olvasó- 
közönség érdeklődésére. Értékes munkának tartom, gazdag tartalommal és 
színes képanyaggal. A rengeteg információból is kiemelem a Függelék gondos 
összeállításait. /Nagyon bosszankodtam viszont a helytelen, FÜGGELÉKEK, 
többes számú alak miatt, így ugyanis nem használjuk! (L.: Pusztai F.: 
Nyomdászati enciklopédia Bp. 1902.137. Old.)

Megkerülhetetlennek érzem, hogy a könyv által használt új számozási
jelölési rendszerről beszéljünk. Alaposan tanulmányoztam a kérdést és több, 
mint két oldal észrevételt jegyzeteltem, de nem látom értelmét, hogy annyi 
helyet vegyek erre igénybe. Ismerem jól Szűcs K. szerkesztő teljesen új rend
szerezési elképzelését, melyet összekapcsolt egy szintén új jelölési-számozási 
rendszerrel. Elképzelését első alkalommal az OKMÁNYBÉLYEG 2002/4. 
számában ismertette részletesen. Új rendszerezésének alapgondolata az, hogy 
az állami kiadású illetékbélyegeknél több, eddig önállóan megkülönböztetett 
kiadást Össze kellene vonni, mert csak egy kiadás papír, szín, vagy fogazat vál
tozatai. Ajó elképzelést aztán a kivitelezéskor túlzásba vitte, és eljutott a „min
dent összevonok” állapotig. Ez bizony így nagyon nem jó! Ráadásul ezt még

5



megfejelte egy „mindent kódolok” című, szintén újonnan bevezetett jelölési 
rendszerrel. Köztudott pedig, hogy minden kódolás csak dekódolás után lesz 
érthető! Most a T. szerzőt önmagával szembesítem, amikor 2002. évi cikkében 
ezt írta: „Az új számozásnak azonban csak akkor van értelme, ha az a gyűjtői 
társadalom helyeslésével találkozik, ezért kíváncsian várom észrevételei
teket” Tekintve, hogy az elmúlt hat évben egyetlen olyan írás nem érkezett a 
szerkesztőséghez, amely ezen új szisztéma előnyeit fejtegette, vagy a beve
zetését helyeselte és sürgette volna, ezért megkockáztatom annak kijelentését, 
hogy a 'gyűjtői társadalom' ezt nem támogatja. A könyv 'Katalógusszámozás' 
c, fejezetében még mindig bizakodó a szerző, hogy az a sok begyöpösödött 
agyú, konzervatív, minden új elől mereven elzárkózó, de magukat bezzeg 
tapasztalt gyűjtőnek tartó Öreg majd csak megérti az idők szavát, mert ezt írja: 

„Reméljük, hogy a gyűjtők között ennek az új, szerintünk előnyös 
megoldásnak több helyeslője, mint korábbi szokásainkhoz ragasz
kodó ellenzője lesz,”

Egy igaz, hogy egy ritkább bélyeg esetére konkrét példát is olvashatunk 
ezután a 26. oldalon, miszerint a példának hozott bélyeg a 23axC4LAd.nyh 
jelzőszámot kapja! Kedves Szűcs Karcsi! Tudsz arra  válaszolni, hogy ez 
mire jó??? Több érvem nincs!

Legnagyobb téveszmék a könyvben

A három legnagyobb elvi tévedésről, melléfogásról, félreértelmezésről, 
egy szóval TÉVESZMÉRŐL szólok most, amit a könyvben tapasztaltam. Igaz 
ugyan, hogy ez egyéni véleményem, de sokakkal konzultálva mondhatom, 
hogy nem csak én gondolkozom így erről.

1) A legnagyobb TÉVESZMÉNEK tartom  a katonai megszállás 
ideje alatt kiadott városi bélyegek elhagyását.
A 27. oldalon olvashatjuk a szerző általános koncepcióját, miszerint:

„Mivel e téma külön gyűjtési területet képez, a korábbi kataló
gusokban a magyar illetékbélyegek között feltüntetett, de magyar
nak nem minősíthető kiadásokat egy külön fejezetbe gyűjtöttük 
össze, ahol ezeket értékelés nélkül be is mutatjuk. A helyi kiadásoknál 
korábban ezek néha önálló katalógusszámokat is kaptak, (pl. Bajánál) 
ezek a tartományok természetesen kimaradtak, de mindenütt hivat
kozunk az ilyen magyar vonatkozású bélyegek létezésére.” /Azért 
kellett idéznem a bekezdést, hogy a könyvvel nem rendelkező kedves 
olvasó is értse világosan, hogy miről van szó./

Első megjegyzésem, hogy a Szerzőt senki nem kérte fel, hogy ezeket a bélye
geket (Arad, Beszterce, Fiume, Kézdivásárhely stb.) minősítse, hogy magyar, 
cseh, olasz, vagy román. Az viszont tény, hogy erre nincs is semmi szükség,
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mivel a városi bélyegek fejezetének az a címe (145. old.), hogy „Helyi kia
dások” . A cím után igen helyesen leírja, hogy „A helyhatósági bélyegeket tör
vényerejű rendelet alapján egy meghatározott közigazgatási területen és bizo
nyos iratfajtákon kötelező volt alkalmazni [...] “Szörnyű félreértelmezésnek, 
a f megszállás* és az 'elcsatolás' fogalmak Összekeverésének tulajdonítom, 
hogy egy átmeneti katonai megszállás ideje alatt a város által kiadott helyi ille
tékbélyegről valaki azt mondja, hogy az 'nem minősíthető magyarnak'. Tria
non (1920. jún. 4.) előtt a román, vagy szerb megszállás a helység területi ho
vatartozásában semmi változást nem okozott, viszont a közigazgatás napi irá
nyítása - ide tartozik a város által illeték lerovására használt bélyeg is - a 
megszálló katonai erő kezébe kerül. Csak néhány példa: 1919. ápr. 20-án 
Nagyváradra, ápr, 23-án Debrecenbe vonultak be a románok, csehszlovák csa
patok ápr. 30-án bevonultak Munkácsra, Sátoraljaújhelyre, román csapatok 
Makót tartják megszállva 1919. jún. 17-től 1920. márc. 29-ig, a szerb csapatok 
pedig Baját szállták meg.

Az l.ábrán látjuk a 3 K-s aradi bélyeget, ezen még magyar nyelvű minden 
felirat, majd rövidesen következik az ÓRÁSUL ARAD felirat és a LEI érték
jelzés (2.ábra), ennek ellenére ez is Arad, magyar 
város, helyi kiadású bélyege m arad! Még 
érdekesebb Kézdivásárhely bélyege (3.ábra), 
amelyen 'Kézdivásárhely r. t, város' és 'bizonyítvány 
kiállítási díj' magyarul van, és csak az értékjelzés 'L', 
azaz LEI, és nem ’K’, azaz KORONA. A legdurvább 
azonban Baja bélyegeinek a 'kiselejtezése'. Baja 
magyar város, bevonultak a szerbek, és a város bé
lyegén megjelent a MUN1CIPIALAN GRAD BAJA 
felirat, meg a KRUNA értékjelzés (4.ábra), és a 
Dinár felülbélyegzés (S.ábra), majd a szerbek kivo
nultak és Baja volt is, maradt is magyar város.
Milyen érve van a szerzőnek arra, hogy ezek nem -----------4,ábra

W ia S W iiM K f l
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Baja helyi kiadású, magyar bélyegei? A példákat 
tudnám sorolni tovább, de azt hiszem felesleges. A 
könyv értékét ugyancsak rontja ez a történelem- 
hamisításnak is nevezhető, nagyon félresikerült 
'tisztogatás1. Csak egy megoldás van, a 'magyarnak 
nem tekinthető' megszállás alatti bélyegeket 100 %- 
os magyar bélyegeknek tessék tekinteni, és sür
gősen vissza kell rakni az adott városokhoz, az 
eddigi helyükre! Meg kell említenem, hogy dr. Kiss 
István, vagy Gary Ryan és mások kiállítási anyaga
iban is szerepeltek ezek a bélyegek, bennük fel sem 
merült, hogy ezek a különleges bélyegek nem oda
valók. Lehet, hogy ennyire nem értettek hozzá, vagy 

talánjobban ismerték atörténelmet??
A helyi kiadásokat én például úgy gyűjtöm, hogy elcsatolt városainknál az 
elcsatolás utáni kiadásokat is igyekszem megszerezni. A kiválasztás szem
pontja ugyanis számomra itt nem az államjogi státusz (román, magyar, cseh 
stb.), hanem az, hogy Nagyvárad, Dés, Belényes, Szabadka, Zilah stb, adta ki 
az adott bélyeget. Csodálatos terület ez, melyet sajnos alig-alig ismerünk!

2) A másik TÉVESZMÉNEK minősíthető felfogás megértéséhez 
ismét idéznem kell a szerzőket. A városi bélyegek bevezetésében (146. old.) 
azt írják:

„A városi bélyegeknél gyakran előforduló, korábban önállóan 
katalógusszámozott kézibélyegzős, vagy kézírásos átértékelések a 
könnyű utánozhatóság miatt megítélésünk szerint csak iraton hite
lesek. E bélyegek leáztatva megbízható tanúsítvány nélkül felárral 
nem értékelhetők. [...] E bélyegeket emiatt kénytelenek voltunk az 
alapbélyeg felhasználási változataként, az alapbélyeg után, annak 
változataként feltüntetni.”

Ez a bekezdés minden tárgyi alapot nélkülözve, a gyűjtők többségének véle
ményével homlokegyenest ellenkező szemléletet próbál 'becsempészni1 a 
gyűjtői köztudatba, miszerint a korona és a pengő korszakban több városnál 
előforduló kézi átértékeléseket csak tanúsítvánnyal lehet hitelesnek elismerni. 
Olcsó fogásnak és értelmetlen zavarkeltésnek tudom csak minősíteni a posta- 
bélyegek területén történt nagyszámú hamisítási ügyre hivatkozni akkor, 
amikor az elmúlt 30 évben (de lehet, hogy keveset mondtam) egyetlen példa 
sem volt, mely ezt a gyanút a városi bélyegekkel kapcsolatban indokolná. 
Megnyugtatom Szűcs K. gyűjtőtársamat, hogy erre a jövőben sem lesz semmi 
szükség, de ha ilyen problémája van, bizalommal forduljon hozzám, mivel 
bőséges összehasonlítási anyaggal rendelkezem.
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3) A harmadik, teljesen elhibázott elképzelése szerző(k)nek az, hogy 
Abauj-Torna vm., Miskolc város ínségbélyegeit, Rákosszentmihály ille
tékbélyegeit ugyancsak kiselejtezték és ezeket a segélybélyegek között 
szerepeltetik. Az indoklás:

„Mivel kötelező voltukra nincs információnk, ezeket nem tekintjük 
pénzügyi bélyegeknek és katalógusunk emiatt képüket, és értéke
lésüket nem tartalmazza."

Óriási TÉVESZME ez isi A ó.ábrán egy kétszer átértékelt, 5000/500/50 K-s 
Abauj-Torna vármegyei illetékbélyeget látunk, jól olvasható megyei 'törvény- 
hatósági' bélyegzéssel. A 7*ábra bélyegét a ’miskolczi kapitányság1 bélyegezte. 
Meglehetősen merész fantázia kell ezeket segélybélyegnek tekinteni.

A használatot elrendelő 
városi határozatot még vagy 
másfél tucat városnál nem is
merjük, érdekes módon eze
ket mégsem selejtezték! 
Kiskunhalas bélyegeit, mivel 
használatukat nem engedé
lyezték, megemlítik ugyan az 
'Egyéb' kategóriában, de 
Szentes ötféle színű tekercs
bélyege már ide sem fért be.

A b r ,u ; - T o i 'n a  a Í 
„ v á r m e g y e  (nj

áj} ’a?- Inséíí 
A  f i n v h i f é s é r e  A

. 6, ábra —

További konkrét hibák és tévedések [az alábbiakban használni fogom az INT 
rövidítést, ami azt jelenti, hogy Igen Nagy Téveszme]

170. old, Cegléd bélyegeinél a használat idejét pontosan
ismerjük, ezért a „Forg: 1925. aug. 8, 19277” közlés rossz, kérem javítani
'Forg.: 1925,aug* 8. _ 1935, dec. 31 /
Célszerű volna továbbá a „2x4 tete-beche kisív” csecse-becse szövegét úgy 
módosítani, hogy az átlag olvasó is megértse, miről van szó! Egy ilyen ívet
mutat a 8. ábra.

173, old. Csongrád bélyegeinél a féloldalnyi, bonyolult 
táblázattal már foglalkoztam az általános részben. Leellenőriztem az egész 
táblázatot, és a következő elírási hibákat, pontatlanságokat észleltem:

1. Az I. típusjel oszlopában TP20f helyett' l__P_20f a helyes! / 
(_)=szóköz/
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2. ezért a 7  V számot az I. helyett a II. oszlopba kell áttenni!
3. és a '72' számot a II. helyett az L oszlopba kell áttenni!
4. a III. jel oszlopában' 1 PóOf*' helyett1 l_P_60f*" a helyes!
5. a'86' számot (lO.fill) a III. helyett az V. bekell írni!
6. a’87 " (lO.fílk)azV. helyetta X.bekellími!
7. a ’931 " (őOfill) a IV. helyetta VII. bekell írni!
8. a '95' " (60,fill.)a III. helyetta XI. be kell írni!
9. a'119' " (1P_20 fii)a VI.helyett nincs hova írni! Mert még

ez a típusjel nincs a fej léc sorban.

188. old. Hódmezővásárhely bélyegeinél
1) Az 1932/41. Új címletek táblázata egy nagy rkutyulék\ El kellene 
készíteni rendesen, nem csak lábjegyzetben hivatkozni Makó Imre valóban 
példaértékű feldolgozására! /OKMANYBÉLYEG, 2001/1. szám/
2) Az 1947. évi kiadásnál azt olvashatjuk, hogy „...2x5-ös függőleges 
tete-beche párokból álló ívben” nyomták. Hát ez valóban INT! A tete-beche 
pár azt jelenti, hogy fordított pár. (Ideje volna már elfelejteni ezt a szeren
csétlen, francia eredetű pocsék műszót, amikor remek jó magyar szavunk van 
rá!) Ilyen függőleges fordított pár ugyanis nem keletkezhet, mert a két 5-5 
darabos, valóban szembefordított helyzetben nyomott bélyegcsíkot széles, 
üres csík választja el egymástól, nem pedig a fogazás lyuksora! Szerencsére 
ezt a 'csíkszegélyf nem mindig tépték le a bélyegről, mint ahogy a 9sz. ábrán 
látjuk.
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3) Hiányzik a csikós rajzú városi illetékbélyegek közül az 1946. dec. 
kiadású 6 Ft-os {10.ábra). Világoskék/sárga színével egyértelműen megkülön
böztethető az 1947 évi kiadástól {11. ábra), amely sötétkék/sárga. Nem 
egyszerűen színváltozatról van szó, mert a VÁSÁRHELY szöveg hossza (alul 
mérve) az előbbinél 17 mm, az utóbbinál csak 13 nun! Csak megemlítem 
végül, hogy az egy kiadásnak tekintett 1947 évi 1,2 és 6 Ft-osok közül a 6 Ft-os 
eltér a másik kettőtől, mert fél évvel később adták ki. Itt is van tehát INT!

190+ old, Kaposvár bélyegeinél az első, 1920. évi
kiadásról azt olvassuk, hogy „Fog: csak a függőleges oldalon 11" S ” Az ezt 
követő táblázatban ugyanakkor ott találjuk a rejtélyes IV, 2V, 3 V jelű, 1, 5 és 
10 K-s helyesen magasra értékelt bélyegeket, Semmi megjegyzés, mindenki 
azt gondol, amit akar. Ugye érezzük, hogy itt valami nem stimmel! Nem ám, 
mert ez is egy INT! Mondom rögtön a megfejtést. Egy hajdani (Kaptai, 
Flóderer katalógusok) pontatlanság igen következetes átvételéről van szó. Az 
egri un. 'füzet' bélyegeknél szó sincs vágott bélyegek gyártásáról. Az 1,5 és 10 
K-s bélyegek első kiadását vágottként szerepeltetni a régi katalógusokban is 
marhaság volt, itt is az. Ez az első kiadás fogazat átütéssel készült, amelynél 
előnyomott nyomvonal mentén sűrűn megszakítják a bélyeg papírját, így 
felhasználáskor könnyen széttéphetők a bélyegek. A papír ilyenkor úgy 
szakad, hogy tényleg összetéveszthető a szabályos fogazással, a nyomvonal 
cikk-cakkja azonban rendszerint felismerhető, s így egyértelműen azono
sítható, hogy nem lukasztott fogazásról van szó.
Mivel több bélyegívet egyszerre ütnek át, így lehetséges, hogy a legalsó íven 
már semmi nyoma nincs az átütésnek, így a bélyegeket a hajdani felhasználó 
nem kézzel szedte szét, hanem ollóval vágta szét a csíkot. Egy ilyen ollóval 
levágott 10 K-s bélyeget mutatok a 12 sz. ábrán (színes hátsó borító). Abélyeg 
jobb oldalán a vágás a nyomvonal mellett történt, így az jól látható maradt. Az 
13,ábrán (színes hátsó borító) egy 5 K-s csík jobb szélső bélyegét látjuk, azt 
figyeljük itt meg, hogy ennek jobb oldalán NINCS átütési nyomvonal, csak 
balról van. Ilyen a valódi, három oldalon vágott, csíkszéli helyzetű bélyeg, 
mely 4-szer ritkább a belsőknél. Hasonlóan hiányzik az átütés nyomvonala a 
csík bal szélső bélyegének bal oldalán.

207. old. Miskolc bélyegeinél az 1946. évi újjáépítési 
sornál a táblázat alatti sorban azt olvassuk, hogy „Fogazási különlegességek: 
kettősfogazás +150 %”. Ez is egy valódi INT! Egy ilyen komoly könyvben ne 
terjesszünk már fílatéliai sületlenségeket! Szó sincs itt kettősfogazásról. Az 
egész sort, tehát hangsúlyozom, az 50 f-től a 10 Ft-ig minden értéket két sor 
fogazással készítettek Egerben. Ez nem fogazási rendellenesség, mint a 
kettősfogazás, ezért tehát nem jár felár, az idézett mondatot tessék törölni! Más 
kérdés viszont az, hogy felhasználáskor különböző tépési változatok
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keletkeztek. A legritkábbak azok, melyeknél a bélyeg mindkét oldalán 
hibátlanul megmaradt 2-2 sorban a fogazás. Ezek viszont reálisan értékelhetők 
az alapár 1,5-szerese helyett 5-6-szorosára! Ennek a teljes alaknak is van egy 
további, még ritkább esete, t.i. az ív jobb szélén csak a belső lyuksor létezik 
(14>ábra-hátső színes borító).

209. old. Nagyvárad 1940 évi provizórium bélyegekre 
egy szép nyomtatvány (akvi kivonat) részletet is látunk. Ezen tisztán látható a 
bizonyíték, hogy a szövegben rossz a megfogalmazás, hogy „..a Lei értékű 
román városi illetékbélyegek lila, 'NAGYVARAD' szövegű gumi bélyegzővel 
átértékelve/' Ez megint valódi INT! A sima, közönséges helynévbélyegzővel 
csak érvénytelenítik a felragasztott illetékbélyeget, nem pedig átérté
kelik! Az átértékelést magyarul, piros színnel, magára a bélyegre nyomták 
keretben, három sorban: 'VÁROSI/ILLETÉK/ 1 P.' (15,ábra-hátsó színes 
borító), Szemléltetésként mutatok a 16,ábrán-hátsó színes borító egy 'Rákos
szentmihály' helynévbélyegzővel érvénytelenített bélyeget, ahol az 
átértékelést a régi' 11 (P) fölé pirossal nyomott '20' adja, nem pedig a bélyegzés!

214. old. Pápa bélyegeinél is több INT-et találtam.
1) Az egyik az 1931 évi szövegbélyegek ismertetőjében, miszerint „Az 
értékszámot kézibélyegzővel bélyegezték, egyszerre néha többfélét i s ” A 
mondat második felét törölni kellene, mert rossz. Ezek a bélyegek szigorú 
elszámolás tárgyát képezték, s ezért 1-től kezdve sorszámozták őket. Tehát 
nem 'néha', hanem mindig nem 'több', hanem két bélyegzett szám szerepel 
rajtuk, de ezek nem összetéveszthetők, az egyik a sorszám, a másik a névérték. 
Mindkét számot valóban ugyanazzal a kézibélyegzővel bélyegezték.

2) Az 1932 évi kiadásnál azt olvassuk, hogy „Az 5x5-ös ívek mellett, 
2x2-es vágottszélü, belül duplakereszt alakban fogazott kisívek is készültek 
(nem ritka)/’ Lábjegyzetben megemlítik, hogy a 2x2-es íveket én írtam le 
először /OKMÁNYBÉLYEG, 2000/4. sz./, ezért is kérem, hogy ezt az értel
metlen 'duplakereszt alakban fogazott1 megfogalmazást töröljük, és ne féljünk 
leírni az érthető eredeti formát, miszerint a 2x2-es ívben a bélyegeket 
egymástól nem egy, hanem 2 sor fogazás választja el. A 2x2-es kisívekre azt 
írni, hogy „nem ritka”, ez azt jelenti, hogy valódi INT-et produkált. Én 
mindenesetre most megragadom az alkalmat, és ezekre darabonként
50.000,- Ft-os vételi ajánlatot teszek, használtan +10 % felárral!
Ebből a kis ívből származik a 17. ábrán (h.sz.) látható gyönyörű tépésváltozat.

215.old. Pestszentlőrinc bélyegeinél abszolút érthetetlen számomra, 
hogy 'elfelejtik' az éppen 15 éve közismert vörös színű 50 fillérest (.18*ábrq), 
amit Várhelyi László gyűjtőtarsunk talált meg egy pestszentlőrinci iraton
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1993 -bán. Tessék kérem a hiányt pótolni!
226. old. Szeged

1) 1920 évi anyakönyvi bélyegeinél egy nagyon
bosszantó* de ősrégi (> 50 éves) marhaság újbóli 
kivirágzását olvashatjuk a második bekezdésben. 
„Az alsó szöveg kétféle kisbetűs* 22,5 mm és 23,5 
mm, amely az 5 darabot tartalmazó füzetlap 2. 
bélyege.” Hát ez megint INT ám a javából! A 

kedves olvasó számára emlékeztetőül írom, hogy az a bizonyos alsó szöveg az 
'Anyakönyvi kivonat! díj1 kétféle stílusú betűkkel lett az íven nyomtatva. A 
díszesebb változat, amelynél a kezdő 'A' betű nem hegyes (erről ismerhető fel 
legkönnyebben), valóban 1 mm-rel hosszabb a másiknál, és az 5x5-ös alapív 
első oszlopában fordul csak elő, ezért az 5 darabot tartalm azó füzetlap 1. 
bélyege, és nem a második! Tessék tehát a hibát kijavítani! Meg kell 
jegyeznem, hogy a 'Különlegességek' c. bekezdésben pont erről az 'A' betűről 
van szó, de megint rosszul, mert a II. típusnál NEM fordul elő, másrészt nem 
minden első bélyegen van ilyen, de ha van, akkor a csík első bélyegén van, és 
nem a másodikon. Szóval van itt kutyulás bőven J ó  lenne rendet tenni!
2) A harmadik ’Fogazás:1 kezdetű bekezdés meg úgy rossz, ahogy van. 
Az átütéssel kapcsolatban Kaposvárnál elmondottakat nem ismétlem meg, itt 
is érvényes mindaz.
3) A 231. oldalon fent lévő, az 1946/48 évi átértékelésekre vonatkozó 
összevont táblázatról a Szabolcsi Bélyegújság utolsó számában megjelent 
cikkemben már elmondtam a véleményemet. Ez úgy szólt, hogy annyira 
tömörített, hogy emiatt nem jó semmire. Jó lenne helyette egy használható 
felsorolás.

234. old. Székesfehérvár bélyegeinél
a fejezet összeállítója (lábjegyzetben) azt íija, hogy támaszkodott a korábban 
megjelent rendszerező cikkeimre. Ennek örülök is, de úgy látom, hogy nem 
eléggé, mert a 'Különlegességek' kezdetű bekezdésben ezt olvasom: „Víz
szintes tete-beche nem fordul elő az 5 K és a 30 K sötétsárga, függőleges a 30 
K narancs és a 100 K címletnél (két utánnyomás).” Ebben az egy mondatban 
annyi vadonatúj, rosszabbnál rosszabb fílatéliai és kiadás-történeti meg
állapítás van, hogy muszáj tiltakoznom, ezek nem tőlem származnak! Ezt a 
zagyvalékot kérem törölni, és a szükséges információkat helyesen megadni. 
Feltétlenül közölném azt, hogy vízszintes fordított párok csak az első, míg 
függőleges fordított párok csak a második kiadás értékeinél fordulnak elő. Ez 
viszont megkívánja, hogy fel kell sorolni, melyik kiadásban milyen értékek 
vannak. Fogós kérdésként jelentkezik az is, hogy a 30 K-s bélyeg, táblázatban 
is szereplő, két változata (narancs és sötétsárga) hova tartozik?
Értékelni kellene egyébként az okirati bélyegeknél a teljes csíkokat, az 'RRR'
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ritkaságú, középen fogazatlan csíkot, valamint a lakáshivataliaknál a 4-es 
kisíveket is.

235. old. Szikszó bélyegeinél
nagyfokú szakmai tájékozatlanságra vall, hogy az 1947. évi 1,2,5 és 10 Ft-os 
értékek nyomásáról azt olvassuk, hogy „a négy címletet egymás mellett, vagy 
10 Ft-osokat tartalmazó csíkban (nyomták)**, Ez így nem más, mint valódi 
INT! Nem is értem, hogy mit akar mondani! A fejezet összeállítója 
valószínűleg még nem is látott ilyeneket, ezért most a 19.ábrán (hátsó színes 
borító) bemutatom az 1-2-5 Ft-os csíkot. A jobb szélen itt NINCS 10 Ft-os! 
Van viszont 3db 10 Ft-ost tartalmazó csík is. Az idézett mondatot javaslom 
törölni, ill. a valóságnak megfelelően korrigálni. Feltétlen pótolandó a kétféle 
hármas csík szerepeltetése és árazása, szerintem jogos a 'RR' minősítés! 
Szintén 'RR' értékeléssel javaslom felvenni a régóta ismert zöld papíron, zöld 
keretben zöld szöveggel nyomott változatot (20. ábra-hátsó színes borító). 
Erről még nem tudjuk pontosan, hogy korai (1946-os) kiadás-e, vagy pró
banyomat, de létezik!

246.old. Veszprém bélyegeinél általános megdöbbenést 
keltett az a teljesen egyedi megoldás, amit itt a kézírásos átértékelésű bélye
gekre alkalmaztak. Felmérésem szerint 11 féle névértékű korona és 27 féle 
névértékű pengő átértékelés kb. 150 féle változatát egyszerűen kihagyták. 
Őszinte csodálatomat fejezem ki a szakmai hozzáértés ezen gyöngyszeméhez, 
amit nemes egyszerűséggel a szövegben úgy foglaltak össze, hogy .ezekre 
nem térünk ki.5* A kihagyott bélyegek közül három szép darabot mutatok a 27- 
23 sz. ábrákon - hátsó színes borító, ritkán látható szövegeltolódásokkal. 
Érdekes módon „a téma iránt érdeklődőket” a szerzők a korábbi kata
lógusokhoz irányítják, de elfelejtik megadni, hogy a teljes katalogizálást az 
OKMÁNYBÉLYEG 2002/4. számában találják meg.

Remélem, hogy észrevételeim kellően konkrétak voltak, és aT. Szerzők 
megtalálják a megfelelő megoldást ajelzett hiányosságok megszüntetésére. 
Mivel a helyi kiadásoknál, azaz a városi bélyegeknél észleltem a legtöbb 
hiányosságot, amelyek a könyv készítésekor már elkerülhetők lettek volna, 
Burján Andor szerzőtárs felé teszek annyi észrevételt, hogy a méhekről szóló 
tanmeséje (OKMÁNYBÉLYEG, 2008/L sz.) kidolgozása helyett ezekkel a 
bélyegekkel kellett volna többet foglalkoznia, és akkor a könyvnek a gyűjtők 
között is nagyobb sikere lenne, amit egyébként szívbőhkívánok a javított, 
bővített kiadásnak.
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M ABÉO SZ Küldöttközgyűlés 2008.M ájus 17.

Kedves Szakosztályi Gyűjtőtársak!

A MABÉOSZ Küldöttközgyűlésein szavazati joga van a körök és/vagy a 
megyei küldöttközgyűlések küldöttei mellett a szakosztályok kijelölt küldöt
teinek, akik vagy az elnöki vagy megállapodás szerint a titkári feladatkört lát
ják el. így mint az Illeték- és Okmánybélyeggyüjtő Szakosztály megválasztott 
elnöke, részt vettem a 2008-évi MABÉOSZ Küldöttközgyűlésen is. Köteles
ségemnek érzem azt, hogy erről a szakosztály tagjai számára beszámolót ké
szítsek, részben azért, mert a Küldöttközgyűlésen a szakosztályokról is szó 
volt, részben azért, mert a BÉLYEGvilág-ban csak kivonatos információk 
jelennek meg, részben azért, mert nekem, mint szavazati joggal rendelkező 
küldöttnek több témában a MABÉOSZ Elnökségétől eltérő véleményem és 
értékelésem van és végül részben azért, mert meggyőződésem szerint a kül
döttek többsége nem számol be a küldő tagok zömének.

Természetesen beszámolóm szintén kivonatos lesz, hiszen az ott elhang
zott összes hozzászólás szöveghű visszaadása meghaladná a 20 oldalt. A Köz
gyűlést Kurdics Sándor MABÉOSZ Elnök nyitotta meg a meghirdetett első 
kezdési időpont után 15 perces késéssel A kezdő protokolláris lépések után az 
Elnök javaslatára - a hagyományoknak megfelelően - LippaiPál Alelnök 
lett 2 tartózkodás mellett Levezető Elnöknek megszavazva, aki azzal kezdte, 
hogy a jelenléti ív aláírásai szereint a 60 szavazásra jogosultból 42-en vannak 
jelen, azaz 70%-os a jelenlét, így a Küldöttközgyűlés határozatképes. Itt kell 
megjegyeznem azt, amit a korábbi években is mindig hangsúlyoztam, hogy 
egy társasházi lakógyűlésen kiváló eredménynek számítana a 70%-os 
tulajdonosi megjelenés, de az, hogy egy társadalmi szervezet évi egyszeri leg
fontosabb eseményén a megválasztott küldötteknek csak 70%-a képes meg
jelenni, azt még mindig megengedhetetlen és megtorlandó tettnek, jelen
ségnek tartom. Ennyi ember nem lehet „hirtelen*’ beteg. Ha valaki 90-éven 
felüli és nagy valószínűséggel érrendszerbeli betegsége jelentkezhet, akkor ne 
őt válasszák meg küldöttnek akkor sem, ha korábban évtizedeken keresztül ő 
volt a küldött. Ez a fiatalítási hiány, ez a tehetetlenség jellemző a MABÉOSZ 
tagságára, vagy jellemző a küldöttek személyét esetleg előre eleve kijelölő 
grémiumra. Ha meg valaki nem érzi a Küldöttközgyűlés fontosságát, akkor 
tisztességes viselkedés esetén nem fogadja el ajelölést.

Molnár Péter Fejér megyei küldött azonnal azzal a javaslattal kezdte, 
hogy a 2008-as pénzügyi tervezetet csak a végén, az „Egyebek” után fogadjuk 
el, hiszen a korábbi küldöttközgyűlések tapasztalatai alapján az „Egyebek” 
pontban is felmerülhet költségvetési tervezetet érintő kérdés, csakhogy akkor 
már nem lehet arra visszatérni. Javaslatát 8 küldött támogatta, 5 tartózkodott,
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21 ellenezte és a matematika szabályai szerint 8 küldött nem kívánt véleményt 
nyilvánítani. Ezen utóbbiak féltek esetleg a nyílt szavazás miatt? Vagy nem 
tudtak az IGEN, a NEM és a TARTÓZKODÁS között dönteni? Mivel logika
ilag nincs más alternatíva, akkor miért vállalták a küldötti státust? Egy fel
szólaló kérdésre válaszolva a Levezető Elnök azt mondta, hogy nem kötelező 
szavazni. Ezzel el is dőlt az, hogy a hagyományoknak megfelelő módon meg
szavaztatott és megszavazott költségvetést már nem lehet érdemi javasla
tokkal módosítani. Itt lenne az ideje annak, hogy a MABÉOSZ tagdíjat fizető 
tagjai elgondolkodjanak azon, hogy mekkora értéke van a Küldöttközgyű
lésnek akkor, ha azon a küldötteknek nem kötelező részt venni, és ha mégis 
megjelennek, akkor nem kötelező szavazniuk, sőt akár az is kijelenthető, hogy 
a küldötteknek nem kötelező az őket küldők érdekeit képviselniük.

A Levezető Elnök javaslatára egyhangú döntéssel 3 percben korlátozták 
a hozzászólást.

Az Elnökség beszámolóját Kurdics Sándor MABÉOSZ Elnök mondta 
el. Azzal kezdte, hogy a Szövetségnek a saját lábán kell megállnia, nem szá
míthat támogatásra. Elmondása szerint sok más társadalmi szervezet megiri
gyelhetné a MABÉOSZ-t, hiszen a betervezett 3.500.000,- Ft hiány ellenére
20,000,- Ft nyereség keletkezett. Én ezt inkább 0-szaldósnak mondanám, mert 
a tételek ismeretében plusz-mínusz 0.57% kihozása könyvelésileg nem lehet 
probléma. A MABÉOSZ Elnök véleménye szerint a vezetés - némelyek 
véleményével ellenkezően - nem a vagyont éli fel. A MABÉOSZ Elnök 
ismét a báziskörökbe való belépésre buzdította a maradék kis körök tagjait. 
Külön megemlítette pozitív példaként az Internetes Bélyeggyűjtő Kört (IBK). 
Az Elnökség sokat foglalkozott a gondokkal; 2007-ben 8 elnökségi ülés volt és 
ezen kívül Balatonföldváron 3 napig tanácskoztak. A MABÉOSZ apparátusa a 
lehető legkisebb. A MABÉOSZ Elnök elmondásai szerint a 2007-es év ren
dezvényei és kiállításai óriási sikereket és el ismerést hoztak, bár az is kiderült, 
hogy a kiállításokon egyre kevesebb a magyar látogató. Az összefüggések 
elemzése elmaradt. f

Szólt a MABÉOSZ Elnök a szakosztályokról. Azzal kezdte, hogy a 
MABÉOSZ Elnöksége támogatja a szakosztályokat. 12 szakosztály van és 
működik. Kiemelten említésre méltónak bizonyult a Külföldi Bélyegeket 
Gyűjtő Szakosztály, a Tematikus Szakosztály és a Postatörténeti Szakosztály. 
Atöbbi szakosztályról konkrétan semmiféle említés nem történt, nevüket sem 
mondta ki az Elnök. Nemrég derült ki számomra az, hogy a Köteg- 
bélyeggyűjtő Szakosztály még a Titkárságra leadott előző OKMÁNYBÉ
LYEG számunkat sem vette át, Léteznek? Ismét elhangzott a szakosztályok 
ldb/fö emlékíveladáson keresztül történő támogatása és ezzel kapcsolatban 
az, hogy ez össze van kapcsolva a kötelező tagnyilvántartással, pénzügyi 
tervvel, és SZMSZ-módosítással, Persze az SZMSZ módosításhoz külön 
közgyűlést kellene összehívni, így ez a támogatási rendszer idén már biztosan
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nem fog működni. És már csak azért sem, mert a szakosztályoknak nincs 
naprakész MABÉOSZ tagnyilvántartása, de a nagyobb baj az, hogy magának a 
MABÉOSZ-nak sincs naprakész tagnyilvántartása. Tehát a lebegtetett „támo
gatás” fejében a MABÉOSZ olyan dolgot követelne meg a saját szakosztá
lyaitól, amit maga képtelen hosszú évek óta megoldani. A pénzügyi terv is 
megérne pár oldalt. Ezt jóvá kellene hagyatni a MABÉOSZ Elnökségével? 
Terv persze készíthető 5 perc alatt is. írhatnám azt, hogy az Okmány- és IUeték- 
bélyeggyüjtő szakosztály éves pénzügyi terve 200.000,- Ft kiadással és
10.000,- Ft bevétellel számol, és ehhez bizony jól jönne az Elnökségi támo
gatás. De persze a támogatás, azaz utólagos visszafizetés pántlikázva van. Azt 
például postaköltségre nem lehet elszámolni. Vehető rajta viszont tárgyi érték 
akkor, amikor a szakosztálynak nincs „telephelye”, sőt a lebegtetett (lásd 
később) székházeladás miatt egyre kevésbé lesz elképzelhető telephelye. És 
akkor nem is szóltam arról, hogy 1 tag csak egy emlékívet vásárolhat és egyál
talán nem biztos az, hogy minden tag fog vásárolni. De ha már akarna vásá
rolni, akkor az szinte csak 100%-os közgyűlési jelenlét mellett képzelhető el. 
Ugyanakkor emlékívhitelezési akciót nem fog szakosztályunk vezetősége 
kezdeményezni. Nem beszélve a postaköltségekről, amihez a MABÉOSZ-nak 
- az Elnökségi döntés értelmében - semmi köze sincs.

Később szólt a MABÉOSZ Elnök a Bizottságokról. Méltatva lett az Ifjú
sági Bizottság, az Irodalmi Bizottság, a Kiállítási Bizottság és a Zsűri Bizot
tság. Említve lettek a hagyatékok, amelyek értékesítésével az EUROFILA 
foglalkozik. MABÉOSZ Elnöki megjegyzés. „Sok a 60 utáni gyűjtemény”. 
Saját kiegészítő megjegyzésem: a csak magyar újdonságvásárló MABÉOSZ 
tagság-többségnek ezen elnöki kijelentésen azért illene elgondolkodnia. Szólt 
a MABÉOSZ Elnök a BÉVI átalakításáról: az tanácsadó testületté válik, így ha 
bárki örökös jelentkezik nálam bélyegértékesítési tanácsért, a jövőben a 
Bélyegtanácsadási Bizottsághoz fogom irányítani. Szólt a MABÉOSZ Elnök a 
kapcsolatokról. Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy „Együtt kell működni. 
Félre kell tenni a sérelmeket,” Az első mondatot még értem, sőt egyetértek, de 
a másodikat nem tudom értelmezni. Kinek lennének sérelmei? Ez hol jelent 
meg és milyen formában? Konkrét személyekkel kapcsolatban persze nekem 
is voltak-vannak sérelmeim (kinek nincsenek?), de hogy a MABÉOSZ vonat
kozásában? Megjegyezném azt, hogy a kritika általában nem sérelmekről szól, 
hanem objektív problémákról, lesöpört problémákról, agyonhallgatott prob
lémákról, rossz döntésekről, csődhelyzet létrejöttéről, taglétszám csökke
nésről $tb. és nem arról, hogy ki kire nézett rá csúnyán.

Második napirendi pontként Dévényi Béláné Főkönyvelő mondott 
kiegészítést a 2007 évi mérlegbeszámolóról. Kitért a gépkocsitérítésre, a 
HUNFILA-ra, az értékcsökkenésekre, az új beszerzésekre. Élmondása szerint 
a Szövetség takarékosan gazdálkodott.

Következő napirendi pontként Mándi Tibor mondta el az Ellenőrző és
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Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. Hosszú felszólalását Dr. Lóvéi Görgy 
szakította félbe, hogy már régen letelt a 3 perc és Mándi Tibor a saját véle
ményét mondja, az már régen nem számvizsgálóbizottsági jelentés. A Leve
zető Elnök beleszólt: egyrészt Kurdics Sándor Elnök Úr is többet beszélt 3 
percnél, másrészt az alapszabály szerint ez a Bizottság számvizsgál és ellen
őriz. Mándi Tibor azt mondta, hogy ő az alapszabály szerint végzi feladatát. Én 
személy szerint messzemenőkig Dr. Lővei György véleményén vagyok és a 
Bizottsági Elnök igenis szinte magánvélemények sorozatát adta elő, mint a 
korábbi években is - ahogyan azt korábban máshol már leírtam. Csak kira
gadott példa: nem ennek a Bizottságnak a feladata azt eldönteni, hogy egy 
kritika negatív vagy pozitív, hogy jogos vagy nem jogos. Mindez teljesen 
egyéni nézőpont kérdése. Ha a BELYEGvilág gyakorlata mérvadó, akkor azt 
kell mondanom, hogy az a jogos és pozitív kritika, amit a Szerkesztőbizottság 
Elnöke átenged és az megjelenhet és az a negatív és jogtalan kritika, amit 
kicenzúráz. De akkor ezt Mándi Tibor Bizottsági Elnöknek is így kellett volna 
előadnia.

Ezután hozzá lehetett szólni az első három napirendi ponthoz. Nagy 
László MABÉOSZ Elnökségi tag hozzászólásában többszörösen túllépte a 
megengedett 3 percet. Rajta kívül csupán két szakosztályi elnök szólt hozzá 
kérdésekkel. A többi küldött egytelen kérdést nem tett fel. Lehet hogy át sem 
nézték előzetesen a minden küldöttnek kiküldött 18-oldalas, számadatokkal 
teletűzdelt iratköteget?

Ezután szavazás következett, egységesen az Elnöki beszámolóról, a 
2007-évi mérlegbeszámolóról és az Éllenőrző és Számvizsgáló Bizottság 
beszámolójáról, A Levezető Elnök megállapította, hogy a közgyűlés 1 tartóz
kodás (Rill A.) mellett elfogadta ezeket.

Következő napirendi pontként Dévényi Béláné szóban kiegészítette az 
előzetesen írásban kiadott 2008-évi pénzügyi tervet. Ez a terv 1.617,000,- Ft 
hiányt tartalmaz. Ebben a tervben 77,807,000,- Ft költség + értékcsökkenés és
76,190.000,- Ft bevétel mellett továbbra sem jut a nem kiemelt tagdíjat fizető 
vidéki szakosztályi tagok periodika postázási költségeire, (lásd később) annak 
ellenére, hogy a MABÉOSZ különben 4.100.000,- Ft éves postaköltséget 
tervezett be. Ami az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály éves pos
tázási költségigényét jelenti, azt a kővetkező adatsor adja meg: évi 3 lapszám 
(2 szám + egy Összevont lapszám) mellett és a jelenlegi postai tarifák mellett 3 
x 4.680,- -  14.040,- Ft lenne (a többit kézből-kézbe adtuk vagy kiemelt 
tagdíjat fizet) azaz a MABÉOSZ Elnökségének évi 4.1 milliós postaköltség 
mellett nincs kedve szakosztályunknak évi 14.000,- (TIZENNÉGYEZER) 
forintot adni. És ennek ellenére a MABÉOSZ Elnöke szabadon kijelentheti, 
hogy „támogatjuk a szakosztályokat”.

Következő napirendi pontként Leitold László MABÉOSZ Alelnök elő
adta a MABÉOSZ 2008-évi feladattervét, kiegészítve beszámolóját egyéni
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véleményeivel Elmondta, hogy a Magyar Postával kötendő középtávú meg
állapodási szerződés tervezete megvan már. A pécsi és nyíregyházi területi 
iroda nincs még eladva. Az Alelnök Úr beszámolójával kapcsolatban - ő is 
hivatkozott rá - Összevontan reagálok a BÉLYEGvilág-ban megjelent és a 
XI. Kerület kör levelére adott válaszlevelére, hiszen ott sok olyan témára is 
kitért, ami jelen közgyűlésen is elhangzott tőle. Ez ügyben szőkébb körben 
válasz Kör-E-mailt írtam már, de kérésre bármely szakosztályi tagunknak 
átadom másolatban. A szakosztályokról azt mondta az Alelnök Úr, hogy a 
szakosztályok kérdése fontos a MABÉOSZ Elnöksége számára. Elmondása 
szerint az Elnökség gyakran foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A MABÉOSZ 
Elnöksége ezentúl lehetőséget biztosít arra, hogy a szakosztályok saját kia
dásaik fedezésére tagjaiktól hozzájárulást szedjenek be, pénztárkönyv veze
tése mellett. A Közgyűlésen is felszólaltam és elmondtam, a kör E-niailben is 
leírtam azt, hogy több szakosztálynál már hosszú évek óta élő gyakorlat ez, 
hiszen enélkül nem tudtak volna működni, csupán szándékos homály fedte a 
MABÉOSZ Elnökség szemét. Az Alelnöki elmondás szerint ez mostantól 
kezdve meg van engedve a szakosztályok számára. Én természetesen nem 
akarok fiskális-jogi kötekedést, de érdekes módon korábban a MABÉOSZ 
vezető illetékesei éppen azt hangoztatták, hogy ezt a gyakorlat nem megen
gedhető és törvénytelen. Most mi változott meg hirtelen, mert erről nincsenek 
információim? Dr. Lővei György azt kérdezte, hogy ki fedezze a Légiposta 
Szakosztály nemzetközi tagdíját. Érdekes kérdés ez akkor, ha a mi korábbi 
közgyűléseinken éppen a MABÉOSZ Elnöke személyesen fejtette ki azt, hogy 
aki nem fizet MABÉOSZ tagdíjat, az nem lehet szakosztályi tag, így a külföldi 
tiszteletbeli tagokat is „dobni” kell. Most meg egyszerű MABÉOSZ tagok 
tagdíjbefizetéséből kellene fizetni egy szakosztály nemzetközi tagdíját? Félre
értés ne essék, én nem egy szakosztály nemzetközi tagsági díja ellen vagyok, 
hanem ajelenlegi MABÉOSZ Elnökség szakosztálykezelési módja ellen tilta
kozók éppen konkrétan az általam vezetett szakosztály nevében és érdekében 
is. Gidófalvy Péter mint szakosztályi elnök elmondta, hogy a szakosztályok 
nem támogatják a MABÉOSZ Elnöksége által bevezetni tervezett emlékíves 
támogatási rendszert. Az Alelnök Úr meg azt hangoztatta, hogy aki szakosz
tályi tag, az fizessen kiemelt tagdíjat. Érdekes dolgokat mondott még Alelnök 
Úr. Azt állította, hogy a szakosztályi tagság között igen sok átfedés van: 
egyesek több szakosztálynak is a tagjai. Emellett elég sokan fizetnek kiemelt 
tagdíjat. így azok száma, akik nem fizetnek kiemelt tagdíjat és akiknek 
esetében a periodika postázása szóba kerülhetne, elenyésző szám, talán ha 50- 
en vannak, bagatell az összeg, fizessék ki a szakosztályok. Én megfordítanám a 
logikai sorrendet és azt mondom, hogyha ez az összeg éves szinten bagatell a 
MABÉOSZ Elnöksége számára, akkor egyáltalán nem értem azt a görcsös 
ragaszkodást ahhoz, hogy e tekintetben nem támogatják a szakosztályokat. Én 
ezt ítélem meg szakosztályellenes szándéknak. Azt is leírta Alelnök Úr, hogy
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(idézem a BÉLYEGvilág-ból); „Egyszerűen csak meghatároztuk, hogy 
minden szakosztály egy hivatalos periodikájának fekete-fehér sokszorosítási 
költségeit fedezi a MABÉOSZ”. Ebben a tekintetben indulásból hátrányt 
szenved a Külföldi Bélyegyűjtő Szakosztály (DAHLIA, ORBIS PICTUS) és a 
Postatörténeti Szakosztály (színes periodika). Az OKMÁNYBÉLYEG színes 
illetve fényes fekete-fehér borítóját mindig is saját szakosztályunk finan
szírozta.

A 6. napirendi pontként a 2009-évi tagsági díjak megvitatása következett. 
Ez volt az egyetlen témakör, amiben igazi vita, igazi szavazás következett be. 
A felnőtt tagdíjak kérdése még lefutottnak volt tekinthető, Igazi emelés esetére 
az Leitold László Alelnök Úr véleménye szerint drasztikus taglétszám
csökkenés következne be. A 6500,- Ft-os kiemelt és a 3500,- Ft-os normál 
tagdíjat a Közgyűlés 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Igazi 
emocionális vita az ifjúsági tagdíjak területén volt. Itt már nem volt jellemző a 
90-95-98-99%-is IGEN, Az ifjúság esetében 20-an szavaztak évi 1000,- Ft-ra, 
17-en évi 500,- Ft-ra és többen el akarták törölni az ifjúsági tagdíjat. Véle
ményem szerint akármennyi is lesz a felnőtt tagdíj, nem kerülhető el a további 
taglétszámcsökkenés. Ez a trend a jelenlegi változatlan felállás és helyzet 
mellett biztosan folytatódni fog és aki ezen nem gondolkodik el és nem kíván 
érdemi változást, az képtelen a gondolkodásra és emellett fejét a homokba 
dugja. Az ifi 1000,- Ft-.ról meg az a véleményem, hogyha egy valódi ifjúsági 
gyűjtő csak emiatt lépne ki a MABÉOSZ-ból, akkor nem is volt igazi gyűjtő. 
Vannak hazánkban persze gyerekek, akik éheznek, de ezek biztosan nem 
bélyeggyűjtők, viszont sokan vannak olyanok, akiknek a szüleik évente akár 
több százezer forintot is kifizetnek hobby-ra, sport-ra, szórakozásra, nehogy 
már ne fizessenek évente 4 villamosvonaljegynyi pénzt.

A 8. napirendi pont: az „Egyebek” kiváló helyen van. Mire rá kerülne a 
sor, elfogy az idős küldöttek türelme, „Sitzfleisch”-e, megszomjaznak, pisil
niük kell, így a füatélia és/vagy bélyeggyűjtés sosem kerül szóba, de az egyéb 
kényes témák sem, hiszen a Levezető Elnök erélyesen gondoskodik arról, 
hogy menet közben csak és kizárólag az előzetesen meghirdetett témákban 
szabad hozzászólni, akkor is csak beintésre. Aki mondani szeretett volna 
bármi fontosat, az látva a jelenlevőket és hallva a zsivajt, biztosan elhallgatott 
és kiódalgott ateremből.

DrRill Attila
megválasztott szakosztályi elnök
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M IT ÉR A  KIEMELT TAGDÍJ?

A BÉLYEGvilág olvasásának lehetőségét. Ezen túlmenően 
csak igen keveseknek valamit.

Az OKMANYBÉLYEG 2008/Lszám szétosztásakor újítást vezettünk 
be. Élni próbáltunk azzal a hihetetlenül hatalmas támogatási lehetőséggel, 
amit a MABÉOSZ Elnöke, Kurdics Sándor és a MABÉOSZ Alelnöke. Leitold 
László korábban többször, több helyen is kijelentett, hogy aki kiemelt 
MABÉOSZ tagdíjat fizet, annak - ha egyben szakosztályi tag - a BÉLYEG- 
világ-gal együtt kiküldik a szakosztályi periodikákat is. A MABÉOSZ neve
zett Elnöke és nevezett Alelnöke korábban többször és több helyen kijelen
tették, elmondták, hangoztatták, megjelentették - az Elnökség nevében - azt, 
hogy a MABÉOSZ támogatja a szakosztályait, A valóság az, hogy csak rész
ben, és hogy csak kevéssé.

Ha teljes egészében hinni lehetne Kurdics Sándor MABÉOSZ Elnök és 
Leitold László MABÉOSZ Alelnök kijelentéseinek és ígéreteinek, akkor szak
osztályi gondolkodás alapján azt lehetne mondani, hogy a MABÉOSZ ad ter
met, ad a periodikához papírt és füzőgépkapcsot, ad másolóhasználatot és 
fűzőgéphasználatot, és ad asztalokat a lapok szétterítéséhez, valamint a kie
melt tagoknak esetünkben évente 3 alkalommal periodikapostázási költséget. 
Tehát évente átlagosan mondjuk 300,- Ft-al hozzájárulna a kiemelt tagdíjat 
fizető szakosztályi tagok költségeihez. Ugyanakkor a szakosztályok aktivistái 
futkosnak, szerveznek, akinek lehet, kézből-kézbe adják a periodikákat. Az 
Okmány- és Illetékbélyeg Szakosztály 2007-ben egyetlen alkalommal nem 
vette igénybe azt a hatalmas lehetőséget, hogy a MABÉOSZ által küldesse ki a 
kiemelt tagdíjat fizetőknek az OKMANYBÉLYEG-et, mert fontosab volt 
számára az információs gyorsaság, Ily módon tetemes megtakarítást értünk el 
a MABÉOSZ számára és jelentős mértékben hozzájárultunk a 20.000,- Ft-os 
eredményhez.

A 2008/1 szám esetében leadtuk a titkárságra azoknak az OKMÁNY
BÉLYEG lapszámát, akik nem voltak elérhetők és akik kiemelt tagdíjat fizet
tek a2007-esévben - bejelentéseik alapján. Vagy 1 hónapos ,jegeltetési idő” 
után a MABÉOSZ visszaadott 9 lapszámot azzal, hogy a címzettek nem kie
melt tagok. Itt több probléma is felmerült. Én mint a szakosztály megvá
lasztott elnöke korábban mind a szakosztályi közgyűléseken, mind a 
MABÉOSZ Küldöttközgyűléseken, mind a szakosztályvezetők összehívott 
megbeszélésein elmondtam, hangsúlyoztam, hogy a szakosztályvezetők kezé
ben semmiféle hatékony eszköz nincs arra, hogy precízen ellenőrizze a 
MABÉOSZ tagdíjak, a kiemelt tagdíjak befizetését, a körök általi 
MABÉOSZ-felé jelentését, a MABÉOSZ-ban annak tényleges elkönyvelését
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és nyilvántartását. Itt is ki kell hangsúlyozni azt, hogy naprakész és valóságos 
tagnyilvántartása nincs a MABÉOSZ-nak, azt az Elnökség az általa hangoz
tatott óriási erőfeszítések ellenére sem volt még képes létrehozni. Hivatkozás 
történt arra, hogy a körök nem jelentenek. Én is tudok olyan esetről, amikor 
valaki kiemelt tagdíjat fizetett, van igazolványa is, a MABÉOSZ-nál mégsem 
tudnak erről (informátorom nevét a bíróság kérésére kiadhatom). Mindezek 
ismeretében leírom azon véleményemet, miszerint a MABÉOSZ szakosz
tályok kiemelt tagdíjat fizető tagjainak periodika -postaköltségátvállalás- 
támogatási kijelentése, hirdetése, állítása kiváló félrevezető propaganda csu
pán, de semmiképpen sem hatékonyan működő lehetőség. Az Okmány-és 
Iiletékbélyeggyüjtő Szakosztály - vezetésem alatt - a továbbiakban teljesen 
figyelmen kívül fogja hagyni ezt a csillogó ígéretet. Hiszen azok egy része, 
akik kijelentésük alapján 2007-ben még kiemelt tagdíjat fizetőknek számí
tottak, tetemes hátrányba kerültek a nem kiemelt tagdíjat fizetőkkel szemben, 
mert több mint 5 hetes késéssel fogják csak megkapni az OKMÁNY- 
BÉLYEG-et. Ez a késlekedés a jövőben nem engedhető meg. Ha a MA
BÉOSZ Elnöksége mégis be akarná bizonyítani azt, hogy valós ígéretet tett, 
akkor minden évben előre odaadná a szakosztályoknak a kiemelt tagdíjat 
fizetők száma x 3 összesített postaköltséget, amivel a szakosztály szabadon 
postaköltség-gazdálkodhatna.

Persze át lehetne alakulni elitszakosztállyá is, mint ahogyan az a Posta
történeti Szakosztálynál van: csak az kap POSTATÖRTÉNETI SZEMLE-t, 
aki előre (ELŐRE) kifizette a lap előállítási árát és postaköltséget, Aki nem, 
annak bakfitty. Igaz, emiatt is sokkal kisebb létszámról van szó, mint akár ami 
szakosztályunk esetében. A POSTATÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY esetében 
a MABÉOSZ kizárólag a termet adja azzal a pár kerettel. így összejöveteleit 
akár egy kávéházban is meg lehetne tartani. A többi szakosztály is kávé
házasodhatna, és akkor ha a tagok lemondanak a magyar újdonságok vásár
lásáról, akár meg is szüntethetnék a MABÉOSZ tagdíj fizetését, mondván 
„minek?” de ezt az utat a MABÉOSZ ingatlanvagyonának létezése miatt 
mégsem ajánlanám. Az is megoldás lehet, hogy előállítjuk az OKMANY- 
BÉLYEG-et, és az a szakosztályi tagok által szabadon átvehető a közgyűlé
seken és a cserenapokon. Meg kijelölhetünk egy konkrét időpontot 
(2009 január L), és ha valaki addig nem juttat el előre a szakosztályhoz pl. 
400,- Ft postaköltségtérítést, az várhat addig, amíg személyesen át nem veszi a 
lapot.

De hasonlóképpen valóságosan csak propagandisztikus szakosztályi tá
mogatás az emlékívek esete is. Egyrészt a 700,- Ft-ot effektive a tagok fizetik 
be. így a később és csak feltételek mellett visszaadott 1000,- Ft-ból csak és 
csupán 300,- Ft-ot ad a MABÉOSZ Elnöksége a szakosztályoknak. Ugyan
akkor a mi szakosztályunk nem kíván értékkel bíró anyagi eszközöket (pél
dául szakkönyv) felhalmozni már csak azért sem, mert nincs igazi telephe-
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lyünk, azok „magánterületen” történő tárolása aggályos, bár tulajdonképpen a 
MABÉOSZ székházban is aggályos lenne, hiszen Leitold László MABEOSZ 
Alelnök kijelentése szerint a székház is eladásra kerül, csupán annak időpontja 
nincs még meghatározva (lásd a XI.Kör levelére adott írásbeli választ). 
Ugyanakkor a postaköltség nem volt felsorolva azok közé, aminek benyújtott 
számlájáért a MABEOSZ visszatérítene. Ugyanakkor most és itt nem kívánok 
belemenni azok nézeteinek kifejtésébe, akik szerint az egész ügyleten csupán a 
MABÉOSZ éves költségvetése a nyertes. Én személy szerint biztosan nem fo
gok ilyen speciális emlékívet vásárolni, mert nem látom azt, hogy ebből a szak
osztálynak haszna lenne. És ehhez még olyan valós és naprakész tagnyilván
tartással is rendelkeznünk kellene, ami aMABÉOSZ-nak sincs.

Befejezésül és összefoglalóan azt mondhatom, hogy: „Kedves Társ
szakosztályok! Oldjatok meg mindent saját erőtökből és a lehető leg
kisebb mértékben várj átok el a MABÉOSZ segítségét. De tiltakozzatok az 
ellen a hamis látszat ellen, miszerint a MABÉOSZ,illetv e a nevében annak 
Elnöksége ténylegesen támogatná saját szakosztályait.”

Dr.Rill Attila
Az Okmány-és Illetékbélyeggyüjtő 
Szakosztály megválasztott elnöke

Gondolatok dolgainkról

Öröm kézbe venni újságunk idei első számát, amely 50 oldalasra sike
redett beszámolva éves közgyűlésünkről (a szerkesztés digitalizált ördöge 
ugyan egy kicsit elkeverte a oldalszámozást). Ismét olvashatjuk dr, Németh 
Kálmán kiváló kutatási eredményeit. Ez is megerősíti, hogy mennyire szép és 
gazdag a városi bélyegeink világa és mennyi felfedezni való várat még magára. 
Itt jegyzem meg, hogy Kálmántól remek tanulmány olvasható a szegedi 
forintos felülnyomású bélyegek ívhelyre azonosított típusváltozatairól a 
Szabolcsi Bélyegújságban. Aki teheti olvassa el!

Újságunkban 13 oldalon keresztül kapunk ismertetőt arról, hogy hogyan 
készült és hogyan is kell használni a közelmúltban 5 tagtársunk által meg
jelentetett Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon 
című munkáját. Magam a könyvvel azért sem kívánok foglalkozni, mert a 
közgyűlésen (kérésre, hiszen a szerzők írásban szólítanak fe l mindenkit a 
véleménynyilvánításra) néhány gondolatom, mint utólag kiderült, nem min
denkinél aratott osztatlan sikert. Véleményem lényegét nem igazán adja jól 
vissza a leközölt közgyűlési jegyzőkönyv, ezért kénytelen vagyok azt röviden

23



megismételni, hogy a valódi bélyeget kell ismerni! legyen az felülnyomott, 
átírással átértékelt, vagy mindkettő. Ennek birtokában állíthatom, hogy elmú
lik a bizonytalanság érzet. Ezt a dolgot le is zárnám előrebocsátva, hogy a 
könyv erényeire és hibáira „ a könyv használói is rájönnek annak forgatása 
során”.

Az újságot olvasva két történet azért elszomorított.:

1* Előttem érthetetlen, hogy volt titkárunkat, Gulyás Lászlót, mi moti
válhatja abban, hogy a reá bízott értékekkel, mind a mai napig nem számolt el 
és megvárja, hogy felszólító leveleket küldjön neki a szakosztály vezetősége. 
Valahol kínos nekem is, mert annak idején engem váltva, én ajánlottam Ot a 
titkári tisztségre. Remélem, mire megjelenik legközelebbi lapszámunk, az 
arról számolhat be, hogy minden gördülékenyen megoldódott.

2* Furcsa „búcsúlevelet” írt szakosztályunknak Burján Andor volt elnö
künk. Fogalmazásából ítélve, nagyon sok keserűség szorulhatott belé, hogy 
végül is úgy döntött, hogy a „ftlatéliából balra el.,. ” Elkeseredését fokozta 
talán az is, hogy az új könyvvel kapcsolatban nagyobb méltatást várt aközgyű- 
lésen a tagság részéről és ez a méltatás elmaradt, de miért? Nem lehet ennek 
egyik oka az, hogy ajelenlevők közül nem sok tagtársunknak volt 24,000,- Ft- 
ja  a könyv megvásárlására?

Abban Burján Andor téved, hogy a szakosztályon belül szekértáborok 
volnának, inkább azt mondhatnánk, hogy már nincsenek. Az, hogy emberek
nek van véleményük és azt el is mondhatják, ha akarják le is írhatják, és azt le is 
közli a lapunk és ebben senki nem akadályoz meg senkit, és senki nem kér
kedik avval, hogy radíija van és ami/aki neki nem tetszik azt kiradírozza. Ez 
utóbbi szerintem nem igazán fegyvertény, felnőtt emberek között szólva, 
inkább amolyan tehetetlenségtől vezérelt gyerekes csínytevés.

Ennyire egységes a szakosztály tagság, mint most, csak Szép Endre tisz
teletbeli elnökünk idején volt utoljára. Igen akkoriban, újságunk „klottga- 
tyában” jelent meg bőséges szakmai tartalommal, amelyet Burján Andor is 
gazdagított írásaival. Akkor azok a lehetőségek voltak és minden tag, részre
hajlás nélkül a postaládájában találta a szövetség által teljes körűen támoga
tott lapot. A kitüntetéssel kapcsolatban a tárgyilagosság kedvéért, tessék elő
venni az OKMÁNYBÉLYEG 1992/3. számát, megtalálható, hogy az újság az 
EUROPHILEX'92 nemzetközi bélyegkiállításon ezüstözött bronzérmet ka
pott és valójában ez a díj jogosította fel arra, hogy a további nemzetközi kiál
lításokon indítható legyen. A színvonalas tartalma miatt értékelték, „klottga- 
tyás” korában is. Egy szakmai lapnál elsősorban a belbecs a legfontosabb. Ta
gadhatatlan a külcsín, az dobhat rajta és a „laikus” zsűri erre jobban harap. 
Ahogy az idők múlnak, úgy lapunk is változik, most még elegánsabb a „ka
bátja” és nem magánkedvtelésből a szakosztály nevében legyártott emlék-
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ívek tarkítják címlapján, mint korábban. De hát ez a természetes, a technikai 
lehetőségek is változnak. Ma senkinek nem vetik a szemére, hogy alacsony 
nyugdíja miatt, nem tud +200 forintot áldozni egy-egy színes borítós lap
számra. Ezért senkit nem szólnak meg, nem kerül „dicsőség táblán” kívülre, 
mert ilyen nincs. Tiszteletben tartjuk és megértjük, gondolom ez így van ez 
rendjén.

Sajnos Burján Andor elnöki bemutatkozó és búcsúzó írásai nem igazán 
sikerültek, mindkettő megírásakor szubjektív érzelmei vezérelték. 2000-ben 
az újság évi 1-2-es számában, mint megválasztott új elnök nem a belső első 
oldalon jelentkezett üdvözölve a tagságot és tervezett programjához kérve 
támogatásukat, hanem szokatlan módon, az utolsó oldalon! személyemet 
hibáztatva, hogy a tisztségviselő választás előtt az újságban megjelent jelölő 
listával kapcsolatban nem telefonáltam a szervezőknek, ezáltal még ismételt 
értesítéssel időben meg tudják változtatni ajelölő listát. Arra nem is gondolt, 
hogy talán a jelölő bizottságnak kellett volna felhívnia (úgy ahogyan gon
dolom Ot is előzőleg megkérdezték), hogy vállalnék e elnökséget és felír
hatnak e a listára.

Egyébként Burján úrnak köszönöm, hogy felhívta figyelmemet az MPIK 
katalógus 444. oldalán a bemutatott színes ábrával ellentétesen, felcserélt két- 
két bélyeg hibás színmeghatározására, odafigyelünk a kijavítására.

A MAFITT is megemlékezett Gary Ryanról

2008. május 17-én a Bélyegmúzeumi délutánok keretében a MAFITT 
emlékülést tartott Gary Ryanról. A szépszámú közönség között kevés szak
osztály tagunk volt jelen, ezek is, mint MAFITT tagok kaptak meghívást. Kár, 
hogy senki nem gondolt rá, hogy az okmánybélyeg gyűjtő szakosztály tag
jainak meghívót küldjön erre az eseményre. Visnyovszky Gábor a MAFITT 
elnöke, ragyogó vetítettképes előadásában méltatta a kiváló filatelista életútját 
az egyetemes magyar filatélia érdekében kifejtett munkásságát, egyben kitért 
a magyar okmánybélyeg gyűjtőket segítő tevékenységére is, megemlítve az 
okmánybélyeg szakirodalmak anyagi támogatását is.

Az emlékülést megelőzően, elővettem és végignéztem az 1998-ban Lon
donban Gary Ryanról készített közel % órás videó filmemet. Visszaemlékezve 
jutott eszembe, hogy erről a londoni útról az okmánybélyeggyüjtő szakosztály 
tájékozatlan tagjai által mennyi téves feltételezés látott már napvilágot. Volt 
olyan is aki 6 -9 tagú okmánybélyeges küldöttségről beszélt.

Valójában hogyan is volt a történet? - 1998-ban Gary Ryan elhatározta, 
hogy idős korára való tekintettel végleg visszavonul a filatéliai élettől. Ebből 
az alkalomból az Angol Királyi Filatéliai Társaság emlékülést szervezett tisz
teletére. Az eseményre Gary Ryan Magyarországról 4 filatelista barátját hívta 
meg: Glatz Istvánt, Szép Endrét, Visnyovszky Gábort és Voloncs Gábort. Szép
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Bandi bácsi egészségi állapotára hivatkozva, maga helyett Gulyás Lászlót 
ajánlotta. így utazott velünk Gulyás Laci Londonba. Az ünnepi eseményt a 
Királyi Filatéliai Társaság impozáns székházában tartották, Ezen részt vett az 
angolszász filatéliai élet szinte minden kiemelkedő személysége, akik közül 
többen méltatták Gary Ryan munkásságát. Magyar részről Visnyovszky Gá
bor mondott rövid angol nyelvű méltatást Garry Ryannak, a magyar fiiatélia 
érdekében kifejtett felülmúlhatatlan érdemeiről. A szintén a házban rendezett 
Ünnepi ebéd előtti szünetben a közönség megtekinthette Gary Ryan magyar 
állami okmánybélyeg gyűjteményének kiállítását, amelyet a Királyi Társa
ságnak adományozott. Ezen kívül módunk nyílt az alagsorban elhelyezett házi 
állandó kiállítás megtekintésére is, ahol sok érdekesség mellett láthatóak 
voltak az első angol bélyeg (Black Penny) előállításához használt eredeti a 
lemez készítését szolgáló szerszámok is. Az esemény után este, hivatalosak 
voltunk Gary Ryan vendégeként egy vacsorára klubjában. Egy igazi londoni 
elitklubban, ahol a vacsorára várva Gulyás Laci felvetette, hogy az Okmány
bélyeg Szakosztály tagjai közül néhányan tervezik a Flóderer katalógus kibő
vítését, mivel a szakosztály lapjában nagyon sok új felfedezés látott napvilágot 
és ez indokolná egy új bővített kiadás elkészítését. Magam más véleményen 
voltam. Ma is az a véleményem, mint akkor, hogy mindenki által hozzáférhető 
általános katalógusra nagyobb szükség van a gyűjtési terület fellendítésének 
érdekében. Ez az elképzelésem később, a kiadó jóvoltából a Magyar Posta- és 
Illetékbélyeg katalógus részeként részben létre is jött. Gary Ryan a felvetett, 
kibővítendő Flóderer katalógus előállítását hajlandó volt anyagilag is támo
gatni. Megbízta Gulyás Lászlót, a katalógus elkészítésének megszervezé
sével, elindításával és szerkesztésével. Javasolta, hogy legalább vállaljam el 
egy személyben, az általa az előállításra felajánlott Összeg hazai banki keze
lését. Miután ilyen formában nem vállaltam, így az összeg feletti rendelke
zésre végül is három személynek volt aláírási joga: Gulyás Lászlónak, Vis
nyovszky Gábornak és nekem. Hazaérkezve a banki letétbe helyezés aktusán 
kívül, mind a mai napig nem tudok semmit az összeg további bizonylatolt 
tényleges sorsáról. Amennyiben ez, a Gary Ryan által a könyv előállítására 
szánt kb. 600.000.- Ft adomány, a most megjelent katalógus finanszírozására 
lett felhasználva, úgy kérdéses, hogy a megjelenése napján már a harmadik 
kiadását megélt!!?? 48x3= 144 db könyv eladási ára tagjaink részére miért 
kerül 24.000.-Ft-ba?

Magam, 1998-2005-ig elfoglaltságaim miatt nem vettem részt szakosz
tályunk életében, így csak a szakosztályi lapból értesültem, valamint szóbe
széd útján, - amely mindég sok szubjektivitást hordoz - a történésekről. 
Londoni hazajövetei után egy évvel Gary Ryan felhívott telefonon, hogy sem
mit sem tud a katalógus sorsáról. Csináljak valamit, hogy a munka megindul
jon. Miután Gulyás Laci megerősítette, hogy idő hiányában még nem tudott 
lépni az ügyben, egy szombati napon összehívtam az általa javasolt tagokat
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munkahelyemre. Itt mindenki megkapta a magaválasztotta feladatát. Magam 
első ütemben az 1854-es kiadás fogazatváltozatait kidolgozva, leadtam a 
kéziratot számítógépes bevitelre Szűcs Károlynak (az akkor felállt stábból 
kelten vállalták a számítógépes feldolgozást Gulyás László és Szűcs Károly) 
Később felmérve a helyzetet azonban rájöttem, hogy munkáim miatt nem lesz 
időm az akkor kényszerből, (hogy a munka beinduljon) felvállalt feladatokat 
elvégezni. így a többieket levélben tájékoztattam, hogy a továbbiakban nem 
tudok részt venni a katalógus készítésében. Most mikor mindezt leírtam, 
elgondolkodtam, érdekel ez egyáltalán valakit? Nyomjam meg a számító
gépen a delete (törlés) gombot és passz? De azután mégis maradt, arra gon
dolva, hogy a szakosztály História Domus-ában ez a visszaemlékezés a többi 
mellett elfér.

Emlékívekről.
1998-2005 között a MABÉOSZ éves emlékív kiadásának mennyiségét is 

lepipálva ez a kis létszámú szakosztály ontotta az emlékíveket, levélzáró bé
lyegeket, esetenként felülnyomott, forgalomba lévő illetékbélyeget is. Vissza
lapozva újságunk régebbi számaiban, sehol nem találtam utalást arra, hogy a 
szakosztály közgyűlése határozatot fogadott volna el esetenként az emlékívek 
kiadásáról, és azok mennyiségéről. Azt sem tudni, hogy a felettes szerv a 
MABÉOSZ elnöksége írásban engedélyezte e az emlékívek kiadását a sza
kosztály részére. Az egyik lapszámból kiesett (talán 2000/1-2.) egy külön lap, 
„Titkári tájékoztató” címmel, ennek hátoldalán van egy rövid értekezés az 
Emlékíveinkről, amelyben szó van arról, hogy készültek az adott emlékívből 
változatok is reprezentációs célokra. Jó lenne tudni, hogy pontosan mi is 
került kiadásra az okmánybélyeg szakosztály nevében. Ezek egy része látható 
ugyan a korábbi lapszámok borítóin, azonban nincs információ arról, hogy 
milyen példányszámban készültek, valamint reprezentációs célokra ezen fe
lül, hányféle változat látott napvilágot. Ez szerintem azért fontos, mert ezek a 
kiadványok az okmánybélyeg gyűjtő szakosztály nevében jelentek meg, és 
ezekért a szakosztály a továbbiakban is teljes körűen felelős. A veszély fennáll, 
hiszen a digitális úton sokszorosított emlékívek a mai számítástechnikai felté
telekkel tökéletesen reprodukálhatóak. Nem beszélve arról, hogy egy „ Adoby 
akrobata” hajlamú ember még színhiányos fáziskészítményeket is „kicsa
logathat” nyomtatójából és megjelenhet a piacon a hatalmas „ritkasággal”. 
Egy szó mint száz, jó lenne ha a szakosztályunk elnöksége összeállítaná a 
szakosztály nevében kiadott emlékívek teljeskörü pontos listáját. A rep
rezentációra készült változatok leírásával, valamint a levélzáró bélyegek, a 
felülnyomott illetékbélyegek, és mindezek kiadási példányszámát leközölve 
lapunkban.

Voloncs Gábor
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Csekő István:
Vác város 1945 évi 10 P-s bélyege

Vác megyei város elöljárósága 1945.jan.2-án új városi illetékbélyeg 
bevezetéséről határozott. Ezt az egri nyomdánál meg is rendelte, a nyomda a 
rendelést teljesítette és leszállított mintegy 50000 db 10 P névértékű bélyeget. 
Régebbi katalógusaink igen kevés információt közölnek a bélyegről, ezért 
most több, eddig ismeretlen dolgot bemutatok az olvasóknak.

ívméret
A bélyeg mérete nagyobb, mint az egri 'füzet' bélyegeké, azonkívül alul 

és felül fogazott oldalak is előfordulnak. Ennek a magyarázata, hogy a 
bélyeget 16x2-es, vágottszélü ívekben nyomták (Lábra), melynek névleges 
mérete 27,5 x 9,7 cm. A fogazatlan ív szélekből következik, hogy mind a négy 
oldalon fogazott bélyeg nincs, tehát az egyoldalon vágott bélyeg felár nélküli 
alap változat, a két szomszédos oldalon vágott sarokbélyeg értéke viszont 
háromszoros. A teljes 16-os íven azt is megfigyelhetjük, hogy az utolsó 4-es 
tömb (7,8,15 és 16. bélyeg) erősebb nyomat a többihez képest.

Fordított nyomatok
Gyűjteményemben van egy 8-as tömb, amely a teljes ívnek a jobb fele. 

Ennek az a külön érdekessége, hogy a jobb szélső 4-es tömb az ismert, 4 
különböző, részlegesen fordított nyomatú bélyegből áll (2.ábra-színes 
címlap). A bélyegen lévő szövegnyomatok a következők:

1) VÁC MEGYEI VÁROS (fent),
2) 10 (értékszám, középen),
3) PENGŐ (értékjelzés, középen),
4) BÉLYEGDIJA(alul).

Ajelenleg ismert, és az ábrán látható 4 féle részleges fordított nyomat ívhelye 
ezek szerint a következő:

Az ív 7. helyén a 'PENGŐ' fordítva,
8. helyén a ' 10 PENGŐ1 fordítva,

15. helyén a 'BÉLYEGDIJA' fordítva,
16. helyén a ' VÁC MEGYEI VÁROS’ fordítva.

Teljes fordított nyomatod amelynél mind a négy szövegrész fordított
állású még eddig nem ismerünk, Hasonlóan nem ismerünk még olyan 
részleges fordított nyomatokat, amelyek az íven máshol keletkeztek volna, 
természetesen elvileg ilyenek is létezhetnek.
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Űj felfedezésű felülnyomás-változat

A Floderer katalógusban 695.számon katalogizált 1000 adópengö/3P 
bélyeg felülnyomásának új változata került elő idén több alkalommal is. A 
bélyegről az idei MAFITT közgyűlésen Hodobay Andortól kaptam egy - saj
nos számomra eddig ismeretlen gyüjtőtárstól származó - fénymásolatot, majd 
nem sokkal ezután, egy ettől független másik forrásból, egy külföldről vá
sárolt magyar gyűjteményben is felbukkant.

Az ábrákat technikai okokból a következő oldalon mutatjuk be. (szert)

Az új, a 11. és III. közötti „átmenetidnek nevezhető típus eddigi isme
reteink szerint csak ennél az 1000adóengő/3P címletnél fordul elő, és a két 
bélyeg megküíönböztethetösége érdekében erre a 11a típusjelzés bevezetését 
javaslom

A 1000 adópengő/3 P felülnyomás a Tamás katalógusban 580-as, a Flode
rer katalógusban 695-ös számmal szerepel, de mindkettőnél csak mint a kis 
„a” betűvel kezdődő „adópengő” felülnyomás. A Floderer katalógus a „br” 
képjelzésű IL típusúak közé sorolja, ami az itt közölt illusztrációnkban egyér
telműen a baloldalit jelenti - vagyis az új változat a dőltszámos jobboldali!

Az MPIK-ben ugyanez a bélyeg egyébként - valószínűleg csak egy rég
óta fennálló, de eddig még kt nem szűrt nyomdahiba miatt - nem található meg. 
itt a 695. katiógusszámon egy II. típusú 1000 adópengős szerepel a (639)-es 
bélyegen, ami az 1934-es kiadás 2 filléres címletét jelentené. E címlet 1000 
adópengős felülnyomásáról azonban csak III. típussal van tudomásunk, ami a 
698-as katalógusszámon az MPIK-ben meg is van. A remélhető javítás követő 
MPIK-ben a 695-ös katalógusszámon a 2 filléres (639) alapbélyeg helyett 
nyilván már a 3 Pengős (653)-as számát fogjuk találni, sőt, nyilván már a most 
bemutatott új felülnyomás változattal együtt.

A tavaly évvégén megjelent „Pénzügyi bélyegek . . .” eddigi kiadásaiból 
sajnos az MPIK-ből átkerült hiba miatt az 1000 adópengő/3P felülnyomás 
mindkét változata kimaradt, amit a negyedik átdolgozott kiadás -sok más, 
időközben összeállt korrekcióval együtt - természetesen már tartalmazni fog. 
A könyv írása során sok hasonló hibát sikerült ugyan kiszűrnünk, de mint ez az 
eset is bizonyítja, maradt még a tennivaló. Ezért is fontos, hogy a gyűjtők se
gítő észrevételei minél hamarább eljussanak a könyv szerzőihez, a legna
gyobb szeretettel várj uk közléseiteket!

Budapest, 2008-07-20 
Sziics Károly
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Ábrák Szűcs Károly  " Uj fcljeáczésü felülnyomás-változat  "  című cikkéhez.

CSERENAP
Kedves Gyűjtőtársak!

Periodikánk főszerkesztője jóvoltából ismét részt lehet venni 
közös cserenapon. 2008. szeptem ber 27-én. szombaton, 9óra 30 perces 
kezdettel cserenap lesz az Okmány-és llletékbélyeggyíijtö Szakosztály, 
a Díjjegyes Szakosztály és a Rágj egy gyűjtő Szakosztály közös szerve
zésében a MABEOSZ székházban. Éljünk a lehetőséggel. Mindenki 
hozza el felesleges készleteit (teherautót sajnos nem tudunk biztosítani) 
és készüljön tél bőrönddel a kutatásra, böngészdére.

Lehet elhozni csak bemutatásra szánt anyagokat is. hiszen ezek a 
legjobb alkalmak a saját „kincsek" bemutatásra illetve más kincseinek 
megismerésére.

Mindenki magával hozhatja gondolatait és javaslatait is, hiszen egy 
ilyen közös cserenap a legkiválóbb alkalom kötetlen beszélgetésre is.

A közös cserenap a legkiválóbb alkalom arra, hogy találkozzunk 
egymással, valamint hogy elvégezzük szükséges befizetéseinket, a 
színes borítót illetően,

Rill Attila
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Tisztelt Tagtársak!
Kérnénk mindenkit - lassan közeledve a 2008-es év vége felé hogy közölje 

majd Szakosztályunk vezetőségével 2009 januárjában, hogy a 2009-es évre milyen 
MABÉOSZ tagdíjat tervez fizetni. Amennyiben kiemeltet szeretne majd 2009-ben 
fizetni, úgy jelezze, hogy az Okmánybélyeges Újság szétküldését ennek tudatában 
tudjuk programozni. Azért is szükséges ezt tudnunk, mivel a MABÉOSZ felé - mint 
eddig is - le kell majd adnunk a Szakosztályi „tagnyilvántartást”, külön jelölve azokat, 
akik kiemelt tagdíjat fizetnek.

Más: kérnénk továbbra is a széles Tagságot, hogy vegye ki részét Szaklapunk 
tartalmas megtöltésében. Sajnos egy Szakosztályi közgyűlésen mindenki helyesli, 
hogy több cikk kellene, „én is megpróbálok valamit írni”, „szólok barátomnak, hogy 
O is írjon”. Ahogy a tartalomjegyzéket böngészgetem, szinte majdnem minden 
esetben ugyanazokat a megszokott „cikkírókat” találom. Miért van ez így?

Kérném a tagságot, hogy próbálkozzon meg az írással, nem baj, ha nem 6 oldalas 
azonnal az írása. Mi is tudunk segíteni neki, beküldi nyers írását, vállaljuk annak be
gépelését, ha nem rendelkezne számítógéppel otthon. Amennyiben igényli, átnézésre, 
kontrollra visszaküldjük, és még mindég javíthat bele megjelenés előtt.

Itt az ŐSZ, jönnek a rossz idők, ködös reggelek, netán esős napok, így többet 
tartózkodunk otthon, többet tudunk foglalkozni szeretett hobbinkkal, és talán cikkí
rásra is több időnk jut majd.

Gidófalvy Péter szerk.

2008/3 {2008.szeptember)
A MABÉOSZ Okmány és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja. 

Megjelenik negyedévente.
Szerkeszti a szerkesztőbitottság:

Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár 
Gidófalvy Péter felelős szerkesztő

Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 42- 210 108. mobil: 70-3177315 

E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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Betekintés a kubai okmánybélyegek világába
I. rész

Feleségemmel 1973-1975, között Kubában dolgoztunk. Az ország fővá
rosában, Havannában laktunk, és mindketten a Növényvédelmi Központban 
dolgoztunk.

Én már gyermekkorom óta okmánybélyegeket és ragjegyeket gyűjtöt
tem, akkor már volt egy elfogadható gyűjteményem. Havannában 1975-ben 
egy nagy bélyegkiállítás volt, és ezen a kiállításon két okmánybélyeg anyag is 
látható volt.

Kubában - politikai okokból - nehezen lehetett bárkivel is kapcsolatba 
lépni, ennek ellenére a két kiállító egyikével sikerült megismerkednem és 
megnézni otthoni gyűjteményét.

Cserét ajánlottam neki, de semmiféle filatéliai anyagom nem volt, és itt
hon sem volt semmiféle olyan anyagom, ami őt érdekelte volna. Kiderült, hogy 
ezt ö egyáltalán nem bánja, nekem magyar élelmiszer-konzervjeim voltak. Mi, 
Kubában dolgozó magyarok évente háromszor rendelhettünk Budapestről itt
honi konzerveket, ami ott nagy értéknek számított. Megegyeztünk a gyűjtővel, 
és így sikerült a kiállítási anyag nagy részéből példányokat cserélnem. Máig 
sajnálom, hogy amikor az asztalára elém tett egy nagy halom kubai okmány
bélyeget, én csak válogattam. Elhozhattam volna több magyar konzervért az 
egész halmot is - sajnos nem ezt tettem.

Ennek ellenére sikerült egy elfogadható okmánybélyeg gyűjteményt 
összeállítanom. Ezzel szemben, sem tőle, sem más gyűjtőtől nem tudtam kapni 
semmiféle kubai okmánybélyeg katalógust. Ebben az időben (1973 -1975-ben) 
többször átutaztam Madridon, ahol minden vasárnap délelőtt egy nagy tér 
árkádjai alatt nagy filatelista kirakodóvásár volt és ott is megpróbáltam kubai 
katalógust szerezni - sikertelenül.

Ejtsünk néhány mondatot Kuba szigetének történetétől. Kuba az 1500-as 
évektől spanyol gyarmat volt. A spanyol gyarmatosítók elpusztították az 
indián őslakosságot, helyükbe a mezőgazdasági munkák végzésére négereket 
vittek be a szigetre. A négerek elkeveredtek a főleg spanyolokból álló európai 
népességgel és a későbbiekben az ő utódaik, a mulattok éltek, illetve élnek 
Kubában.

Ennek megfelelően a máig beszélt hivatalos nyelv a spanyol, sajátságos, 
egyszerűsített nyelvtannal (például az igeragozásban hiányzik a többes szám 
második személy), és az európai fül számára nehezen megszokható kiejtéssel.

Kubában a pénznem is a spanyol nyelvnek, ill. a spanyol kultúrának meg
felelő Peseta (vagy Escudo) illetve a Reál, ami a Peseta egy negyed része és a 
váltópénz a centesimo, így volt ez 1880-ig. A következő évben 1881-ben 
változott a helyzet a pénznem a Peso, a váltópénz a centavo lett.
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Kubában 1959-ben jelentek meg az utolsó okmány bélyegek* akkor Fidel 
megszüntette az okmánybélyegek használatát, a pénznem addig maradt a Peso 
ill. a centavo.

A közelmúltban a Bélyeg Világ csere rovatában egy kubai gyűjtő tett egy 
csere-ajánlatot, írtam neki, de választ még nem kaptam. - Ha a Gyűjtőtársak 
közül valakinek lennének a birtokában kubai okmánybélyegek, szívesen vevő 
lennék.

Az elkövetkezőkben - szaklapunkban - több folytatásban szeretném is
mertetni Kuba okmánybélyegeit, legalábbis amennyiben ezt ismereteim lehe
tővé teszik. Szépek ezek az okmánybélyegek, bármelyik európai állam kora
beli bélyegeivel felveszik a versenyt.

Katalógus nélkül a következőképpen sikerült elrendezni, csoportosítani 
a kubai gyűjteményemet.

Sello - Bélyeg 1854-1866 (1.ábra)
Múlta -Pénzbírság 1855-1866 (2.ábra)
Sellos judiciales - Bírósági illeték 1856-1866 (Zábra)
Papéi sellado - Bélyeges irat 1868-1897 (4.ábra)
Sellos fiscales - Okirati illeték 1898-1899 (5.ábra)
Recibos y cuentas - Nyugták és számlák 1871-1884 (6. ábra)
T m b r e m Ő Y 'ú - Forgalmi adó 1888-1897 (Zábra)
Docatnentosáepolícia-Rendőrségi illeték 1867-1880 (8.ábra) 
Impuseto de transportes - Szállítási illeték 1892-1895 (9. ábra) 
Libros de comercio - Kereskedelmi könyvelés 1879 (2Q.ábra)
Giro - Váltóilleték 1868-1881 utánig (11.ábra)
Timb re nációnál - Nemzeti (Állami) bélyeg 1920-1959 (12. ábra)

Megismert helyi bélyegek
Matanzas, Consej o Provinciái - Tartományi Tanács 1903 
Santiago de Cuba, Recargo de cédulas - Okirati illeték 1892-1959

Az évszámok nem feltétlenül jelentik az egyes típusok, illetve az egyes 
kiadások biztos teljességét, hiszen általam nem ismert ritka bélyegek visel
hetnek más (korábbi vagy későbbi) évszámokat is.

Ezekből a bélyegekből egy 26 oldalas gyűjteményt tudtam összeállítani. 
Mivel a 26 oldalból nem lehet egy szabályos (3 vagy több keretes) kiállítási 
anyagot összeállítani, ez az anyag csak bemutatókon szerepelhetett. Mivel 
azóta újabb bélyegekhez jutottam, azokkal együtt a jövőben valószínűleg 
sikerül egy három keretes (36 oldalas) gyűjteményt összeállítani, ami egy 
kiállítás „nyílt” osztályában szerepelhet.

A következőkben szeretném bemutatni a kubai okmánybélyegek legfőbb 
típusait és az általam megismert értékeket, valamint változatokat.

4



1. Nyomtatott szignetták
Sajnos csak eltávolított, körbevágott formában ismerem őket, egész 

iraton még csak nem is láttam szignettát Kétféle típusú szignettát ismerek ezek 
kétféle célú iraton voltak.
1. Sello (ejtsd: szejjo) -  bélyeg, bélyeges irat (színes ábra hátsó borítón)
2. Múlta = bírság, pénzbírság (színes ábra hátsó borítón)

1. A Sello 1854-1866 között volt forgalomban. A bélyegkép kör alakú 
keretben mitológiai nőszemély. Az évszám a bélyegkép mellett leolvasható, 
évszám szerint rendeztem őket 1854 és 1866 között. A papír régi, fakó, nem 
színes. Az érték a bélyegkép alatt leolvasható, az általam ismert értékek 50 
CENT. és 12 Rs. között vannak.

2. A Múltai 855-1866 között volt forgalomban. A bélyegkép kör alakú 
keretben mitológiai női vagy férfi személy. Évszám a bélyegen nem látható, A 
papír sárgás, kékes vagy zöldes. Az általam ismert értékek 40 Cs. és 25 Ps. 
között vannak.

Dr. Mészáros Zoltán

Illetékdijjlerovási gépbélyegzés
Eddig nemigen foglalkozott a 

■ ^ - szakirodalom az illetékhivatalok
a b  u rfaffaa. által használt piros illetékdíjlero-
w.flji 1 1; 41*0̂ *#; * vási gépbélyegzésekkel. A bemu-

tatott beadványon egy igen érde- 
^  ■ kés ilyen bélyegzés látható. A bé-

r~- >-
í f  t 6  i í -l í  . a 1* *  j t t

pen először a kezelés dátuma 1946.
MÁJ-11. ■«*». 1*124 « iltatókto-

« ‘tá t*&#, ~ rovás napi ósorszáma, ezután a
*02,600,000 pengő 

ületék-dijj, majd a koronás címer látható. Az alsó pántban PÉNZBEN 
LERÓVA, majd Pengő és ILLETÉK felirat Ez a okirat a hiperinfláció idején 
keletkezett, amikor, szinte néhány na-ponként, naponként változtak az 
illetékdyjak is, Az illetékdijjlerovási gépbélyegzések aránylag ritkán 
találhatók okiratokon. A hiperinfláció időszakában használt bélyegzések külön 
figyelmet érdemelnek, egyediségük és ritkaságuk miatt. A elkövetkezendő 
időszak egyik kutatási lehetősége, ezeknek a gépi bélyegzéseknek feltárása és 
katalogizálása.

VOGA
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Válaszok a „pénzügy-filatéliai szakkönyv” 
észrevételezésére

Nagyon köszönöm Dr. Németh Kálmánnak - szerzőtársaim nevében is 
azt az alapos munkát, és a nekünk is gondot okozó „fogalmi besorolást'* 
amivel munkánkat megtisztelted. Énre számítunk mindenkitől, akinek ideje és 
lehetősége van erre! Ezt a könyvet ugyanis egyelőre mi is csak alapnak tekint
jük arra, hogy szakosztályunk tagjainak változatlanul hathatós közreműködé
sével mindannyiunk számára nélkülözhetetlen igazán hasznos forrásmunkává 
tegyük.

A kiadások sorszámozása
Az első három kiadás a forgalmazó Profil kérésére gyors egymás

utánban készült, november elejétől december elejéig. Mivel különböző okok 
miatt nem is lehettek teljesen azonosak, a könyvtári törvény kötelesrész- 
szabályaira is tekintettel természetesen eltérő ISBN számmal jelentek meg.
A három kiadás összesített példányszáma így pontosan 147, míg mindegyik 
kiadás 1-től 49-ig van sorszámozva. Az első három kiadás tördelése azonos és 
nincsenek kö-zöttük nagyobb jelentőségű tartalmi eltérések, csak kisebb, de 
legalábbis számunkra fontos korrekciók. A második kiadástól kezdve a beve
zető végén található fejezetben olvasható az előzőkhöz képesti változásokról 
egy rövid összefoglaló.
A korábbi kiadások tulajdonosai az interneten, a szakosztály honlapjáról le
tölthetnek PDF formátumban olvasható/nyomtatható, folyamatosan frissített 
ismertetést a legfontosabb változásokról mely tartalmazza a pótolt, vagy vál
toztatott táblázatokat is. Ez az interneteim egyébként magában a könyvben 
több helyen is megtalálható, pl. a bevezető után, vagy a főszöveg utáni, B betű
vel jelzett, kapcsolattartásról szóló részben.

Időszakos kiadvány indítása
Ennek nem látom sem szükségét sem lehetőségét, részben, mert az 

OKMÁNYBÉLYEG erre folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A könyv 
kisebb átdolgozásai alkalmával a korábbi tulajdonosoknak egyébként ele
gendőnek vélem az interneten keresztül ingyenesen rendelkezésükre álló pár 
oldalas Összefoglalót.

Nagyobb átdolgozást követően az olvasóknak a jövőben valóban mérle
gelni kell, hogy a szerzők újabb munkabefektetését érdemes-e vásárlással ho
norálni. Nyilván egyikünknek sem áll érdekében, hogy ezt az illeték- 
bélyegeinkkel - nagy nehézségek árán végre épp hogy csak elkezdett kutató
munkát pusztán könyvgyűjtési okokból leállítsuk, vagy akár csak késlel 
tessük. A nagyobb átdolgozásokat követően nyilván megpróbálunk majd
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olyan terjesztőt találni, aki vállalja, hogy az első három kiadás tulajdonosainak 
az új kiadást önköltségi áron adja, ha a korábbi példányt kielégítő állapotban 
visszaadják, de ez is mintminden - anyagi lehetőségeink függvénye lesz.

Kölcsönzés, másolatkészítés
Kálmán komolytalan tartja ennek megtiltását, pedig sok számítógép- 

szoftver esetében amelyek használatát ugyanazon szerzői jogi törvény sza
bályozza ugyanezek, de még ennél is szigorúbb feltételek is előfordulnak A 
mai világban, ahol egy könyvet digitalizálása, és ily módon való terjesztése pár 
óra alatt megoldható, épp későbbi továbbfejlesztési jogunk biztosítása 
érdekében láttam személy szerint én magam szükségesnek ezeket a használati 
feltételeket kikötni.

Kérek mindenkit, vegye figyelembe, hogy egy olyan szellemi termékről 
van szó, amelynél egy könyvpéldány vételárából bármilyen magasnak tűnjék 
is az ár - az igen jelentős önköltség levonása után megmaradó összeg az 
alacsony eladási pétdányszám miatt (ez eddig 100-150 közötti) meg sem 
közelíti a szerzők részéről az elmúlt öt évben befektetett mintegy 4-5 ezer 
munkaóra egy példányra eső értékét. Jóval tíz forint alatti „órabérünk” jönne 
ki, ha így számolnánk,..

Katalógusszám ozás. Eligazodás! nehézségek
Megtisztelő számunkra Kálmánnak az MBK-val való összehasonlítása, 

a bevezetőben magunk is említjük, hogy törekedtünk e könyv mutatta példa
értékű megoldásoknak a pénzügyi fllatéliába való átültetésére. Kritikája is 
helytálló - és ezt már mások is jelezték ami a katalógusszámozásra és az eli- 
gazodási nehézségekre vonatkozik. Teljesen igaz, hogy szerencsésebb lett 
volna a valóban szükséges összevonásokban már első alkalommal is jobban 
mértéket tartani.

Az észrevétele alapján a zöld levél-alnyomatú magyar okmánybé
lyegeknél látom a legszükségesebbnek a tárgyalást feleslegesen megbonyolító 
összevonást mielőbb megszüntetni. Ez gond nélkül megoldható, mivel az 
összevonások során „megszüntetett” kiadások helyén megőriztük a régi 
katalógusszám-tartományokat. Ezen bélyegek és foként sokféle változatuk ([) 
három kiadásra bontva áttekinthetőbben katalogizálhatók így; 1868/69 
(osztrák vízjelű papír, alnyomat- és fogazatváltozatok) 1870 (hártyapapír, 
kiegészítő 20kr-os címlet, fogazatváltozatok) 1873/76 (négyféle magyar 
vízjel, alnyomat- és fogazatváltozatok). Ezek közül a korábbi katalógusok 
csak 68-69-es gyártásokat és a 73/76-os vízjelüeket tárgyalják külön. Az 
összevonást a 68/69-es kiadásnál az indokolja, hogy a papír azonos, csak a 
fogazás különbözik. A másik esetben (1873/76) még lehet érvelni az össze
vonás megtartása mellett, ami mellett azt tudom felhozni, hogy okmányon
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ezek egymástól általában csak igen nehezen, vagy egyáltalán nem megkülön
böztethetők. Hasonló a helyzet a többi, 1914-ig tartó megelőző kiadásoknál, 
ahol nézetem szerint az összevont alapértékek melletti vízjeltáblázatok jobban 
biztosítják az áttekinthetőséget, mintha ezeket az eddigiek szerinti külön kia
dásokban tárgyalnánk.

Függelék vagy Függelékek?
Könyvünk a főszöveg után négy járulékos részt tartalmaz, betűkkel je

lezve A-tól D-ig, emiatt használtam ezek együttes megnevezésére a tartalom- 
jegyzékben többes számban mint kiderült, nem egyedül, de mégis helytelenül 
a „függelékek” kifejezést. Kálmán észrevétele nyomán körülnéztem az inter
neten és ezzel teljesen összhangban levő, ma is érvényes szakmai előírásokat 
találtam:

„A magyar könyvkiadásban gyakori hiba, hogy a függeléket azonosítják 
a főszöveget követőjárulékos részek egészével A függelék csak ezek egyike! ” 
Kiemelés tőlem, forrás: http://indy.poliod,hu/program/kiadvany/tan2t html 
Függelék (appendix) - Egy könyvnek a főszöveget követő és azt tartalmilag 
kiegészítő része, amely statisztikai és egyéb táblázatokat; a főszövegben 
érintett rendeleteket, okleveleket; leveleket vagy más dokumentumokat 
tartalmaz. A függelék ajárulékos részek egyike, tehát nem azonos afőszöveget 
követőjárulékos részek egészével Kiemelés tőlem, források: 
http./Avww. valtozovilag. hu/kiadoiszolgaltatasok htm 
http://indy.poliod. hu/program/kiadvany/szakklhtm

Sajnos, ha ezeket a tartalomjegyzékben összefoglaló névvel is szeretném 
illetni, akkor erre nincs könyvészeti szempontból is helytálló magyar kife
jezésünk. A következő kiadásban emiatt a négy járulékos részt (Bibliográfia, 
További információk, kapcsolattartás, Térképek, Vízjeláttekintés, 
fogazatni érés) a tartalomjegyzékben egy szinttel feljebb emelem, kihagyva 
ezek közös megnevezését.

Mindent „kódolok”
A változatok következetes kódolása a speciálgyűjtök számára eddig 

hiányzó, egyértelmű azonosítási lehetőséget kíván nyújtani, de semmiképp 
sem mindenütt alkalmazandó nyakló nélküli használatra szántam. A 26. 
oldalon példának hozott a 23axC-U.Ad.nyh jelzés bemutatása épp azt 
illusztrálja, hogy a javasolt kódrendszer még egy - szerencsére ritka - 
végletesen bonyolult esetben lehetővé teszi az egyértelmű azonosítást. (Ez egy 
elméletileg lehetséges szín-, papír-, fog-, típus-, vízjelállás- változat lenne, 
nyomathibával ezt egyébként mind a kódból, ránézésre olvastam ki.) Ehhez 
hasonló, csak persze sokkal rövidebb változatazonosítók a könyv szöveg
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részében is csak azokban a legszükségesebbnek ítélt esetekben fordulnak elő, 
ahol szóbeli körülírás helyett ez egyszerűbbé teszi az azonosítást.

Katonai megszállás, elcsatolás
A megszállást és az elcsatolást valóban a jövőben valóban célszerű lesz 

különbözőképp kezelni. Az sem vitatható, hogy egy megszállt magyar város 
értékcikkei az elcsatolásig magyar értékcikknek számítanak, még ha az 
értékjelzés nem magyar pénznemben van feltüntetve (pl. ilyenek lehetnek a 
bajai Dinár jelzésű bélyegek.) Célszerű azt is újra átgondolnunk, hogy az 
elcsatolt magyar települések kiadásai vajon hogyan hozhatók kapcsolatba 
magyar gyűjteményekkel.

Kézi átértékelések
Az hogy eddig ismertünk fel hamisítást, - ha ezt könnyű a lebukás ve

szélye nélkül elkövetni - nem jelenti azt, hogy nem volt, vagy nem készülnek 
ilyenek a jövőben. Az viszont valóban hiba, hogy ilyen darabokra csak iraton 
hozunk értékelést. Szerencsére van egy olyan szempont, amire a könyv 
készítése során nem gondoltunk, pedig lehetővé tette volna a leáztatott 
darabok értékelését is. Ez pedig az, hogy az átértékelések mindig az inflációk 
miatt készültek és ezért az jellemző, hogy jóval kevesebb átértékeletlen darab 
maradt fenn mint átértékelt. Ez lehetővé teszi az alapbélyegnél gyakoribb kézi 
árértékeléseknek az alapbétyeg alatti áron való értékelését, és ez az alacso
nyabb érték egyben vissza is tart majd ezek utólagos „előállításáról”. A ritkább 
darabok felárral is értékelhetők lesznek, amint egy támpéldányok birtokában 
levő szakértő (nagyon örülök, hogy Kálmán úgy tűnik, hajlandó is lesz erre) 
ezek valódiságát anyagi garanciával tanúsítani tudja.

Inségbélyegek
Ahogy a könyvben is írtuk, és erre már könyv készítése során is előfordult 

- például nyíregyházai bélyegeknél - egyértelmű esetekben az illetékbélyegek 
közé soroljuk azokat a bélyegeket, amelyek illetékbélyegként való haszná
latáról eddig nem volt biztos tudomásunk.

További konkrét hibák és tévedések
Nagyon köszönöm az ebben a részben végzett alapos munkát, rövid időn 

belül mindennek utána nézek és amit szükséges, azonnal bedolgozom a könyv 
anyagába. A következő kiadás nem jelenhet meg ezek nélkül.

2008-07-31
Szűcs Károly
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WIPA 2008

A sors kegyeltjeként igen kellemes társaságban mehettem Bécsbe a 
WIPA-ra. Egy személygépkocsiban együtt ültünk: az Internetes Bélyeggyűj
tő Kör (IBK) Elnöke, az IBK Alelnöke és az OKMÁNYBÉLYEG alapító 
Szerkesztője illetve szakosztályunk első titkára és jómagam. Utunk alatt oda- 
és vissza 95%-ban a filatéliáról, a bélyeggyűj-tésről, a bélyeggyűjtés jövőjéről 
volt szó. Már csak ezért is érdemes volt velük Bécsbe utaznom.

Az út számomra reggel 6-órai találkozóval kezdődött. Valamikor meg
jegyeztem, hogy „már Ausztriában vagyunk”. Ez azt jelenti, hogy nem is 
vettem észre azt, hogy átmentünk a határon. Pedig oda érkezvén mindig is 
várakozni kellett 5-perctől akár 3-óráig is és zsigereimben mindig is éreztem 
azt, hogy „ellenségeim” mindenre kíváncsiak: hova megyek, miért megyek, 
kihez megyek, mit akarok csinálni, mi van nálam, mennyi pénz van nálam, van 
e róla papírom, mit hoztam haza stb, stb. Ezek döntő többsége természetesen 
magánügy lenne, de ezt előttük kifejteni sosem mertem. Nos ennek - szeren
csémre - ezen a határszakaszon jelenleg vége. Mindjárt jobb kedvvel megy az 
ember egy külföldi filatelista rendezvényre.

A WI P A 2 0 0 8  
kiállítás a Vienna Center
ben került megrendezés
re. A kompolexum alatt 
óriási többszintes autó
parkoló található, így 
nem volt gond leparkolni 
- nem úgy, mint minden 
évben Sindenfingenben, 
ahol nemfizetős parkolót 
találni, vagy egyáltalán 
parkolóhelyet találni nem 
könnyű.

Itt (is) belépőjegyet kellett fizetni. Ára 9 EURO volt. A HUNFILA kiállí
tásokon korábban nem kellett. De ott nem is volt soha olyan élénk börze, mint a 
„szabad világ” országaiban, hiszen igazi börze sem Szentpéterváron (a vala
mikori Leningrád!) sem most legutóbb Bucurestiben nem volt - hála a helyi 
éber vámhatalmak tevékenységének. Ide érdemes volt eljönniük a külföldi bé
lyegkereskedőknek, mint ahogyan minden évben elmennek Sindelfingenbe, 
Münchenbe, Berlinbe is.

Megegyezés szerint a kiállítás első napjára mentünk és megegyezés sze
rint azonnal a börzével kezdtük. Ez logikus lépés volt, hiszen minden percben 
mások happolják el a számunkra legérdekesebb objektumokat.
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Azért itt egy kis kitérőt kell tennem és visszamegyek Budapestre, Minden 
év augusztus utolsó hétvégéjén nemzetközi börze van a MABEOSZ székház
ban, így idén is volt szerencsém végigjárni az asztalokat augusztus 30-án, 
szombaton. Alig találtam számomra valami érdekeset. Voltak csillagászati 
összegekért kínált darabok is, amiket majd inkább Sindelfingenben fogok ma
gamnak kihalászni tizedannyiért. Ami emlékezetes marad számomra, az két 
dolog: vettem sok nagyon szép csehszlovák levélzáró bélyeget várakról és kas
télyokról, de nem a börze keretében, hanem egy olyan gyűjtőtől, aki különben 
minden hét csütörtökjén a székházban van. A másik emlékezetes esemény a 
FÓRUM volt, amiről részletes írásbeli beszámolót készítettem és terítettem E- 
mailen (akit érdekel és van E-mail címe, elküldöm neki is elolvasásra és tájé
kozódásra), és amiről remélem a BÉLYEGvilág is be fog számolni. Viszont 
kíváncsi leszek annak tartalmára, stílusára és szellemiségére,

A WIPA 2008 börzéje jó volt, bár azok számára, akik rendszeresen ki 
tudnak járni Sindelfíngenbe, ahhoz képest szegényesebb volt. Igaz én sosem 
versenygyűjteményekbe hiányzó „Spitzenwert”-ekre vadásztam, amikkel 81- 
ről 82-re lehet tornászni a pontok számát a kekec zsűrorok komisszer általi 
megdolgozása révén, hanem igazán turkálni szeretek. A börzén illetékbé
lyegekkel nem találkoztam. A szakosztályi tevékenységi és érdeklődési terü
leten kívüli „rokon” területeken belül (amelyeket egyesek nem szeretnek) 
találtam pár régi levélzáró illetve propaganda bélyeget és német városi magán
bélyeget. Tipp: a kispénzűek csak ott turkáljanak, ahol ömlesztett ládák van
nak kitéve. Ahol a dobozok hátul levő polcokon vannak elhelyezve, és kérni 
kell azokat, ott magasabb árkategórák élnek: 10 EURO-tól a csillagos égig.

A kiállítást végül is csak futólag néztem végig. Több ok miatt is, pár kiló 
volt a hátamon és a nyitás óta le nem ültem. Viszont nem vagyok hosszútávfutó 
serpa. A keretek szép fa állványzatokon voltak kissé ferde elhelyezésben. Most 
csak az illetékbélyeges élményeimről számolnék be. Volt egy fantasztikus 
Lombard-Velence anyag. Itt eltöltöttem vagy negyed órát is azon pár keret 
előtt. Megint megcsodálhattam több 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 és 60 Lírás 
bélyeget, sőt a 42 Lírásból kétfélét is. A kisebb címletek között nemcsak 
„szimpla” használatlanok voltak láthatók, hanem használatlan összefüggések 
is. Iratrészletek és teljes iratok is ki voltak állítva. Számomra legizgalma
sabbak voltak a szignettás papírokon levő illetékbélyegek. Volt egy 60 lírás 
szignettás irat is. A lenyűgöző látvány folytatódott a rózsaszín alnyomatu bé
lyegek sorával. Itt is elég sok használatlan bélyeget láttam. Kiemelkedő volt az 
az irat, amelyen 2 db rózsaszín 20 Guldenes és egy rózsaszín 75 kreuzeres 
bélyeg volt. Mindkét kiadásnál bemutattak postabélyegként felhasznált ille
tékbélyegeket is. Ezekről többet is el kell mondanom.

Az osztrák kiadásoknál Lombardia-Velence területe a császári biroda
lomnak csak egy adott nagyságú része volt Ennek ellenére itt sokkal gyako
ribbak voltak a postabélyegként felhasznált illetékbélyegek, mint a birodalom



többi részében. Az ilyen felhasználásoknak helyük van az illetékbélyeges 
kiállítási anyagokban és gyűjteményekben. De nem ez az érdekes, hanem az, 
hogy ilyen objektumok postatörténeti anyagokban is megjelennek, miközben 
mind a kiállítók, mind azsűrorok elvileg utálják a lose postabélyegeket, nem is 
beszélve az illetékbélyegekről. Ugyanakkor a fordított helyzet gyakran került 
bemutatásra. A hagyományos kiállítási osztályban szinte kőtelező bemutatni a 
postabélyegek fiskális felhasználását. Ezek a bélyegek nem tekinthetők már 
postabélyegnek, mégis megkövetelik ezek bemutatását is.

Ami igazán érdekes volt számomra, az az, hogy láttam olyan osztrák 
anyagot is, ahol egy gyűjteményen belül bemutattak illetékbélyegekkel bér
mentesített leveleket és fiskális felhasználású postabélyegeket is. Persze ha a 
cél az adott korszak komplett bemutatása volt, akkor ez OK, és én is így gyűj
tök sok területet, de nem tudom azt, hogy a zsűri vérnyomása és vércukor- 
szintje mennyire haladta meg a normális értéket, vagy mennyi „bogyót” vettek 
be a repiüdítöital segítségével.

Az egész kiállításról részletesen beszámolni úgy, hogy előtte órákon 
keresztül a gyűjtő a börzét túrja, nem lehet, csak akkor, ha 3 naposra tervezi 
látogatását. Mindenesetre akik el tudtak menni, azok számára felejthetetlen 
emlék marad, akik nem tudtak elmenni, azok sajnálhatják.

RiU Attila

Az 1921* évi vagyondézsma bélyeg "születése"

Az 1921. évi Örkényi István által tervezett értékjelzés nélküli (vagyon- 
váltság) vagyondézsma bélyeg teljes kikészítésű, fekvő kettőskereszt vízjelü 
papírra nyomtatott példái nagy alsó ívszéllel kartonlapra felragasztva.

Az ívszél átírva: ”0  Excellenciája ezt a bélyeg jegyet fogadta e l " - 
Zsigmonáy /1921. VL25. dátummal. Bal oldalon, Impr: (imprimálta: olvas
hatatlan aláírás) 192 L VI. 26. Dátummal

Ez a darab azt dokumentálja (ábrája a színes első borítón)t hogy ő 
ecxellenciája a pénzügyminiszter jóváhagyása után ez a bélyeg kiadásra és 
forgalomba kerülhetett.

A bélyeget a magyar államadóssági kötvényeket és értékpapírokat ter
helő, az 1921. évi XXVI. törvénycikk értelmében a vagyondézsma igazolá
sára bocsátották ki, az i 921. évi 3200 Püm.sz. rendelet értelmében.

A vagyondézsmát a bélyegek kötvényekre, értékpapírokra való ragasz
tásával igazolták.

Szerk..
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VIGYÁZAT H AM ISÍTVÁNY!

Az Okmány bélyeg 2008/2. száma 30-31. oldalán cikk jelent meg Űj fel
fedezést! felülnyomás- változat címmel Szűcs Károly tollából

Abban teljes mértékben igaza van Szűcs Károlynak, hogy az MPIK 426. 
oldalán lévő 695. katalógusszámon szerepelő 1000 adópengő/3Pengős bé
lyegnél az alapbélyegre utaló sorszám elírás folytán, tévesen van megadva. 
Tehát a 639-es szám helyett a helyes alapbélyeg katalógus szám a 653-as. 
Valóban igaz és ez márkijavításra is került

Cikkében a szerző egymás mellett 4 ábrát közöl. AII. típusnál bemutat 
egy 100 adópengő/4Öfilléresen és egy 1000 adópengő/3 Pengősön álló szám
jegyes felülnyomást! bélyeget. Mellette Ila jelzéssel, Új típusként dőlt szám
jeggyel egy 1000 adópengő/3 Pengőst.

Az ábrák Szűcs Károly “Ú j fe lfedezésö -fe lQ ln yom ás v á lto z a t  clmü cikkéből
Tévedés, mert ez a bélyeg egyáltalán nem új felfedezés, ez a bélyeg a 

mindenki által ismert (összes korábbi katalógusok által: Kaptay és a Flóderer/ 
MPIK) 695-ös sorszámú bélyege, tehát szó sincs semmiféle új felfedezésről 
ez esetben.

A szerző által bemutatott álló számjegyes 1000 adópengő/ 3 Pengős pél
dány viszont, amelyet a 695-ös sorszámúnak vél, az egy a gyűjtők kárára elkö
vetett közönséges felülnyomás hamisítvány!. Ilyen felülnyomású bélyeget az 
Állami Nyomda nem készített. Álló számjeggyel bélyegeket, csak a 100,300 
és 500 adópengős címleteknél nyomott felül Az álló számjegyes 1000 adó
pengős bélyeget a korábbi okmánybélyeg katalógusok sem ismernek, de nem 
ismeri id. Dr. Kupa Mihály Corpus Notarium Pecuniariarum Hungáriáé (Ma
gyar Egyetemes Pénzjegytár) sem. Hogy kerül a csizma az asztalra? Úgy, hogy 
az adópengős okirati illetékbélyegeinket a kis címletű pénzek hiánya miatt 
fizetőeszközként „aprópénzként5' használták a hiperinfláció idején. Tehát 
Kupa Mihály könyvében, ahol az összes adopengős okirati illetékbélyegnek 
az ábrája is látható, sem található 1000 adópengős felülnyomású bélyeg álló 
számjeggyel.
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Hasonlítsuk össze az Állami Nyomda által felülnyomott 100 adópengős 
felülnyomást, a hamis 1000 adópengős felülnyomással. Mindkét bélyegről 
számítógép segítségével emeltünk le az értékszámot és az adópengő feliratot.

Több jelentős eltérésre figyelhetünk fel. Az első igen feltűnő különbség 
az adópengő feliratok betűi mind típusában, mind arányrendszerében eltérnek 
egymástól. A felülnyomások számjegyeinél, ha a nullákat megfigyeljük a va
lódi bélyegnél a szárvastagság és az üres középrész majdnem azonos szélessé
gű a hamisítványnál a nulla belső Üres mezeje a szám vonalvastagságánál jóval 
szélesebb. A sok más apró eltérésre most nem térünk ki, hiszen ezek alapján is 
könnyedén elkülöníthetjük a valódit a hamistól. Alapigazság, hogy mindég a 
valódi bélyeget kell ismerni, mert csak így tudjuk könnyedén felismerni a 
hamisat.

Talán az elsőnek mondható ez a most ismertetett, a gyűjtők kárára kitalált 
hamisítvány. Ez egy komoly figyelmeztető jel. Miután egyre inkább népsze
rűbbé válik az okmánybélyegek gyűjtése, várható, hogy a gyűjtők megkárosí
tására egyre sűrűbben bukkannak fel a hamisítványok. Körültekintőnek kell 
lenni egy-egy ritkább, értékesebb bélyeg megszerzésénél.

A MABÉOSZ jelenlegi elnöksége, egyéni érdekek mentén szétverte és 
valamiféle tanácsadónak csúfolt testületté süllyesztette le aközel 80 éves múlt
tal rendelkező Bélyegvízsgáló Állomást a BÉVI-t (a jogelőd 1929-ben alapít- 
tatott). A BÉVI-nek lett volna a feladata az okmánybélyegek területén is egy 
szakértői testület felállítása, a hamisítványok kiszűrése, a tagok gyűjtői biz
tonságának megteremtése és a tanúsítványok kiadása Ez a hajó azonban elú
szott.

Gondolkozni kellene azon, hogy a szakosztály maga alakítson ki egy 
szakértői testületet, hogy legalább tagjai részére nyújthasson valamiféle biz
tonságot, és adjon autentikus választ a vitatható esetekben.

Vokmcs Gábor

14



A hamis álló számjegyes felülnyomat és a valódi dőlt számjegyes
felülnyomat nagyításban.

HAMIS felülnyomat VALÓDI felülnyomat

ADOMÁNYBÉLYEGEK?

Vajon hol, mely helységekben ajánlhatták fel ezeket a helyi adománybélye
geket (időszakos illetékbélyegeket?). Mire ragaszthatták? Marhalevelekre, 
milyen okiratok kiállításakor ajánlották fel? Vagy esetleg kötelező volt a meg-
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Tartalom:

3- 4.oldal:
4- 5.oldal: 
6-9.oldal: 
10-18.oldal 
18-20.oldal 
20-21.oldal 
22.oldal: 
23. oldal:

Esztergomi városi illetékbélyegek. ,dr.Németh Kálmán
Szakszervezti bélyeg............... Papp László
Izzadtság és a kölcsönzés.......... Dr.Rill Attila
Kubai okmánybélyegek II..........Dr.Mészáros Zoltán
Postázás..............................Dr.Rill Attil
“Szakosztályi” emlékívekről.......
Apró érdekességek..................
Közgyűlésünk 2009-ben!...........

Dr.Mészáros Zoltán professzor tagtársunk felajánlást tett szerkesztő
ségünk felé, hogy a mostani cikkéhez tartozó ábrák színes előállításnak költ
ségeit teljes mértékben fedezi.

így most ezen számban megjelenő „Kubai okmánybélyegekről II.” 
cikkhez tartozó ábrákat minden olvasó színesben láthatja. Ezalatt értjük azt, 
hogy aki eddig csak fekete-fehér számot igényelt/kapott, most a 2008/4-es 
számban ezen ábrákat színesben láthatja. Természetesen csak ezt, a borítót 
továbbra is fekete-fehérben kapja.

Ezt a felajánlást a teljes tagság nevében a Szakosztályi vezetőség - így az 
OKMÁNYBÉLYEG Újságon keresztül is - megköszöni Dr. Mészáros Zoltán 
professzor tagtársunknak.

Szerk.

Közeledvén az év vége, az Okmány- és 
Illetékbélyeg gyűjtők Szakosztályának vezetése 

minden tagtársának és családjának kíván 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

És Boldog Új Esztendőt.

2008/4 (2008.november 29)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szaklapja. 

Megjelenik negyedévente.
Szerkeszti a szerkesztőbitottság:

Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár 
Gidófalvy Péter felelős szerkesztő

Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 42-210 108, mobil: 70-3177315 

E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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Dr. Németh Kálmán:

Esztergom i városi illetékbélyegek

Kevés bélyeget ismerünk Esztergom város kiadásában. Úgy a Flóderer 
féle Kézikönyv, mint a legújabb pénzügyfilatéliai szakkönyv 9 bélyeget ismer
tet, tehát hamar át tudjuk tekinteni őket. Azért gondoltam, hogy nézzük át őket, 
mert jó példának tartom arra, hogy a kevés bélyeg is pontos feldolgozást igé
nyel, ugyanis az én rendszerezésemben ennél több bélyegről kell beszélni. 
Időrendben sorba veszem tehát ezeket a szép bélyegeket, és a végén legalább 
is remélem ki fog derülni, hogy mi a helyes.

A szövegben hivatkozott ábrák a hátsó színes borítónkon! -szerk.

1. bélyeg: 2 K alapbélyeg, semmi gond vele (l.ábra)
Következő bélyegként könyveink ennek az alapbélyegnek az 5 K értékre 

történt (lila) felülnyomását hozzák. Ezzel máris baj van, mert ennek az átérté
kelésnek két különböző változata van. Az egyiknél a jobb és baloldali 2 érték
számot felülnyomták egy-egy 5 számjeggyel (szerintem időben ez az első vál
tozat), majd a másik változatnál középen látunk egy “5 Korona” átértékelést. 
Ez lehet a későbbi kiadás, mert ez a változat több névértékkel is létezik. Tehát a 
következő bélyegeket így adhatjuk meg:
2. bélyeg: 5 K lila átértékelés (2.ábra) az 1. sz. bélyegen, a bélyegzés két db '5'

számjeggyel.
3. bélyeg: 5 K lila átértékelés (3. ábra) az 1. sz. bélyegen, a bélyegzés lent,

középen '5 Korona'.
4. bélyeg:10 K lila átértékelés (Lábra) az 1. sz. bélyegen, a bélyegzés lent,

középen' 10 Korona'.
5. bélyeg: 20 K lila átértékelés (S.ábra) az 1. sz. bélyegen, a bélyegzés lent,

középen '20 Korona'. Itt azonban további bonyodalmakat okoz, hogy 
még további két változata van a 20 K-s átértékelésnek, tehát ez a két 
következő bélyeg.

ó.bélyeg: 20 K lila átértékelés (6.ábra) a 2. sz. bélyegen, a bélyegzés fent, 
középen'20 Kor'.

7. bélyeg: 20 K lila átértékelés a 2. sz. bélyegen, a bélyegzés lent,
középen '20 K\

8. bélyeg: 100 K lila átértékelés (7.ábra) az 1. sz. bélyegen, a bélyegzés lent,
középen '100 Korona'. Van egy további, harmadik átértékeléssel 
keletkezett változat is, ez tehát a következő a sorban.

9. bélyeg: 100 K lila átértékelés (8.ábra) a 7. sz. bélyegen, a bélyegzés fent,
középen'100 K'.

10. bélyeg: 200 K lila átértékelés
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11. bélyeg: SOO K lila átértékelés
12. bélyeg: 1OOO K lila átértékelés
13. bélyeg: 2 P átértékelés az 5/2 K-s, vagyis a 2. vagy a 3. sz. bélyegen. Nem

tudom eldönteni, mert ezt a bélyeget még nem láttam. A Kézikönyvben 
ez az utolsó bélyeg, csak tévedésből ezt is 'K' azaz korona átértékelésnek 
írták, ami nem lehet.

Szakszervezeti Bélyeg

Az „Okmánybélyeg” című közlöny 2007/4 számában megjelent Szak- 
szervezeti bélyeg című cikkemmel kapcsolatban írok ismét.

Ebben a cikkben jeleztem, hogy megpróbálok egy tanulmányt (kata
lógust) összeállítani a szakszervezeti tagkönyvekröl és szakszervezeti bélye
gekről, ami egy alapdokumentumot képezne a témáról, amit aztán a gyűjtőtár
sak segítségével továbbfej leszthetünk.

A 60 oldalas tanulmány elkészült és egy színes, nyomtatott változata 
Hodobav Andor üzletében (Bp. V. Magyar utca 44.) Megtekinthető.

Azok a Gyűjtőtársak, akiket a téma érdekel, a tanulmányt DVD lemezen 
ugyanott megvásárolhatják. A DVD-n az egész anyag nézhető és aki akarja, 
ebből ki is nyomtathatja az Őt érdeklő oldalakat ill. az egész dokumentumot. A 
nyomtatott színes változat sokszorosítása irreálisan drága lett volna. Ezért 
döntöttem a DVD-s megjelenítés mellett. ADVD kb. október végére fog elké
szülni és akkor lesz kapható.

Egyúttal itt kérném a gyűjtötársakat, hogy akinek van a birtokában a 
tanulmányban nem szereplő olyan szakszervezeti könyv, tagdíjfizetést iga
zoló bélyeg, szolidaritási befizetését igazoló egyéb bélyeg stb. azok jelezzék 
felém telefonon vagy e-mailben, hogy kialakuljon egy mind teljesebb kata
lógus.

Egyben köszönetét mondok azoknak a gyűjtőtársaknak, akik eddig is 
segítségemre voltak az anyag mind teljesebbé tételében. (Elsősorban 
Hodobay Andornak az önzetlen segítségéért.)

Budapest, 2008 szeptember 26.
Papp László gyűjtő

(tel: 06-30-478 2214) 
E-mail: paci47@t-online.hu
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Néhány kiragadott kép a 60 oldalas “Szakszervezeti bélyeg”
tanulmányból

Szakszervezeti bélyeg 
1958-ból

Szakszervezeti bélyeg 
1975-ből

1955-VIT

“Szabad Nép”
Árvíz 1965

Vasas Szakszervezet
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AZ IZZADSÁGSZAG ÉS A KÖLCSÖNZÉS  
KAPCSOLATA

A mai magyar (az elmúlt 100 évre gondolok) illetékbélyegirodalom 
könyv-kézikönyv-katalógus szekciójában felmerült egyik újabbkeletű prob
lémakörről kívánok értekezni. Előrebocsátom azt, hogy a tárgyilagosság és a 
pontosság kedvéért minden szószerinti idézetnél megadom a pontos hivat
kozást, nehogy bárki is jóindulatú vagy rosszindulatú általánosítással, csúszta
tással, felelősségáthárítással (, A hiba máshol keresendő”) vádolhasson. Azt is 
ki kell hangsúlyoznom, hogy ezen írásomban egyetlen könyvet, kézikönyvet, 
katalógust vagy ezek fejezeteit, illetve egyetlen periodikát vagy annak cikkét 
nem akarom „en bloc” minősíteni, más filatéliai irodalommal összehason
lítani, csupán bizonyos konkrét állításokkal, megfogalmazásokkal és/vagy az 
azokra adott regálásokkal kívánok foglalkozni úgy, hogy e témában írt korábbi 
véleményem mellett kitartva tovább bővítem e részterület vitakörét.

A cím első fogalmával kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
valamikor 1978-80 között hallottam az alábbi kijelentést Dr. Staub F. Brúnó 
biokémikus akadémikus szájából elhangzani, aki valamikor a SOTE Orvosi 
Vegytani Intézetének volt tanszékvezető professzora, majd a MTA Enzimoló- 
giai Intézetének az igazgatója, majd az MTA Szegedi Biológiai Központ alapí
tója és első Igazgatója, több tudományos Társaság vezető funkcionáriusa, a 
Tudományos Fórumok magyar delegációinak tagja, és az utolsó Elnöki Tanács 
Elnöke. A megjegyzés egy szakmai cikkvitán keletkezett, ahol sok-sok befek
tetett munka után sem látszott az egyértelmű reprodukálható pozitív ered
mény: „Az izzadságszag senkit sem érdekel, csak az eredmény. ”

A hivatkozott idézetek felsorolása:
Első idézet: Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és 

Magyar-országon, Szerzői kiadás, Budapest, 2007. Szerzők: Burján 
Andor, Fodor István, Kernács György, Székely László, Szűcs Károly. 
Szerkesztés és értékelés: Szűcs Károly és Kernács György. Első kiadás: 
ISBN 978-963-06-3357-4,33.számozott példány: első lap második oldal 
alján levő két sor: „Minden sokszorosítási, közzétételi és üzleti jog  a 
szerzőké. A könyv példányai nem kölcsönözhetők, ezeket a mindenkori 
tulajdonos másolat készítése nélkül, csak saját céljaira használhatja. ”

Második idézet: OKMÁNYBÉLYEG 2008/l.szám 24.oldal: Dr. Rill
Attila: „ Nem értem az első lap második oldal alján levő két sort. „ ...A könyv
példányai nem kölcsönözhetők...."De hogy nem kölcsönözhetem bármely
barátomnak, az elfogadhatatlan. Ilyen előjog nem létezik. ”
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Harmadik idézet: OKMÁNYBÉLYEG 2008/2.szám, 3.oldal: Dr. 
Németh Kálmán: „Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy a tisztelt szerzők „a 
kölcsönzést sem engedélyezik, ” meg a másolatkészítést sem. Ez annyira 
komolytalan, hogy nem is foglalkozom vele! ”

Negyedik idézet: OKMÁNYBÉLYEG 2008/3. szám, Szűcs 
Károly: „Válaszok a „pénzügy-filatéliai szakkönyv” észrevételezésére”: 
7. oldal, „Kölcsönzés, másolatkészítés” fejezet: „Kálmán komolytalannak 
tartja ennek megtiltását, pedig sok számítógépszoftver esetében amelyek 
használatát ugyanazon szerzői jogi törvény szabályozza ugyanezek, de még 
ennél is szigorúbb feltételek is előfordulnak. ... Jóval tíz forint alatti 
„órabérünk”jönne ki, ha így számolnánk... ”

Atémát tovább bővítő véleménvkifejtés.
1. Bár az Első idézetben említett munkának a szerkesztő személyére 

vonatkozó adatai nem egyértelműek, amint azt az OKMÁNYBÉLYEG 2008/1 
számban (23. oldal alul) már kifejtettem. Aki ismeri e szakkönyv keletkezését, 
az pontosan tudja, hogy a valós szerkesztő Szűcs Károly, tehát érdemben 
szerkesztési ügyekben vele kell polemizálni, mint ahogyan személyesen ő 
válaszolt például Dr. Németh Kálmán megjegyzéseire. Annak ellenére, hogy 
az én korábbi észrevételeimre eddig még írásban nem reagált, folytatom egy 
bizonyos közérdekű téma taglalását. Szűcs Károly, a „Pénzügyi bélyegek a 
Habsburg birodalomban és Magyarországon,, szerkesztője és társszerzője 
az Első és a Negyedik idézetekben leírtak szerint meg kívánja tiltani e munka 
bárkinek történő kölcsönzését és e munka egészének vagy annak bármely 
részének másolását. E véleményét aNegyedik idézetben meg is okolja (egyéb
ként egy, a megfogalmazása okán nehezen értelmezhető mondat keretén 
belül). Ugyanakkor szóban - többek között - gyakran emlegette azt, hogy ő 
többek között informatikus is. Akkor tudnia kellene azt is, hogy a „mai 
világban” teljesen elterjedt szokás az internetező polgárok, fiatalok stb között 
az, hogy a legkülönbözőbb programokat, szoftvereket, sőt filmeket töltögetik 
le maguknak illegálisan, félillegálisan, féllegálisan, legálisan. A közvélekedés 
szerint amit a számítógéphasználó internetező letölt magának és azt maga 
használja vagy nézi, élvezi, esetleg szűkebb baráti körön belül, addig e csele
kedet nem büntethető érdemben, csak akkor, ha üzleti célból, ha haszon- 
szerzési célból sokszorosít, terít. Ilyen egyedi magánfelhasználásokat az inter
netes rendőrség nem is nagyon vizsgálja. Azok feladata elsősorban a cégek 
jogtiszta szoftverfelhasználásának ellenőrzése. Különben - saját közlései 
alapján - maga Szűcs Károly is rendszeresen böngészik az interneten és adan
dó alkalmakkor magának is letölt adatokat, dokumentumokat stb. Nem tudom 
azt, hogy ez minden esetben abszolút jogtiszta módon történt-e, azaz hogy az
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adott helyeken le volt e konkrétan írva az, hogy az ott található tartalom 
szabadon letölthető, esetleg kinyomtatható, vagy csupán olvasható.

2. Magam már a Második idézetben is kitértem arra, és ezt itt jobban is 
kifejtem, hogy ha egyszer valami a tulajdonomba került, mert megvásároltam 
(csekély értékű ingóság esetében ez nem kerül Földhivatali bejegyzésre), ak
kor azzal én mint tulajdonos szabadon rendelkezem akkor, ha deklaráltan 
demokrácia államrendben élek (diktatúrában más szabályok érvényesek és 
tudható az, hogy sokan nosztalgiával gondolnak a korábbi magyarországi dik
tatúrákra). A vásárlás révén szerzett könyvtulajdonomat szabadon tarthatom a 
polcomon vagy bármelyik szekrényemben, szabadon olvashatom, szabadon 
befuthetek vele, szabadon eladhatom a MÉH-nek hulladékpapírként, szaba
don beadhatom árverésre tulajdonosváltás céljából, szabadon továbbaján
dékozhatom, és ezért értelemszerűen szabadon kölcsönbe adhatom akár 
tanul-mányozás céljából is bárkinek. Ezt sem egyetlen szerző, sem egyetlen 
szer-kesztő nekem, mint kizárólagos tulajdonosnak meg nem tilthatja. A 
Szerzői Jogi Törvény ebben engem nem akadályozhat, nem korlátozhat. És 
ebben a kérdésben egyetértenék ugyan Dr. Németh Kálmán véleményével, de 
vele szemben én ezt nem tartom olyan komolytalan megjegyzésnek, ami mel
lett szó nélkül el lehet menni.

3. Én most a bélyeggyűjtők és/vagy filatelisták táborán belül gondol
kozom. Ha megvettem egy katalógust, egy szakkönyvet, egy kézikönyvet és 
ugyanakkor a filatélia bármely területét gyűjtöm, és anyagomat berakókban 
vagy albumokban rendezem, akkor például a hiányzó, de kívánt objektumok 
képét szabadon elhelyezhetem a berakóim bármelyikében vagy egy albumban 
oly módon, hogy az adott képet a saját tulajdonomban levő könyv, szakkönyv, 
kézikönyv, katalógus megfelelő ábrájának másolásával, vagy szkennelés utáni 
kinyomtatásával állítom elő. Ha ezt nem kereskedelmi célból teszem, akkor 
ehhez minden jogom megvan és ehhez nem kell sem egyetlen szerző, sem 
egyetlen szerkesztő beleegyezése már csak azért sem, mert az ilyen kép nem 
kerül „hivatalosan nyilvánosság”-ra. De továbbmegyek: ha egy megvásárolt, 
azaz a saját tulajdonomba került könyv, kézikönyv, szakkönyv, katalógus 
bármely képe vagy ábrája megtetszik nekem, akkor szabadon lemásolhatom 
és kitehetem az ágyam fölé, ha ezáltal békésebb álmokat nyerhetek, vagy sza
badon kiragaszthatom a saját lakásom legkisebb helyiségének a vízfolyással 
szembeni falára „trónolás” közbeni tanulmányozás és ihletnyerés céljából, és 
ehhez nem kell egyetlen szerzőnek és/vagy szerkesztőnek sem a beleegyezése.

4. Az meg egyenesen mosolyogtató számomra, hogy a szabad köl
csönzés és másolás tiltásának egyik indoka az legyen, hogy a munka elké
szítésén a szerzők és a szerkesztők mennyit dolgoztak és hogy milyen kevés 
órabér jönne ki erre. Logikailag a kettőnek semmi köze sincs és nem is lehet
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egymáshoz. Kénytelen vagyok megint visszatérni a „TUDOMÁNY”-hoz (így 
nagybetűvel írva). Ha valaki Harry Pottert ír, akkor mind neki, mind az eset
leges szerkesztőnek hatalmas órabér jön ki bizonyos számítások szerint. Ha 
megszervezik az illegális vagy legális adófizetési kibúvókat, akkor még na
gyobb lehet az órabér. Ugyanakkor számtalan olyan esetet ismer a Tudomány, 
amikor a társszerzők nemhogy akármennyi órabért nem kapnak, hanem akár 
még ráfizetnek is arra, hogy munkájuk megjelenjen. Sokan kizárólag az 
erkölcsi elismerés céljából írnak, publikálnak. Lehet hogy egy hosszabb és 
bonyodalmasabb anyagcsereürítési folymat során pillanatszerűen felvillanó 
sikeres reklámszlogen százszor többet „hoz a konyhára”, mint egy tízezer 
oldalas regény, amit még kézzel írtak. Úgyhogy senki se hivatkozzon az izzad
ságszagra akkor (hivatkozás Dr. Straub F. Brúnó akadémikusra), ha egy 
munka kölcsönbeadásáról van szó.

5. Akkor mihez lett volna joga a szerzőknek, a szerkesztőknek és/vagy a 
kiadónak: a kereskedelmi célú sokszorosítás, a kereskedelmi terjesztés jogá
nak fenntartásához. Ami az eladást illeti, ott érvényben marad az, hogy bár
mely tulajdonos a törvényes úton birtokába került munkát szabadon érté
kesítheti bárkinek.

A mai magyar valóság tele van átöröklött, teljesen felesleges és értelmet
len polgárkorlátozó előírással, paragrafussal, törvénycikkellyel stb. stb. stb. 
Nem kell ezt a „balkáni katyvaszt” még egy fílatéliai szakkönyvben is gyara
pítani akkor sem, ha a szerkesztő szeretné még a kölcsönadást is betiltatni 
abban a reményben, hátha ennek következtében többen veszik meg a könyvet. 
Ilyen alapon azt is be kellene vagy lehetne tiltatni, hogy a MABÉOSZ 
Könyvtár tulajdonába került nemzetközi bélyegkatalógusokat a Könyvtár bár
mely MABÉOSZ tagnak kölcsönbe adja, akár csak 2 percre is. Ez így valóban 
- Dr. Németh Kálmán szavaival - komolytalan dolog lenne. Én ezt a meg
jegyzését úgy alakítom át, hogy ez egy nagyon komoly komolytalan dolog.

Dr.Rill Attila

M inden  kedves o lvasón ak  K ellem es  
K arácson yi Ü n n ep ek et és 

B old og  Uj É vet k íván  a
szerkesztő
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A kubai okmánybélyegekről 
II. rész

A kubai okmánybélyegeket - legjobb ismeretim szerint - négy, többé- 
kevésbé időbeli csoportra osztottam:
I. Nyomtatott szignetták 
n. Vágott bélyegek
III. Fogazott bélyegek
IV. Helyi bélyegek

Folyóiratunk előző számában (2008/3) bevezető gondolatok után annak 
tudatában, hogy biztos vagyok abban, hogy ezeknél több is létezik, ismertet
tem az általam ismert nyomtatott szignettákat (1 .és 2.ábra). Sajnos szignettát 
iraton nem ismerek, így azok használati időszakát csak hozzávetőlegesen tud
tam megismerni. Jelen részben elkezdem a vágott bélyegek ismertetését.

Az ábrák saját, régen elkészített albumom lapjairól készültek.
A nevezett ábrák a 13-16 oldali színes oldalon, és címlapon láthatók! 

Aholt tudtam eredeti nagyságban tettem be az ábrát ezt 1.1 -el jelöltem- szerk.
A következőkben az általam megismert II. csoportba tartozó bélyegek 

felsorolását kezdem el.
A kubai okmánybélyegeket - legjobb ismeretim szerint - négy, többé-kevésbé 
időbeli csoportra osztottam.

IL Vágott bélyegek
1. Sellosjudiciales Bírósági illetékek 1856 1866. (3a.-3b.ábra)

Tudomásom szerint ezeket a bélyegeket kizárólag a bíróságokon 
használták.

Két kiadást ismerek.
1.1.1856 (3a.ábra)

A bélyegkép: nyolcszögletes keretben Kuba bírósági címere, fölötte 
szöveg: DRO JUDICIAL a Derecho judicial rövidítése (a DRO után nincsen 
pont), ebben az esetben bírósági jogot jelent. A bélyegkép alatt a bélyeg értéke 
betűvel írva. Apapír régi, fakó. A következő értékeket ismerek: 
-MEDIORL:FTE.=Fél Reál 71/8 Peseta, sötétkék vagy feketéskék
- DOS RS.FTE.=Két Reales=V2 Peseta, fakó barna
-CINCO RS.FTES.=Öt Reales =Egy és negyed (1,25) Peseta, különféle barna 
ill. okker színekben
-DIEZRS.FTES.=TízReales=Kettőésfél (2,5)Peseta,lilás színekben
- CIEN RS.FTES = Száz Reales = 25 Peseta, zöld színben
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1.2.1865. (3b.ábra)
A bélyegkép: kör alakú keretben Justitia, az igazság római istennője, 

kezében az Őt jelképező mérleggel. Két oldalán szöveg: DERECHO 
JUDICIAL (Bírósági jog) szövege. A kép alatt a bélyeg értéke számmal írva.
Két értéket ismerek-:-----1 .REAL= 1/4 Peseta, fekete színben
-1 0.REALES = 2,5 Peseta, zöld színben

2. Papéi sellado Bélyeges irat 1868 1897. (4-8. ábra)
Ezek a bélyegek okmánybélyegekként (okirati illetékként) mintegy 

harminc éven át voltak használatban, folyamatosan eltérő értékekben, 
ábrákban és színekben.

2.1.1868. (4a. ábra)
A  következő bélyegekhez képest ez még viszonylag kisméretű bélyeg, a 

nyomtatott függőleges rész 28 X 44 mm nagyságú. 1868-ból egyféle értékűt 
ismerek. A bélyegkép: széken oldalt ülő női alak, ölében egy bástyával, amely 
talán Kuba (vagy Havanna ?) erejét jelképezi. Az alak bal oldalán függőleges 
szöveg alulról felfelé írva: 50Cs.DE Eo. = 50 centavo (az Escudohoz). Ajobb 
oldalán a szöveg felülről lefelé írva: ANO DE 1868. A kép alatt vízszintes 
szöveg: SELLO 3 o. A nő székén tojásdad formában női fej, mely nyomtatás 
nélküli, halványan magasnyomású. A bélyegkép világos kék színű.

2.2.1869. (4b.ábra)
Ez a bélyeg mindenben megegyezik az előzővel, a különbség az év

számban ésabélyegszínébenvan.Azévszám: 1869, a bélyegkép színe barna.

2.3.1871. (4c.ábra)
A  bélyegkép mérete az előzővel azonos, színe sötétzöld, a bélyegkép 

változott. A bélyegkép szemben ülő női alak, kezében bottal (?). A szék ame
lyen ül, nem látszik, rajta azonban címer van, amely szintén nem látszik, mert 
nincs együtt nyomva a képpel, hanem színtelen, magasnyomású. A címer 
mellett ülő oroszlán feje látszik. Az alak felett ívben látható szöveg: SELLO 8 
o. ANO 1871. Alatta vízszintesen olvasható szöveg: 2.PESETAS 50 C.

2.4.1879. (4d.ábra)
A  bélyeg mérete és alakja az előzőekhez képest nagyban változott. A 

bélyegkép fekvő téglalap, mérete 54 X 42 mm. A kép közepén lévő címer két 
oldalán egy-egy ülő női alak, a címer tetején kis angyal. A címer nincs együtt 
nyomtatva a képpel, hanem színtelen, magasnyomású. A szövegek az előzővel 
azonosak de vízszintesen futnak, az évszám 1871-ről 1879-re változott.
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2.5.1881. (4e.ábra)
A bélyegkép mérete 49 X42 mm, alakja az előzőhöz hasonló, a kép és a 

szöveg változott, színe fekete. A bélyegképen ülő női alak kezében tartja a tör
vénytáblát (LEY), a tábla címert ábrázoló talapzaton áll. A címer a képpel 
együtt van nyomtatva. A felső szöveg: SELLO 11 o. ANO 1881. Felső 
szöveg: 37‘AC.DEPESO.

2.6.1882-1883. (4f.-4g.ábra)
Ebből az évből két értéket (két nyomatot) ismerek, mindkettő sötétzöld. 

A kép mindkettőn azonos: ülő női alak, a mezőgazdaságot szimbolizálja, 
karjában gabonakéve, mellette címer, körülötte mezőgazdasági szerszámok.
- Az egyik fölött szöveg: SELLO 11. o. A S. 1882 y 83, alatta: 37 Vi C.DE 
PESO, mellette a címer színtelen magasnyomású. (4f.ábra)
- A másik fölött szöveg: SELLO 8 o. A S. 1881 y 83, alatta: 1 PESO 50 C., 
mellette a címer a képpel együtt van nyomtatva. (4g.ábra)

2.7.1884-1885. (5a.-5b.ábra)
Ebből az évből egyféle értéket ismerek, kétféle nyomásban A bélyegkép 

színe piros, mérete és alakja az előzőhöz hasonló. A kép ülő férfialak, jobb 
kezében kardot tart. Bal karjával (a megszokott) címeren támaszkodik. A kép 
fölötti szöveg: SELLO 11 o. As. 1884 y 1885, alul a szöveg: 37 Vz C.DE PESO. 
Ismerek olyan példányt, amelyen a címer együtt van nyomva a képpel 
(5a.ábra) és olyant is, amelyen a címer színtelen, magasnyomásúvá.ábra).

2.8.1886-1887. (5c.-5g.ábra)
Többféle érték, új (egyforma) bélyegképpel. A középen elhelyezkedő 

címer fölött kőtáblán szöveg: COLON. A címer két oldalán egy férfi és egy női 
alak. A férfi kezében kőtáblán szöveg: EURÓPA AFRIKA, a nő kezében 
kőtáblán szöveg: AMERIC 
Az értékek a következők:
- 5 C.DE PESO, halvány szürke, felül szöveg: OFICIO A s. 1886 y 87, a címer 
nyomat nélkül, magasnyomású (5c.ábra)
- 5 C.DE PESO, sötétszürke, felül szöveg: SELLO 13 o. A s. 1886 y 87, a 
címer aképpel együttnyomva (5d.ábra)
- 3 5 C.DE PESO, sötétzöld, felül szöveg: 11 o. A s. 1886 y 87, a címer nyomat 
nélkül, magasnyomású (Se.ábra)
-35 C.DE PESO, sötétzöld, felül szöveg: 12o.As. 1886 y 87, a címer a képpel 
együtt nyomva (5f  ábra)
- UN PESO 10 C., halvány barna, felül szöveg: 9 o. A s. 1886 y 87, a címer 
nyomat nélkül, magasnyomású (Sg.ábra)
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2.9.1888-1889. (5h.-5L ábra)
Új bélyegkép: nagyszakállú férfialak, kezében nyitott könyvvel, előtte 

gyerek a könyvben matat. Két értéket ismerek.
- 5 C.DE PESO, zöld, felül szöveg: SELLO 13 o. A s. 1888 y 89, a címer a 
képpel együtt nyomva (Sluábra)
- 35 C.DE PESO, halvány piros, felül szöveg: SELLO 12 o. A s. 1888 y 89, a 
címer együtt nyomva a képpel (5Lábra)

2.10.1890-1891. (6a.-6b.ábra)
Új bélyegkép: múzsa, kezében líra, mellette a címer

- 5 C .DE PESO, halvány barna, felül szöveg: SELLO 13 o. A s. 1890 y 91,címer 
aképpel együtt nyomva (6a.ábra)
-35C.DE PESO, keményebb barna, felül szöveg: SELLO 12o.As. 1890y 
91, címer a nyomat nélkül, magasnyomású (6b.ábra)

2.11.1892-1893. (6c.-6e.ábra)
Új bélyegkép: Hermes isten, mellette a címer, a címer túloldalán kis 

angyal
-35 C.DE PESO, kék színű, felül szöveg: SELLO 12o.As. 1892 y 93, címer a 
képpel együtt nyomva (6c. ábra)
- 35 C.DE PESO, kék színű, felül szöveg: SELLO 12 o. A s. 1892 y 93, címer 
nyomat nélkül, magasnyomású (6d.ábra)
- 50 C.DE PESO, piros színű, felül szöveg: SELLO 11 o. As. 1892 y 93, címer a 
képpel együtt nyomva (6e.ábra)

2.12.1894-1895. (6f.-ólábra)
Új bélyegkép: ülő anya gyerekekkel, a kisebbik gyerek az ölében ül, a 

nagyobbik hozzá hajol, mellette a címer.
-100 PLIEGOS: 40 C., sötét szürke, felül szöveg: SELLO 14o.As. 1894 y95, 
címer a nyomat nélkül, magasnyomású (6f. ábra)
- 5 C.DE PESO, lila színű, felül szöveg: SELLO 13 o. A s. 1894 y 95, címera 
képpel együtt nyomva (óg.ábra)
- 35 C.DE PESO, narancsvörös, felül szöveg: SELLO 12 o. A s. 1894 y 95, 
címer a nyomat nélkül, magasnyomású (6h.ábra)
- 75 C.DE PESO, halvány zöld, felül szöveg: SELLO 12 o. A s. 1894 y 95, 
címer a képpel együtt nyomva (ólábra)

2.13.1896 1897. (7.ábra)
Új bélyegkép: Címer, két oldalán egy-egy gyerek figurával, a címer 

tetején arc (álarc ?)
- 35 C.DE PESO, sötétbarna, felül szöveg: SELLO 12 o. A s. 1896 y 97, címer 
a képpel együtt nyomva
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3. Sellos fiscales Okirati illetékek 1898-1899. (8.ábra)

A z  előző évben (1897) megszűnt a Papéi sellado típusa, a következő 
évben (1898) megszülettek a Sellos fiscales (Okirati illetékek).

Jelentősen megváltozott a bélyegek alakja, nagysága és ábrája is. A 
bélyegkép lapos téglalap alakú, 47 X 27 mm nagyságú. A kép baloldali 
csaknem fele részében koronás, nyomtatás nélküli, magasnyomású címer, 
jobboldali több mint fele részében királynő alakja. A királynő jobb kezében 
kard, bal kezében mérleg, fején korona, a korona tetején sugárzó ötágú csillag. 
A következő értékek kerültek elő:
-100 PLIEGOS-40 C., fekete színben, felül szöveg: SELLO14 o. (8a.ábra)
- 5 C.DE PESO, rozsdapiros színben, felül szöveg: SELLO 13 o. (8b.ábra)
- 35 C.DE PESO, bamáslila színben, felül szöveg: SELLO 12 o. (kétféle 
nyomatban) (8c.ábra)
- 50 C.DE PESO, türkiszzöld, felül szöveg: SELLO 11 o. (8d.ábra)

Dr. Mészáros Zoltán

A SZAKOSZTÁLYI POSTÁZÁS PROBLEM ATIKÁJA

Az utóbbi években neuralgikus problémává vált a szakosztályi periodi
kák postázási költsége. Remélem széleskörűen köztudott az, hogy a MABÉ- 
OSZ Elnöksége döntése értelmében a Szövetség kizárólag a kiemelt tagdíjat 
fizetőknek vállalja el a szakosztályi periodikák postázási költségeit, mégpedig 
oly módon, hogy az előre leadott periodikákat a BÉLYEGvilág-gal együtt 
adják postára. Ez a gyakorlat több sebből vérzik. Egyrészt abszolút napraké
szen tudnia kell minden szakosztályi vezetőnek azt, hogy kik és hol fizettek 
kiemelt tagdíjat. De persze ez sem elég. Hiszen hiába fizetett valaki kiemelt 
tagdíjat a körénél, ha a kör ezt nem jelenti tovább. Ekkor a tag a MABÉOSZ- 
nál nem számít kiemelt tagnak. így fordulhatott elő az, hogy - pár számmal ko
rábban - naivan leadtam egy köteg OKMÁNYBÉLYEG-et a titkárságon, hogy 
azokat majd a BÉLYEGvilág-gal együtt postázzák, mert vagy másfél hónap 
után visszakaptam vagy 11-12 lapot azzal a megjegyzéssel, hogy a címzettek a 
szövetségi könyvelés szerint nem kiemelt tagok. Bár nemcsak emiatt (óriási 
időkéslekedés), de azért főképpen emiatt is teljesen figyelmen kívül kell hagy
nunk a MABÉOSZ Elnökség ígéretét, miszerint a kiemelt tagok postakölt
ségeit viselik. A probléma megoldása így kizárólag szakosztályi kezelésben 
kell hogy maradjon.

Ami a periodikánk borítóját illeti, ott nincs már vitatott dolog. Azok 
kapnak csak színes borítót, akik fizetnek ezért. Bár én ezt is rugalmasan kezel
tem eddig, azaz ha valaki az utóbbi 1-2 évben fizetett a színes borítóért, azok
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továbbra is színeset kaptak abban a reményben, hogy utólag, de belátható időn 
belül rendezik adósságukat.

Voltak többletköltségeink a fekete-fehér borítók területén is, hiszen an
nak fényes kivitele is pénzbe kerül. Ezt többnyire az önzetlen támogatások 
során kapott pénzből fizettük. De ugyanezen pénzösszegből történt az 
OKMÁNYBÉLYEG postázása is azoknak, akik személyesen nem voltak 
elérhetők.

Az utóbbi két szakosztályi vezetőségi ülésen tárgyaltuk ezt a probléma
kört. Figyelembe véve mások javaslatait is, úgy döntöttünk, hogy a posta- 
költségeket mindenkinek magának kell fedeznie. A jövőben a fekete-fehér 
borító csak A/4-es fehér papírra fog készülni, így ezért nem kell fizetni.A 
színes borító fényes papírra készül majd, mint eddig, és ugyanúgy fizetni kell 
érte, mint eddig. Itt és most kérem meg a hátralékban levőket, hogy belátható 
időn belül rendezzék a fizetnivalóikat. Csak megemlíteném azt, hogy vannak 
olyan tagjaink is, akikkel ritkán találkozók, és éppen ezért előre fizetnek na
gyobb összeget, ami akár 1-2- évre előre is fedezi a költségeket. Ugyanakkor 
eddig évente csak 3 szám jelent meg és a színes borítókért évente 540,- Ft-t 
szedtem. Ugyanakkor idén ez már a negyedik lapszám, és a jövőben is igyek
szünk évente 3-nál több lapszámot kiadni. Akikkel belátható időn belül talál
kozók, azoknak nincsenek postázási költségek. Ugyanakkor a szakosztályi 
vezetőség döntése értelmében át kell térnünk a postaköltségátvállalásra. Akik 
előre fizetnek - de ezt a megoldást majd a következő éves közgyűlésen kell 
megszavaznunk - azok továbbra is postán kapják az OKMÁNYBÉLYEG-et, 
ha különben nem elérhetők. Akik nem elérhetők, és nem fizetnek, azoknak a 
lapjait addig tároljuk, amig egy cserenapon vagy közgyűlési napon szemé
lyesen nem jelentkeznek érte. Ilyenkor persze a hirdetések, találkozási dátu
mok elértéktelenednek.

Mint korábban, a jövőben is várható az, hogy lelkes és önzetlen támo
gatók több-kevesebb összeggel hozzájárulnak a szakosztályi közös kia
dásokhoz. De az mégsem várható el, hogy a támogatók zsebéből fizessük a 
nem hozzájárulok postaköltségét. Csak példaként megemlítem, hogy vannak- 
voltak olyan esetek, amikor a szakosztály célzott támogatást kapott, de a 
felajánlott összeg nem volt elég a kitűzött feladat megoldásához. Ilyen esetek
ben a szakosztály vezetősége támogatja azt, hogy a hiányzó összeget a támo
gatások során összegyűlt szakosztályi kasszából fedezzük.

Tehát arra kérek mindenkit, hogy gondolkozzon el ezen a problémán. A 
következő közgyűlésig van még idő.

De itt kell kitérnem arra is, hogy a MABÉOSZ Elnöksége már a 2008-as 
évre emlékíveladásos szakosztályi támogatási módozatot dolgozott ki. Az 
irányelvek ismertetésekor Székely Laci titkárunk volt jelen. Elmondása sze
rint a szakosztályok képviselői nem lelkesedtek a MABÉOSZ vezetői által be
vezetni szándékozott megoldás megvalósításáért. A részletek és a feltételek
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megismerése után magam sem támogattam a MABÉOSZ Elnökség ilyen irá
nyú elgondolásait. Legjobb tudásom (részleges információhalmaz) szerint, 
mértékadó szövetségi információ hiányában azt kell mondanom, hogy ez a 
tervezett rendszer nem működik. Legalábbis a mi szakosztályunk vonatko
zásában egyáltalán nem. Egyetlen jelentkező sem volt, aki hajlandó lett volna 
700,- Ft-t fizetni egy korábbi MABÉOSZ emlékív felülnyomott változatáért. 
A valóságban - ellentétben a küldöttközgyűléseken elhangzott elnöki, alelnöki 
beszámolókkal - a MABÉOSZ semmilyen formában nem járul hozzá a szak
osztályi periodiká(n)k postázási költségeihez. Persze az is elhangzott illetékes 
szájából, hogy egyesek több szakosztálynak is tagjai és ezek különleges elő
nyöket élveznek és élveznének, és hogy egyesek csak a színvonalas 
periodikák megszerzése céljából váltak szakosztályi tagokká. Erre persze azt 
tudnám mondani, hogy ilyen Elnökségi tago(ka)t is ismerek, azaz olyanokat, 
akik kapják a periodiká(nka)t, de tevékenyen nem vesz(nek) részt az össze
jöveteleken vagy a szakmai munkában. („Bagoly, veréb”?). Én személy sze
rint annak örülnék, ha minél több olyan MABÉOSZ tag lenne, aki nemcsak 
hogy kiemelt tagdíjat fizet (azaz kapja és olvassa a BÉLYEGvilág-ot), hanem 
aki minél több szakosztálynak is aktív tagja lenne, mert ez széleskörű filatéliai 
érdeklődését és aktivitását bizonyítaná. A csak magyar bélyegújdonság- 
vásárlók, amellett hogy valamikor csalódni fognak (örököseik meg főképpen), 
a MABÉOSZ-t biztosan a „gödör” felé tolják annak ellenére, hogy a Magyar 
Posta Zrt-től kapott jutalék miatt a jelenlegi MABÉOSZ Elnökség csak az új
donságvásárlókat szereti, mert azokkal „nincs semmi gond” sem, és a szak
osztályi aktivitást kizárólag szavakban támogatja.

Dr. Rill Attila megbízott szakosztályi elnök

Kedves Gyűjtőtársak!

Előzetes közvéleménykutatást szeretnék végezni és mindenki készüljön fel a válasszal a 
Közgyűlésünkre, hogy az eredményt érdemben továbbítani tudja a vezetőség a MABÉOSZ 
Elnöláége felé. Valamikor felmerült az a gondolat a MABÉOSZ Elnöksége részéről, hogy oly 
módon támogassa a szakosztályokat, hogy felülnyomott korábbi emlékíveket - természetesen 
minden szakosztályi tag csak 1 db emléklvet kaphat - a szakosztályi tagok 700,- Ft-ért 
megvásárolnák. Az összeg a MABÉOSZ-hoz folyna be. Azután a szakosztály bizonyos kiadásai 
és csak bizonyos kiadásai után (ebben postaköltség nem lehet benne) benyújthatna számlákat a 
MABÉOSZ Elnökségének, aki a megvett felülnyomott emlékívek darabszámától függően 
azok db x 1000,- Ft értékhatárig kiegyenlítenék azt. Persze a kiadásokat a szakosztálynak előre 
meg kell hiteleznie.

Szóbeli közvéleménykutatás alapján eddig egyetlen szakosztályi tag sem jelentkezett 
sem nálam, sem a szakosztályi vezetőség bármely tagjánál azzal, hogy ilyen emlékívet kívánna 
megvásárolni. De a minta nem reprezentatív, így e lap oldalain megismételem a felhívást.

A szakosztály vezetőségének tagjai nem támogatják ezt a MABÉOSZ támogatási formát, 
mert végiggondolva a dolgot, a tervben több hiba is kimutatható, valamint egyéb aggályok 
merültek fel. Az egyik gond elszámolástechnikai, amit itt és most nem kívánok részletezni, de 
többek véleménye szerint a MABÉOSZ megengedhetetlen kiadási előnyökhöz juthatna,
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miközben a szakosztály keze meg van kötve a "támogatási" összeg elköltését illetően. 
Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben, biztonságos szakosztályi bázishely és tárolóhely hiányában 
nem kívánjuk a szakosztály tárgyi tulaj-donait gyarapítani. Ugyanakkor a legakutabb postázási 
költségek ezzel egyáltalán nem kerültek megoldásra.

Többen azt vetették fel szóbeli megbeszélések során, hogy a szakosztályok önálló pénz
ügyi működése aggályos, lévén a szakosztályok nem önálló jogi személyek. Ez papírforma - és 
elvi probléma, hiszen teljesen függetlenül a fennálló jogi - és pénzügyi helyzettől, rendeletektől, 
hagyományoktól, gyűjtői szemmel, szakosztályi tagsági szempontból teljesen elképzelhetetlen 
a szakosztály akárcsak minimálisan "normális" működése valamilyen pénzügyi önállóság nél
kül. E nélkül gyakorlatilag semmit sem lehet tenni azon kívül, hogy az ember kibámul az abla
kon, és nem gondol semmire sem. De hogy klubélet, hogy periodika, hogy postázás stb stb, 
mind-mind elképzelhetetlen minimális polgári pénzügyi szabadság nélkül. Másrészt a 
MABÉOSZ valamilyen szinten elidegenedett vagy elidegenedetten viselkedik saját szakosz
tályaival szemben. Ha a MABÉOSZ-ba folyna be minden (MINDEN) szakosztályi bevétel, 
beleértve az önzetlen szakosztályi tagi támogatásokat, akkor az szó szerint "eltűnne" a 
MABÉOSZ bevételi tengerében, és szerencsés esetben annak csupán töredéke juthatna vissza a 
szakosztály működéséhez, nagy és körülményes kérések, könyörgések, írásos beadványok stb 
után. Ugyanakkor a periodikák postázási kérdését teljesen másképpen értékeli a MABÉOSZ 
Elnöksége és a Szakosztály Vezetősége. A MABÉOSZ Elnöksége véleménye szerinti periodika 
postázási megoldásról már korábban volt szó. Az más kérdés, hogy ez véleményem szerint vagy 
nem működik, vagy rosszul működik. Alapvető probléma a naprakész tagnyilvántartás hiánya. 
Másik fő probléma az IDŐ, a késleltetett postázás, persze csak és kizárólag a kiemelt tagdíjat 
fizetők esetében. Ők elvileg büntetve vannak ezen megoldás révén.

Mindezek mellett jelen pillanatban semmit sem lehet tudni, hogy a MABÉOSZ felül
nyomott emlékív eladások helyzet hogyan áll. A Szakosztály Vezetősége szinte teljes infor
mációhiányban szenved e területen. Ezek dacára szükségesnek tartom a szakosztályi tagság in
formálását és szükség van a szakosztályi tagok véleményének kifejtésére. Persze emellett előre
mutató és megvalósítható javaslatok özönére is szükség van, hiszen a pénzügyi működés jelen
leg is szabályozatlan, bizonytalan.

Ugyanakkor ki kell hangsúlyoznom azt, hogy csak a legutóbbi közös szakosztályi 
cserenapon szakosztályunk három tagja is nagyvonalú támogatást adott szakosztályunknak. így 
5-5000,- Ft-t kaptunk Bedő József és Dalmadi Sándor Gyűjtőtársaktól, valamint célzottan 
5000,- Ft-ot Dr. Mészáros Zoltán Gyűjtőtárstól. Ezen kívül többen adtak 200-500,- Ft közötti 
összegeket. E helyen itt és most is hálás köszönetemet fejezem ki adakozó Gyüjtőtársainknak a 
Szakosztály nevében. Ugyanakkor - bár a Közgyűlésünkön részletesen lesz erről szó - 
mindenképpen meg kell oldanunk azt a problémát, hogy minden szakosztályi tagnak valamilyen 
mértékben hozzá kell járulnia a közös kiadásokhoz. Ez így lenne igazságos. Hosszú távon nem 
tartható az, hogy önzetlen mecénások támogassák olyanok lapszámokkal történő megajándé
kozását, akik semmilyen formában nem járulnak hozzá a közös költségekhez, sőt egy részük 
régóta nem is látogatja rendezvényeinket.

Nem kívánom korábbi elnökünk, Burján Andor "dörgedelmeit" ismét felemlíteni, de 
írásaiban azért sok igazság volt. Vannak méltányos esetek természetesen, nem lehet mindent egy 
szintre hozni. Ajövőben is lesznek olyanok, akik önzetlenül támogatni fogják a szakosztályt, de 
megengedhetetlen szemtelenségnek tartanám azt, ha valakik eleve erre rendezkednének be, és 
természetesnek tartanák azt, hogyha már a MABÉOSZ igen nagy százalékban kivonult saját 
szakosztályai támogatásából, akkor néhány Önzetlen legyen csak az, aki tesz is valamit a 
szakosztály működésének biztosításához.

Tehát várom a tagság véleményét javaslatait, adatszolgáltatását.

Dr. Rill Attila megbízott szakosztályi elnök
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A p r ó  é r d e k e s s é g e k
Indiai irat "vegyes illeték- 

lerovással". HOLKAR STATE ONE 
ANNA illetékbélyeg INDORE CITY 
lila gumibélyegzéssel érvénytele
nítve (INDORE önálló fiskális bélye
geket kiadó feudális állam) és India 
ONE ANNA GeorgV postabélyeges 
illetéklerovás.

3 Erfüllungstempel: 1 GULDEN (Wl) 
+ 20 GULDEN (Wl) + 8 GULDEN 

(W) = 29 GULDEN

2003.: 4 Erfüllungstempel: 18 GULDEN (W) + 15 Kreuzer (Wl) 
+ 1 GULDEN (Wl) + 45 Kreurez (Wl) = 20 GULDEN

in i .................................................................. „a ..... ,i ... . ...............

2004.: 3 Erfüllungstempel: 20 GULDEN (Wl) + 10 GULDEN (Wl) + 1 
GULDEN (Wl) = 31 GULDEN
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M E G H Í V Ó  A Z  O K M Á N Y -  É S  I L L E T É K B É L Y E G  
S Z A K O S Z T Á L Y  É V E S  B E S Z Á M O L Ó  

K Ö Z G Y Ű L É S É R E

A közgyűlés időpontja: 2009. feb ru á r 14. szom bat, 9-órai kezdettel.
A közgyűlés helye: MABÉOSZ székház

Amennyiben a meghirdetett időpontban nem jelent meg a tagság 2/3-a, 
úgy a Közgyűlés nem határozatképes. Ezért annak berekesztése után úgy új abb 
Közgyűlést tartunk 10-órai kezdettel, mely Közgyűlés az eredetileg meghir
detett napirendi pontokban a megjelent tagok számától függetlenül határo
zatképes lesz.

Napirendi pontok:
1. Aközgyűlés megnyitása. Amegjelent tagság köszöntése.
2. Javaslat jegyzőkönyv vezető vagy vezetők személyére. Szavazás. 

Javaslat két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Szavazás.
3. Kérdés, javaslat, hozzászólás a napirendi pontok tekintetében. Szavazás 

a napirendi pontok elfogadásáról, illetve módosító javaslat esetén a 
módosított napirend elfogadására. Megismételt közgyűlés esetén 
szavazás az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tekintetében.

4. Szakosztályelnöki beszámoló
5. Szakosztálytitkári beszámoló
6. A többi vezetőségi tag beszámolój a az igényeknek megfelelően
7. Hozzászólás az elnöki, a titkári és a vezetőségi beszámolókhoz.
8. Szavazás az elnöki majd a titkári beszámolók elfogadásáról.
9. A szakosztály Alapító Okiratának módosításáról illetve SZMSZ-ének 

létrehozásáról, a Szakosztály MABÉOSZ Elnöksége általi támogatá
sáról, a Szakosztály pénzügyi tevékenységéről szóló problémakör meg
tárgyalása; javaslatok, hozzászólások, vélemények, értékelések. Az ezzel 
kapcsolatos jövőbeli feladatok meghatározása. Az OKMÁNYBÉLYEG 
postázásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

10. A 2009-évi szakosztályi tevékenységi, működési tervek.
11. Javaslatok a 2009-évi MABÉOSZ kitüntetésekre történő jelölésekre.
12. EGYEBEK: hozzászólások, javaslatok egyéb szervezeti kérdésekben, 

személyi kérdésekben, a szakosztály tevékenységét érintő kérdésekben. 
Szakmai hozzászólások. Híradások, informálások.

13. Az éves közgyűlés hivatalos részének berekesztése.
14. Kötetlen beszélgetés, csere, adásvétel, anyagbemutatás stb.

Dr. Rill A ttila megbízott szakosztályi elnök
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Dr. Németh Kálmán:
A gyulai városi bélyegek története

Tavaly nyáron gyulai üdülésemet azzal tettem változatosabbá, hogy a 
harmadik napon már nem a fürdőbe mentem, hanem a Megyei Levéltárba. Az 
volt a célom, hogy megpróbálom kideríteni a gyulai városi illetékbélyegek 
kiadásának - eddig még ismeretlen - történetét. A levéltár munkatársai el
mondták, hogy ezt a témát még nem kutatta eddig senki, és mivel ők nem bé- 
lyeggyűjtők, nem is ismerték a bélyegeket sem. Ennek ellenére végtelen ked
vességgel, türelemmel és érdeklődéssel segítettek napokon keresztül kutatá
somban, amit ezúton külön is megköszönök mindenkinek.

Végül is eredménnyel dolgoztunk, a szükséges dokumentumokat sikerült 
megtalálni, így egy újabb “fehér folt” válik ismertté.

A) Okirati illetékbélyegek

Katalógusaink az első gyulai illetékbélyegeket 1926. évre datálják. Ke
restem tehát a városi tanács által megalkotott, az illetékbélyegek használatát 
előíró u.n. “szabályrendelet”-et. A baj csak az volt, hogy nem találtuk nyomát 
sem 1926-ban, sem 1925-ben. Nem értettem az okát, de nem adtam fel, és 
kértem az 1924 évi (5-6 kilós) köteteket is átnézésre, majd meg is találtam cso
dálatos szép kézírással, négy oldalon keresztül Gyula városának a városi 
bélyegilletékről szóló első szabályrendeletét (8.ábra)

A közgyűlési határozatok könyvébe 203kgy.ll.371/1924. szám alatt je
gyezték be e fontos dokumentumot. A tulajdonképpeni rendeletet rövid beve
zető, idegen szóval preambulum, előzi meg, amelyben egy 11 soros körmon
datban röviden indokolják a bélyegilleték bevezetésének szükségességét. 
Érdemes idézni a szöveget:
„A városi tanács a közj övedelmek fokozása érdekében 
megalkotott városi bélyegilleték szabályrendeletét a 
képviselőtestületnek elfogadás céljából bemutatja.

Minthogy az ország talpraállítása érdekében alkotott törvények és törvé
nyes rendeletek súlyos pénzügyi terhekkel nehezednek városunk háztar
tására és mert ezen fokozottabb terheknek az adózókról való elhárítása 
államérdekből is kívánatos s végül mert igazságos az hogy a közterhek 
nagyobb mértékben azon polgárokat terheljék, kik a hatóság különösebb 
közreműködését magánügyeikben igénybe veszik, a képviselőtestület 
kimondja, hogy a polgárok magánérdekében teljesített írásbeli városi 
hatósági közreműködésért városi bélyegilleték rovandó le s e célból a 
következő szabályrendeletet alkotja: ”

/Az idézett részt az eredeti helyesírással írtam le./
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Az alapgondolatot az általam dőlt betűkkel írt szövegrészben találjuk. 
Ezután következik maga a városi szabályrendelet, amely 3 fejezetből áll, és 17 
§-t tartalmaz. A fejezetek a következők:
I. Általános rendelkezések (1-4. §)

II. Illetékköteles hatósági tevékenységek (5-6. §)
III. Vegyes rendelkezések (7-17. §)

Külön megemlítek néhány alapvető információt:
4. §.: A városi illeték alól mentesek mindazon közhatósági tevékenységek,
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amelyeket a mindenkor érvényben levő állami illetékszabályok az állami 
illeték alól menteseknek nyilvánítanak.

6. §.: A városi bélyegilleték azonos a mindenkor érvényben levő 
illetékszabályzatban megállapított kincstári bélyegilletékkel.

12. §.: Az ezen szabályrendelet alapján beszedett illetékek és díjak 2 %-a a 
bélyegjegyek kezelésével foglalkozó személyzetet illeti.

Látjuk tehát, hogy a városi bélyegilletékről szóló szabályrendelet teljes 
részletességgel kész volt 1924. dec. 30-án. Jóváhagyás céljából felterjesztették 
Békés vm. Törvényhatósági Bizottságához, innen kellett volna azt továbbítani 
a belügyminiszterhez, aki “jóváhagyási záradékkal” látja el. Ma már nem 
állapítható meg, hogy hol akadt el a folyamat, a megyénél-e, vagy a minisz
ternél, de tény, hogy a jóváhagyás több, mint egy évig nem született meg.

A város végül megunta az értelmetlen késlekedést, és egy bravúros intéz
kedéssel átlépett a miniszteren, és 1926. év végén egy új közgyűlési határo
zattal életbeléptette eredeti szabályrendeletét. Érdekessége és egyedi volta 
miatt érdemes a teljes határozatot idézni:

3.Kgy.l609/1926.
„A városi tanács bemutatj a meghirdetés, illetve 
életbeléptetés céljából az 1924 év folyamán alkotott 
városi bélyegilletékszabályrendeletet.

Minthogy a város képviselőtestülete által 1924 évi december hó 3 0-án 
203 Kgy. 11.371/1924. szám alatt alkotott városi bélyegilleték
szabályrendeletet a belügyminiszter mai napig jóváhagyási zára
dékkal el nem látta és mert a város jól felfogott anyagi érdeke a sza
bályrendelet életbeléptetését parancsolóan szükségessé teszi, a képvi
selőtestület az 1879 évi 40. törvénycikk 5. §-ának 4. bekezdése alapján 
életbelépteti és azt ezen közgyűlésen meghirdetettnek tekinti.

Erről a v. tanács értesítendő.

Kmft. Jegyzetté:
Ördögh sk.tanácsnok”

Az életbeléptetés eredményes volt, a városi tanács legyártatta természetesen 
már pengő értékekben az első illetékbélyegeket, majd később (1939-ig) az 
újabb kiadásokat.
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Az 1947. évben bevezetett forint/filléres bélyegekről (l-4.ábra-borítón) 
szintén semmit sem tudtunk eddig. A törvényi hátteret itt is sikerült meg
találnom teljes részletességgel. A bevezetést elrendelő városi szabályrendelet 
86.kgy.18.880/1946. számmal lett iktatva a közgyűlési határozatok 
könyvében. Jóváhagyásra ezt is felterjesztették a megyéhez. A vármegyei 
törvényhatóság 1947. ápr. 9-én, Gyulán tartott ülésén adta meg a jóváhagyást, 
melyet 354./kisgy.4523/1947. iktató számmal adtak ki. Ezt a város az 
59/1947.kgy.8003/1947. iktató számú határozattal hirdette ki 1947. máj. 7-én. 
A Belügyminisztériumhoz láttamozásra 1947. máj. 24-én küldték meg a sza
bályrendeletet. A minisztérium jóváhagyását 179353/1947. III.-3. sz. alatt 
adta meg, a város ezt iktatta is 10.794/1947. sz. Alatt.

Megállapítható, hogy ezt a második szabályrendeletet teljes egészében 
az 1924. évi mintájára alkották meg. Három fejezete most 21 §-t tartalmaz. 
Lényeges, hogy a városi illeték mértékét most is az illetékszabályzatban meg
állapított állami bélyegilleték összegével azonos nagyságúnak határozzák 
meg. Az illetékköteles hatósági tevékenységeket most is a II. fejezet 5. §-a 
definiálja, de most nem 11 pontban sorolja fel a különböző eseteket, mint 
1924-ben, hanem azt mondja, hogy a városi illetéket mindazon esetekben le 
kell róni, amelyeket a 8.500/1946. M.E. sz. rendelet IV. cím alatt előír.
A szabályrendelet végén “Indokolás” található, ebből érdemes idézni:

„Gyula m. város képviselőtestületét jelen szabályrendelet megalko
tásánál az a cél vezeti, hogy a város háztartási bevételeit minél jobban 
kimunkálja és azokat a közterhek súlyos mértékű emelése nélkül mi
nél jobban növelje.
A város 1946/47. évi költségvetése 434.054 Ft. hiánnyal nyert meg
állapítást és a városi képviselőtestületet az a szempont vezérli, hogy a 
városi bevételek emelésével a költségvetési kiadások és bevételek 
között mutatkozó hiányt kiküszöbölje és ezáltal az államkincstárt is 
mentesítse az államsegélyek juttatása alól.”

B) Hídbélvegek

Mielőtt a hídbélyegek (5-7.ábra) kiadásának dokumentumait bemutat
nám, egy kis kitérőt kell tennem egy nagyon fontos elvi és gyakorlati kérdés 
tisztázására.

A közelmúltban megjelent Pénzügyi bélyegek c. szakkönyv a városi 
kiadású illetékbélyegek katalogizálása során azt a szerintem is helyeselt elvet 
kívánták megvalósítani, hogy megtisztítják ezt a fejezetet az oda nem tartozó, 
különféle segély-, adomány-, vagy egyéb célú bélyegektől. Ilyenek voltak pl. 
az Országos Gyermekvédő Liga bélyegei, a MLEOSZ bélyegek, az Országos 
Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet bélyegei, az Országos Testnevelési Tanács 
vagy a Vöröskereszt segély és adomány bélyegei stb., stb. Régebbi katalógu-
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sainkban ezek szerepeltek, a megfelelő címszó alatt. Azt, hogy a szerzők eze
ket nem kívánták könyvükbe felvenni és tárgyalni megértem, semmi kifogá
som ellene. Igen ám, de a helyi kiadások között is akadtak olyan általuk “gya
núsnak” minősített bélyegek, mint pl. a miskolci ínségbélyegek, a ceglédi és 
csongrádi “Hadigondozás”, a rákosszentmihályi “Újjáépítés”, a törökszent
miklósi “Tm. Szegényalap” feliratú és a gyulai Hídbélyegek. A fentebb leírt,jó 
szándékú profiltisztítást aztán a megvalósítás során annyira sikerült túltel
jesíteni, hogy szó szerint a „mosdóvízzel a gyereket is kiöntötték a lavórból”.

Emlékeztetem a kedves olvasót arra, hogyan rögzítette Szűcs K. az elvet a
27. oldalon, a „Helyi segély- és egyéb bélyegek” c. utáni bekezdésben: „A ko
rábbi katalógusokban közölt, nem kötelező jelleggel használt, vagy nem költ
ségvetési bevételt szolgáló bélyegeket [..Jkülön fejezetbe soroltuk át.” Ez a 
megfogalmazás teljesen jó lenne, csak a 'vagy' helyett 'és'-t kell írni! Nem 
soroljuk tehát a pénzügyi bélyegek közé azokat a helyi kiadású bélye
geket, amelyeket nem kötelező jelleggel használtak, és az ellenértékűk 
nem az adott helység közcélú bevételéül szolgált.

Ezt a két feltételt kielégítő helyi kiadású bélyegeket viszont teljes joggal 
pénzügyi bélyegeknek kell tekinteni, és bár nem illetékbélyegek, hiszen nem 
illetékdíj lerovására szolgáltak, de azokkal együtt kell szerepeltetni, és nem a 
segélybélyegek között.

Ezek után visszatérhetünk a hídbélyegek kiadására.
A város polgármestere 1948. febr. 25-én egy jelentős városi beruházáshoz 
anyagi támogatást kért levélben a belügyminisztertől. Idézzünk a levélből:

„Miniszter Úr!
Gyula megyei város 3 éves tervében első helyen egy vasbeton híd meg

építése áll, mely a várost középen átszelő régi Fehér Körös meder, jelenleg 
Élővízcsatoma partjait köti össze. A város a vízfolyás két partján terül el kb. 2 
egyforma nagyságú területen. A megépítendő híd a vasútállomástól kiinduló 
Béke-sugárút folytatásában a város főterét, a Kossuth teret kapcsolja be, amely 
térből ágazik ki 1./ a Békéscsaba felé, 2./ Elek felé, 3./ Kétegyháza-Szeged felé 
és 4./ a varsándi országhatár, Arad felé irányuló 4 főútvonal. [... ]
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Mégis ezen a ponton ma csak egy rozoga, közúti jármű forgalomra tel
jesen alkalmatlan fahíd áll, amelyen még a gyalogos közlekedést sem lehet és 
nem is szabad lebonyolítani, mert ez a csaknem életveszélyes állapotban lévő, 
korhadt gerendázatú fahíd a Gyulavidéki Hév tulajdona s rajta csak a mező- 
gazdasági vasút lóvontatású kocsijai közlekednek. [... ]

Kétségtelen, tehát, hogy olyan híd kell, amely úgy közúti, mint a vasúti 
forgalom lebonyolítására képes. Elkészültek ennek a hídnak a tervei. Vasbeton 
híd lesz, amelynek költségei az előirányzat szerint 200.000,- Ft-t tesznek ki. A 
3 éves terv keretében eddig rendelkezik a város 90.000,- Ft-al. Tisztelettel 
kérjük Miniszter Urat, tekintettel a híd vasúti fontosságára a mezőgazdasági 
vasutak építési költségeiből a hiányzó összeget a város részére kiutalni szí
veskedjék. [...]

Békésben megindult az uj élet s építenünk kell, hogy folytatódjék. Ezért 
kérjük a Miniszter Űr megértő támogatását a mi nagy munkánkhoz.

Gyula város szegény, a jóváhagyott 1947/48 évi költségvetése 816.000,- 
Ft fedezetlen hiányt mutat, amelyet államsegéllyel pótolunk. A munkanél
küliek száma azonban igen nagy. Ma több mint 500 kubikos és több mint 200 
építő munkás van munka nélkül. Építési alkalmat vár mindenki s nekünk 
építési alkalmat kell teremteni. A híd ezt a célt is kitűnően szolgálja.

Kérem, hogy Miniszter Ur a szükséges anyagi támogatás megadásával a 
munka azonnali megindításához hozzájárulni szíveskedjék.

G y u l a ,  1948. február 25.
/aláírás/
polgármester”

A miniszteri választ nem találtuk meg a levéltárban. Egészen biztos azon
ban, hogy a város a kért állami támogatást nem, vagy nem kellő mértékben 
kapta meg. A város vezetése a hiányzó anyagi eszközök megteremtésére párat
lan megoldást választott: általános társadalmi gyűjtést kívánt indítani a 
híd felépítése céljából. Természetesen ezt is a felettes hatóság engedélyével 
lehetett megkezdeni, amit meg is kértek a megyétől. Megtaláltam viszont Bé
kés vármegye Alispánjának (dr. Molnár) 1948. ápr. 7. keltezésű, 7060/1948. 
ikt. számú engedélyező határozatát, melyet erre vonatkozóan a polgármes
ternek küldött. A társadalmi gyűjtés lebonyolítására az alispán igen szigorú 
feltételeket szabott meg, melyek 60 év múltával is példaértékűek és tanul
ságosak. Érdemes beleolvasnunk a határozatba:

„7060/1948.ikt.sz.

Tárgy: Utcai urna- és perselygyűjtés, alkalmi bélyegek kibocsátása, 
gomblyukjelvények kiadása és házról-házra való kibővített gyűjtés enge
délyezése Gyula m. város polgármestere részére
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H a t á r o z a t :
A250.900/1928. B.M. sz. rendelet, továbbá a 120.308/1930. B.M. számú 

rendelet alapján engedélyezem, hogy Gyula m. város Polgármestere 1948-as 
évre terjedően azonnali hatállyal a tárgyban gyűjtést rendezzen.

Az engedélyezett utcai urna és perselygyűjtés, alkalmi bélyeg kibocsátás, 
gomblyukjelvény kiadása és házról-házra való gyűjtés ellenőrzésére hatósági 
biztosul Gyula m. város polgármesterét, ill. helyettesét jelölöm, ill. rendelem 
ki. A hatósági biztos feladata a 250.900/1928. B.M. számú rendeletben reárótt 
feladatok maradéktalan végrehajtása. Utasítom engedélyest, hogy atárgybani 
gyűjtést a 250.900/1928.B.M. számú rendeletben előírt szabályok szerint 
eszközölje.

A gyűjtést reggel 8 órakor lehet megkezdeni és azt a sötétség beálltával, 
legkésőbben azonban este 7 órakor be kell fejezni. A gyűjtést csak olyan egyé
nek folytathatják, akiket azzal az engedélyes Gyula m. város képviselőtestü
lete, ill. hatósága megbíz és e célból igazolvánnyal lát el. Az igazolványokat a 
hatósági biztosnak és az illetékes I. fokú rendőrhatóságnak láttamozni kell. A 
gyűjtésbe tanulóifjúságot bevonni tilos. [... ]

Kezelési költségek címén csak az urnák és perselyek használati szállítási 
díját lehet felszámolni, a gyűjtött összeg terhére más kiadás el nem számol
ható.^..]

Az általános gyűjtés eredményéről annak befejezésétől számított 8 napon 
belül a 197.400/1938. B.M. sz. rendelet szerint nálam okmányok alapján el 
kell számolni, melyet a vármegyei Számvevőség közreműködésével fogok 
eszközölni, a felelősség teljes fenntartása mellett a felelős számadóknak a fel
mentést a rendelet értelmében én adom meg.
I n d o k o l á s :

így határoztam, mert Gyula m. város az 1948. szabadságharc eszméinek 
valamint száz éves évfordulónak megörökítésére építendő Szabadság hidat 
csakis úgy áll a városnak módjába megépíteni, ha ilyen kibővített gyűjtési 
akción keresztül biztosítani tudja a hiányzó 130.000,- Ft.-t. [... ]
Gyula, 1948. április 7.

Dr. Molnár s.k. Alispán.”

/A szövegben a vastagított kiemeléseket én tettem./

Az alispáni határozat a polgármesteri hivatalba érkezett 1948. ápr. 14-én, 
iktatták 7925/1948. ikt. szám alatt.

Röviddel ezután, 1948 májusában Dallos Ferenc polgármester röpla
pokon fordult a lakossághoz, melyben röviden, világosan elmondta mire kérik 
az önkéntes anyagi támogatást. A röplapokat a gyulai DÜRER nyomdában 
készítették. Fejléceként az építendő SZABADSÁG híd vonalas rajza szerepelt 
(9. ábra). A szöveg így szólt:
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Q y u l a  m. váróit vezetősége elhatározta, hogy az 1848-as 

szabadságharc századik évfordulóját maradandó emlékkel örökíti meg. 
£z az emlék a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően a  Béke- 
Sugár út meghosszubításában lévő rozoga fahíd helyére építendő, a  modern 
kor követelmény cinek megfelelő vasbeton híd.

A HÍDÉPÍTÉS KÖLTSÉGEI NEM ÁLLANAK TELJESEN RENDELKEZÉSÜNKRE^

ezért hiányzó részét tá r s a d a lm i g y ű jté s  ú t já n  kelt előteremtenünk. 
Gyula m. város társadalma az elmúlt esztendők során több alkalommal 
adta tanujelét áldozatkészségének és anyagi erőjét meghaladó módon 
sietett a város vezetőségénük segítségére, amikor a köz érdekéről volt szó.

ENNEK A MEGÉRTŐ TÁMOGATÁSNAK TUDATÁBAN FORDULOK ÖNHÖZ

kérő szóval, szíveskedne a  c e n te n  á r  is  o m ló k h íd  építési költségeihez 
anyagi erejéhez és lelkesedéséhez mérten hozzájárulni és adományát u 
mellékelt csékklapon eljuttatni.
B ízva  megértó támogatásában a  városért hozott áldozatát előre is köszönöm

Gyula, 1Ü48. május hó
Kiváló tisztelettel:

DALLOS FERENC 
polgármester

9. ábra
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„Gyula m. város vezetősége elhatározta, hogy az 1848-as 
szabadságharc századik évfordulóját maradandó emlékkel örökíti 
meg. Ez az emlék a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően a 
Béke-Sugárút meghosszabbításában lévő rozoga fahíd helyére 
építendő, a modem kor követelményeinek megfelelő vasbeton híd.

A hídépítés költségei nem állanak teljesen rendelkezésünkre,
ezért hiányzó részét t á r s a d a l m i  g y ű j t é s  ú t j á n  kell 
előteremtenünk. Gyula m. város társadalma az elmúlt esztendők során 
több alkalommal adta tanujelét áldozatkészségének és anyagi erejét 
meghaladó módon sietett a város vezetőségének segítségére, amikor a 
köz érdekéről volt szó.

Ennek a megértő támogatásnak tudatában fordulok önhöz
Kérő szóval, szíveskedne a c e n t e n á r i s  e m l é k h í d  építési 
költségeihez anyagi erejéhez és lelkesedéséhez mérte hozzájámlni és 
adományát a mellékelt csekklapon eljuttatni.
Bízva megértő támogatásában a városért hozott áldozatát előre is 
köszönöm

Gyula, 1948. május hó Kiváló tisztelettel:

DALLOS FERENC 
Polgármester”

Nemcsak a röplapot, de egy eredeti, Kossuth címeres, kitöltetlen csekket 
is sikerült a levéltári anyagban találnom (10. ábra). Fontos információt olvas
hatunk le a csekkről is, nevezetesen azt, hogy a befizetés a „SZABADSÁG- 
HÍD alap javára” történik, azaz a város a bankban egy elkülönítetten kezelt 
'híd alapot' hozott létre.

Már csak a zárómondat hiányzik. A gyűjtés teljes sikerrel zárult, a Sza
badság híd megépült, ma is azon járunk Gyula gyönyörű központjában, az 
Élővízcsatoma fölött. Meg kell azért jegyezni, hogy a híd építési költsége vé
gül is több lett, mint amire számítottak, és így a hídra tervezett oszlop világí
tótestek nem készültek el legalább is tavaly nyárig!

Remélem sikerült bizonyítanom, hogy a gyulai hídbélyegek, bár nem 
illetékbélyegek, de teljes értékű, igazi pénzügyi bélyegek, tehát ott is a helyük, 
nem pedig a segélybélyegek között. Ugyanez vonatkozik természetesen még 
tucatnyi más helység pénzügyi bélyegére, amiket szintén javaslok visszarakni 
jogos helyükre.

Székesfehérvár, 2009. március 20.
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TEXAS ÁLLAM 
részvény-átruházási adóbélyegei

Az Amerikai Egyesült Államokban a „Federal Generation-Skipping 
Transfer Tax Retum fór Termination [IRS Form 706GS(T)]” ('Szövetségi 
törvény a több generációra kiterjedő átruházási és végelszámolási jövedelemi 
adózásról') szabályozza a vagyonátruházási illetékeket.

Néhány szövetségi állam helyi kormánya az értékpapírok átírását csak 
úgy engedélyezi, hogy ha a tranzakció után átruházási adót fizetnek. Az adó 
befizetését rendszerint bélyeggel igazolják, melyet az eladónak vagy az átru
házást intéző ügynök(ség)nek kell megfizetnie. Azok a szövetségi államok 
melyek ezzel az adóval élnek: New York, Florida, Dél Karolina és Texas.

Texas Szövetségi Állam a „Your Estate Under Texas Law” ('Texasi 
Vagyontörvény') keretében szabályozza - a Szövetségi törvény alapján - a va
gyonátruházási illetékeket. Az ingatlan tulajdon az olaj és gáz érdekkörében, 
mely ebben az államban kézzelfogható ingó vagyon, mely fizikailag helyhez 
kötött vagy a bárhol, egyéb helyen fekvő tulajdon, ha a tulajdonos állandó 
lakhelye Texas Szövetségi Állam területén van, illetékköteles.

A vagyonátruházási illetéket értékpapírok átírása esetén a külön az erre a 
célra készített részvény-átruházási adóbélyegekkel kell leróni, legkésőbb az 
ügyletet követő év április 15. napjáig, illetve végelszámolás esetében a lejárati 
határnapig. Ha a befizetés a megadott határidőre nem történik meg, úgy 
felemelt - büntető - adó került kirovásra. Akirótt adó összege tartalmazza a bé
lyegilleték, ingatlantulajdon átviteli adó, a bejegyzési illetéket, esetenként egy 
lehetséges törvénykezési eljárás díját is. Ebből adódhat, hogy két azonos rész
vényen más-más összegű részvény-átruházási adóbélyeget találhatunk, mivel 
más-más lebonyolításban, esetleg más időszakban került rendezésre az adó.

A „Gulf States Utilities Company” ('Öböl Államok Közmű Társaság') 
részvényein (l.ábra-hátsó színes borító), illetve 100 részvénynél kisebb 
portfolió igazolásain (2.ábra-hátsó színes borító), illetve más Texas-i 
illetőségű részvényeken lévő, a lerótt adót igazoló részvény-átruházási adó
bélyegeknek eddig 7 változatával találkoztam: 

le  sárga,
3 c piros,

15 c kék,
30 c zöld,
75 c barna,

1“ $ lila,
narancssarga.

Valamennyi bélyeg 100 darabos ívben készült, képméretűk 21 x 12 mm, 
elválasztásuk átütéssel történt. A bélyegek felirata: „STATE - OF TEXAS” és
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„STOCK TRANSFER TAX”. A harmadik sorban hatjegyű azonosítószám (az 
ív minden bélyegén azonos) és mellette kétjegyű ívhely-szám. A 3.ábrán egy 
1950. július 17-én átruházott részvény hátoldalán lévő, 1950. augusztus 2-án 
lerótt 46 $ 20 c értékű, 5 színű, 24 bélyeges adólerovást mutatok be, ahol a 15 c 
kék bélyegből 3 darab, a 30 c zöld bélyegből 5 darab, a 75 c barna és az 1^$ lila 
bélyegekből 1-1 darab, valmint a 3^$ narancssárga bélyegből 14 darab 
látható!

A bélyegek érvénytelenítése bélyegzéssel (hivatali körbélyegzéssel, egy
szerű dátumbélyegzéssel, téglány alakú keretes dátumos érkeztető bélyeg
zéssel, különleges egyedi bélyegzéssel) illetve perforációval, vagyis átlyu
kasztással történt. Magának a bélyegeket hordozó részvényeknek is szerves 
részei (illetve hiányai) a különböző érvényesítő (például a 2. ábrán -színes 
hátsó borító alsó ábra -bemutatott 100 részvénynél kisebb portfolió igazolás 
jobb szélén lévő számlétrán látható, a 2 és 5 számokon lévő lyukasztás, mely a 
betűvel beírt értéket: twenty fíve = huszonöt hitelesíti, a lyukasztással 
meggátolva a beírt érték meghamisítását) illetve a különböző érvénytelenítő 
lyukasztások, melynek legszebb példánya a 4. ábrán látható: „CANCELED / 
+7 25 47 / C N B”. A lyukasztás értelmezése: 'Canceled' = érvénytelen, a 
számsor a dátum, hó / nap / év formában = 1947. június 25 és a C N B 
perforáció a Chase National Bank of the C ity ofNew York jelzése.

Filep László
4.ábra
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A hirdetvényilleték lerovás eddig ismeretlen módja

A hirdetvényilleték lerovás eddig ismeretlen módjára bukkantunk az 
1871-es esztendőből. A részletes ismertetés előtt tekintsük át, milyen ren
delkezések szabályozták ebben az esztendőben a hirdetményilleték lerovást.

A lerovandó illeték a papírív nagyságától függött. 1858. november 1-től 
1900. június 30-ig, ha a papírív területe 180 bécsi négyzethüvelyknél (1876. 
január 1-től 1250 cm2-nél) kisebb, az illeték darabonként 1 kr, ha a papírív 
területe a fenti értéknél nagyobb, az illeték darabonként 2 kr.

180 bécsi négyzethüvelyk a méterrendszerben 1296 cm2.

Az l.ábrán rekonstruált papírív mérete 32x40 cm, területe 1280 cm2. Az 
ábra szerint az ívre 4 db hirdetvényt nyomtak (színházi műsorhirdetményt), 
feltételezhetően 4 azonos szövegűt egy lapra. Az ív közepére ragasztották az 1 
kr-os hirdetvényilleték, vagy annak hiányában az 1 kr-os okirati illeték- 
bélyeget, azt az adóhivatalban felülbélyegezték (esetünkben Erdélyi Kir. Adó
hivatal szövegű, kék bélyegzővel), majd a szövegnyomás után az ívet 4 
darabra felvágták. Az utólagos szövegnyomást bizonyítják a bélyegre nyomott 
szövegrészietek (2.ábra). A középre ragasztott bélyeg 1-1 negyede a bélyeg
zőtöredékkel a részíveken látható maradt, bizonyítva az illeték lerovását.

Mivel nem egyedi esetről van szó (a gyűjteményben 16 db különböző 
dátumú Sepsiszentgyörgy-i színházi előadás hirdetménye található, egyazon 
adóhivatal bélyegzőjével), feltételezzük, hogy az adóhivatal nem kifogásolta 
az illetéklerovás ezen módját. Ismertek azonban hasonló (16x20 cm) méretű 
hirdetmények, amelyeken a tényleges ívnagyságnak megfelelően 1 kr-os 
hirdetvényilleték van, ezzel szemben a bemutatott negyedíveken csak negyed
krajcár, vagyis az utóbbi nyomatatási módot választó megrendelő darabonként 
% krajcárraljobban járt.

Tekinthető ez a megoldás a kincstár tudatos megkárosításának?
Vajon a bemutatott eset szabályos, vagy szabálytalan illetéklerovás?
Van-e valakinek a gyűjteményében hasonló hirdetvény, más adóhiva

talok területéről?
Hodobay Andor

(Kemács György gyűjteménye alapján)

Szerk: tecnikai okok miatt a kö
vetkező (16 oldalon) mutatunk be egy 
képzeletbeli lapot, melyre egyszerre 
nyomták a négy “szórólapot"
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Ne tépjük szét az összefüggéseket!

A felhasznált és leáztatott bélyegek között - ha nem tépkedős gyűjtő kezébe 
kerültek - a lemosást követően is megmaradtak az összefüggések. Az 1946 utáni idő
szak marhalevelein és a közigazgatási büntetések levlapjain, vagy arról leáztatott bé
lyegek között előfordulnak nagyon szép összefüggések is. Valószínűleg egy büntetési 
lapról áztathatták le ezt az itt bemutatott 1954-es évszámú 20 Ft-os 5-ös csíkot (2x-es 
nagyítás). No és mi lehet ezen érdekes? Ha előveszünk egy mérőnagyítót (de helyette 
egy jobb minőségű vonalzót is használhatunk) és megmérjük a 20-as "0"-ja és a 
következő 20-as szám 2-es számának bal oldala közötti közöket, akkor ennél a da
rabnál balról-jobbra a következő számköz méreteket találhatjuk: 16.5mm, 19mm, 
17.2mm és 16.5mm. Tehát a számok szedésénél az extrém 2.5mm-es eltérés is ész
lelhető, amely szemmel láthatóan jelentős rendszerbeli elmozdulást mutat a bélyeg
csíkon. Ennél a címletnél más összefüggéseket megvizsgálva általánosan elmondható, 
hogy a számközök 16.5 mm-sek, ritkán fordul elő a 17.2-17.4mm-es elmozdulás.

Tehát érdemes jobban megnézegetni a bélyegeinket, az összefüggéseket, ezáltal 
megismerkedhetünk okmánybélyegeink más rejtett titkaival is.

■ lllllMlllliniMIVIiMMMIIMMIIIIIMMnfWWfVIVIIMIIVIIPVlMillMMMMIl
■ M *  ■ ■ '  *  * -

16.5mm. 19mm. 17.2mm. 16.5mm.

Egy fiatal olvasónk kérdezte: “ezt a levelet most okmánybélyeges vagy 
postabélyeges gyűjteményembe tegyem?” - segítsünk neki!
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Tisztelt Gyűjtőtársak!

Kétféle témában szeretném megosztani tapasztalataimat. Mindkét témá
ban nyomatváltozatot szeretnék megismertetni.

1.1891 -es állami kiadású 20kr-os okmánybélyeg régi, több százas bündli 
szétszedése alkalmával szemet szúrt, hogy a 20kr-os „k” betűjének függőleges 
vonalának alsó részén balra elkenődő, 2-3 mm-es nyomathiba van. Az elsőnél 
még azt hittem, hogy festékpaca, de amikor már tíz feletti azonos nyomathiba 
jelentkezett, az már nem lehet véletlen. Sajnos nem tudtam teljes ívet megte
kinteni, hogy beazonosítsam a nyomathiba helyét, (lásd a képeken)

Az általam megtekintett anyagból 7%-os a nyomathibás 20kr-os előfor
dulása. Ezek szinte mindegyike II. lemez/12-es fogazató. Egyetlen darab II. 
lemez/111/2-es fogazató került elő nálam.
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2.1945-ös 100 pengős értékű Budapest Székesfőváros városi bélyeg 
nyomatváltozatára szeretném felhívni az Önök figyelmét. Ebben az esetben 
tudtam szerezni egy teljes ívet. A 45 db-os ív első sorának harmadik bélyegén a 
Székesfőváros „S” betűje különbözik a többitől, (lásd a képeken)

Az „S” betű íves formája helyett szögletesre sikeredett, egy szögletes 
ötöst is kinézhetnénk belőle.

Remélem ez a két kis apróság érdekelni fogja majd Önöket is. További jó 
gyűjtést kívánok!

m Csépán István

Tisztelt Szakosztályi Tagok!

Még van pár maradék példány a GB-SZEMLE összes számából. A 
gyűjtemény címe: "A 2002-ben eredetileg a MABÉOSZ Külföldi Bélyeget 
Gyűjtő Szakosztály Angol Szekció tagjai számára indított és 2006 
szeptemberében a MABÉOSZ Elnök-sége által betiltott GB SZEMLE összes 
száma egybegyűjtve". Ebből az összeállításból összesen 10 sorszámozott 
példány készült, külön előlappal és spirálkötésben. Ezekből 2 példány a 
szerzőnél marad, két példány elajándékozásra került, 2 példányt korábbi 
bélyegárverésen (2400,- illetve 4000,- Ft leütési áron) megvettek. A további 
maradék 4 példányt 2200,- Ft-os egységáron felkínálom az Okmány-és 
Illetékbélyeggyűjtő szak-osztály azon tagjai számára, akik nem tagjai a 
MABÉOSZ Elnökségének, valamint akik nem tagjai a Külföldi Bélyeggyűjtő 
Szakosztály vezetőségének, hiszen utóbbiak szó nélkül asszisztáltak e 
periodika betiltásához, aminek következtében akkoriban az angol szekció is 
megszűnt. Az inflálódás elkerülése érdekében a GB SZEMLE tőpél-dányait 
megsemmisítettem. A kezdeti számokat a szekció kis létszáma miatt csak 15 
példányban készítettem. A későbbiekben a példányszám lassan a maximális 
számon-kénti 60 példányra nőtt.

Dr.Rill Attila
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Könyvismertetés

Németh Kálmán tagtársunk jóvoltából birtokomba került az 1850. 
november 1-én hatályba lépett illetéktörvényt magyarázó korabeli kézikönyv, 
írója ismeretlen, a könyv előszavát 1850. december 18-i dátummal zárták, a 
könyv 1851-ben jelent meg Pesten, kiadásában. Címe: „Bélyeg 
törvény magyarázata, népszerűleg 's kimerítőleg. Előadva magyar- és a többi 
koronaországbeli ügyvédek, iparosok, kereskedők, hivatalnokok, és minden 
más osztálybeliek könnyű használatára. A legújabb pótrendeletekkel, és tárgy, 
’s betűszerinti díjszabályzattal.”Terjedelme 193 oldal, mérete 14x20,5 cm.

Számomra a könyv legértékesebb része az előszót követő I. rész (7 oldal 
terjedelemben), amelynek címe: A bélyegadó érdekei, jövedelmi fontossága, 
káros oldalai, történeti kifejlődése, és Magyarországba való behozatala. A 
szerző áttekinti Európa országait, amelyekben már hosszabb-rövidebb idővel 
korábban bevezették a bélyegadót. Számszerű példákkal igazolja, hogy a 
bélyegadót már bevezetett országok milyen jelentős bevételhez jutottak általa. 
Ezzel párhuzamosan azonban azt is bizonyítja, hogy a jelentős többletbevétel 
nem az állampolgárok jólétének fokozására fordítódott, hanem fegyverke
zésre, állandó hadseregek felállítására, uralkodó családok közötti civakodás- 
ból származó háborúk költségeinek fedezésére. Bevezetését csak kisebb mér
tékben indokolják a pénzügyi szakemberek által felhozott indokok: az igaz
ságszolgáltatás tetemes költségeinek ráterhelése azokra, akik ezt a szolgál
tatást igénybe veszik, másodsorban a kereskedelmi forgalomban létező pénz
összegek valamilyen mértékű megadóztatása, mert az egyenes adók alól ezek 
az összegek „ki szoktak bújni”. (Sicc. Már akkor is!)

A bevételek növekedését osztrák példákkal igazolja. Az 1802. évi bé
lyegadó 684.764 Ft volt, 1803-ban az új pátenst követően már 1.732.832 Ft, 
1838-ban 3.480.759 Ft, az 1840. évi új pátenst követően 1841-ben 5.280.951 
Ft. Hasonlóan magas bevételek voltak Franciaországban, Belgiumban, Hol
landiában, Poroszországban. Angliában 1840-ben csak a váltók bélyegez- 
tetéséből 6,5 millió pengőforint bevétel származott. A fejezet annak a remény
nek a kifejezésével zárul, hogy a magyarországi bevezetés is hasonló ered
ményeket hoz.

A továbbiakban a törvényi paragrafusokat magyarázza részletesen. A 
törvény szűkszavú, de a törvényalkotó számára egyértelmű megfogalmazásait 
részletezi a címben is felsorolt, a jogban nem járatos személyek számára. 
Sajnos a szerző stílusa, mondatszerkesztése nem vetekszik Jókaiéval, nem egy 
mondatát többször is el kell olvasni, annyira magyartalan. Ez feltétlenül hát
ránya e könyvnek, összehasonlítva a törvény magyar nyelvű j ó i  sikerült for
dításával.

Azt a kevés újat, amit a kor illetéktörténetében járatos olvasó számára 
nyújt, ebben a fejezetben találjuk. A törvény szerint a 20 Ft feletti illetékeket
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készpénzben kellett leróni. A könyv felsorolja azokat a hivatalokat, ahol ezt 
teljesíteni lehetett, nevezetesen: a pesti, debreceni, kassai, rozsnyói, pozsonyi 
és soproni kamarai főigazgatóságok állomásain felállított közjövedelmi hiva
talokban, a máramarosszigeti fő sópénztárban, a szegedi, a nagyváradi, mun
kácsi, selmeci, késmárki, vágújhelyi, körmendi, pécsi és veszprémi sóhiva
talokban.

Ugyancsak újdonság a kor illetéktörténetével foglalkozó számára, hogy 
az illetéktörvény 1850. november 1-i bevezetését megelőzően is kellett bizo
nyos peres eljárásokban eljárási díjat fizetni. A törvény ezeket a díjakat két 
kivétellel eltörölte, illetve a peres ügyekbeni illetékké alakította. A két kivétel: 
a bíróilag letett vagyontól járó díjak, amelyek az újabb szabályozásig érvény
ben maradnak, valamint a házassági perekben létező díjak, amely perek a tör
vény hatályba lépése után is az egyház előtt fognak tárgyaltatni.

Az illetékköteles és illetékmentes jogügyletek leírásánál a szerző jelen
tősen eltér a törvény felépítésétől. A törvényben a paragrafusokban megfogal
mazott általános előírásokat a jogügyletek ABC sorrendben való felsorolása 
követi, ezt nevezik díjjegyzéknek. A felsorolásban vannak sorszámmal jelölt, 
kitüntetett címszavak, ezeket nevezik díjtételeknek, ezek tartalmazzák az 
illetékértékeket, vagy a legfontosabb illetékmentes jogügyleteket. A sorszá
mozás nélküli címszavak többsége után utalást találunk arra, hogy melyik 
számmal kitüntetett címszónál találjuk az illetéket. Ez a felépítése az illeték- 
törvényeknek illetve a hozzájuk kiegészítésként tartozó díjjegyzéknek 1850- 
től 1947-ig megmaradt, a legtöbb illetékkel foglalkozó kiadvány ezt a felépí
tést követi. Jól kezelhető, aki egyszer megtanulta kezelését, könnyen eliga
zodik a későbbi kiadványokban is.

A szerző a sok, számára felesleges címszó, és ide-oda utalás miatt nehéz
kesnek találja a törvényhez kapcsolódó díjjegyzék használatát, és önkényes 
csoportosítást végez. A jogügyleteket négy fő csoportba sorolja: peres ügyek, 
hivatalos ügyek, magány jog-ügyletek és az általánosan használandó iratok. A 
törvény illetékköteles jogügyleteit ABC sorrendben besorolja e négy csoport
ba, és közli a hozzájuk tartozó illetéket is. Külön fejezetbe kiemeli az illeték- 
mentes ügyleteket, ugyanezen négy csoportba sorolva.

Számomra ez a felosztás nehézkes. Nem véletlen, hogy a jogalkotók 100 
éven át megtartották az első törvény felépítését. Az egy ABC-ben való keres
gélés még akkor is egyszerűbb, ha gyakran más címszavakhoz irányítják az ol
vasót, mint amikor 4 ABC-ben kell keresgélni, illetve az illetékmentes címsza
vakat külön fejezetekben. Főleg a kezdeti időben, a jogban nem járatos olva
sóktól nehezen volt elvárható, hogy a keresett jogügylet besorolását a szerző 
által önkényesen meghatározott csoportokba elsőre eltalálja.

Mindezek ellenére értékelni kell, hogy a törvény után ez az első illetékkel 
foglalkozó irodalmi kiadványunk, tartalmi értékét felülmúlja könyvészeti 
értéke. Hodobay Andor
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JEGYZŐKÖNYV

A MABEOSZ OKMÁNY- ES ILLETEKBELYEGGYUJTO
SZAKOSZTÁLY 

2009. 02. 14.-i Közgyűléséről

Az előre meghirdetett 9-órai kezdettel nem lehetett a Közgyűlést meg
kezdeni a jelenléti lista által bizonyított határozatképtelenség miatt. Ezért a 
megismételt Közgyűlés kezdete 9.3 0 volt.
Jelenléti ívet aláírók létszáma 28 fő volt, ami 11 -órára 3 3 fővé gyarapodott.

1. Napirendi pont: Az elnök üdvözli a megjelenteket és a MABÉOSZ 
megjelent kiemelt képviselőit, köztük Kurdics Sándor MABEOSZ Elnököt, 
aki egyben szakosztályi tagunk is és Tóth Csaba Kornél elnökségi tagot. 
Előzetes kérés alapján, de a napirenden kívül rövid hozzászólást kért Berényi 
Péter. Köszönet, hogy segítettek, támogattak bélyeggel, árveréssel, készpénz
zel, hogy gondoltak rám, és van értelme élnem!

/Péter barátunk mozgásában korlátozott, sérült, de aktív okmánybélyeg
gyűjtő és cserélő társunk. SzerkJ

2. Napirendi pont: Önkéntes jelentkező hiányában Székely László tit
kár lett javasolva jegyzőkönyvvezetőként, valamint kérdésre önként jelentke
zett jegyzőkönyv hitelesítőként Hodobay Andor és Szűcs Károly. Egyéb 
javaslat hiányában a 3 személyt a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

3. Napirendi pont: a napirendi pontokkal kapcsolatban sem javaslat, 
sem hozzászólás nem történt.

4. Napirendi pont: Rill Attila elnöki beszámolója:
Tisztelt szakosztályi Tagok!

Elnöki beszámolómat ismét felolvasnám a pontos fogalmazás fontossága mi
att. Ismét elmúlt egy év. Két közös cserenapunk volt: egy sikeres tavaszi és egy 
sikertelen őszi. Ennek oka az volt, hogy ugyanaznapra hirdette meg a 
MABÉOSZ Elnöksége a FÓRUM Il-t és ugyanakkor volt egy neves és fontos 
bélyegárverés is. Igaz, az általunk meghirdetett időpont elsőbbsége elvitat
hatatlan volt, a szövetségi egyeztetés meg kifogásolható.

Minden hónap 2. csütörtökjén szakosztályi összejöveteli napot tartottunk 
a székház 101 kistermében, változó létszámmal. Dacára a megjelentek ala
csony számának, időnként hihetetlenül érdekes és izgalmas beszélgetések 
folytak. Szűcs Karcsi tagtársunk 2 alkalommal bemutatót is tartott. Köszönet 
érte. Biztatnék mindenkit arra, hogy ha él és egészséges, valamint nem fontos 
ivászati vagy udvarlási elfoglaltsága van, jöjjön el ezekre az összejövetelekre. 
Nem kifejezetten szakosztályi téma és különösen nem szakosztályi szervezés, 
de itt hívom fel a tisztelt szakosztályi tagok figyelmét arra, hogy kitűnő alter
natív filatéliai élet bontakozott ki a Central kávéházban, ahol az Internetes 
Bélyeggyűjtő Kör tart minden szerdán összejövetelt 17-órai kezdettel. Ezeken
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a beszélgetéseken igen gyakran van szó illetékbélyegekről is. Jószándékú fila- 
telista vendég mindig szívesen van várva. Akit érdekel a füatélia, annak ott a 
helye.

Az OKMÁNYBÉLYEG periodikánkból 2008-ban 4 lapszám jelent meg. 
Köszönet illeti a szorgalmas szakcikkírókat. Azt is meg kell mondanom, hogy 
szerkesztőnknek nem okoz hosszú álmatlan éjszakákat a túlontúl sok szakcikk 
közötti szelektálás, hanem maga végez hihetetlen energiával szerzőtoborzást. 
A periodika sorsáról később még lesz szó. Több fontos munka illetve ötletadás 
meglódította szerzőink fantáziáját. A „Pénzügyi Bélyegek a Habsburg Biroda
lomban és Magyarországon” című szakkönyv, majd a MAV-bélyegeket ismer
tető cikkek és előadás, később a szakszervezeti bélyegekről megjelent CD 
részben nem várt, részben igenis várt aktivitási hullámokat keltett. Ezt nem 
szabadna abbahagyni! Ugyanakkor részemről örömmel nyugtáztam azt, hogy 
bizonyos tagjaink gyűjtési területe túlnyúlik a Monarchia földrajzi határain és 
elérnek akár Kubáig, és erre másokat is bíztatnék.

Évente volt néhány vezetőségi ülés. Sajnos nem elegendő, de részben 
szervezési problémák vannak, részben a távolság és a munkahely megléte 
problematikus. A vezetőség tagjai közötti együttműködés és viszony kiváló
nak, barátinak mondható.

Maga a szakosztály nem szervezett sem előadásokat, sem kiállításon 
vagy bemutatókon való részvételeket. Ugyanakkor egyes szakosztályi tag
jaink tartottak előadásokat és részt vettek kiállításokon, ami az ő egyéni telje
sítményük, de mint szakosztályi tagok, mi is büszkék lehetünk rájuk. így 
Székely Laci a MÁV-bélyegek témaközben MAFITT székfoglalót tartott, és 
Szűcs Karcsi tartott előadást a Bélyegmúzeumban a pénzreform tükröződése 
az illetékbélyegeken témakörben. A kiállításokon szakosztályi tagjaink nem
csak illetékbélyeges anyagokkal vettek részt, hanem más jellegű filatéliai 
anyagokkal is, valamint irodalmi alkotásokkal. Gratuláljunk nekik.

Házi árveréseket nem tartottunk. Cserefuzet-forgalomban szervezetten 
nem veszünk részt. Emlékívet nem adtunk ki és egyelőre nem is tervezzük azt. 
Ugyanakkor jelentkező igény esetén a maradék készletet szívesen kiárusítjuk. 
Hasonlóképpen a periodika bizonyos régebbi számai is kaphatók még korlá
tozott számban.

A neves hazai és külföldi gyűjtőkkel való kapcsolattartásban a magánkez
deményezés dominál. Az ifjúsággal közvetlen kapcsolatunk nincs, bár egyes 
tagjaink egyéni kapcsolatokon keresztül támogatnak ifjúsági gyűjtőket.

Ataglétszám a beérkező információknak megfelelően alakul.
A MABEOSZ Elnöksége - lehet, hogy a nagy ellenállás és tiltakozások 
hatására - lemondott arról, hogy kötelezővé tegye a szakosztályok számára a 
tagnyilvántartást akár még arról is, hogy ki kiemelt és ki csak mezei gyűjtő. E 
téren maga a MABÉOSZ sem lépte még túl a 80%-ot, ami komoly szervezési 
problémákról árulkodik.
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A szakosztály pénzügyi helyzetével kapcsolatban csak a szakosztály tag
jai előtt tartozunk elszámolással, mégpedig a 2008-as évet illetően garantáltan 
jegyzőkönyvön kívül. A 2008-as év végén mintegy 6000,-. Ft-nyi összeg volt 
pénztárosunknál. Ez azt is jelenti, hogy itt és most ismét nagy köszönetét mon
dok támogatóinknak, akik készpénzben, vagy akár az OKMÁNYBÉLYEG 
minőségét és tartalmát illetően mélyen a zsebükbe nyúltak. Ugyanakkor töb
beknek tartozásaik vannak amiatt is, hogy 2008-ra csak 3 lapszámot tervez
tünk és a színes borítók esetében csak 540,- Ft-okat szedtem, de 4 lapszám 
jelent meg és néhányan emellett is tartoznak még. Ezek a tartozások a múltra 
vonatkoznak, az idei lapszámok sorsáról lesz még szó.

Eleget téve a MABÉOSZ Elnökség elvárásainak, a január 29-én beadott 
költségvetési tervezetben több olyan tételt is feltüntettem, ami nélkülöz
hetetlen a szakosztály szakmai működése szempontjából - élve avval a 
jogosítvánnyal, hogy mint ahogyan az SZMSZ-t, ugyanúgy a költségvetést is 
a szakosztály vezetősége dolgozza ki és a szakosztály közgyűlése fogadja el 
annak ellenére, ha előre tudható az, hogy a kért tételeket a MABÉOSZ Elnök
sége nem fogja teljesíteni. így a MABÉOSZ-tól várt támogatásként 140.000,- 
Ft-ot tüntettem fel 7 tételben részletezve, melyben szerepel a periodika előál
lítása és terjesztése, kiállítási keretdíj támogatás, reprezentációs költségek, 
vidéki tagok utaztatása és szállásdíj, szakkönyvtár létrehozása (szóbeszéd sze
rint a MABÉOSZ Könyvtár állománya hosszú évek alatt fogy, a kiadványok, 
könyvek, katalógusok párolognak, szublimálnak), külföldi szakmai társszer
vezeteknél tagdíjfizetés, a tiszteleti tagok periodikával való ellátása.

Meg kell említenem azt, hogy egy régóta húzódó elszámolási probléma 
megoldódása is elkezdődött. Volt szakosztályi titkárunktól átvettem a Császári 
Nyíltparancsot és ígéretet kaptam a többi tétel átadására is. Ugyanakkor re
mélem azt, hogy volt titkárunk visszatér szakosztályunk aktivitási körébe 
mind résztvevőként, mind cikkszerzőként.

Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm hogy meghallgattak
5. Napirendi pont: Székely László titkári beszámolója:

1.2008.-évben az okmány bélyegújság 4 száma került kiadásra, színes és 
ff. kivitelben. Az ez évi szándékaink szerinti változatlan 4 szám megjelenése 
az Önök hatékony közreműködése nélkül nem fog tudni megvalósulni, ha nem 
írnak az újságba szakcikkeket.

Az újságok postázásának megoldása a későbbi napirendi pontban fogjuk 
tárgyalni.

2. Tavasszal és ősszel a ragjegy gyűjtő és díjjegyes szakosztályokkal 
együtt tartottuk meg a szokásos BÖRZENAPUNKAT, számos gyűjtőtársunk 
megjelenésével, akik reményeim szerint sikeresen tudták gyűjteményeiket 
bővíteni.

f

3. A MABÉOSZ utasítása szerint, megalkottuk és a közgyűlés elé fog
juk megbeszélésre és jóváhagyásra terjeszteni a napirend szerinti pontban.
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4. A múlt évben tudomásom szerint nem fogyatkozott a taglétszámunk. 
Új tagokkal gyarapodtunk, sőt új női gyűjtőtársnővel is növelhettük létszá
munkat!

5. Előterjesztésünket az ezüst fokozatra az elnökség elfogadta, és Szűcs 
Károly tagunknak át is adtuk az őszi börzén.

6. Több szakosztályi tagunk is kiállított, és elismerésben részesült a 
HUNFILA'2008 kiállításon, Szűcs Karcsi érmet szerzett, és PÜ.filatéliai 
könyv is elismerésben részesült, Csekő Pista barátunk 2 kiállítási anyaggal is 
jól szerepelt.

7. Az őszi singerfingeni börzén több tagunk is részt vett és eredmé
nyesen!

8. A bélyegmúzeumi előadássorozaton is tagjaink eredményesen tartot
tak előadásokat, és a május 17.-i MAFITT emlékülésen Gary Ryanról tartott 
Visnyovszki Gábor megemlékezést, köszönet érte.

9. A minden hónap 2. csütörtöki nyílt napjaink eredményesen működ
nek, szépszámú részt vevőkkel, érdeklődőkkel és meleg hangú, kötetlen, és 
sok érdekességet bemutató beszélgetéssel folytak. Igazi klubéletet sikerült 
létrehozni. Ezt a hagyományt csak fokozni szeretnénk, eseti kamara kiállítá
sokkal, bemutatókkal.

10. Pénzügyeinkről Német Kálmán vezetőségi tagunk fog beszámolni, 
(ami egészségi okból való váratlan távolléte miatt elmaradt. Megj-SzK)

11. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, gratulálunk Gidófalvy Péter 
barátunknak, lapunk szerkesztőjének, a Szlovák Filatéliai Tudományos Társa
ságtól kapott laptársunkért, a 10 éves Szabolcsi Bélyegújságért szép elismerő 
serleget. Tapsoljuk meg.

Köszönöm, hogy meghallgattak, és erre az esztendőre is sok filatelista 
örömöt kívánok az egész szó. Tagságának.

6. Napirendi pont: Az elnökségi tagok hozzászólása:
-Gidófalvy Péter: a periodikánk szerkesztője felmutatja az általa szerkesztett 
OKMÁNYBÉLYEG lapszámokat. Vastag, színes, szép nézni. Köszönet a 
segítőknek. Egyéb témák is az újságban: szakszervezeti bélyegek, MÁV érvé
nyesítési bélyegek, más gyűjtési területet súroló témák. Lényeg: hogy tevéke
nyen vegyünk részt benne.

7. Napirendi pont: Hozzászólás az elnöki, a titkári és a vezetőségi beszá
molókhoz:

-Szűcs Károly: Lapunk lelkes amatőrmunkaként de igen értékes tarta
lommal indult, Burján Andor alatt külsőleg megújult, színes lett, sajnos tartal
mi színvonala viszont csökkent, Gidófalvy Péter szerkesztése óta már mind 
tartalmilag mind kivitelében sokat javult, korszerű lett.

-Berényi Péter: a lap készítése jó kezekben van, de angol tartalom- 
jegyzékkel kéne ellátni. Ettől a gyűjtemények is felértékelődnének a nemzet
közi piacon.
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-Gidófalvy Péter: a tartalomjegyzék kiegészítés ötlet jó, de angol nyelvű 
cikk kivonatokkal még tartalmasabbá válna.

-Visnyovszki Gábor: 2 év múlva oroszul is.
-Kurdics Sándor: Gratulál az eddigi szakosztályi munkához. Kevesen 

vesznek részt benne! Ez minden szakosztályban látható. Tény, hogy a szakosz
tálynak jó vezetősége van. Jó, hogy a PÜfil. kézikönyv megjelent. A Szövetség 
a szakmai munkát segíti. (? Jv.)

8. Napirendi pont: Rill Attila szakosztályi elnök a hozzászólások után a 
beszámolókat megszavaztatta: a közgyűlés azokat egyhangúan, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta.

9. Napirendi pont: Rill Attila elnök elmondta, hogy ez a napirendi pont 3 
fő témából áll: az SZMSZ, a szakosztály pénzügyi tevékenysége valamint az 
OKMÁNYBÉLYEG periodika sorsa.

9.1. SZMSZ. A tematikát az elnök az alábbiak felolvasásával kezdte: 
„Kurdics Sándor MABÉOSZ Elnök 2009. január 14-én valamennyi szakosz
tályi elnöknek címzett levelében felszólítja a szakosztályokat, hogy azok, 
amelyek még nem rendelkeznek SZMSZ-el, egy mellékelt MINTA alapján ké
szítsék el saját SZMSZ-üket, fogadtassák el azt éves küldöttközgyűlésükkel. 
Tervezett közgyűlésünk napirendi pontjait még a 2008. decemberben meg
jelent OKMÁNYBÉLYEG-ben közöltük, és mivel előre várható volt egy ilyen 
irányú felszólítás, az SZMSZ már fel lett tüntetve napirendi pontként. Ugyan
akkor az SZMSZ minta semmit sem tartalmazott a szakosztályok pénzügyi 
tevékenységéről. Végigültem a DÍJJEGYES Szakosztály közgyűlését, ahol 
rengeteg idő elment az SZMSZ pontjainak megszavazására, bár még utólag is 
rengeteg hozzászólás érkezett. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint 
nincs is jelentősége a szakosztályi SZMSZ-eknek, hiszen mint a MABÉOSZ 
szakosztályai, rájuk is vonatkozik a MABÉOSZ SZMSZ-e. Nagyjából én is 
ezt az álláspontot képviselem. Kiosztottam 10 példányt egy SZMSZ-javas- 
latról. Arra kérem a szakosztályi tagokat, hogy akinek fontos és érdemi módo
sító javaslata lenne, az most mondja el. Alapjában véve szándékom szerint 
egy csomagban szavaznánk meg ezt az SZMSZ tervezetet. Szükség esetén 
jövőre még mindig lehet módosítani. Ugyanakkor meg kell mondanom azt, 
hogy egy akármennyire is átalakított, módosított SZMSZ sem fogja átfedni az 
összes szakosztályi tevékenységet.”

- Tóth Csaba Kornél: a MABÉOSZ éves programjában benne van az, 
hogy az SZMSZ-t a szakosztályokkal készíttesse el. Ezért mintát adtak man
kóként. Két megjegyzés a 3. ponthoz: „legalizált költségvetés” nem jó, ezt 
meg kell változtatni. A másik: 6. ponthoz: 1 fő kooptálása nem lehetséges, a 
vezetőség 50% alá esésekor pedig új választást kell elrendelni.

-Filep László: A Külföldi Bélyeggyűjtő Szakosztálynál a szakosztály 
vezetése van megbízva munka elvégzésével. Ne tessék egyformává tenni a 
szakosztályokat. Különböznek a tagságok. Maximum a működtetést egysé
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gesíthetik.
-Voloncs Gábor: a szakosztály elfogadhat külső támogatást, melyet saját

jaként használhat fel!
-Gidófalvy Péter: Van éves költségvetés. Egy társadalmi szervezetnek 

csak egy költségvetése lehet. Ne tegyük bele ezt az SZMSZ-be.
-Csatlós Arpádné Mariann: cikluson belül legyen a tagságnak lehetősége 

a vezetőség alakítására.
-Gidófalvy Péter: a tagság általi vezetőség választása a MABÉOSZ sza

bályzatában benne van.
SZMSZ-tervezet megszavaztatása azzal a kitétellel, hogy annak néhány 

mondatát a vezetőség a MABÉOSZ jelenlevő képviselőinek kérésére meg
felelő mértékben módosítani fogja: 100% igen, ellen nincs, tart. Nincs.

9.2. A szakosztály pénzügyi tevékenysége. Bevezetőül Rill Attila elnök 
felolvassa a következőket: „A szakosztály pénzügyi tevékenysége. A 
MABÉOSZ Elnöksége 2008. november 28-i E-mailes körlevelében előírta 
azt, hogy a szakosztályok kötelesek 2009. január 31-ig a 2008-évi beszámolót, 
a 2009-évi programtervezetet és a költségvetést benyújtani. Ezek a kért adatok 
csak és kizárólag előre meghirdetett szakosztályi közgyűlésen szavazással 
elfogadott módon lehetnek hitelesek. A kézhezvételkor már eldőlt az éves 
közgyűlés időpontja, sőt az már nyomtatásba is került az OKMÁNYBÉLYEG 
2008/IV. számában, így a követelményeknek csak részben tudtam eleget tenni, 
azaz csak a beszámoló „ELŐZETES KIVONATA”-t és csak a „MUNKA
PROGRAM ÉS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET”-ét küldtem el január 29-én, 
azaz az utolsó előtti pillanatban. Itt kell megemlítenem azt is, hogy 2009. feb
ruár 5-e keltezéssel ismét egy kör-E-mailben megkaptuk Kurdics Sándor 
MABÉOSZ elnök aláírásával az Elnökség 2009. január 29-i ülésének hatá
rozatait. A 15/2008.sz. határozat, ezt a határozatot Székely László titkár szó 
szerint felolvasta. Titkár: felolvassa a MB. 15/2008-as vez. Határozatot - 
tagoktól hozzájárulást szedhetnek. Majd Rill Attila elnök folytatta a felol
vasást: „Tehát az Elnökség határozata értelmében megengedi a szakosztá
lyoknak azt a pénzügyi tevékenységet, amelyek azok már régóta folytatnak, és 
ami nélkül tevékenységük lehetetlenné vált volna. De itt szeretném kihangsú
lyozni azt is, hogy a szakosztályi tagok által önként befizetett összegek 
sorsáról a szakosztály nem köteles beszámolni a MABÉOSZ Elnökségének. 
Csak kiragadott példa: több szakosztálynál előfordult az, hogy mivel a 
MABÉOSZ Elnöksége megtagadta a nem kiemelt tagok periodika postázási 
költségeinek fedezését, az több esetben is zsebből történt. A legtermészetesebb 
dolog az, ha erről az érintettek nem tartanak kötelezően előírt beszámolást an
nak a MABÉOSZ Elnökségnek, amelyik a postaköltség megvonás miatt is 
szakosztályellenesnek minősíthető. Ebben a témában hallgassuk meg majd 
titkárunk, Székely Laci javaslatát. A MABÉOSZ Elnökség 16/2008.sz 
határozata - ezt azonban nem olvasom fel - a 700,- Ft-ért megvásárolható
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emlékívekről szól. Sajnos 2008/IV. lapszámunkból kimaradt erről szóló 
hosszabb értekezésem. Többen azon a véleményen vagyunk, hogy ez a fel
ajánlási forma nem valós támogatás, sőt, félrevezető módon támogatásnak 
tünteti fel a tagok befizetéseit, de emellett szabályossága és erkölcsössége is 
kétségbe vonható, hiszen az esetenkénti 700,- Ft-os befizetések mellett 1000,- 
Ft-ról még számlát is be kell mutatni, azaz az eredetileg emlékívenkénti 300,- 
Ft-nyi elnökségi hozzájárulásból 1300,-Ft-nyi elszámolható összeg kelet
kezik. Közben - nem tudható pontosan, hogy milyen hatásra - a MABÉOSZ 
Elnöksége módosította a korábban mereven tartott álláspontját, hogy ez az 
úgynevezett „TÁMOGATÁS” postaköltségekre nem fordítható.”

-Rill Attila elmondta, hogy a periodikával kapcsolatos pénzügyi javas
latot Székely László titkár fogj a előadni.

-Kurdics Sándor: ismét elmondja azt, hogy a 700,- Ft-ért vehető emlék
ívekkel a Szövetség támogatni kívánja szakosztályait, hiszen „a 700,- Ft-ért 
cserébe” 1000,- Ft-ról nyújthat be a szakosztály számlát, ami postaköltségre is 
fordítható.

9.3. Az OKMANYBÉLYEG periodika sorsa. Székely László szakosz
tályi titkár elmondja, hogy a vezetőség határozata az, hogy a színes borítós 
periodikát kapja mindenki (mivel ez több információt nyújt) és az éves pos
tázási díjra összesen évi 1000,-Ft azaz egyezer Ft. tagdíjat állapít meg.

-Filep László: ehhez nem kell a MABÉOSZ.
-Gidófalvy Péter: a MABÉOSZ-tól kapott anyagi támogatásról (?) elszá

molunk, de atagoktól beszedettekről nem.
-Tóth Csaba Kornél: ez ugyanaz, mint az ajánlott emlékíves támogatási 

rendszer.
-Voloncs Gábor: akkor mért van a MABÉOSZ? Mert ez alanyi jogon 

járna, mintáz újság. Ez visszafejlődés!
-Gidófalvy Péter: a színes borítót fizetjük meg!
-Rill Attila: ezentúl egységesen színesben készül az újság. A budapes

tieknek lehetőleg kézbe adjuk, de a vidéki tagtársainkat evvel egyben támo
gatjuk. De aki nem jelentkezik, illetve nem fizeti az éves 1000,- Ft-ot, az nem 
kapja többé az OKMÁNYBÉLYEG-et. Elmondja, hogy a közgyűlés megkez
dése előtt már többen előre befizették az 1000,- Ft-ot.

-Filep László: az Orbispictus újságunkat már 23 éve készítem. DE:
1, Az újság léte nem a MABÉOSZ. támogatásától fligg! (mert nem kap 

semmit)
2, A postatörténeti szemle is elkészül támogatás nélkül.
3, Kiemelt tagként soha nem kaptam a BÉLYEGvilág-gal együtt más 

periodikát, most először az ELGYÜSZ-t.
ABV.-vel együtt küldeni nem működik. Az újságok nem lehetnek egysé

gesek!
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-Voloncs Gábor: a XXI. századi beszűkült világban a MABÉOSZ az érté
kes szakosztályait támogassa! A MB. elnökségének át kell értékelnie a szak
osztályok támogatását! A tagdíjakból (kiemelt) 1000-1500 Ft.-ot kéne fenntar
tásra költeni, a többit visszautalni kéne a szakosztályok tevékeny kedésére. Ez 
max. 500 főt érintene a több ezerből! A mostani rendszer a fejlődés útjában áll.

-Kurdics Sándor pontosít. A MABÉOSZ. Itt van például: 1.5 MFt. volt 
legutóbbi másfél hónapos fütésköltség. Hogy tudja támogatni a szakosztá
lyokat, költségeit felvállalva, vissza ad. Gond az, hogy csak 25% aktív tag. 
Tájékoztató levél szétküldését szorgalmazza, és a tagnyilvántartás ponto
sítását is. Az emlékíves megoldást tartja jónak.(lásd Puskás ív). Most is azt 
mondja, hogy maximálisan a szakmai munkát támogatják, (bemutatók, irodal
mi munkák) de ez a blokkokból megoldható.

-Rill Attila: a tagság most megkapja a periodikát, de aki nem jelez vissza, 
hogy egyetért a 1000,-Ft-os tagdíjjal, az nem aktív, és a továbbiakban nem 
kapja meg az újságunkat.

-Yisnyovszki Gábor: Miről szólnak a szakosztályok? Azonos a gyűjtő 
körük. Miért kell létrehozni? A Szövetség az újdonságok megkapására jött 
létre, de a MABÉOSZ nem tudta összehozni a gyűjtőket. Szakmailag a nullán 
vagyunk! A szakosztályok célja az, hogy az azonos érdeklődési körhöz tarto
zók ismerjék egymást, életet leheljenek gyűjteményekbe. Nincs katalogizáló 
tevékenység! Hullik szét a társaság. Nem differenciálni kell, de mindenkinek 
hagyni kell, hogy mindent gyűjthessünk. A szakosztályok feladata: hogy a 
tagok kik, és mit gyűjtenek, és felvehessék egymással a kontaktust. A könyvtár 
a legnagyobb értékünk, funkcióját népszerűsíteni kéne. A szakosztályok 
egységesítése hiba, mert azok különbözőek, erőben és szaktudásban is! Tév- 
nyomatok (sok van a házban) nem megoldott a szakértése! Bélyeggyűjtők va
gyunk, de a FIP is a kiállítókat szelektálják. Megkülönböztetnek!

-Szűcs Károly: érdekes a felvetés, de az egyebekben folytassuk!
-Rill Attila szakosztályi elnök megszavaztatja az 1000,-Ft-os éves 

tagdíjat 100% elfogadva, ell. nincs, tart. nincs, de fenntartva az igényt a 
MABÉOSZ segítségére, ami a papírt és a másolást illeti.

lO.Napirendi pont: A 2009-évi tervek. Rill Attila elnök a következőket 
olvasta fel: „Évi 3-4 OKMANYBÉLYEG lapszám megjelentetése. Tessenek 
cikkeket írni! Havi összejövetelek a székházban a 101-es teremben. Aktív 
eszmecsere - önkéntességi alapon - a Centrál Kávéházban. Aki akar és van am
bíciója, az legyen kiállító és tartson előadásokat. Ezeket a kezdeményezéseket 
a szakosztály és annak elnöksége támogatni fogja. Évente 2-3- közös szakosz
tályi cserenap.”

Hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz nem volt. A közgyűlés egyhan
gúlag megszavazta.

11 .Napirendi pont: Kitüntetési jelölési előterjesztések:
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-Filep László: a Centrálban kialakított kör létrehozásáért, mint motor 
(már 1910-ben itt tartotta összejöveteleit az előd Hungária bélyeggyűjtő kör) 
ajánlom kitüntetésre: Csatlós Mariannt

-Csatlós Mariann: „büszke vagyok rá, hogy az IBK a MABÉOSZ érdemi 
támogatása nélkül jött létre, ahol létrejött a filatéliai élet összefogása, és meg
becsülik a Tagokat! Köszönöm, de ezért nem kérem a jelölést.”

-Filep László: az IBK a filatélia pártján van, amely szervezet egyik 
hivatalos képviselője Mariann ezért a jelölés nemcsak neki szól, nem kéne 
visszautasítani.

-Voloncs Gábor: Korrekt hozzászólás, mivel a szakosztály egy aktív 
tagját javasolják, gondolják át ezt az álláspontot jobban!

-Szűcs Károly: nem azért vagyunk tagok, hogy a MABÉOSZ támogas
son minket, hanem hogy gyűjtői céljainkat megvalósíthassuk.

-Visnyovszki Gábor: javaslom Székely Laci-t a számlailleték-bélyegek 
katalogizálása, és törzsgyűjteményének létrehozásáért, a MÁV bélyegek fel
dolgozásáért, amit a MAFITT székfoglalójában mutatott be.

Rill Attila megszavaztatja a javaslatokat: Csatlós Mariann, és Székely 
László jelölése elfogadva 100%.

12.Napirendi pont: EGYEBEK. Rill Attila szakosztályi elnök egy ön
kéntes kis társaság nevében felköszöntötte Gidófalvy Pétert és egyben meg
ajándékozta is. Indoklás: a szakosztály megköszöni az eddigi munkáját az 
újságunk gondozásáért, és gratulál a 10 éves SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG- 
gal elért szép külföldi sikeréért.

-G idófalvy Péter: azért csinálom, mert szeretem. Apéldaképeimtől tanul
tam. Ez a családom. Csapatérdekből.

-Voloncs Gábor: A 10 éves a SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG. A filatélia 
keletről jött. Nyírtelek is ott van. Saját elhatározásból és anyagiakból előál
lítva. Kritikával is megtöltve! Már 2 nyelvű, kvalifikált szerzőkkel társulva. 
Pár méltató szót mondott még Csatlós Árpádné Mariann és Visnyovszki Gábor 
is.

-Szűcs Károly: A nemrég megjelent könyvünk csak az okmánybélye
gekről szól. Kiderült, hogy mindenki gyűjti a PBM-ből kimaradtakat is 
(főként a Flódererben meglévőket.) Folytatni kell a munkát a még feldolgo
zatlan területeken pl.: a biztosítási bélyegek, zárjegyek, díjjegyesek (elsőként 
ezekkel, mert ezek az illetékek versenyosztályában kiállíthatok is).

-Hodobay Andor: az előző felszólaló nyitott kapukat döngetett, hiszen 
nemsokára megjelenhet a biztosítási bélyegek és a díjjegyesek feldolgozása!

-Berényi Péter: az MRl-en a bélyeggyűjtésről felkészületlen előadók, 
kártékony előadása hangzott el. Gidófalvy Péter megmutatta, hogy szerény 
körülmények között is kialakítható érték. Már nem a pártállami időkben va
gyunk. Lemaradtunk a világtól. A művelt világban a bélyeggyűjtés nem csak 
az újdonságok vételéből áll, a bélyeg megbecsült műtárgyként van elismerve.
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A MABÉOSZ-t a szakosztályok tartják el. A székházat adják el és adják az 
összeget a szakosztályoknak, és a működő szakosztályok újraalakulnak!

13. Napirendi pont: A közgyűlés hivatalos részének berekesztése.
Az elnök berekesztésül megköszöni a munkát a tagságnak.

14. Napirendi pont: Szabadfoglalkozás, továbbiakban a csereberélésé a 
terep.

Jegyzőkönyvvezető: 
Székely László

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
Hodobay Andor Szűcs Károly

KÖSZÖNET

2008-ban 5000 Ft támogatást kaptunk Ihász Zoltán váraljai szak
osztályi gyüjtőtársunktól.

A 2009-évi Közgyűlésen Hatala Sándortól kapott Szakosztá
lyunk 2000 Ft támogatást.

Ezenkívül még 3 szakosztályi tagunk adott kisebb-nagyobb össze
geket a Szakosztály támogatásra.

Ezeket az önkéntes támogatásokat a Szakosztály nevében is szeret
ném megköszönni.

Dr. Rill Attila 
Szakoszt. elnök

KÖZÖS CSERENAP!

A DÍJJEGYES - OKMÁNYBÉLYEGES - 
RAGJEGYES - PERFINES 

Szakosztályok közös csemapja a 
MABÉOSZ Székházban

2009.május 23-án 
szombaton 09.00-tól.

Mindenkit várnak a szervezők
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A kubai okmánybélyegekről 
IILrész

Cikkem legutóbbi részében (II .rész) befejeztem a tizenkilencedik századi 
„okmánybélyegek” (Sellos = bélyegek) ismertetését. Ebben a részben szeret
ném a tizenkilencedik századi „speciális célú” okmánybélyegeket ismertetni. 
Ezek a bélyegek még mindig vágottak voltak, a kubai bélyegek között foga- 
zottak elsőként a váltóbélyegek (Giro), amelyek 1868-ban jelentek meg.

Az itt ismertetett bélyegeknek nagyobbik része gyűjteményemben meg
található, vagy legalábbis kevés kivételtől eltekintve az egyes sorozatokból 
van legalább egy, vagy néhány példány. Ezek többsége itt a cikk ábráiként lát
hatók a belső színes betétoldalon 80%-os méretben. A többi felsorolt bélyeget 
egy havannai bélyegkiállításon (1975-ben) jegyeztem fel. Néhány bizonytalan 
érték után kérdőjelet (?) tettem.

4. Recibos y cuentas - Nyugták és számlák
Ezek számlabélyegek, iraton sajnos nem láttam ilyeneket.

4.1. 1871- 1881
A függőleges téglalap alakú rajzolat közepén a bélyegrajz tojásdad, köze

pén a korábbról jól ismert címer, tetején koronával, két oldalán örökzöld nö
vény (talán babér). A szöveg félkörívben: RECIBOS Y CUENTAS és az év - 
szám. Alul az érték. A bélyeg színe változó, minden esetben fakó, halvány.

A  következőket ismerem:
-1871 1.PESETA25C. - halvány fakó lila (la-ábra)
-1872 1.PESETA25C. - világosbarna
-1873 I.PESETA25C. - barnás
-1874 1.PESETA25C. - halvány fakó lila (lb-ábra)
-1875 1.PESETA25C. - halvány vagy kevésbé halvány kék 

(barnás is van közöttük) (Ic-ábra)
-1876 1.PESETA25C. - halvány fakó zöld vagy kék(ld-ábra)
-1877 1.PESETA25 C. - kék
-1878 1.PESETA25 C. - kékes
-1879 1.PESETA25C. - zöld
-1880 1.PESETA25C, - halvány piros vagy íilás
-1881 

4.2. 1882
25 C. - kékes vagy Íilás

Változik a címer rajza, a bélyeg évszám nélküli. A szöveg felül: 
RECIBOS Y CUENTAS CUBA, alul az énék.(l/la-ábra)

25 C. DE PESO -többé vagy kevésbé halvány piros
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4.3.1883-1884
Fellünyomásos értékek az 1882-es bélyegen, kétféle felülnyomással. 

(2at2b ábra) A felülnyomásról az évszám leolvasható. A bélyegkép, a szöveg 
és az érték azonosa4.2. bélyeg rajzával és az értékével (25 C. DEPESO). 

-1883 a felülnyomáson az érték: 25C.P. - élénk barna 
-1884 25C.P. - piros

5. Doeumentős de policia - Rendőrségi illeték
Ezek a bélyegek is hosszabb ideig: 1867-1883 között voltak forgalom

ban. A bélyegkép hasonlít az előzőekhez, de a címert nem veszi körül tojásdad 
alakú foglalat.
5.1. A címer felett szöveg: DGCUM.s DE POLICIA

-1867 évszám nélkül.
50. CENT.
1. P. 50 CENT 
DOCEPESOS 

-1870 az évszám 1870 
25. CENT
19 PESETAS

-1871 azévszám 1871 
62C.DE PESETA 
2 PESETAS 50 C.

1872 azévszám 1872 
31 CENT.
62 C.DE PESETAS
1 PESETA 25 C,
2 PESETAS 50 C,
5 PESETAS
10 PESETAS
20 PESETAS

-1873 azévszám 1873 
3 IC. DE PESETA 
50C.DEPESETA 
62 C. DE PESETA 
2 PESETAS 50 C,
5 PESETAS 
10 PESETAS 
PESETAS 50C.

1874 azévszám 1874 
3 IC. DE PESETA 
62 C. DE PESETA
2 PESETAS 50 C.

- lila (3a-ábra)
- narancs
- világos kármin

kék
barna/sárga

fekete
kék

lila
kék
zöld
piros (3b-ábra)
fekete
kék
fekete

barna
fekete
barna
zöld (3 c-ábra)
piros
barna
barna/sárga

barna (3d-ábra)
zöld
halvány kék (3e-ábra)

é
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- 1875 az évszám 1875 
31C.DE PESETA 
62C.DE PESETA
1. PESETA 25 C,
2 PESETAS50C.
10 PESETAS 
40 PESETAS 
42 PESETAS 50C. 

-1876 azévszám 1876 
31C.DE PESETA 
50C. DEPESETA 
62C.DE PESETA
1 PESETA 25 C.
2 PESETAS 50 C.
4 PESETAS
10 PESETAS 
40 PESETAS 
42 PESETAS 50 C.

- kék (3f-ábra)
- halványkék (3g-ábra)
- zöld (3h-ábra)
- zö\ócs(3i-l.ábrajés halványlila (3i-2.ábra)
- barna
- okker
- kék (3j-ábra)

- sötétzöld
- lila

(3k-ábra)

- okker (3L-ábra)
- sötétkék (3m-ábra)
- sötétzöld
- barna
- barna
- kék/kék
- fekete/kék

(3n-ábra)

5*2- A “CUBA POLICIA” szöveg a bélyegkép felett van.
- 1877 azévszám 1877 

31 C. DE PESETA 
50 C. DE PESETA 
62C.DE PESETA
1 PESETA 2 5 C.
2 PESETAS 50 C.
5. PESETAS
10. PESETAS
15. PESETAS 
30. PESETAS 

-1878 azévszám 1878
3 IC. DE PESETA 
50C.DE PESETAS 
62C.DE PESETAS
1. PESETA25C.
2. PESETAS 50 C.
5. PESETAS
7. PESETAS 50C.
10. PESETAS 
20. PESETAS

- fekete
- barna
- lila (kék) (4a~ábra)
- zöld (4b-ábra)
- sötétkék (4c-ábra)
- lila (barna) (4d-ábra)
- halványlila (4e-ábra)
- barna/zöld
- zöld/zöld

- sötétzöld (4f-ábra)
- fekete
- zöld
- sötétkék (4g-ábra)
- zöld (4h-ábra)
- barna
- lila, világosbarna
- sötétkék (4i-ábra)
- zöld/sötétzöld (4j-ábra)
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5.3 A címer az előzőeknél nagyobb, a címer körül nincsenek indák, a szö
veg: CUB A = POLICIA, az évszám felül a szöveg alatt (nem a címer közepén)

-1879 az évszám 1879
31 CENT1MOS 
62 CENTIMOS
1 .PESETA 25 C.
2 PESETAS 50 C.
3 PESETAS
7 PESETAS 50 C.
12 PESETAS 50 C. - 
15 PESETAS 
20 PESETAS 

-1880 azévszám 1880 
31 CENTIMOS 
50 CENTIMOS 
62 CENTIMOS 
1. PESETA25 C.
2 PESETAS 50C.
5 PESETAS 
7 PESETAS50 C.
20 PESETAS 
40 PESETAS 
42 PESETAS 50 C.

- fekete
- okker (5a~ábra)
- zöld
- különféle barna színekben (5bl,5b2-ábra)
- lila
- barna
- kék/kék
- zöld/zöld
- barna/kék

piros
zöld
zöld, kék
barna
kék
barna
szürke
kék/kék
lila/kék
bam a/kék

(5c-ábra)

-1881 azévszám 1881
122/5 C.DEPESO 
25 C.DEPESO 
50 C.DEPESO 
75 C.DEPESO 
l.PESO
6 PESOS 50 C.
8 PESOS 
8 PESOS 50 C.

- lilás (Se^ábra)
- piros ' (5f-ábra)
- barna (5g-ábra)
- szürke (Sh-ábra)
- zöld
- zöld
- fekete/zöld (5i-ábra)
- sötétbarna/zöld

5.4 -1882 évszám nincs 
6 14 C.DEPESO 

1214 C.DEPESO 
25 C.DEPESO 
UN PESO 
2 PESOS 
4 PESOS 
6 PESOS 
8 PESOS 50 C. 
10 PESOS

- barna (üa-ábra)
- barna
- piros (szürkés)
- barna (6b-ábra)
- fekete
- zöld
- zöld/kék
- kék/kék
- fekete/kék

ó



5.5, -1883 évszám nélküli. Az 1882-es bélyegek felülnyomása kétféle 
típusú felülnyomással. (7al,7a2-ábra)

50CTS,/ 50 C.DEPESO - barna

-1883 (?) évszám nélkül. Más típusú rajz, a címer ellipszis alakú keret
ben, a szöveg a rajz felett, haj lőtt vonalak között: CUB A “ POL1CIA 

25 C. DE PESO - kék (7b-ábra)

Mészáros Zoltán

Dr. Németh Kálmán:
Számjegy típusok - ívrekonstrukciók [Szeged]

A szegedi városi illetékbélyegek jelentős csoportja az 1946 aug. 1. utáni, 
forintértékű kiadások. A város főpénztárának a kezelésében még jelentős 
mennyiségű bélyegkészlet maradt a korábbi inflációs időkből, ezért takaré
kossági okokból ezek felhasználásával, nyomdai felülnyomásokkal állították 
elő az új, forintértékű illetékbélyegeket.

Nem könnyű eligazodni a felülnyomások nagyszámú változata között 
még annak a gyűjtőnek sem, aki ezen időszakból jelentős bélyeg anyaggal ren- 
dekezik, de sokkal nehezebb dolga van annak, aki kevesebb forint felülnyo- 
másos bélyegét szeretné helyesen rendszerezni.

Legtöbb segítséget kap a gyűjtő Dr. Havass Zoltán tanulmányából [1], 
nagyon jól használható még Kaptaiék katalógusa [2] is, a húsz évvel későbbi 
Kézikönyvünkből [3] már rengeteg információ kimaradt, azt a kevés, de lénye
ges adatot, ami még segített eligazodni azt legújabb katalógusunk [4] minden 
hivatkozás, vagy magyarázat nélkül egyszerűen elhagyta. Az 1946-1948 
közötti 23 féle felülnyomatot egyetlen monolitikus tömbként találjuk a 
231 .oldalon lévő táblázatban, igaz számszakilag helyesen, növekvő sorrend
ben, az 50 fillértől a20 Ft-ig.

Innen tudtam meg, ami eddig fel sem merült bennem, hogy ez a 23 tétel 
egy sor. A táblázat alján ugyanis ez olvashatóikor (7 db)” !? Ekkor bevallom 
őszintén feladtam. A hiba biztosan bennem van, hogy nem értem. Azt viszont 
állítom, hogy az ennyire információ szegény összevonásnak, tömörítésnek 
nincs semmi értelme, mert sem egy kezdő, sem egy haladó, már jelentős 
bélyeganyaggal rendelkező gyűjtő nem tudja használni semmire.

Jelen írásomban először egy általános áttekintést adok ezekről az átérté
kelésekről, majd bemutatom három különböző, 1948 évi 3 Ft-os felülnyomás 
ívrekonstrukcióját. A bélyegek azonosításához mindenütt a Kézikönyv [3] 
sorszámait használom.
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Az 1946-48. évi átértékelések

Nagyszámú bélyeg átvizsgálása után egy nagyon fontos általános érvé
nyű szabályt tudunk kimondani. Ez a szabályszerűség az, hogy az 1946 és 
1947 évi felülnyomások közös jellemzője, hogy a nyomda által használt szám
jegy azonos típusú a béíyegív egészén. Az átértékelések első sorozata a2 50 f, 
1, 2, 3, 5 és 10 Ft értékekből állott (megjelenés: 1946. aug. 8.), További kia
dások voltak októberben 3 és 10 Ft, majd decemberben a 20 Ft-os értékek. 
1947-ben a korábbiakhoz hasonló kivitelben ismét adtak ki 50fs 1,2 és 3 Ft-os 
bélyegeket. Az egyes értékeket többféle alapbélyegre is nyomták. Ezek a felül
nyomások a következők:

1/ '50 fillér'fny. lQ0ezer/800P zöld (63 sz.) (47/42 sz.)
21 '50fillér'fny. 100ezerMil/100e/800P zöld (62sz.) (59/47/42sz.)

Ez a két felülnyomás egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető 
a későbbi, 1948 évi “50 fillér” felülnyomástól. Az itt használt számjegyek, az 
“5” és a “0” egyformán 14,5 x 8,5 mm méretű. Most, és a későbbiekben a 
méreteknél az első érték a számjegy magasságát, a második a szélességét 
jelenti.

Még egy megjegyzést kell itt tenni. Katalógusaink egymástól átvéve 
meglehetős következetességgel, de teljesen hibásan a 2/ tételnél szereplő alap
bélyeget 100ezerMil/800 P formában adják meg, ami azért rossz, mert a 
“ 1 OÖeM” felülnyomást NEM a 800 P-s (42 sz.) bélyegre nyomták, hanem csak 
a “Mit-” érték-kiegészítőt nyomták azonos színben, de külön menetben a 
100ezer/800 P-s (47/42 sz.) alapbélyegre. Ez tehát egy második átértékelés 
volt.
Hivatkozom a jellegére nézve teljesen hasonló 10ezerMil/l 0.000/5 P (56 sz.) 
átértékelésre, amit helyesen írnak a katalógusok, hiszen itt is a 10.000/5 P-s 
(44 sz.) az alapbélyeg, amelyre második átértékelésként nyomták azonos 
színben a “Mii” érték-kiegészítést.
Nézzük a további átértékeléseket:

3/ “ 1 forint” fny. 200ezer/400P zöld (65 sz.)
4/ forint” fny, 200ezerMÍl/200e/400P zöld (66 sz.)
5 / “2 forint” fny. 1000P piros (68sz.)
6 / “2 forint” fny. 1 G0ezer/800 P fék. (69sz.)

Aszámjegyek mérete: ” 1” - 14,5x2,5 mm;
“2” - 14,5x8,5 mm; 

az ív minden bélyegén ugyanaz. Ez az 1 Ft-os felülnyomás is jól azonosítható 
és megkülönböztethető a későbbi, szintén 1 Ft-os felülnyomásoktól, mert az

(48/41 sz.) 
(60/48/41 sz.) 
(43 sz.)
(47/42 sz.)
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“ P’-esnek jól látható széles 'talpa' van (Lábra. Az ábrák a külső borítón 
láthatók színesben-szerk.\ a későbbi egyeseknél viszont NINCS talp és mind 
más méretű! Az is jellemző a 3-6/ sz. alatti átértékelésekre, hogy a számjegy 
alatti “forint” szöveg /hossza 16 mm/ azonos stílusban készült, az wf \  “r” és 
“n” betűk szárainak talpa van, az “r” és “n” betűk válla pedig szögletes.

7/ “2 forint” fny. 200ezer/400P fekete. (70 sz.) (48/41 sz.)

Ebbe a csoportba tartozik még ez a 2 Ft-os fny. is, mert az 5-6/ tételekkel 
azonos stílusú és méretű “2” számjegy van a bélyeg ív minden bélyegén. A 
“forint” szöveg rövidebb /14 mm/, más típusú betűkkel szedték, ezeknek nincs 
talpa, az “r” és “n” betűk válla pedig ferdén csapott Jó l fel ismerhető (2. ábra).

8/ “3 forint” fny. 10.000/5 P zöld (73/asz.)
9/ u.az 10.000/5 P zöld (73/bsz.)
1 0 /“3 forint” fny, 10ezermil/l0.000/5 P zöld (74 sz.) 
11/ “3 forint” fny. 200ezer/400 P zöld (75 sz.)

(44/28 sz.) 
(44/28 sz.) 

(56/44/28 sz.) 
(48/41 sz.)

Itt a 8-9/ sz. alatti tételeket kell megmagyarázni. Katalógusaink a 73 ssz. 
alatt összevontan hoznak két különböző időpontban kiadott, teljesen azonos
nak látszó 3 Ft-os felülnyomást Az [1] tanulmányból 1953 óta tudjuk, hogy a 
legelső forintértékű felülnyomások között adták ki 1946 aug. 8-án az első vál
tozatot (én jelöltem ezt 73/a sorszámmal), majd okt. 10-én a másikat (ezt jelöl
tem 73/b-vel). Dr. Havass azt írta, hogy az októberi kiadást „az előbbinél ma
gasabban elhelyezett számjeggyel nyomták ” A szerző megfogalmazása nem a 
legszerencsésebb, ezért most pontosítom, hogy a kedves olvasó saját gyűjte
ménye darabjai között könnyen megtalálhassa a kétféle felülnyomást, A “3” 
számjegyet és alatta a “forint” szöveget zöld színnel, egy menetben nyomták a 
bélyegekre.

A két változatot a szám és a szöveg közti távolság alapján lehet megkü
lönböztetni. Ez a 73/a-nál (3.ábra) 6 mm, a 73/b-nél (4.ábra) 10 mm, itt tehát 
relatíve a szám valóban magasabbra került, mint korábban. Ha az alapbé
lyegnek (44 sz j ezt a két, különböző időpontban keletkezett változatát meg
különböztetjük, akkor az áttekintés végén látni fogjuk, hogy nem 23 féle, ha
nem 24 féle felülnyomás változatunk van.

Megjegyzem még, hogy a 10/ tétel alapbélyegénél a “mii,” érték
kiegészítés nyomásakor egyidejűleg a SZEGED SZ.KIR. VÁROS szövegben 
a “SZ.KIR.” részt fekete sávval lefedték. Mind a négy átértékelésnél a használt 
számjegy az eddigiekkel egyező stílusú, és méretű (14,5 x 8,5 mm) az ív 
minden bélyegén. A “forint” szöveg hossza 24,5 mm (a betűk az előzőknél 
nagyobbak).
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12/ “ forint” fny. 5 miilió/lOP zöld (79 sz.)
13/ “forint” fny. 10millió/3 P zöld (81 sz.)
14/ “ 10 forint” fny. 100ezer/800P zöld (80 sz.) 
15/ “ 10forint” fny. 100eMil/100e/800 P zöld (82sz.) 
16/ “20 forint” fny. 5 millió/l0P zöld (83sz.)

(49/38 sz.) 
(50/37 sz.) 
(47/42 sz.) 

(59/47/42 sz.) 
(49/38 sz.)

A 12-13/ tételeknél a felülnyomás csak részleges, mert új számjegyet 
nem használtak, csak a”forinf ’ szöveget nyomták a bélyegre, így a korábbi 
(pengős) felülnyomás számértékei mutatják az új Ft értéket. A 14-15/ alatti 10 
Ft-os értékeknél megállapíthatjuk, hogy az “ l ”-es azonos a 3-4/ tételnél 
használt talpas “ 1 ”-essel, a “0” pedig egyezik az 1 -2/ tételek nullájával.
A 20 Ft-os felülnyomás számjegyei is az eddigiekkel azonos, 14,5 x 8,5 mm 
méretűek.

Áttekintettük eddig a felülnyomások egyszerű eseteit, amelyek a gyűjtő 
számára könnyen azonosíthatók, a neheze ezután következik az 1948 évi kia
dásokkal. Ezek közös jellemzője, hogy a bélyegíven többféle stílusú, méretű 
számjegyeket használtak. Konkrét méreteket csak [2]-ben és Fodor István 
gyűjtőtárs cikkében [5] találunk, pedig enélkül gyűjteményünk darabjait nem 
tudj uk helyre tenn i.

17/ “50 fillér” fny. 100eMil/100e/800 P zöld, 5 féle! (64 sz.) (59/47/42 sz.) 
A gyűjteményemben meglévő bélyegek alapján a számjegyek méretei
növekvő sorrendben: a) 12x5,5 mm

b) 14x7 mm
c) 14x8,5 mm
d) 14x7 mm az “5” 

de!a '”Ö” 15x7,5 mm
e) 16x8,5 mm

Fontos megjegyezni, hogy [2]-ben és [5]-ben egyaránt ennek a felülnyo
másnak a méreteit úgy adták meg, hogy a kétjegyű “50”-es szám szélességét 
mérték, nem pedig az “5” és “0” számjegyeket külön-külön. Ez szerintem 
rossz módszer, amit alátámaszt az, hogy egyik sem vette észre a d) változatot, 
ahol a “0” egy mm-rel magasabb az “5”-nél (5.ábra). Látjuk tehát, hogy ez az 5 
féle felülnyomás 6 különböző méretű számjegyet használt. A 7. változat az 1- 
2/ tételeknél megadott 14,5 x 8,5 mm méret. Sajnálatos, hogy ezek közül [4]- 
ben egynek a képét sem láthatjuk.

18/ “ 1 Forint” fny. 200eMü/200e/400P zöld, 4 féle (67 sz.) (60/48/41 sz.)
A z“ l”-esekméretei: a) 12,5x5,5 mm b) 13 x3,5 mm

c) 14 x 3 mm d) 15,5x4,5 mm
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19/ “2 Forint” fny. 20ÜeMíl/200e/400P fek.,5féle (71 sz.) (60/48/41 sz.)
A szám alatti “Forint” szöveg mindkét esetben nagybetűvel kezdődik és 

12 mm hosszú.

20/ “2’ fny. 20 Ft/5 millió/10 P fék., 5 féle (72 sz.) (83/49/38 sz.)

A 19-20/ tételek alatti 2 Ft-os átértékelések azok a felülnyomások, ame
lyeket még ma sem tudunk teljes biztonsággal leírni. Mi okozza ezeknél a bi
zonytalanságot? Egyrészt az, hogy a 19/ tételre Kaptaiék [2]-ben csak 4 féle 
“2”-est mondanak, ezzel szemben [l]-ben Dr. Kádass határozottan 5 féle 
számjegyről tud. A 20/ tételnél mindkét forrás 5 féle számjegyet mond. Azt 
hiszem jogos, ha ebben a kérdésben Dr. Kádass adatát fogadjuk el, akinek hite
lességét a szegedi állami levéltárban, e témában végzett kutatásai indokolják.

Ezek előrebocsátása után vegyük leltárba a két felülnyomáson előforduló 
“2”-esek típusait:

a) 12 x l l  mm; e) 14 x 7 mm
b) 12,5 x 8 mm; f) 14 x 9 mm
c) 13 x 10,5 mm; e) 16 x 8,5 mm
d) 13 x 16 mm

Mint látjuk a fekete “2”-eseknek 7 féle változata ismert. Gyűjtemé
nyemben mindegyik megvan, tehát ezek léteznek. Jelenleg csak annyit tudok 
biztosan állítani, hogy a 19/tételnél az a, b ^ e ^ g  típusok, a 20/-nál viszont a 
b, c, d, e, f típusok léteznek. Nem tudom viszont meghatározni a bélyegív 
minden egyes helyére, hogy ott melyik “2”-es van. Néhány hely természetesen 
ismert, pl. a 19/tételnél az ív 18 (~6x3) helyéből az 1. és 3.. f, a 18.: c típusú, de 
a teljes ív rekonstrukciót eddig még nem tudtam összeállítani.

Ugyancsak rendkívül érdekesek a még hátralévő 3 Ft-os átértékelések.

21/ “3 forint” fny, 100e/800 P fék., 2 féle (76 sz.) (47/42 sz.)
22/ “3 Forint” fny. 100e/800Pfek.,4féle (76 sz.) (47/42 sz.)
23/ “3” fny, 10Ft/l00e/800P fék.,4 féle (77sz.) (80/47/42sz.)
24/ “3”fny. 10 Ft/lOOeMil/1 Q0e/800 Pfék., 4 féle (78 sz.) (82/59/47/42 sz.)

Nézzük először a 21-22/ tételeket. A kis “f 5 nagy “F” eltérésnél jóval 
szembetűnőbb, hogy a 21/ tételt “vékony”, a 22/-t pedig “vastag” 
hármasokkal készítette el a nyomda. A 21/ tételnél használt vékony számje
gyek egyértelműen kétfélék, egyforma stílusuk és csaknem teljesen azonos 
méretük mellett az a különbségük, hogy az egyik változat kissé “kövérebb” 
(sajnos nem tudok rá jobb jelzőt kitalálni), mint a másik, ez a változat kb. Vá-ed 
mm-rel magasabb is. Mindenesetre, vizuálisan jól megkülönböztethetők.
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A21 / tételnél használt “3 ”-k mérete;
a) 14,5x8,5mm, és b) 14,75x8,5mm.

Mivel sikerült ennek a felülnyomásnak több, megfelelő helyzetű tömb
jét, összefüggését is gyűjteményemben elhelyezni, ezekből tudtam teljes ívre
konstrukciót készíteni. így a 6x3-as ív mind a 18 helyére teljes biztonsággal 
meg tudom adni az ott lévő “3”-as típusát. Ezek, felülről lefelé haladva, soron-

következők:
l.so r 1: a 2; b 3: b
2. sor 4: b 5: b 6: a
3. sor 7: b 8: a 9; b
4, sor 10: a 11: a 12: b
5. sor 13: a 14: b 15: a
6. sor 16: b 17: a 18: b

A ó.ábrán az ív felső két sorát látjuk, a 7.ábrán pedig egy alsó, sarok 
négyes tömböt.

A22/tétel u.n. “vastag” hármasai a következő méretűek: 
a) 12,5x11 mm; b) 13,5x11 mm;
c) 14 x 7 mm; d) 16 x 9mm.

Ennél a felülnyomásnál is meg kellett várnom, míg a szükséges tömböket 
sikerült összegyűjtenem, ezek segítségével itt is összeállítottam a teljes ív 
rekonstrukcióját, amely a következő:

l.so r 1: d 2 d 3: d
2. sor 4: d _ 5 c 6: c
3. sor 7: c _ 8 c 9: c
4. sor 10: c 11 a 12: a
5. sor 13: a 14 a 15: b
6. sor 16: b 17 b 18: b

A S.ábrán az ív felső két sorát egy tömbben látjuk

A 23/ tételnél ismét elmaradt a fekete felülnyomásnál a “forint” szöveg 
nyomtatása, mert az már a korábbi, zöld színű “ 10 forint” felülnyomásából 
meg volt, ezért csak a “3” számjegyet nyomták a bélyegekre. Az érdekesség 
az, hogy ez a felülnyomás két hónappal később készült, mint az előző, mégis a 
nyomda ugyanazt a négy féle “3”-ast használta, mint a 22i tételnél. így a mére
teket nem ismétlem meg. Az egyes típusoknak az íven belüli helyzete viszont 
teljesen más lett.
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Ez a harmadik ív, melynek sikerült a rekonstrukciója, így a 18 bélyeg képét 
egyértelműen tudjuk azonosítani.

i l .so r 1: d 2: d 3: d
> 2. sor 4: c ! 5: c 6: d
3. sor 7: c 1 8: c 9: c
4. sor 10: c i 11: b 12: b

i 5. sor 13: b 14: b 15: a
6. sor 16: A ; 17: a 18: a

Az utolsó, 24/ tételünk felülnyomását a 10 Ft/100eMil/lOOe/SOO P (82 
sz.) alapbélyegen látjuk. Nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy ugyanazt a 
4 féle, vastag “3”-asokat használták, mint az előző, 23/ tételnél, de a teljes ív 
rekonstrukcióját még nem tudtam elkészíteni, sajnos nincs hozzá elegendő bé
lyeg anyagom.

Irodalom:
[1] - dr. Havass Zoltán: Szeged város bélyegei /Kézirat/ Szeged, 1953.
[2] - Kaptai Antaí-dr. Kiss István: A magyar városi illetékbélyegek

katalógusa Bp. 1973.
[3] - dr Floderer István: Magyar okmány bélyegek kézikönyve Bp. 1991.
[4] - Pénzügyi bélyegek Bp. 2007.
[5] - Fodor István: Az 1946-48 évi Szeged városi bélyegek átértékelt

változatai, Okmánybélyeg, 1999/3-4. szám.

Az illetékdíj lerovást gépbélyegzésekről

Gary S. Ryan, a közelmúltban elhunyt neves okmánybélyeggyüjtő az 
Okmánybélyeg 1998/2. számában, majd pontosan 10 évvel később, Voloncs 
Gábor ugyanezen periodika 2008/3. számában foglalkozott témafelvetési 
szándékkal az illetéklerovási gépbélyegekkel. Mindkét rövid cikk megálla
pítja, hogy ezekről a bélyegzésekről keveset tudunk, időszerű lenne alapos 
feldolgozásuk, katalogizálásuk.

Jelen cikkemben katalogizálásukra nem vállalkozom, de a velük kapcso
latos rendeteteket, valamint a birtokomban lévő példányokból levonható 
következtetéseket közzé teszem.

1936. március 16-i dátummal lépett hatályba a pénzügyminiszter 
664/1936. sz. rendelete a m. kir. illetékkiszabási hivatalnál befizetési pénztár 
felállításával kapcsolatban. A rendelet értelmében a nevezett hivatalnál (Buda
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pest, V. Szalayu. 10-14. szám alatt) „Bp. 1 "jelzésű befizetési pénztárt állítot
tak fel, ahol a következő illetékeket lehetett pénzzel kiegyenHteni(2,§.(l) 
bek):

1. az illetékkiszabási hivatalnál előírt vagy a hivatal illetékessége folytán 
ott előírandó bármilyen illetéket vagy díjat, továbbá az illetékegyenértéket;

2. az illetékkiszabási hivatalnál fizetendő társulati illetéket;
3. az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatos késedelmi kamatot, felemelt 

illetéket, pénzbírságot, rendbírságot és zálogolási illetéket;
4. minden olyan illetéket, amelyet a szabályok értelmében bélyeggel kell 

vagy lehet leróni;
5. minden olyan illetéket, amelyet a szabályok értelmében közvetlen 

fizetéssel kell vagy lehet leróni;
6. a vadászjegy- és fegyverigazolványi illetéket, valamint a vadászjegy 

kiállításával egyidejűleg Budapest székesfőváros javára szedett vadfogyasz- 
tási adóátalányt.

3. §, (1) A befizetési pénztár minden befizetést gépi rányomással nyugtáz 
(I. sz. minta). A gépi rányomást a 2. §. (1) 1-3. pontjai alá tartozó esetekben a 
számfejtőlapok erre a célra szolgáló részén, a 2. §. (1) 4-6. pontjai alá tartozó 
esetekben magán az iraton kell alkalmazni.

A gépi rányomás tartalmazza
- a befizetés helyét, idejét, az év, hó és a nap feltüntetésével;
- a befizetés gépi tétel szám át;
- a befizetett összeget számokkal.

Az illetékeknek ily módon való befizetése bélyeggel való lerovásnak 
számít. Az illetékhiány ugyanúgy esik felemelt mérvű illetékkiszabás, vagy 
leletfelvétel alá, mint a bélyeglerovás esetében.

Ha a gépi rányomás tévedés folytán nagyobb összeget tüntet fel, mint 
amennyit a fél valóban befizetett, a különbözetet visszatérítés címén a befi
zetést igazoló rányomás alatt ugyancsak gépi rányomással (II. sz. minta) a 
pénztáros rávezetni... Tartozik.

(A rendelet teljes szövegét rövidítve közlöm.)
1936. május 18-án lépett hatályba az 1.164/1936. P.M. rendelet a 2. szá

mú befizetési pénztár felállításával kapcsolatban. A pénztár a törvénykezési 
illetékek lerovásának megkönnyítése céljából a Bp-i Központi Járásbíróság 
épületében (V. Markóu. 25.) nyílt, és a következő illetékeket lehetett leróni:

- azokat a törvénykezési illetékeket, amelyeket a szabályok értelmében 
bélyeggel kell vagy lehet leróni;

- azokat a törvénykezési illetékeket, amelyeket a szabályok értelmében 
közvetlen fizetéssel kell vagy lehet leróni;

- az okirati illetékek közül azokat, amelyek a bírói eljárással kapcso
latban merülnek fel (pl. a bíróság előtti használat következtében illetékköte
lessé vált feltételesen illetékmentes kereskedelmi levelek, váltók, meghatal-
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mazások, stb.) illetékét.
A bélyegzőlenyomat ábrája a III. mintaszerinti.

JM.KIR.ILUETÉKKISZABÁSIH IVATAL.eP.l [ IMJÍIR, ILLETÉKKISZABÁSI HIVATALBRlI

S3tHís15f9 9 13 4 19876.54
■ p H

aftlSp 9 2 5 2 1*032.10
1

PÉNZBEN LERÓVA iPenqd f ] ILLETÉK ■ VISSZATÉRÍTVE Píntfő f ILLETEK
l.számú minta II.számú minta

[M. KtR. ILLETÉKKISZABÁSI HIVATAL. BP.2.I

m i1 5 Í9  9 8 7 2 13121.30

PÉNZBEN  LERÓVA (Pengő f :(IL LE T E K  |

IM.számú minta

A gyűjteményemben lévő példá
nyok alapján a Bp.l. és Bp. 2. pénz 
tárak lenyomatainakjellemzői:

Bp.l. számú befizetési pénztár (I. számú minta)
Az azonos időben előforduló különböző rajzolatú lenyomatokból okkal 

következtethető, hogy legalább két gép volt Jelöljük őket A-val és B-veL 
A gépbélyeg mérete 81x33 mm, a lenyomat színe piros.
A két gép lenyomataiban látható eltérések;

- az A-val jelölt gépen a felső mezőben az „ILLETÉKKISZABÁSI” 
szöveg hossza 40 mm, alul az „f.” mező hossza 5 mm;

- a B-vel jelölt gépen a felső mezőben az „ILLETÉKKISZABÁSI” 
szöveg hossza 3 5 mm, alul az „f,” mező hossza 74mm,

Az A és B gépek lenyomatainak változásai az idő függvényében:
(Technikai okokból az A és B gépek ábrái összevontan, a 16. oldalon 

találhatók - szert)

A II. számú minta szerinti lenyomat még ismeretlen, csak a rendeletben 
közölt ábra ismert.

Bp.2. számú befizetési pénztár (III. számú minta)
A gép bélyeg mérete 81 x33 mm, a lenyomat színe piros. A felső mezőben 

az „ILLETÉKKISZABÁSI” szöveg hossza 36,5 mm, alul az „f.” mező hossza 
7,5 mm. Jelenleg változatai nem ismertek, (ábra a 17.oldalon található)

1977-ben már változott szövegű gépbélyegzést használtak. Ennek mérete 
80x25 mm, színe piros, (ábraa 17.oldalon található)
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Bp.1. - A gép Bp.1. - B gép
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Bp.1. -A1. (1906-1943)
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Bp.1.-B1. (1937-1945)
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Bp.1. -A2. (1945.okt-1946,máj.)
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Bp.1. -B2. (1946.szept-1949.aug.)
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Bp.1. -B3. (1958)
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Bp.1. -A4, (1946.aug.-1949.máfc.)
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Bp.1. -B4. (1967) lila
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Bp.1. -A5. (1950.aug.-1952)

Az alább bemutatott kivágás 
egy érdekes (?) 

“vegyes bérmentesítés" 
Talán így is lehet gyűjteni?
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Bp.2. számú befizetési pénztár (HL számú minta)

M.KIR. 1LL ETÍKk'l SZABÁSTHIVATAL." BP. 2.
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PÉNZBEN LERÓVA Pengői f ILLETÉK

Bp.2, -1. (1936-1945.szept.)

M. ILLETEKKISZABASL HIVATAL. BP,2.!

njuhI i 2 0 3 0 g2$0Cw

PáteBEN "lEHŐVAIfÖRIHT; f l ILLETÉK
Bp.2, -2. (1948)

Gépbeállításí hiba:
Változott szövegű gépbélyegzés fordított számjegy az értékben.
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1 M.KIR.ILLETEKKI3Z ABASI HlVATAliKl

SJtíít1í|ü 3 6 1 6 1*009.£0 §
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A váltás időpontja, valamint az új ábrájú lenyomatok változatai, annak 
használati ideje számomra ismeretlenek. Ugyancsak nem tudok semmit a bé
lyegzőgépekről, azok típusáról, gyártójáról. Tud segíteni valaki ezen kérdések 
megválaszolásában?

Köszönet a szerkesztőnek az ábrák nyomdai előkészítéséért.

Hodobay Andor

M. KIK. ILLETÉKKISZABÁS* HIVATAL.

STámftjtíBgjp. V *ByQ n 4 -^ u h  Á zás t il l ? t« k ró l.
T f w i .

Lakhely _ . ............
.........Ö.t-™™ fs3- ÜL számlaszámú

■* tinosásira  befizetni kíván:
Államira;

ZüügpJátE i]letétre . , r . ________
Kamatra 

Tőkéié
Bírságra : M r -

'ÍZ.

ktaríg, jivin:
Kamatra " ....   _tdJ---------  -‘i
Tőkére . . . . . . .
fiírtágra . . .  ...............
M. térv. illetékére . . . .

.TűsÍZ \K

öiszesttt: -V -„ p -  f-c
Budapest, ipg..iyÍÉvt há^jT..n.

utinfyjtd tMirtw.

A tényleges befűetéc igaaoliaa:

1 M .KlPJlUTÉKKlSZAáASI ̂ VATAIBPJ

P f-t

: u :
2 9 7 3 ^*Ö3&Cfc

~  i s '

; t

» ---„ |PÉN2@ÉP> LEftÚVAf P á r to tr U t f T É k

17



Szakosztályi árverés tételei

Szegedi városi bélyegek
1. Ssz. 1, 2: 1, 2 K, ssz: 5* 7: 1, 2 K 160 pont
2. Ssz. 5: 1 K 4-es csík 80 p.
3. Ssz. 5,7, 8, 9: 1 ,2 ,4 , 10 K 190 p.
4. Ssz. 7, 9, 10, 11: 2, 10, 20,40 K 345 p.
5. Ssz. 5, 7, 9, 11: 1,2, 10,40K 290 p.
6* Ssz. 5,9, 10, 11: 1, 10, 20, 40 K 31Sp.
7. Ssz 14: 1000 Ki 50 f  4 féle: fog., b, j, aj vágott 160 p.
8. Ssz. 15: 5000/ 5 K 4 féle: fog., b, j, ab vágott 160 p.
9. Ssz. 19: 10 000 / 10 K 3-as csík, j vágott, + 1 db a vágott 300 p.
10. Ssz. 25, 27, 29, 30: 50 f, 2 P, 2P/lf, 2P/5 f  80 p.
11. Ssz. 35: 3Pb., 37:3 Pa., 38: 10 Pa., 40: 100 P 80 p.
12. Ssz. 38: 10 Pj,, 40: 100 P, 43: 1000 P,

46: 20.000 /2P f, j. vágott 80 p.
13. Ssz. 25, 38, 40, 43: 50 f, 10 P, 100/3P, 1000 P 80 p.
14. Ssz. 48, 52, 54, 60:200.000/400 P, 20 mi 1000 P,

500 milp./lOOO P, 200.000 MH-/1000 P, 160 p.
15. Ssz. 48: 200.000 / 400 P f,b. Vágott, 52: 20 m/1000 Pj.,

63: 50 f  j., 65: 1 forint/200.000/400 P fj. vágott 160 p.
16. Ssz. 63: b., 65, 69: 2 forint/100.000/800 P,

70: 2 fórÍnt/200.000/400 P 160 p.
17. Ssz. 63: f,b. vágott, 65, 73: 3 forint/10.000/5 P,

74: 3 forint/10.000 mil./5 P 140 p,
18. Ssz: 75: 3 forint/200.000/400 P a,b. Vágott,

76: 3 forint/100,000/800 P j. Vágott,
76: uaz, 77: 3/10 forint/100.000/800 P 130 p.

19. Ssz. 76: b; f,b; a j; b. vágott 160 p.
20. Ssz. 77: j ; j ;  b; a. vágott 200 p.
21. Ssz: 77: j, 79: forint/5 m / 10 P

80: 10 forint/ 100.000/ 800 P,
81: forínt/10 m/3 P 210 p.

22. Ssz. 14,38 4-es tömb 2 db 160 p.
23. Ssz. 40: a j; 43: j vágott 4-es tömbök 160 p.
24. Ssz.48: a j; 61: 1 billió/1000 P 4-es tömbök 320 p,
25. Ssz. 63, 65: b. vágott 4-es tömbök 320 p.
26. Ssz. 76: 4-es tömb 2 db j. vágottak 320 p.
27. Ssz. 76, 79: 4-es tömbök, b és a vágottak 480 p.
28. Ssz. 9: 10 K (2), 10: 20 K, 40: 100/3 P fpár 390 p.
29. Ssz. 5, 9: 1 K és 10 K 5-ös csíkok 200 p.
30. Ssz. 9, 14,38,40: párok 200 p.
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Szakosztályi árverés tételei

Szegedi városi bélyegek
1. Ssz. 1, 2: 1, 2 K, ssz: 5, 7 :1 ,2  K 160 pont
2. Ssz. 5: 1 K 4-es csík 80 p.
3. Ssz. 5,7, 8,9: 1,2,4, 10 K 190 p.
4. Ssz. 7,9, 10, 11: 2, 10, 20,40 K 345 p.
5. Ssz. 5 ,7 ,9 , 11: 1,2, 10,40 K 290 p,
6. Ssz. 5,9, 10, 11: 1, 10, 20,40 K 315 p.
7. Ssz 14: 1000 ¥J 50 f  4 féle: fog., b, j, aj vágott 160 p.
8. Ssz. 15: 5000/ 5 K 4 féle: fog., b ,j, ab vágott 160 p,
9. Ssz. 19: 10 000 / 10 K 3-as csík, j vágott, + 1 db a vágott 300 p.
10. Ssz. 25, 27, 29, 30: 50 f, 2 P, 2P/lf, 2P/5 f 80 p.
11. Ssz. 35: 3Pb., 37: 3 P a., 38: 10 P a., 40: 100 P 80 p.
12. Ssz. 38: 10 P j., 40: 100 P, 43: 1000 P,

46: 20,000 /2P f, j. vágott 80 p.
13. Ssz. 25, 38, 40, 43: 50 f, 10 P, 100/3P, 1000 P 80 p.
14. Ssz. 48, 52, 54, 60:200.000/400 P, 20 m /1000 P,

500 milp./lOOO P, 200.000 MÍ1-/1000 P, 160 p.
15. Ssz. 48: 200.000/400 P f,b. Vágott, 52: 20 m/1000 P j„

63: 50 f j., 65: 1 forint/200.000/400 P fj. vágott 160 p.
16. Ssz. 63: b., 65, 69: 2 forint/100.000/800 P,

70: 2 forint/200.000/400 P 160 p.
17. Ssz. 63: f,b. vágott, 65, 73: 3 forint/10.000/5 P,

74: 3 forint/10.000 mil./5 P 140 p.
18. Ssz: 75: 3 forint/200.000/400 P a,b. Vágott,

76: 3 forint/100.000/800 P j. Vágott,
76: uaz, 77: 3/10 forint/100.000/800 P 130 p.

19. Ssz. 76: b; f,b; a j; b. vágott 160 p,
20. Ssz. 77: j ;j ;  b; a. vágott 200 p.
21. Ssz: 77: j, 79: forint/ 5 m /10 P

80: 10 fo rin t/100.000/800 P,
81: forint/10 m/3 P 210 p.

22. Ssz. 14,38 4-es tömb 2 db 160 p.
23. Ssz. 40: a j; 43: j vágott 4-es tömbök 160 p.
24. Ssz.48: aj; 61: 1 billió/1000 P 4-es tömbök 320 p.
25. Ssz. 63, 65: b. vágott 4-es tömbök 320 p.
26. Ssz. 76: 4-es tömb 2 db j. vágottak 320 p.
27. Ssz. 76, 79: 4-es tömbök, b és a vágottak 480 p.
28. Ssz. 9: 10 K (2), 10: 20 K, 40: 100/3 P fpár 390 p.
29. Ssz. 5, 9: 1 K és 10 K 5-ös csíkok 200 p.
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III. IBK TALÁLKOZÓ, II rangú bélyegkiállítás és filatéliai 
bemutató, DABAS, 2009. április 30-május 3.

Az IBK az Internetes Bélyeggyűjtő Kör rövidítése. Én a kiállítás és be
mutató anyagai közül a szakosztályunkat érdeklő anyagokról kívánok röviden 
beszámolni. 4 ilyen anyagot láthattunk* amelyek több kategóriába voltak be
sorolva.

A versenyanyagok között aẑ  egykeretes kategóriában szerepelt Filep 
László „USA Texas Szövetségi Állam részvény-átruházási adóbélyegei 
(1947-1953 között)” -című anyaga. Az USA illetékbélyegeinek világában ez a 
terület kicsiny szelet csupán akár a tematika* akár a bemutatott időszak tekin
tetében. Ezen adóbélyegek nyomdatechnikai kivitele nem éppen a legsike
rültebb, és méretben is a kisebbek közé tartoznak. Ugyanakkor részvényeken 
bemutatva kiemelt figyelmet érdemelt már a papírrégiség-kategória miatt is. 
Az USA nagy gyűjtési területet jelent részben a postabélyegek területén, 
részben a díjjegyesek területén és persze az illetékbélyegek területén is. Sajnos 
nem nagyon ismerek olyan hazai gyűjtőt, aki kiemelten foglalkozna ezek bár
melyikének részletes gyűjtésével. Az USA illetékbélyegei között is előfor
dulnak olyanok, amelyek árveréseken 4-5-6-8000 US $-os leütés mellett cse
rélnek gazdát.

A versenyen kívüli kiállítási anyagok között két gyűjteményt láthattunk. 
Az egyik: Szűcs Károly „Út a magyar okmánybélyegekig (1686-1879)”-cí- 
mű anyaga volt 7 keretben kiállítva. Ezt az anyagot én már korábban kétszer is 
láttam, de ez nem indok arra, hogy Dabas után ne nézném meg még vagy öt
ször is, ha tehetném. Én a magam részéről 3 nagyobb egységre bontottam a 
bemutatott anyagot. Az első rész a szignetták világa. Itt láthattuk eredetiben a 
legelső osztrák szignettát is. De azután olyan kavalkádja lett bemutatva a 
szignettáknak, ami egyrészt így egyben ritkán látható, másrészt a szignettákat 
kedvelők számára abbahagyhatatlanul nézhető. Külön ki kell emelni a magyar 
szignettákat is. Az anyag második része tulajdonképpen bélyegképenként 4 
kiadást hasonlít össze: az első két osztrák fogazott sorozat éretékeit és a velük 
párhuzamosan kiadott Lombard-Velence-i első két fogazott kiadás bélyegeit. 
Engem elsősorban a nagyobb lírás névértékű bélyegek és a rózsaszín alnyo- 
matú kiadás nagyobb címletei nyűgöztek le. Ilyenek nagyobb árveréseken is 
csak rendkívül ritkán kerülnek kínálatra. A lírás bélyegekből utoljára Zentai 
János anyagában gyönyörködhettem, amikor egyik korábbi közgyűlésünk 
alkalmából kiállította azokat a MABÉOSZ Könyvtárban. Na meg a WIPA 
2008 örvendeztetett meg engem is kiváló lírás anyaggal. Karcsi bemutatott 
anyagának harmadik részében fantasztikus határőrvidéki anyagot csodál
hattunk meg. Azt kell mondanom, hogy ha valakit ez az anyag nem hatott meg 
és ettől nem lett illetékbélyeggyűjtő, az reménytelen esetet képez a filatelisták
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táborán belül. Persze az is igaz, hogy több darabot „kis cinóbervörösnek” vagy 
„kis Maurutius”-nak kell tekinteni, mert megszerzésükhöz nem elég a megfe
lelő összeg felett rendelkezni, ahhoz szerencse j ó i  informáltság vagy kiváló 
kapcsolatok szükségesek.

A versenyen kívüli anyagok kategóriájában a másik gyűjteményt 
Kernács György állította ki „Budapest illetékbélyegei” témakörből. A szű
kösség miatt a szervezők sajnos csak 7 keretet tudtak számára biztosítani, bár 
Gyuri sokkal nagyobb anyagot hozott magával arra az esetre gondolva, ha va
lami előre nem látható ok miatt üresedés maradt volna, így ki tudta volna mivel 
tölteni a kereteket, így válogatnia kellett, hogy mit mutasson be a látogatóknak 
a rendelkezésére álló 7 kereten belül. Aki jelen volt Kernács Gyuri MAFITT 
székfoglalóján, vagy korábban látta már az anyagot, az tudta, hogy mit láthat. 
Nehéz lenne bárkinek ennek pandantját összegyűjtenie.

A filatéliai bemutatók postatörténeti kategóriájában Hodobay Andor 
„Miért annyi? Okmányok tarifa magyarázataié ímű egy kereteres anyagát 
csodálhattuk meg. A sokbélyeges dokumentumok megcsodálása mellett rész
letesen tanulmányozhattuk azt, hogy tényleg: „Miért éppen annyi”-t kellett fi
zetni, legalábbis hivatkozva az előírásokra, hiszen hogy mikor miért mennyi 
illetéket kell fizetni bármikor is, az állami és/vagy hatósági akarat és önkény 
kérdése.

Szerencsés helyzetnek kell minősítenem azt, hogy az IBK dabasi kiállí
tásán bemutató anyagok is be lettek tervezve, és a gyüjtők-tagok éltek is a lehe
tőséggel. Hiszen nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy egy kiállítás-bemutató 
nézője, látogatója egészen más szempontok szerint értékel, csodál, néz, mint a 
verseny kiállítások zsürorai. Ezzel nem azt állítom, hogy a zsürori munka nem 
nagy és felelősségteljes, csupán azt, hogy ha csak verseny kiállítások lennének 
Magyarországon is, akkor sokkal szegényebb lenne a filatéliai élet, sokkal 
kevesebb érdekességet láthatna nemcsak a filatelista, hanem az oda véletlenül 
betévedő látogató is. Dr.Rill Attila

HELYESBÍTÉS
Uságunk 2009/1-es számának 20-21.oldalán lévő cikkben sajnálatos 

névelírás történt, he ly esen Müller Gyű la, - idézet a szóbanforgó könyv bői:
Az 1930-ban megjelent 5A magyar illetékjog’ c. kitűnő szakkönyvhöz 

Benedek Sándor felsőházi tag, a m. kir. közig, bíróság másodelnöke írt remek 
előszót. Ebben olvashatjuk a következőket:

„Könyvtáramban van egy könyv, címe: 5A bélyegtörvény magyarázata’, 
Müller Gyula adta ki és 1850. évi december 18-án, tehát a törvény életbelépte 
után 48 nappal már abban jelölte meg a könyv célját, hogy az illetéktörvények 
homályossága mellett némi világosságot nyújtson az alkalmazásban és eliga
zodásban.”
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Pénzügyi Értékcikkek Webmuzeuma
1. rész: A Webmúzeum bemutatása

Amikor legelőször mentem el a Bélyegmúzeumba, már előre figyelmez
tettek engem, hogy ott nem fogok okmánybélyegeket látni. Gondoltam, akkor 
biztos máshol kerülnek bemutatásra. Érdeklődtem több helyen is, kiderült, 
hogy az okmány-, illeték-, adó-, segély- és egyéb nem postabélyegek semmi
lyen közgyűjteményben, állandó kiállításon nem láthatók. Adódna a követ
keztetés, hogy akkor létre kellene hozni egy ilyen múzeumot, de ez igen 
hosszú távú feladat, rengeteg pénzt, időt és energiát igényelne. Nem szabad 
lemondani erről a célról, de rövid távú megoldásra is szükség van,

Ekkor határoztam el, hogy készítek egy honlapot, amelyen megpróbálok 
képpel bemutatni minden okmány-, illeték-, adó- stb. bélyeget, pénzügyi ér
ték-cikket. A cél az, hogy ezek az értékcikkek is láthatók legyenek egy virtu
ális múzeumban. Többek javaslatára „Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma” 
néven indítottam el a honlapot. Egy honlap számos olyan előnnyel bír, ami egy 
múzeum számára sokszor megoldhatatlan akadályt jelent. Például az érték
cikkek képei mellett számos okmányt, különlegességet, vízjeleket, hivatko
zásokat lehet bemutatni, és nincsenek helykorlátok. További előny, hogy 
mindössze egy kattintással át lehet „menni” egy másik „virtuális terembe” és 
össze lehet hasonlítani a képeket, lehet szabadon böngészni lábfájás nélkül.

A feladat nem volt egyszerű, mert nincs olyan gyűjtemény Magyaror
szágon, amely teljes lenne a felsoroltakból. Ha bármelyik katalógusunkat 
fellapozzuk, ott sem találunk minden egyes bélyegről képet, csak egy-egy 
példát A Dr. Floderer István: Magyar okmány bélyegek kézikönyvét (1991) és 
a 2007-ben megjelent Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és 
Magyarországon című szakkönyvet alapul véve kezdtem el a munkát. Szűcs 
Károllyal, a 2007-es szakkönyv főszerkesztőjével folyamatosan konzultál
tam, és igyekeztem megkeresni aterület gyűjtőit, hogy segítségükkel beszken- 
nelhessem a hiányzó értékcikk képeket. Mivel az eddigi katalógusok minden 
egyes új illeték lerovási fajtánál újrakezdték a számozást 1-től, ezáltal egy 
konkrét katalógusszámból nem derül ki, hogy melyik bélyeghez tartozik, így 
elég nehézkes a hivatkozás. Ennek feloldására az egyes kategóriáknál betű
jelzéseket használtam a honlapon a következők szerint:

Osztrák Pénzügyigazgatás Magyarországon (OPM) időszak:
SIG OPM Szignetták 
OPM OPM Okmány bélyegek 

Magyar Okmány bélyegek
MÖK Magyar Okmánybélyegek 

Adó-, illeték, és díjjegyek
MFO Magyar Forgalmi Illetékjegyek
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MFO-HL
MFO-HV
MFO-NA
MFO-JKS
MFO-JKZ

Hírlapilletékek 
Hirdetvényilletékek 
Naptárilletékek 
Játékkártya szignetták 
Játékkártya zárjegyek

MAF Magyar Általános Forgalmiadó Bélyegek 
MER Magyar Értékpapír Forgalmiadó Bélyegek 
MKU Magyar Külügyi illetékek 
MLA Magyar Lakáshivatali és Nyomozási díj Bélyegek 
MSZ Magyar Számlailleték Bélyegek 
MTO Magyar Törvénykezési Illetékbélyegek 
MVA Magyar Váltóilleték Bélyegek 
MTP Magyar További Pénzügyi Bélyegek

Így például az 1868-as határőrvidék naptárilleték bélyeg MFO-NA-9 
számot kapott. Ilyen módon már egyértelműen lehet hivatkozni minden egyes 
bélyegre.

A távlati célom az, hogy amennyire lehetséges, feltöltsek képet minden 
olyan pénzügyi értékcikkről, ami már katalogizálva volt, és vagy a 2007-es 
szakkönyvben, vagy a Floderer katalógusban szerepelt. Jogos a kérdés, hogy 
mi lesz a többivel, amelyek még nem szerepelnek ezekben a katalógusokban. 
Ha feldolgozza valamelyik gyűjtőtársunk, és rendelkezésemre bocsátja az 
elektronikus adatokat, akkor azokat is feltöltöm.

Azt is célul tűztem ki, hogy minden egyes pénzügyi értékcikkről egy-egy 
részletes adatlapot is készítek a honlapon, amelyen minden fontos, ismert ada
ta szerepel (névérték, méret, fogazat, vízjel stb.). További célom, h o ^  bemu
tassam az értékcikkek használatát is, ahol csak lehet, így szeretnék majd ok
mányképeket, dokumentumokat feltölteni.

A webmúzeumot minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül készítem, 
kizárólag értékeink megőrzése és közkinccsé tétele céljából.
(A ‘weblap " képét a következő -26. - oldalon mutatjuk be - szert)

Már feltöltött pénzügyi értékcikkek
Az alábbiakban egy áttekintést szeretnék adni a már eddig feltöltött érték

cikkekről, illetve a hiányzókról. A katalógusszámokat a 2007-es szakkönyv
nek megfelelően tüntettem fel, kiegészítve a fenti betűjelzésekkel.

OKIRATI ILLETÉKJEGYEK

Már feltöltésre kerültek az Okirati Illetékjegyek (az OPM időszak és a 
Magyar Okirati Illetékjegyek is). A következőkről nem sikerült képet szerezni:
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Pénzügyi Értékc ikkek  Webmúzeuma
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Szerkesztő; C satlósáé  Mariann Uüko 1115ulri ;Mfr.0T.n.

» -  O K I R A T I  I L L E T É K J E G Y E K  

» - A D Ó » .  t L  L E T E K -  É S  D Í J  J E G Y E  k  Í Ú i

tettöltésű

A  m a g y a r  p é n z ü g y i  é r té k c i k k e k  j e l e n l e g  s e m m i ly e n  d f e n d ő  
T F ü z e u r r i i a n  n e m  t e k i n t h e t ő k  m e g i  E z t  a  H ián y t i g y e k s z i k  p ó to ln i  e z  

a  v i r tu á l i s  m ú z e u m . A  p é n z ü g y i  é r t é k c i k k e k  v i l á g a  e g y  h a t a lm a s ,  
s o k a k  á l ta l  m é g  fe l  n e m  F e d e z e t t  t e r ü l e t  A  h e t i l a p  c é l ja ,  h o g y  i r i f t é l  
s z é l e s e b b  k ö r é  b e m u t a t á s t  a d j o n  k é p e k k e l  a d a t o k k a l  é s  

é r d e k e s s é g e k k e l .

A  f i o r i / a p  fo l y a m a to s  b ö v f t é s  a la t t  é ti .  t o v á b b i  
fa i t ö t t é s a k  v á r h a tó id

í  e jy w aé ii/m  iiurs:
1 ailijiűLt a. bo-utap •.Hír nieiBír-íítss 
iPsoíiiSy) iítik ó é in k  T*'íbaí'iíftiw>

-■ A latdm «r,iL élvnek irije ■ kti
-'-TitíJroJtas
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S z e r e t n é k  m i n d e n  a g y a s  p é n z ü g y i  s z ig r té f lá í ,  b é l y e g é t ,  e l e g y e s t  
z á r j e g y e t  s t b  k é p p e l  é s  a d a t o k k a l  b e m u t a t n i .  A  k a t a ló g u s s z á m o k  

á s  a l e í r á s o k ,  v á l t o z a t o k  a l a p v e t ő e n  a  H é u z tiu y t f t é l v c o a k  s  
H a a r b i - r q  b i r o d a l o m b a n  á s  M a a v a r  o k -á r k o n  c ím ű  s z a k k ö n y v  
a l a p o n  k e r ü l t e k  m e g a d á s r a  S í ü c s  K á ? o lv  f ő s z e r k e s z t ő  
n o z z á j á r t i i á s i v a i ,  i l le tv e  s z a k i  ro d a k s H K é n t  h f r s in á l t f t f n  D r  F fo d e re - f  
s iv á r t  M a g y a r  o k m á n y b é ly e g e k  k é z ik ö n y v e  c i in ö  m ü v é t  j $.

Tekintsen be a pénzügyi értékcikkek világába. egy rendkívül 
változatos érdekes es szemet gyönyörkodtetó étménybén tesz jészet

Sogítsen Ön l&f
C é f u r A  h o g y  m i n d e n  m a g y a r  p é n z ü g y i  é r té k c ik k r ő l  k é p e t  é s  o k m á n y t  i s  t u d j a k  b e m u t a t n i .  S a p i a s  a z o n b a n  n e m  s j k e r ű í  m in d e g y ik  

k é p e t  é s  o k m á n y t  fe lle ln i a  h o n l a p o n  je le z z ü k  i s  a  h iá n y t  L e h e t  h o g y  O n  r e n c f e f t e z ik  a  h i á n y z ó  k é p p e l  v a g y  o k m á n n y a l?  V a g y  

l e n n e  e g y  s z e b b  b é l y e g k é p e ,  o k m á n y a ,  ir a m  a m i t  a  h o n l a p o n  l á t ?
K é r jü k ,  k u k ^ e  e l  a  b é ly e g ,  o k m á n y  s z í n e s  k é p é t  l e g a l á b b  3 0 0  e p i  f e lb o n t a s s a !  s z k é n n e t v e  C s a S ó s n é  M a n a n n a k  e r r e  a z  o r r a i ;  

c ím r e  L e v e f e f é  m i n d é n  é s é t& é n  v á l a s z o lu n k .  s e g í t s é g é t  e l ő r e  is  k ö s z ö n jü k !  K é r jü k , j e l e z z e  í e v e f é b é n ,  h o g y  m e ly ik  k a t a f ó g u s s z é m ú
é r té k c i k k  k é p é t ,  o k m á n y á t  keddi b e i

A m e n n y ib e n  a  k é p e t  l é t t é  s  s z ű k  a  h o n l a p r a ,  j é i e z m  Fogjuk- h o g y  Ö n tő i  k a p tu k !  M a n e m  k é r i  h é v é  f e l t ü n t e t é s é t ,  k é r jü k , k ja  m é g !  

J a v a s l a t a ,  ó t t e í e  v a n  a  h o n la p  b ő v í t é s é r e " ?  H ib á t  t á l é t  a  h o n - a p o n ?  K é r ü k  írja  m a g  C s a t í ő s n é  M a n a n n a k  e r r e  a z  e n  c i r r f e i
V é le m é n y e v e i  m é g t i s z t e l  b e n n ü n k e t !

► Kapcsoiocő l.nk'-K Várrugajoőrs ► Ptrtuügyi uó iv ê ^̂ ..yLíjSS-tíi

5F
A honlapo* ui [ajkain kép«k Itaratkedetioj céii m á so b ü t , letSlléséra ka alap 

szerkfrszioje és a képek m la jd w is ji nem engedélyezik;
1- 1 T— -----------1------ ■ " .j ■■ ■■■1VV ■■■ ,:-r-, ; T-L rrr-1—: ■ r-r“ -. -.-r; L g JJMW-T . jy |> . J

Szignetták:
Kassa (U3), Pozsony (U4) és Vajdaság (WO) címleteiből csak a 2 krajcá- 

ros hiányzik, a többi sorozatból számos érték nincs meg, ezeket a honlapon 
mindet jelöltem. (Horvút-Szlavónia (C) minden címletéről van kép!)

Ev Címlet Katalógusszám
1922 1K MKO-578
1923/24 1K MKO-587
1931/34 20P MKO-637
1931/34 50P MKO-638
1944/46 5.000 ap MKO-693
1945 5P/4f MKO-665

Ev Címlet Katalógusszám
1945 5P/4f MKO-666
1945 40f MKO-656
1945 5P MKO-660
1945 10P MKO-661
1945 50P MKO-663
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Okmánvbélvegek:
Az okirati illetékjegyek feltöltése során figyeltem meg, hogy az 1966-os 

és az 1974/8 6-os okmány bélyegek nem csak abban térnek el, hogy van-e víz
jelük vagy sem, hanem a bélyegkép is különbözik. Azon túlmenően, hogy a két 
kiadás két különböző nyomdai eljárással készült (mélynyomással, illetve of
szetnyomással), az 1974/86-os kiadásnál egy egyenletes vastagságú, élén- 
kebb színű keret övezi a bélyegképet, e jellemző alapján első ránézésre egyér
telműen megkülönböztethető a két kiadás a papír és a vízjel vizsgálata nélkül 
is. A honlapon van egy összehasonlító oldal is, ahol egymás mellett láthatók a 
két kiadás bélyegei, így jól megfigyelhető a kü\önbség.(kép a hátsó borítón)

FORGALMI ILLETÉKJEGYEK (MFO)
Feltöltésre kerültek már a Forgalmi Illetékjegyek is. Az OPM időszak for

galmi illetékjegy szignettáit már nem dolgoztam fel külön-külön az egyes bé
lyegzőhivatalok szerint, csak egy-egy hivatal bélyegzése került feltöltésre.

A hírlapilleték szignetták és bélyegek képgyűjteménye teljes, a bélyegző
hivatalok különbözőségétől eltekintve. Talán egyszer a különböző bélyegző
hivatalok bélyegzéseit is sikerül képen megszerezni és feltölteni.

A hirdetvénybélyegek mindegyikéről kaptam bélyegképet Szűcs 
Károlytól, így ezek bemutatása teljes.

A forgalmi illetékjegyeken belül a játékkártya szignetták (bélyegzések) 
különösen közel állnak hozzám, mivel a bridzs kártyajáték a másik kedves 
hobbim. Elhatároztam, hogy a játékkártya szignetták mellett, ebben a téma
körben dolgozom fel a játékkártya zárjegyeket (zárszalagokat) is, ezek eddig 
csak a Floderer katalógusban szerepeltek. Ebben a munkában igen nagy segít
ségemre volt Magyarország két legnagyobb kártyagyűjtője, Jánoska Antal és 
Horváth Ferenc. Sok-sok szakmai segítséget és számos hiányzó képet kaptam 
tólük mind a játékkártya szignettákhoz, mind a zárjegyekhez. Külön örömöm
re szolgált, hogy az 1946-os kártyazárjegyekből is sikerült fellelni képeket, 
amelyekre vonatkozóan a jogszabályi hivatkozás ismert volt a Floderer kata
lógus készítésekor, de zárjegy nem került addig elő. Sajnos, még így is sok kép 
hiányzik!

Azok ajátékkártya szignetták, amelyekről nem sikerült képet találnom:

Év Címlet
1852. kiadatlan 
1906/24. Korona-fillér 
1906/24. Korona-fillér 
1906/24. Korona-fillér 
1906/24. Korona-fillér 
1906/24. Korona-fillér

Katalógusszám 
12 kr Nincs 
10K MFO-JKS-17 
20 K MFO-JKS-18
2000 K MFO-JKS-20 
3000 K MFO-JKS-21 
10000 K MFO-JKS-23

Megjegyzés

Csak fekete-fehér kép van 
Csak fekete-fehér kép van 
Csak fekete-fehér kép van
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Év Címlet
192?. Illetékmentes

1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927, Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1946. Adópengő 
1946. Adópengő 
1946. Adópengő 
1946. Adópengő 
1946. Forint, koronával 
1946, Rákosi címer

Katalógusszám 
Nincs MFO-JKS-24

50 f  
80f 
lOOf 
4 P 
8 P 
20 P 
40 P 
50 P 
80 P 
100P 
200 P 
250 P 
500 P

MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO
MFO

1000P MFO 
1000 AP 
3000 AP 
6000 AP 
12000 AP 
3 Ft MFO
3 Ft MFO

JKS-2Ó
JKS-27
JKS-28
JKS-30
JKS-32
JKS-34
■JKS-35
■JKS-36
-JKS-37
■JKS-38
■JKS-39
-JKS-40
-JKS-41
JKS-42

MFO-
MFO-
MFO-
MFO-

-JKS-47
-JKS-52

Megjegyzés
Eredeti színe nem ismert, 
csak fekete-fehér kép van 
Csak fekete-fehér kép van 
Csak fekete-fehér kép van

Csak fekete-fehér kép van 
JKS-43 
JKS-44 
JKS-45 
JKS-46

Csak fekete-fehér kép van 
Csak fekete-fehér kép van

Azok a játékkártya zárjegyek, amelyekről nem sikerült képet találnom:

Világoskék, Bűvész kártyára
Év C ím let Katalógusszám

1897. ? MFO-JKZ-7
1904 1,20 K MFO-JKZ-10
1920. 10K MFO-JKZ-11
1920. 20 K MFO-JKZ-12
1920. 10K MFO-JKZ-14
1920. 10K MFO-JKZ-15
1923. 1000 K MFO-JKZ-16
1923. 2000 K MFO-JKZ-17
1923. 4000 K MFO-JKZ-20
1925. 5000 K MFO-JKZ-21
1925. 10000 K MFO-JKZ-22
1925. 5000 K MFO-JKZ-23
1931. 50 f MFO-JKZ-26
1931. 1 P MFO-JKZ-27
1931. 50f MFO-JKZ-28

Felülnyomás MFO-JKZ-9 
Felülnyomás MFO-JKZ-10

Felülnyomás MFO-JKZ-16

Felülnyomás MFO-JKZ-16

Felülnyomás feketével MFO-JKZ-24
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Ev Cím let Kata lógu sszám Megjegyzés
1931. IP MFO-JKZ-29 Felülnyomás lilával MFO-JKZ-24
1932. 2P MFO-JKZ-31
1932. IP MFO-JKZ-32 Felülnyomás MFO-JKZ-26
1939. 2P MFO-JKZ-37 Felülnyomás MFO-JKZ-33
1941. 2 P MFO-JKZ-38 Nem kerültek még elő!
1941. 4 P MFO-JKZ-39 Nem kerültek még elő!
1941. 8 P MFO-JKZ-40 Nem kerü ltek még elő!
1941. 20 P MFO-JKZ-41 Nem kerültek még elő!
1941. 20 P MFO-JKZ-42 Felülnyomás MFO-JKZ-35
1943. 5 P MFO-JKZ-44 Nem kerültek még elő!
1943. 10P MFO-JKZ-45 Nem kerültek még elő!
1943. 20 P MFO-JKZ-46 Nem kerültek még elő!
1943. 50 P MFO-JKZ-47 Nem kerültek még elő!
1945. 100 P MFO-JKZ-48
1945. 200 P MFO-JKZ-49
1945. 250 P MFO-JKZ-50
1945. 1000P MFO-JKZ-51
1946. 5Ö0AP MFO-JKZ-52 Nem kerültek még elő!
1946. 1000 AP MFO-JKZ-53 Nem kerültek még elő!

ÁLTALÁNOS FORGALMIADÓ BÉLYEGEK
Az Általános Forgalmiadó Bélyegekről sikerült egészen teljessé tenni a 

képek gyűjteményét, mindössze egyetlen bélyegkép hiányzik:

Év Címlet Katalógusszám 
1934. 5 P MAF-51

ÉRTÉKPAPÍR FORGALMIADÓ BÉLYEGEK
Az Értékpapír Forgalmiadó Bélyegeknél számomra meglepő volt, hogy 

épp a legutolsó kiadás bélyegeit volt a legnehezebb fellelni, a sorozatnak csak 
egyetlen bélyegéről tudtam képet szerezni. Bízom a gyűjtőtársakban, hogy 
talán e cikk nyomán találunk még!

A hiányzó bélyegképek:

Év Címlet Katalógusszám Év Címlet Katalógusszám
1920. 40 f MER-63 1947. 1 Ft MER-93
1947. lOf MER-90 1947. 2 Ft MÉR-94
1947. 20 f MER-91 1947. 10 Ft MER-96
1947. 50f MER-92 1947. 20 Ft MER-97

29



KÜLÜGYI ILLETÉKEK
A Külügyi Illetékek bélyegképeinek Összegyűjtése is nehéz feladat volt, 

de igazi esztétikai élmény. Az 1931 -es konzuli illetékek város- és tájképeinél 
szívesen elidőztem.
A hiányzó bélyegképek:

Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1930. Kedvezményes átutazási vízum 2 P MKU-Ó
1931. Belföldi kezelési költség 20 f MKU-10
1931. Belföldi kezelési költség 1 P MKLL11
1931. Európai kezelési költség 20 f MKU-14
1931. Konzuli illeték város- és tájképekkel 100 arany P
1932. Vízumbélyegek felülnyomása 1 P/2P MKU-35
1933. Tengerentúli kezelési költség 1,4 P MKU-42
1933. Tengerentúli kezelési költség 2,8 P MKU-43
1933. Tengerentúli kezelési költség 4,2 P MKU-44
1937. Vízum kétszeri átutazásra 2 P MKU-47
1933. Tengerentúli kezelési költség 50 f MKU-50
1933. Tengerentúli kezelési költség 1 P MKU-51
1933. Tengerentúli kezelési költség 1,75 P MKU-52

MKU-33

LAKÁS HIVATALI ÉS NYOMOZÁSI DÍJ BÉLYEGEK
A feltöltés során figyeltem meg, hogy az 1919-e$ lakásügyi bélyegek és 

az 1920/22-es kiadás bélyegei nem csak abban térnek el, hogy az 1920/22-es 
bélyegképre a címer fölé odakerült a Szent Korona, hanem abban is, hogy a bé
lyegek névértéke számjeggyel is szerepel a betűvel kiírt névérték alatt. 
Hiányzó bélyegképek:

Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1919. „Székesfőváros” felülnyomása 20 K MLA-3
1919. „Székesfőváros” felülnyomása 40 K MLA-4
1919. Lakásügy címerrel 2 K MLA-9
1919. Lakásügy címerrel 40 K MLA-12
1920/22. Koronás címer 2 K MLA-13
1920/22. Koronás címer 10K MLA-15
1920/22. Koronás címer 20K MLA-16
1920/22. Koronás címer 50K MLA-19
1920/22. Koronás címer !00K MLA-20
1922. Nyomozási díj 15 K MLA-22
1922. Nyomozási díj 20 K MLA-23
1922. Nyomozási díj 60 K MLA-25
1922. Nyomozási díj 120K MLA-2Ó
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A kővetkező fázisban a számlailletékeket, a törvénykezési illetékeket, a 
váltóilletékeket és a további illetékbélyegeket fogom feltölteni, majd követ
keznek a helyhatósági (községi és városi) okirati illetékbélyegek. Igyekszem 
erről a munkáról is beszámolni, de a frissítéseket közvetlenül is lehet követni a 
honlapon: http://pew.atw.hu

Kérem a terület gyűjtőinek segítségét a hiányzó képek pótlásában, az 
esetleg előforduló hibák kijavításában, hiszen ez mindannyiunk közkincse 
lesz! Ha bármely gyüjtőtárs találna otthon olyan bélyeget, amelynek hiányzik 
a képe, kérem, küldje el nekem ajó minőségű szkennelt képét! Egyeztetés után 
szívesen vállalom a szkennelést is. Fel fogom tüntetni a honlapon, hogy kitől 
kaptam a képet. Tegyük minél teljesebbé ezt a virtuális múzeumot!

Csatlősné M ariann
Okmány- és I lletékbélyeggy üjtők Szakosztályának tagja 

IBK alelnök, IBK ifjúsági felelős

email: arpadne.csatlos@sap.com mobil: 06-20-344-4968
Internetes Bélyeggyűjtő Klub(IBK); IBKhonlap: http://ibkl0025.hu/

IBK Fórum: http://forum.ibk 10025 .hu/

Szakosztályi árverés - tájékoztató
A tételek kiértékelését Dr. Németh Kálmán vezetőségi tagunk végezte el. Közös 

egyetértés alapján a megadott pontszámok 6-os szorzójával indítjuk a tételeket.
Tagjainknak természetesen tehetősége van előzetesen írásban is licitálniuk az 

általuk megajánlott felső határ megadásával.
A licitlépcsök 1 OOOFt-ig 50Ft-al növekednek, 1000,- Ft felett pedig 100,- Ft-al.A 

leütési ár vagy a teremben elhangzó legmagasabb ár, vagy írásbeli licitek esetén a 
második legnagyobb ajánlat feletti, egy licitlépcsőveí megnövelt ár, amennyiben a 
helyszínen nincs magasabb ajánlat. A leütési ár egyben a végső ár, amihez az írásban 
licitáló és személyesen nem elérhető tagok esetében csak a postaköltség (ajánlási díjjal 
megnövelt) jelent megemelt összeget, hiszen e tételeket semmiféle jutalék nem terheli. 
A teljes bevétel a szakosztály pénzügyi alapjába kerül és kizárólag szakosztályi kia
dásokra fog fordítódni. Erre annál inkább nagy szükség van, hiszen a esetenkénti terem 
biztosítása, meg korábban másolópapír és másológép használata mellett a MABÉOSZ 
semmiféle anyagi támogatásban nem részesíti szakosztályunkat, semmiféle más költ
ségetnem vállal át.

Szakosztályunkon belül az a vélemény alakult ki, hogy a MABÉOSZ által pro
pagált, szakosztályokat támogatni hivatott emlékívek akciója nem elfogadható, annak 
tisztasága kétségbe vonható, így eddig a szakosztály részéről egyetlen ilyen igény sem 
futott be és a szakosztály egyetlen emlékívet sem igényelt eddig és természetesen a 
vezetőség a maga részéről nem támogatja ezt az akciót. Ha bárkinek kétségei vannak e 
témát illetően, forduljon információért személyesen, levélben vagy E-mailben vagy 
hozzám vagy titkárunkhoz. Vezetőség

31



Közlemény

AzOKMANYBÉLYEG 2008/4 számában megjelent cikkel ellentétben a 
kölcsönzés-tekintett nélkül arra, hogy anyagi ellenszolgáltatás, vagy szíves
ségből történik- e -a nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételnek minő
sül, így a szerzői jog valóban kiterjedt ennek engedélyezésére vagy kizárására 
is. Sajnálatos, hogy a szerző - akinek jó szándéka vitathatatlan, legfeljebb 
lapunkba kevéssé illő stílusa hagy még maga után némi kívánnivalót - a 
megjelenés előtt elmulasztotta témája velünk egyeztetni. így lett volna mó
dunk jó hiszemüen is kárt okozzon valaki, amiért a felelősséget ennek ellenére 
is viselnie keik A kölcsönadás folytán keletkezett esetleges kárért ugyanis a 
szerzők kölcsönzést kizáró kikötésének megértése miatt a kölcsönadó felelős 
(alkalmanként minimum a könyv vételárának erejéig). És mivel a példányok 
számozottak, a jogsértést elkövető személyét a károsult forgalmazó általában 
egyszerűen azonosíthatja. így utólag vagyunk kénytelenek felhívni a tisztelt 
olvasók figyelmét az 1999.évi LXXVL Törvény 16.§(1), 23.§( 1) és (2), 
valamint a 26.§ (1) és (8) bekezdéseire, amelynek ezt a kikötést lehetővé 
tették. Ezen, mintegy egyoldalnyi jogszöveg újságunkban való leközlésétnem 
érezzük lapunkban valónak és nem tartjuk is szükségesnek, hiszen bárki szá
mára könnyen hozzáférhető, ha szerzői joggal kapcsolatban kételyei ten
nének. Egyébként egy épp a kölcsönzési joggal kapcsolatban megadott enge
dély olvasható az idei Bélyegvilág januári számának végén a hirdetések közt 
is, amit a szerző épp e nemzetközi gyakorlatban már régóta ismert és alkal
mazottjog fennállása miatt tartott szükségesnek megemlíteni.

A cikk másik témáját illetően, a másolás tilalma a szerzői jogban a könyv 
lényegei tartalmának teljes reprodukálását jelenti, ami a szakirodalmi tovább 
feldolgozásában való hivatkozáshoz szükséges részletek másolására, sőt köz
lése nem vonatkozik. így tehát nincs akadálya annak, hogy szeretve tisztelt 
szakosztályelnökünk ezt lakásának tetszésszerinti helységében ott végzett 
munkájához másolatban tanulmányozhassa.

A kölcsönzést egyébként a „Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalom
ban és Magyarországon” c. könyv esetében a munkáját önzetlenül és éveken át 
kitartó lelkesedéssel végző szerzői kollektíva azért nem engedélyezte, mert 
jelentősen megkönnyíti a kiadványról való jogosulatlan másolatkészítést, és 
ezzel veszélyezteti a forgalmazó Profila Kft azon befektetésének megtérü
lését, ami e szép, ám színes kivitele miatt igen költséges kiadvány megjelené
sét gyakorlatilag lehetővétette.
A jelentős mértékű kockázatvállalást a gyűjtők nevében ezúton is köszönjük!

2009-02-14
A könyv szerzői
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A kölcsönzéshez való hozzájárulás hiányának oka
A kölcsönzéssel kapcsolatban felmerült első kérdésekre adott e választ figyelmen kívül hagyva, e téma a lap későbbi számaiban még többször is felmerült. 



CHAIRMAN-CHAT
TISZTELT SZAKOSZTÁLYI TAGOK!

Már korábban is próbálkoztam ezzel a címmel kiegészítésként, de be kí
vánom vezetni a gyakorlatba, A „Chairman-Chat” angol kifejezés „elnöki 
csevegést” jelent szó szerint. Angol filatelista szakperiodikában találkozók 
rendszeresen ezzel a címmel illetve fogalommal. Ha ugyanakkora nemzet len
nénk, mint Franciaország, akkor csak és kizárólag hazai szavakat szabadna 
használni, de ezen a földrajzi szélességen és hosszúságon „trendi” az idegen 
szavak használata.
Kötelező szakosztályi adatszolgáltatás a MABÉQSZ Elnöksége felé.

2009 kora tavaszán az alábbi címekkel ellátott 2 dokumentumot küldtem 
el a MABÉOSZ Elnökségének:

-A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály 2008-évi 
beszámolójának előzetes kivonata.

-Kivonatos előzetes adatszolgáltatás a MABÉOSZ Okmány-és lile- 
tékbélyeggyűjtő Szakosztály 2009-évi munkaprogramjából és költség- 
vetési tervezetéből.

Ezekre a beadványokra 2009junius 5-ig bezárólag semmiféle válasz, rea
gálás nem érkezett, sem szóban sem írásban, még az Elnökség szakosz
tályokkal foglalkozó tagja részéröl sem. Lehet hogy ez a normális munkame
net a MABÉOSZ-nái, de én úgy érzem, hogy teljesen felesleges volt bármit is 
leírni és benyújtani.

MABÉOSZ Küldöttközgyűlés 2009 május 16,
Mint köztudott, a MABÉOSZ Alapszabálya értelmében sok egyéb jog

cím mellett a szakosztályok elnökei is szavazati joggal rendelkező küldöttek. 
Bár véleményem szerint nem létezik olyan küldött, aki képes abszolút elvonat
koztatni egyéni nézeteitől és csak és kizárólag az általa képviseltek érdekeit 
képviseli, csak az ő javaslataikat továbbítja, mégis úgy érzem, hogy megbízott 
és megválasztott szakosztályi elnökként részt véve a Küldöttközgyűlésen, a 
szakosztály érdekeit is képviseltem, ezért kötelességemnek érzem erről be
számolni annál is inkább, mivel sok olyan visszajelzést hallottam, hogy a kül
döttek zöme egyáltalán nem szokott az általa képviselteknek beszámolni arról, 
hogy mikor miért hogyan szavazott vagy nem szavazott.

Az előzetes írásbeli meghívóval együtt kaptam egy értesítést arról, hogy 
a nagy számban beérkező javaslatok miatt a MABÉOSZ Alapszabályának 
módosítása csak 2009 őszén kerül küJdöttközgyülési döntés elé. Csak remélni 
lehet, hogy a MABÉOSZ tagság témánként időben információkat fog kapni a 
legfontosabb variációkról, hogy még időben kifejtse véleményét akkor, ha 
valamelyik „kitűzendő útirány túl meredek sziklafal vagy valamilyen szaka
dék felé” menne.
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A Küldöttközgyűlés első lépése jó ideje a levezető elnök megszavaz- 
tatása. Én azonnal kifogással akartam élni, hiszen Kurdics Sándor jelöltje, Dr. 
Lippai Pál 2 évvel ezelőtt a szakosztályok működését is befolyásoló szava
zások alkalmából a NEM szavazatok (3 db) összeszámlálása során (amikor 
még Dr. Pemeczky László Ragjegyes elnök is jelen volt) félhangosan azt 
mondta a mikrofonba (a jegyzőkönyvezetőnek szánva) hogy „már megint 
ugyanazok a pofák”, amely nyilvános minősítő megjegyzés megengedhe
tetlen egy demokratikus levezető elnök részéről, de Kurdics Sándor 
MABÉOSZ elnök nem adta meg nekem a szót javaslattevésre, hanem a leve
zető elnök személyét azonnal megszavaztatta a „szavazógépezettel” .

Itt kell előzetesen megjegyeznem azt, hogy sajnos a MABÉOSZ Kül
döttközgyűléseken szavazati joggal részt vevő küldöttek zöme - előélete, 
neveltetése, „hagyományőrzése” okán nemhogy maga nem szólal fel érdem
ben semmilyen ügyben az Elnökségi állásfoglalásokkal szemben, hanem azt 
sem tűri, hogy más ilyet tegyen, és ennek többen hangos és megengedhetetlen 
szövegű beszólásokkal (mint korábban is például: „na már megint az a sza
kállas”!) adnak hangot, ami semmiképpen nem egy demokratikus társadalmi 
szervezet normális működésének bizonyítéka. Az ilyen jellegű, Rigóczki 
Csaba felelős szerkesztő által bizonyosan nyomdafestéket nem tűrő megjegy
zések ellen a MABÉOSZ Elnökség küldöttközgyűléseken részt vevő tagjai 
soha semmilyen formában nem emeltek szót, ami úgy is értelmezhető, hogy 
egyetértettek a bekiabálókkal.

A MABÉOSZ 2008-évi pénzügyi tevékenységével és a 2009-évi pénz
ügyi terveivel kapcsolatos számszaki adatszolgáltatás kinyomtatva 16 db A4- 
es oldal terjedelmű volt Ezen adathalmazt - feltételezésem szerint - a szava
zatijoggal rendelkező küldöttek túlnyomó része nemhogy nem tanulmányozta 
részleteiben, de át sem nézte. Ezzel magyarázhatom azt a jelenséget, hogy 
amikor 3 pénzügyi témában röviden hozzászóltam (egyedüliként, hiszen az 
egyébként szavazati joggal és küldöttjogosítvánnyal rendelkező és felszólalni 
kívánó Jakab Gézától nemcsak a felszólalási jogot tagadták meg, de a küldötti 
szavazati jogot is, amire - remélem - idővel meg fog jönni a „hivatalos” indok
lás és hiba esetén az elnökségi bocsánatkérés), akkor „Elég volt” bekiabálással 
jelezték a részt vevő küldöttek közül többen, hogy semmiféle hozzászólást 
nem tűrnek el, és a MABÉOSZ Elnökség „hivatalos” véleményét, adatait, 
tevékenységét, kalkulációit, döntéseit megkérdőjelezhetetlenül a legesleg- 
jobbnak, legeslegcélszerűbbnek minősítik és a kritizálókat legszívesebben ... 
(de azt most nem ecsetelem). Már korábban is írtam erről, de most is meg
teszem: tudomásul kell vennünk azt, hogy a jelenlegi MABÉOSZ tagság - 
küldötteinek véleménye alapján értékelve - túlnyomó többsége, legalább 
95%-a masszívan szakosztályellenes és logikai levezetés alapján ezzel egyi
dejűleg fllatéliaellenes, azaz csak és kizárólag a magyar bélyegújdonságokat 
prepefálja a jelenlegi MABÉOSZ Elnök és Elnökség akaratának, szándé
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kának, tetszésének megfelelően. Hogy egyes szakosztályi vezetők egyébként 
lenézik, leértékelik, negligálják, fikázzák más szakosztályok érdeklődési és 
tevékenységi területeit, az más kérdés, és nem ezen írás témája.

A küldöttközgyűlés pénzügyi témáihoz 3 részkérdésben szóltam hozzá. 
Leitold László MABÉOSZ alelnök kedvenc mondásához tartva magamat 
(^Számoljunk! ”), a kapott anyag alapján számoltam és felszólaltam.

1. A BÉLYEGvilág 2008-évi költsége: 2.422.000,-Ft
A MABÉOSZ 2008-évi postaköltsége: 4.172.000,- Ft
A MABÉOSZ 2008-évi telefonköltsége: 2.863*000,- Ft

Összesen: 9.457.000.-Ft
Az összes MABÉOSZ szakosztály éves periodika postázási becsült költ

sége összesen 200.000,- Ft, ami e fentebbi összeg 2,11%-a. Ezért a 2,11%-nyi 
megtakarításért indított háborút vagy 2 évvel ezelőtt a MABÉOSZ Elnöksége 
saját szakosztályai ellen.

2. A MABÉOSZ összes 2008-évi bérköltsége: 27.159.000,- Ft.
A megadott 5037-es taglétszámmal számolva 5.392,- Ft bérköltség kifizetés 
esik mindé MABÉOSZ tagra. Atagdíj 3000,- Ft illetve 5800,- Ft volt. Nem sok 
kissé a bérköltség?

3. A MABÉOSZ 2008-évi KÖLTSÉGEK felsorolásában a 20. tétel ne
vesítve: mosatás 72.000,- Ft. A 21. tétel viszont:„egyéb igénybevett szolgál
tatások’* : 1.563.000,- Ft. Kérdésem volt: Mi ezaz„EGYÉB” és hányféle tétel? 
Válasz. A jövő héten megnézhető a főkönyvelőnél, de többek között autópá
lyadíj, internetdíj, parkolási díjak...

A MABÉOSZ 2008-évi pénzügyi beszámolóját 1-2 tartózkodás (az 
egyik én voltam) mellett elfogadta a küldöttközgyűlés. A MABÉOSZ 2009-évi 
pénzügyi tervét 1-2 tartózkodás (az egyik én voltam) mellett elfogadta a kül
döttközgyűlés. A többségi döntés értelmében bárki azt mondhatja, hogy „min
den a legjobban megy, minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel 
meg vagyok elégedve”. (Tudni illik, hogy nagyjából ilyet is mondott a vén 
Kaiser, de pár évvel előbb halt meg, mint birodalmának teljes összeomlása, 
ami egyébként legnagyobb mértékben a magyar országrészt érintette a leghát
rányosabban).

A MABÉOSZ 2009-évi feladattervét Leitoki László MABÉOSZ alel
nök ismeretlen indokú távolléte miatt Czirók Dénes elnökségi tag adta elő. 
Ebből csak kiragadott részleteket ismertetek. A feiadattervben mindenhol ha
táridők és felelősök vannak megnevezve. A szakosztályok vonatkozásában 
2009 május 3 Mg kell elkészíteni a SZMSZ-eket. Felvetésemre, miszerint mi 
elkészítettünk már egy tervezetet, de jogilag nem lett tisztázva az, hogy kell-e, 
milyen legyen, mi a kapcsolata a Alapszabállyal stb, semmiféle érdemi választ 
nem kaptam a MABÉOSZ Elnökségjelen levő tagjaitól.

Továbbra is követeli a MABÉOSZ a tagnyilvántartást. Én változatlanul 
csak névsort vagyok hajlandó leadni, hiszen a szakosztályi tagok nem nekem
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fizetik a tagdíjat. Ugyanakkor a megadott április 30-i határidő Szakosztályunk 
esetében nem tartható, hiszen alapvető változtatást vezettünk be: az OK- 
MÁNYBÉLYEG-et a jövőben csak az kapja, azaz csak az számít tagnak, aki 
FIZET (jelenleg évi 1000,- Ft-ot). De ehhez türelmi idő kell, ezt nem lehet köz
pontilag kitűzött korai dátummal „megerőszakolni”. De itt írom le ismét: a- 
mely eddigi szakosztályi tag nem fizet, az nem kap periodikát, és ebben nem 
lesz kivétel. A társszakosztályok a jövőben kizárólag fii másolt példányt 
kaphatnak csak, kivéve ha ők is megfizetik az évi meghatározott összeget.

A MABÉOSZ Elnökség álláspontja szerint a MABÉOSZ szakosztályai 
csak 2009-től vezetik be Önálló gazdálkodásukat. Ez olyan „szép gondolat”, 
hogy ettől a nézettől nem lehet eltántorítani sem a MABÉOSZ elnökét, sem 
alelnökeit. Hiába mondtam és írtam le már tavaly is, és felszólaltam most is, 
hogy ez így nem igaz, a szakosztályoknak eddig is volt önálló pénzügyi gaz
dálkodása, legfeljebb nem lett „fiskálisjogilag szalonképesítve”. Ennek elle
nére nem hallgathatom vagy nem olvashatom azt, hogy a MABÉOSZ Elnök
sége most „feltalálta a spanyol viaszkot és erre nagyon büszkék”.

A MABÉOSZ kitüntetetteknek megszavazása volt az egyetlen téma, 
ahol 100%-os IGEN szavazatot produkálta küldöttközgyűlés.

A Szakosztályunkat is érintő pénzügyi kérdésekben - a szavazások során 
- abszolút kisebbségben maradtam. A szakosztály tagsága ebből tetszés szerint 
levonhatja a konzekvenciákat. 2010-ben tisztújítás lesz. Ha bárkinek nem 
tetszik az itt és most általam leírtak, tehet javaslatotjövőre olyan új elnökre és 
új vezetőségre, aki vagy amely hozzájárul a küldöttközgyűlések levezető el
nöke által beterjesztett napirendi pontok 100%-os (birka) IGEN-jének bizto
sításához.

Dr.Rill Attila
megválasztott szakosztályi elnök.

Vásárolnék korrekt áron kártyazárjegyeket, kártyaszignettás 
játékkártyalapokat és hódmezővásárhelyi városi illetékbélyegeket. 

Hiánylista alapján keresek 1944-es Vöröskeresztes segély bélyegeket.
Cserélnék vagy vásárolnék bélyegeket, filatéliai objektumokat a 

következő témákban: Nobel-díjasok, Vöröskereszt, majmok, sünök, 
elefántok, játékkártya/kártyázás.

Keresem minden olyan bélyeg képét, amely hiányzik a Pénzügyi 
Értékcikkek Webmúzeurna honlapról: http;/pew.atw.hu 

Az elérhetőségek a cikknél(3Loldal)
Csatlós Árpádné

6800 Hódmezővásárhely, Béla cigány u. 24.
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Sahsen 1895-ös kiadású illetékbélyegek kis “csokorja”
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SIROHI STATE illetékbélyegek kis “csokorja”

Sirohi Rajastan tartományban van. Területe 1994 négyzetmérföld, 
lakosainak száma 220 000 köröli. (10 évvel korábbi adatok)
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Olvasói levél

11 AZT A PÉNZT MI NEM LÁTTUK"-című cikkemhez most már egy kis magya
rázat szükséges, hogy a szakosztályi tagok megértsék! Ez a következő: Még a 2008/2 
lapszámban kifogásolta Voloncs Gábor azt, hogy az új színes okmánybélyeg katalógus 
(röviden közérthetőbb) hogy-hogy 24.000,- Ft-ba kerül, hiszen ők tíz évvel korábban 
hoztak erre Angliából 600E. Ft-ot, amit hárman raktak be akkor abankba! 1

Erre reagáltam volna én, mint korábbi szakosztályi elnök, meg mint az öt szer
kesztő egyike, hogy azt a pénzt mi nem láttuk! E cikkem azóta sem jelent meg, pedig 
már lassan eltelt egy év, Ezért kértem utódomat, Rill Attilát, hogy most akkor mi van? 
Csak nem valami cenzúra van már e lapnál is? Cuslag ügy-be meg pláne nem szeretnék 
keveredni! (Tudom, hogy nem így írják, de így megérti minden újságolvasó!)

És akkor az egy évvel korábbi cikkein utóirattal kiegészítve! Merem remélni , 
hogy választ kapok!

Alsóörs, 2009.05.27. Burján Andor

AZT APÉNZT MI NEM LÁTTUK!
Örömmel olvastam a 2008/2 lapszámban arról, hogy 1998-ban Gary Rayan 

meghívására kik voltak Londonban, és mi volt a programjuk. A baj ezzel kapcsolatban 
az, hogy ez a tudósítás 10 évet késett, ezt kifogásoltam én a 2005-ös közgyűlési beszá
molómban, - amit minden résztvevő meg is kapott másolatban „bár írásos nyomát 
ennek az útnak a Közlönyünkben nem találtam és ezen azért el is csodálkoztam.”

Azok közül, akik élvezték a nagy filatelista gáláns meghívását, már csak Vis- 
nyovszki Gábor van velünk e munkában, /katalógus szerkesztése/ a többi, hogy úgy 
mondjam nem szolgálta meg az utat. I Csupán ezért nem fogtam volna tollat.

A következő oldalon meg azt olvasom, hogy az út pénzügyileg is hasznos volt, 
mert az új katalógus előállítására 600 E.ft. adományt is hoztak.

Itt teszi fel a cikk szerzője a kérdést, hogyha ez a pénz a katalógus finanszíro
zására lett felhasználva, hogy kerülhet mégis 24.000 Ft-ba.

Megvártam a következő lapszámot, hátha valaki az aláírási joggal felruházottak 
közül nyilatkozik a pénz sorsáról, de ez sajnos nem történt meg.

Ebből a pénzből tehát nem lett nyomdaköltség!! Kamataival együtt pláne jól jött 
volna! Akkor lett volna tisztességes ez a kérdésfelvetés - én legalábbis így oldottam 
volna meg - ...Laci, vagy Gábor, mi is lett annak a óOO.ezer forintnak a sorsa, amit 
együtt helyeztünk el a bankba? Ja!, akkora cikk e részét törölnöm kell!

A kérdés így kérdés maradt, ami viszont a cikk íróját minősíti!
Ilyen és ehhez hasonló esetek miatt írtam és, hogy balra el a fílatéliából!

Burján Andor Parafilatelista

Ui. Ez azért nálam a „kecske és a káposzta este” ám!

Az Okmánybélyeg Újságnál nincsen cenzúra, csak bokros teendői miatt néha 
kissé feledékeny szerkesztő. Emiatt fordulhatott elő ez a mostani eset is, hogy egy
szerűen elfelejtettem, hova is mentettem el a levelet a gépen.

Elnézést kérek ezért, ésjövőben jobban odafigyelek mindenre. -szerk.
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Békéscsabai kézi átértékelések az 1920-as években

Még tavaly decemberben hívott fel telefonon dr, Németh Kálmán, hogy a 
békéscsabai városi bélyegek kézi átértékeléseinél katalogizálási hibákat talált, 
E cikkhez adott lektori észrevételeit - melyek nagyban hozzájárultak e hibák és 
a nyitva maradt kérések tisztázásához, ezúton is köszönöm. Az újként felis
mert bélyegek kiemelésére, és néhány dolog tisztázására a 2007-ben megjelent 
könyvünk írásának időszakában, melyet a „Pénzügyi bélyegek a Habsburg 
birodalomban és Magyarországon” kissé hosszúra sikerült címe miatt egyéb
ként ezennel javaslok a továbbiakban PBM-nek rövidíteni, sajnos nem jutott 
elég időnk. A táblázatokon elvégzett javítások közben most azonban két kér
déses létezésű, és néhány, a korábbi katalógusokban eddig nem közölt címlet
változatra is fény derült.

A békéscsabai kézi átértékelések 
első leírása az 1928-as második 
Kölbig-Hollaender katalógusban je
lent meg (Lábra). Itt még csak néhány 
címlet szerepel, a bélyegek viszony
lagos újdonsága miatt gyakorlatilag azonos értékeléssel (a jobboldali kézi 
bejegyzés, mely az én példányomon könyvünk megírása közben keletkezettr 
tőlem származik. SzK).

Huszonnégy évvel később az 1949-es Tamás katalógus (2,ábra) már jóval 
több címletet említ, - de még messze nem valamennyit - és az értékelésben is 
kisebb, bár nem túl lényeges árkülönbségeket láthatunk. Az új címlet és az 
atapbélyeg címlete közé itt újításként beékelődött az alapbélyeg katalógus- 
száma, ami nagyon zavaró, mert az új felülnyomásos címlettől emiatt túl 
távolra került a táblázat kezelhetősége szempontjából fontos eredeti névérték. 
Ez a katalógus még nem hívja fel a figyelmet az átértékelési mód szerinti 
különbségekre sem (a kézi bejegyzések a Kaptay-Kiss katalógussal való 
egyeztetés során keletkeztek a saját könyv-példányomban SzK). A 12. sorszá
mú 1700/1000K bélyeg különösebb figyelmet érdemel, (ami az előző kataló
gusban még 11. sorszám alatt szerepelt), mert ezzel 
később még dolgunk lesz.

Megjegyzés; Lehet, hogy a lO.katalógusszámú 
1700/100K címlet itt csak hiba, mert a ma élő gyűjtők 
közül tudtommal eddig még egyikünk sem látta. A 12. 
sorszámú 1700/1000K címlet (2a*ábra) viszont annak 
ellenére létezik, hogy - ritkasága, vagy egy későbbi 
nyomdahiba miatt - a következő két katalógusból eltűnt!
(A mi könyvünk persze már újra tartalmazza.) 2a.ábra:

1825. Uj értékek fekete kézi felülnyom ással.

ia 37100- K ■»200 koronás bélyegen —50n, 1700 . « 1009 —.50 •' ■ii 7000 . n13. ÍH» . - 209 . -.50M. 12J&0D . . -£0IS 17,000 . . 200 . -Wté. J4.UÚ0 . . 2DfJ . -.50
I.ábra: Kölbig Hollaender 1928. öO.oldal
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- u  - 2.ábra: Tamás 1949 11.oldal
6 * B<lc4*c*ato».

1923. 8*51 "YlROSI ILL2TÖU5GT BÉKÉSCSIB* RENDEZETT TJtfXcSü TÁROS 1910*
le . 26:31 m . V: N° 10* fű : 12.

1. — 6 £ 1-* 1-*
2* — 10 m i *i 50
3* ^  20 » 50
4 . — 30 ■ a lt-* 50
5 . 50 N g . t - i 60
6 . ~  100 H . ű W 50
7 . K 300 N •ö.vö-x 50
9. - 500 a 60
9. -  1000 a 50

1923. ÉT. -Fi*
& b  c «

1Ú- 1700 K
U - 1700 ■
12. 1700 ■
13. * ESOO u
14. *  3000 "
15. 3500
16. 6000
17. -  5000 
10. 7000
19. 6500
20. 6500
21. 9000 
2*. ÍOQOO
23. 12500
24. 14000
25. 17000 ■
£6. 17000 »
W . 120000 *
39. 20000 "
2 9 . *  25000 "
30. 34000 H
31. 34000 *
32. *  50000 ”
33. 65000 *

_  - .34. 95000 ■ ,
2fc^7 ;

100 £ 1 .-
200

1000
200

p
*
ii

1^- ^ Í&E?S*
50 ír *50

100
50

p
M 1--

1--
m a  k A !  J

100 N 1 --
200 II 1*-
100 tt 1 --
200 a 1 .-
100 H au-
100 II 60
200 m .
200 * 1 .-
100 ii

300 n l.~
50 ■ m - ... 50 *

100 n 50
100 a l . -
100 a 1.S0
200 ii 1.&0
60 M 50

100 II 1 .-
2Q0 m 1--

Az 1973-ban megjelent Kaptay-Kiss katalógus tartalmazza a legtöbb 
címletet, a korábbihoz képest azonban sokkal kisebb érték-különbségekkel.
A szerzők itt már ismertetik az átértékelés fajtáit is. Kálmántól származó, és - 
mivel a gyűjteményemből ez a címlet hiányzott - számomra teljesen új felis
merés, hogy a Kaptay-Kiss katalógus 19.sorszámú 1700/100K címlete való
színüteg nem más, mint a korábbi katalógusokban mindenütt szereplő, de itt 
eltűnt 1700/1000K bélyeg elírása.

E katalógusnak, amely 13(!) eddig ismeretlen új változatot sorol fel, a 
minden korábbinál sokkal teljesebb katalogizáláson túl van egy további új
donsága is, nevezetesen, hogy a kiadás végén kézírásos átértékeléseket is 
felsorol. Évtizedekkel később megvalósított katalogizálási elveink fontos 
előzményének tekintem, hogy ezeket a szerzők a bélyegzővel átértékeltekkel

4



1924/25* évben átértékelt bélyegek. Az u j értéket a./5 sün 
magap számokkal fekete, színben számozógéppel, b*/3 mm magás szó*
mokka! kózibélyegzSvel, I l l a szinnal nyomták ba. £ y1  ̂ tó

!•> Mo 4o/ 5 A * / v l o * *

11* 5o/ 5 ** A , / w ' loi«*

12> ^  5oA o  " /2,/ b*/ ia*«*

13* 2oo/lo * /2./ l i l k  '
14* 2oo/2o » n i ^  * r t  1  } 12a*

15. ól 3oo/2o ** n z «*/ 12 **
16* M  5op/ 5 " Z lZ b>/ lOé*

17> ASjb loo$/5e-« N b*/ 7*5o

18* ■'ÖL l0ü®/2QQ* / ? ./ a*/ l o , *

19* Ó Ím  1700/100** /s*/
■ -r1 . a*/ 12 ,*

2o, 17oo/2oo" n * r a*/ l.o í *  .
21* 25oo/2oo* n * z b*/ IQ * *

22*; 4íl 3qj»/ 5 * * n t i b*/ lo *«

23* . 34oo/looo /9>/* a*/ l o * *
24, /5./ a*/ l o , *

3.ábra: Kaptay-Kiss 1973. 30.oldal
(A kézzel írt bejegyzek már az új katalógusunk - tőlem származó - számai SzK.)

szemben nem tekintették a kiadáshoz tartozó sorozat részének, és láthatóan 
csak a teljesség kedvéért említették meg. Ezt azzal is hangsúlyozták, kataló
gusszám helyett „csak” betűjelzést kaptak és az értékelésük sincsen.

A Kaptay-Kiss katalógus további erénye, hogy korrigálta a Tamás 
katalógusnak az alapcímlettel feltüntetésével kapcsolatos, már említett 
hibáját. A régi címletértéket a filatéliában általánosan alkalmazott jelölés
módnak megfelelően közvetlenül a felülnyomás címlete után, attól egy / jellel 
elválasztva adja meg.

Az 1924/25-ös átértékelések táblázatát követően, meglepő módon egy 
újdonságot, a korábbi katalógusok által nem is említett(!) pengőre való átérté
keléseket találjunk. A szerzői szándékuk szerint azonos szisztéma szerint kata
logizálták, ami azonban, mint később látjuk, nem sikerült teljesen. Előbb egy 
„kézibélyegzős” kiadást láthatunk, majd ezt követően számozás nélkül, a 
leírás szerint „tintával”, vagyis kézzel írt értékszámú átértékelések:
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£5. 35oo/leoK-* f i * / a*/ 12>-

r 26 , 5ooo/5o " f i * / V L c S a*/ lo »—

2 7 * 5ooo/5o ■ J f i . / ■ b f b*/
t 28* 5000/loo" 4 f i * / ■ ^ a*/ 1 2 ,-

» « 7ooe/2oo" /?*/ a*/ • l o » -
3*é 85oö/ioort f i * / a*/ 12>-

k 3W 650 '/ 2ot 4 r u 61?* a*/. lo*«

í 32, 9oooAoft1 f i * / a*/ 1 2 .-
?;•
1 33* looeo/ OO1 Á f i * / u * . a ,.’ 12*-

34* looooAoo“ /Se/ b b*A 12*-
í 35* 125oo/?oo« H J n a*/ lo < -
í' 36. l4ooo^o«" / ! * / 7^ a*/ lo+—

37* 17oooA oq" f i * / a*/ 1 2 ,-
?■ 38* 17000/20Q1" /?•/ a*/ lo «—
•j.
f. 39* Zoa oo f io  n f i * / £,0 0.17 b ./ lo*—

4o, 2ooooAoo" f i * ■i5 a*/ 12*-.
j 41, 25000A 00" 4 f i * a*/ 12*-

f 42* 34oooAooH f i * / 3 U C a*/ lO é-
t 43* 34ooo/2ooh A f i k / a*/ ló i—

44* 5oűooA o ■ f i * / V lo*—
45* 85' cöA oo" i f i * / . VinC a*/ 12*-
4 , 85000/200" i  /? ./ q í- a ./ l o . -

' - k 13* ás 14. s e . bélyegek 5 dm maga* számokkal, de iilaazinU
p-(felUlayouáSja&l készülték* Tintával átértékelt bélyegek* Szint a tin ta

szine. x J
■Jftrtít\ cO -

A. , Í^ ooA oq K-n f i * /  / U

: A -i, 5ooo/5 11 A , /  fekete
A-2, 5 000 A # u f i * /  sötétkék d l

[ A-3* 9000A 00 H f i * /

í A-4. 34ooo/2#o ti / ? . /  1  i l* % í *

4. ábra: Kaptay-Kiss 1973. 31 .oldal
(/I kézzel irt bejegyzek m ár az áj katalógusunk - tőlem származó - számai SzK.)

p / 0 1927• Peng re átértékelt bélyegek.. Uj érték és pengő kézibélyegaffvel*

f e j 1 PSHGŐ/ az 5qo lUn /8*/

a " /  5oo » fi* /_____________________ Sí
lift, 5 v H /   ̂ H /$«/________________  5*-

5,ábra: Kaptay-Kiss 1973. 31.oldal

6



6 .ábra: - 3 2 -
Kaptay-Kiss 1973. 32.oldal . . , ...........

C ) Á tértékelt .bélyegek. A «X U lé p «# é* «Patíg«» U la szin U  

kézibély*gaST«l* A* érték t in tá v a l. Szint a t in ta  szína.

2* f i l l é r
B~lé 4 * H r

j ̂  U . i- ‘ ■
U , B-.2. 1 Pártáé

1 /1  ̂ r-
! 2 «! .1

]J [\
! x r

5
Egy P. ,

^  ̂ B-6. Ketté P.
i Öt P.; b- 7*

1 p -
■; &-&*■. Z P.
4  k B-lo*
'V -

2 11

5 "

A.
5 " 85.1

 ̂j -'f- B-*l3 . Öt P.85*1
v c

5eo'f • ",5oe
5o*.
&
5 u
5*o
Sas
£**
2«a
5**
5oe

78,7 
78.*/ 
/6>/ 
78.*/
/ a , /  
/8_*7 
78*/ 
/?*/ 
/?,./ 
/&*/ 
/e*/

746./ 
" 746,7

piros
n

fekete
n
tt

tt

Sajnos az átértékelések fenti leírása számomra nem volt elég világos. 
Ezért itt Burján Andor gyűjteményének vizsgálata során ide beírt kézírásos 
bejegyzéseim részben tévesnek bizonyultak (nem négy, hanem csak három 
típus van; a B-l után beszúrt 50 filléres valóban új; ám az 1 és 2 pengős nem, 
mert azonos a B-8 és B-9 jelűvel.) Olvasói jelzések alapján e hibát most korri
gáltam, amire később még részletesebben visszatérek.

A kezdetben csak a bélyegképek bemutatása céljából 8 évvel később 
készült, de tíz évig kéziratban kallódó, és emiatt csak 1991/92-ben megjelent 
Floderer katalógus elődjéhez képest témánkban újabb információkat való
jában nem hozott (az itt beírt javítások Burján Andor későbbi, „Katalógus- 
pótlás ”címít cikksorozata alapján készültek. SzK)

A katalógus többlete a korábbiakhoz képest mindössze egy fekete-fehér 
bélyegkép. Megtartotta mind a katalógus-számozást, a típusok betűjeleit és 
átlagban 12-es szorzójú pontértékeléssel az árarányokat is.

Sajnos - láthatóan nem helyhiány miatt, hiszen bőven idefért volna - 
kimaradtak az alapbélyegek címletértékei. Még súlyosabb hiányosság a 
Kaptay-Kiss katalógusban korábban már katalogizált kézírásos átértékelések 
elmaradása. Ez nyilvánvaló következetlenség, hiszen tizenegy másik városnál 
(pl. Eger, Kecskemét, Miskolc, Nagykőrös, Orosháza, Sátoraljaújhely, 
Sopron, Sümeg, Veszprém, Zalaegerszeg) a hasonló átértékelések jelentős, 
felárakkal szerepelnek.
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BÉKÉSCSABA

1923.
Városi illetékbélyeg
Készült magasnyomással az Állami Nyomdában. 
Vízjele: K. (postabélyeg VII).
Fogazata: 12.

SSK. Névéit. Alnyom&t Bélyegkép É rt.

1 5 , - K sárga ibolya 100
2 1 0 , - K sárga zöld 100
3 2 0 , - K sárga piros 100
4 3 0 . - K sárga u ltn m u in 80
5 50 -  K zöld sárgásbarna 80
6 100 ,- K sárga olaj zöld 8 0 -
7 2 0 0 ,-  K zöld sötétvörös 50
8 5 0 0 ,-  K zöld kékeszöld 50
9 1 0 0 0 .-  K zöld ibolya 40

1924-1925.
Átértékelt bélyegek
a S mm magas számokkal, fekete színben számozügéppel; b 3 mm magas számokkal lila színben 
közi bélyegzéssel.

Ssz. Nevert. Alapbg.
ji.e tt.

Bet. Ssz. Névért. Alapbg. 
ii. ért.

á r t .

10 4 0 ,-  K 1 b 120 29 7 0 0 0 .-  K 7 a 120
11 50.- K 1 t> 120 30 8 5 0 0 ,-  K 6 a ISO
12 5 0 ,-  K 2 b ISO 31 8 5 0 0 ,- K 7 a 120
n 2 0 0 ,- K 2 a 150 32 9 0 0 0 ,-  K 6 a 150
14 200 ,- K 3 a 150 33 10 0 0 0 ,-  K 6 a 150
15 300 .- K 3 / f b 150 34 10 0 0 0 ,-  K 6 b 150
16 5 0 0 .-  K t b 120 35 12 5 0 0 ,-  K ■7 a 120
17 l  0 0 0 ,-  K 4 b 100 36 14 0 0 0 ,-  K 7 a 120
18 l  0 0 0 ,-  K 7 a 120 37 17 0 0 0 .-  K 6 a 150

; 19 l  7 0 0 .- K 6 a 120 38 17 0 0 0 ,-  K 7 a 120
! 20 1 7 0 0 ,- K 7 a 120 39 20 0 0 0 ,-  K 5 b 120

21 2 5 0 0 ,- K 7 b 120 40 2 0 0 0 0 ,-  K 6 a 150
22 3 0 0 0 ,-  K 5 b 120 41 25 0 0 0 .-  K 6 a 150
23 3 400 -  K 9 a 130 42 34 0 0 0 ,-  K 6 a 120
24 3 500. K 5 a 120 43 34 0 0 0 .-  K a 120

6 a 150 44 50 0 0 0 ,-  K 5 l> 120
i 26 5 000. K 5 a 120 45 85 0Q 0,- K 6 a 150
| 27 5 000 ,- K 5 b 120 46 35 0 0 0 ,-  K 7 a 120
1 28 5 0 0 0 ,-  K 6 a 150

7.ábra: Floderer 1991/92.188.oldal
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1927*
Pengőre átértékelt bélyegek, kézi bélyeg- Ssz. Névért. Alapbg. ssz. Ért.
zővel 47 1 - P 8 60

48 2 , - P S 60
49 5 ,-  P 8 60

1927.
Végleges kiadás Ssz. Névért. Szín Ért.
Az előbbivel azonos kivitelben. 50 10 £ kék 30

51 20 f zöld 50
52 50 f ibolya 30
53 60 f barna 30
54 1 ,-  P olaj zöld 30
55 2 ,-  P narancs 30

8 .ábra: Floderer 1991/92. 189.oldal 56 5,- P vörös 80

A Floderer katalógus megjelenése - mely az első, teljes körűen illusztrált 
illetékbélyeg kézikönyvünk - felpezsdítette a gyűjtői közéletet. A következő 
években az OKMÁNYBÉLYEG-ben sorrajelentek meg a katalógus adatainak 
a meglevő gyűjteményekkel való összehasonlításából származó híradások. 
Közéjük tartozott jelen témánkra vonatkozóan - egyik későbbi szerzőtársam, 
Burján Andor tollából - akővetkező: 9.ábra: Burján Andor,

3í*í|g?gb?. Okmánybólyeg 1997-3. szám, 62.o
1924. A 25-asB bélyeg  névért éke h e ly esen  358o E sa nem 

34oo E. / " e l l é k e l t  ábrán , h3 nehezen ig ,  da k i ö l 
ve s h e t ó . /  A 43. 33z bélyeg 34»ooo ÍC n é v é rté k k e l ne;a 
a lc o  K, hanem a 2oo K n év é rték ű  bé lyeg  fe lü ln y o -  
isás-ával k é s z ü l t .  A kata lógusban  az  a lá b b i  h e ly e s b í
t é s e k e t  k e l l  k e re s z tü l v e z e tn i:

Sas n é v é i t .  a lap b é ly eg  é r té k
15 3oo E ftet. 1  15o
23 34oo r / is a o t  a 12o
25 jétSó  o a 150
43 34ooo l'./ioúiL ( ^ /  a 12o

L é te z ik  t i n t á v a l  tö r té n t  á t é r t é k e lé s  i s .  A E ao tay - * 
E is s  k o is lo ^ u g  e következőket i s m e r te t i !
17 o o /lo o  I' 5ooö/5 K 5ooo/5o K
3 o c o /lc o  E 34 . 000/200 I'

1327- A Pengő-f i l l é r  bevezetésekor a Eoronás m ersdváiiy- 
k é s a l e t e t  k é s i  b é ly e g z ő v e l^ li la  ss in b an  á t é r t é k e l 
té k  " í i l l é r 1*, aY* es "Pangó" f e l i r a t t a l ,  míg e n év - 
é r té k a t  fe k e te  vagy p iro s  t in t á v a l  Í r t á k  r á .  A Kao- 
ta y -E is a  k s ts lo g u s  14 i ly e n  é r té k e t  is m e r te t .  CEyilj- 
teményemben. a s  a lább iak  t a lá lh a to k ;
1 P/2oo EC 2 ?/2co K 5 ?/G 5.ooo/2oo K 
v3t ? / 3 5 . o c o / 2 oű E

1923. Eyomdei ú to n  vörös sp in n e l átnyom ott b é ly eg ek .
As 56.SSS 1 pengő/£o f i l l é r  g ro te sz k  b e tű s  
Az 59. s s z  1 Pangő/óo f i l l é r  a n tik v a  b e tű s
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Kálmánnak úgy tűnt, hogy a cikkben említett „3580” átértékelés nála 
levő példánya (10.ábra) csak vizuális érzékcsalódás következménye és 
megkért, hogy én is ellenőrizzem a nálam levő példányt. Az azóta hozzám 
került egyik legteljesebb városi gyűjteményből ugyanis elő tudtam keresni 
ugyanazt a bélyeget a fenti illusztráción (9,ábrán) balról az elsőt - amely 
alapján a cikkben leírt 15. számú bélyeg névértékét Andor 3580-nak vélte. A 
kérdéses rész kinagyítása {ILábra) tökéletesen mutatja, hogy a felülnyomat 
8-ásnák tűnő számjegye valójában egy részlegesen elmosódott nulla, amit 
csak az alatta levő bélyegkép búzakalászával együtt láttat a szemünkkel nyol
casnak. A számjegy elmosódottsága ellenére ugyanis ezen a példányon szeren
csénkre a nulla bal oldali íve a piros nyíllal jelzett helyen töredékesen ugyan, 
de határozottan látható maradt:

-lO.ábra: 3500/10ŰK 11.ábra: a „3500" bélyegzés nagyítva

2007. év végén megjelent könyvünk harmadik kiadása nem csak a koráb
bi katalógusok adatainak összegzése során a Kaptay-Kiss katalógusból kiha
gyott 1700/1000K címletet is, hanem sajnos ezt a tévesen feltételezett 
3580/100K címletet iá tartalmazza. (12.ábra)

A táblázat szükséges javításai voltak: a 3400/100K helyett csak 
3400/2Ö0K-t ismerünk, nincs 3580/100K; valamint törölni kell aszerkesztés a 
táblázatba szerkesztési hiba miatt bekerült további négy címletváltozatot is.

A feltételezésünk szerint korábbi hibából származó 1700/100K és 
17000/1000K címleteket viszont meghagytam, de ezeket csak akkor fogom 
árazni, ha ilyen példányok valóban előkerülnek. (13.ábra)

A fenti javított táblázatban a Kaptay-Kiss katalógus számai, illetve a kéz
írásos átértékelések katalógusjelei az alábbi pozíciókhoz tartoznak, (14.ábra) 

Ide tartozik továbbá, Hogy a 4-es szám nyitva is előfordul. Ezt eddig csak 
a 34000/100K értéknél tapasztaltunk, de előfordulása más címleteknél sem 
kizárható. (Iliusztráció dn Németh Kálmán szívességéből) (15. ábra)

Kálmán éles szemének köszönhetően az is kiderült, hogy a kézi átírású 
5000/5K bélyeg valójában egy 5000/40/5K kétszeres átértékelés, A vastag 
kézírás ugyanis ügyesen takar egy eddig ismeretlen, 40 Koronás átértékelést 
(„b” típusú 3mm-es lila bélyegzés). A bélyegszíneket szoftverrel eltolva
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FWildjrl bttragtk* Ĥ MmrpbirsdilarrbaiiáiUcgjnrofazigon. 3. kMé*~1152. oldal
1923. Városi iltetákjegy

A bélyegképen középen « városi címere, körülötte „BÉKÉSCSABA RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS” 
ALUL „1916”. fölül fölkör alakú íves mezőben „VÁROSI 1LLETEKJEGY”. Alul fehér mezőben az értékjel
zés, mely alatt a díszítményben található a pénznem. A középrész és a kettösvonalú keret közli részi díszít
mény tölti ki. A bélyegrajz alatt halvány hullám vonalas al nyomat, A postától vegekkel azonos nyomdatechni
kával és papírral készült Méret 2&x3Í min.

K&nyvnyomás.
VífJeL VB.
Fog: 12 S.
Forg; 192X - 1927.

bt;
Különlegességek: átértékelt használat

A korona infláció idején, majd a Pengő bevezetése Után a 
meglevő készletekéi kézi átértékeléssel használták fel. Az 
értékelő táblázatokban megadott értékek irmon alkal
mazhatók- a le áztat ott, vagy használatlan darabok érteke 
gyakorlatilag megegyezik, vagy kisebb az alapbélyege- 
kénél. Az átértékelt bélyegek képe alnltí szürke táblázat a 
korábbi katalógusokkal összehangolt, de az esetlegesen 
felbukkanó további változatok besorolását lehetővé teró 
új számrendszert tartalmaz, amelyben a katalógusjel n 
megfelelő sor* és oszlopjelek összeolvasásából képezhető.

QrrM AlntyomMUp MP r 44 0 ~ S “
T ^ í f T öKsámadbdya bet 4000 m,- 13,-
i  d 10 K BdigaOckJ bet 2700 i , - 15,-
1 13) 30 K sárgafrro bx 3700 s,- 15,-
« r ó .. 30K>*wVuMk bot 2700 7f â -v- LÓ,-
* ro SOKMidfcbwna boa 6500 e,- 5,53 1L,-
«  |8) ' too K séroMzetd te* »eoo 7r5Q 5.- 10,-
7 . Pl : ZQOKUálMtts bcs 13300 5 -̂ 3,- ú, -
*  ;(9»'í
8a

S00K2M2.MK 
a)ttVWk

bet S7W 7r5J
15,- JO,-

10, -

í- '»• tOQOKsUHMya öcs Ú 500 4,- lü ,-
Sor t8 Ott: 7Ö ■"47

5 mm magas, fok ele 3 mm, lila 5 mm, lila
Értékek, csuk Iraton:

12.ábra: PBM 152.oldal
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14.ábra: Egyeztetés a Kapy-Kiss katalógussal

15.ábra: II. típusú 4~es 19.ábra: 5000/40/5K átértékelés
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sokkal jobban feltűnik ez a 40-es szám, ami eddig még mindenki figyelmét 
elkerülte! (19. ábra)

Könyvünk 153. oldalán a pengő-filléres átértékelések képpel szere
peltek, melyek közül a Kaptay-Kiss katalógus leírása alapján feltételezett négy 
típus közül az egyik képet azért nem sikerült beszereznem, mert ez tulajdon
képp ugyanaz, mint az előző! A nemrég birtokomba került bélyegeket Kaptay- 
ék leírásával összevetve csak e cikk írása közben ébredtem rá, hogy a köny
vünkben szereplő „b” és „c” típusok valójában nem különböznek. E táblázatot 
is át kell tehát alakítani!

kékesi íta bélyegzés piros énekszám kézzel + 
tiJIér/Pengb bélyegzéssel

piros cnékszám kézzel 
+ P. bélyegzéssel

fekeic szóm kézzel 
-i- több tele bélyegzés

153. oldal

1  ■i’T r n i

30.-
W

90.-
30.-
30-

*>■
«>. 1 »
BÚr ' f ö & í  M r

90,- í
80.-
e o - l  a -

30.-
30.- 18Q - 

90-

Wíinigyi o Hntelws blíMíWnibwi te * twöí A  7 £ U . . .  PRIUl *1 5 3  O ld sl ÍSVftVfl
mT.Ártittóeléspoagé-fflUiie rDIVL I J l a

öl Clai

. 1
*JS.

i: gumi bélyeged

b: kézírás és béLyegzés

Ijratárak

c átértékelés csakkézírássál

b 1: fekete irtéks iám b2: piros értékssám cl; csak szám. c2: szim + pénznem. c3; értékszám szöveggel is + pénznem
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E katalógusrész tehát immár helyesen a 4. kiadásban az alábbi módon 
szerepel majd (ez a javított oldal az interneten a könyv weboldaláról már most 
is letölthető, és akár színesben is kinyomtatható.) ( i 7. ábra)

A bélyegképeket figyelmesebben szemlélve kitűnik a Kaptay-Kiss kata
lógus egy következetlensége. Az átértékelés fajtái közt többféle kézibélyegzős 
mód is található, vagyis ha katalogizálási elveiket következetesen alkalmazták 
volna, akkor az 1924/25-ös kiadáshoz hasonlóan a „B” betűjelzés használata 
he lyett ezeket iá számozniuk kellett vo Ina!

Az „a” típus értékjelzése ugyanis kizárólag kézibélyegzős, a „b”-nél a 
kézi értékjelzés alatt a pénznem egy másik, sokkal nagyobb betűs gumibélyeg
zővel van feltüntetve, a csak kézírásos „c”-nek pedig eddig három változatát is 
ismerjük már. A táblázatnak a Kaptay-Kiss katalógus jeleivel való egyezteté
se során kiderült, hogy a régi katalógushoz képest - az elkövetett hibák mellett, 
amiért ezúton kérek elnézés- azértnégy valóban új változatot is találtam:

RSM összevetése a az 1973-as Kaptay-Kiss katalógus számaival ______________ _________
| 16 léle | Gumi bélyegző | Kézírás + béfregzés | " ' Csak kézírás

■Vfk:! 1 bOUK ;:öoh 5CCK ?Ü0K &00K J4tk.200K Ö5OÚÍ2C0IÍ S5<d/2ÜCK

■ 20‘f . . .1 B " r ..... .. .rr« Jr

m !- • B-t. .íictíi' r!,- . . &
$Óf '-C: s&t
ip B-5 " B-2 B-6 ... ■' -...vj 'r

B-6 -'Ő v>- ' B-3. B-9 B-10. ü| M m á
•gp e-13. B-12- B-4 _ÉLŰ__ ¥I_V., ítf-'i.-L-v Úl ii B-13.

18.ábra

****************** IHÁÜ ilMi»JI
46.5ŰÍ/8500/200K 48. 2P/34eK/200K 49. 5P/85eK/200K (ct - c2)

19*ábra: A kézírásos átértékelés új címletváltozatai

Mint az e cikkben bemutatott régebbi munkákból kitűnik, - annak 
ellenére, hogy a postabélyegek-katalógusokban az egyébként amúgy is csak 
ritkán előforduló kézi érvénytelenítéseket kizárólag csak teljes dokumentu
mokon árazzák, - a hamisítások ellen teljesen védtelen kézibélyegzős és a kéz
írásos átértékelésekkel elődeinknek (Köíbigtől Flodererig) nem volt hiteles
ségi problémájuk, és bár nem mindenütt, de ezeket gyakran felárakkal is 
árazták.
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Gyűjtői körökben többször is szóba került már, hogy az okmánybélyeg- 
gyűjtésben kialakult gyakorlattól eltérően minden nyomdai úttól különböző 
átértékelést - valójában a postai bélyegeknél kialakult filatéliai eljárásmódot 
átvéve - csak iratokon értékeltük. A könyv írása során a kézibélyegzős és kéz
írásos átértékelésekkel kapcsolatban képviselt ezen álláspontomat szerzőtár
saim is csakjóindulatú fejcsóválássál, a problémát ugyan respektálva, de tulaj
donképp csak jobb megoldás híján fogadták el. E módszert olvasóink és 
tanácsadóink közül később elsősorban dr. Németh Kálmán és Voloncs Gábor 
kifogásolta.

A témához - el kell ismerni, hogy valóban alaposan - értő kritikusaim sze
rint ugyanis a kézibélyegzős átértékelések megfelelő vizsgálati eszközökkel 
ugyanúgy tanúsíthatok, mint a nyomdai felülnyomások, tehát felesleges óva
tosságnak minősítették a katalógus készítése során alkalmazott szigorúságot. 
Meg kell jegyezzem azonban, hogy ezzel szemben szép számmal voltak olya
nok is, akik üdvözölték az újítást többek közt azért, mert az ilyen vizsgálatok 
költsége e bélyegek esetében az érték viszonylagos alacsonysága miatt általá
ban nem indokolható. A perfinek esetében egyébként személyesen is tapasz
taltam, hogy a mai technikai feltételek mellett a hamisítók már ennél jóval bo
nyolultabb feladatokat is képesek megoldani. Ehhez még egy esetleges anyagi 
csáberő sem szükséges, megteszik ezt pusztán a kihívás, a szórakozás kedvéért 
is. Példa egy ilyen abszolút alacsony értékű bélyeggel való manipulációra az 
1000 Adópengős okmánybélyeg nemrég felfedezett, és épp Voloncs Gábor 
által hamisként leírt felülnyomása (ld. OKMÁNYBÉLYEG 2008/3. Szám).

Mindent egybevetve megpróbálnám tehát kifogásolt eljárásunkat úgy 
enyhíteni, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta iá megmaradjon, méghozzá 
a következőképp: alapesetben minden kézibélyegzős átértékelés - az 
előfordulási gyakoriságnak megfelelő arányban - az alapbélyeg értékének 
csak kisebb-nagyobb hányadra értékeljük. Egyes esetben, amikor a ritka
ság indokolja, alkalmazható felár is, ám ez csak a témához elismerten értő bé
lyegszakértő hiteles (vagyis felelősségvállalást is tartalmazó) tanúsítványával 
együtt alkalmazható. Azon a helyen azonban, ahol ilyen bizonyításra még nem 
volt példa, felárat a katalógus továbbra sem, csak az alapárat fogja tartalmazni.

Ezt az eljárás azért tartom elfogadhatóbbnak az eddiginél, mert a kézi át
értékelések iraton - amire az értékelést adtuk - általában annyira ritkák, hogy a 
legtöbb közülük ma már nagy valószínűséggel csak leáztatva található meg. A 
leáztatott bélyegek nagyságrendekkel, sokszor maguknál az alapbélyegeknél 
is gyakoribbak (pl. Újpest) Az alapbélyegnél alacsonyabb katalógusár viszont 
némi védelmet nyújthat az ellen, hogy a gyűjtőket nehezen ellenőrizhető hami
sítványokkal próbálják elárasztani.

A kézi átértékelések esetére azonban nyugodt szívvel tulajdonképp még 
ezt sem tudom javasolni. Az eddig bemutatottakon felül álljon itt még néhány 
további békéscsabai példa:(20*ábrá)
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21 .ábra: a kézi átértékelések pengő-fillérre

Annak ellenére, hogy ez az egyetlen, amelyen mind az íróeszköz, mind a 
kézírás karakteresen eltér a többitől, könnyen lehet, hogy a 23. ábrán látható, 
kézzel átértékelt „-,10 fillér/SOOK” egy új, ötödik kézi átértékelésű címlet
változat. Eredeti voltát azonban megbízhatóan csak egy korba illő illeték- 
helyes okirat bizonyíthatná. Döntse hát el mindenki maga, hogy a fentiek 
közül meme-e valamelyikre jelentős felárat fizetni? Nagyon kíváncsi lennék 
ennek indoklására!

Zweibrücken, 2009-03-29. Szűcs Károly



Marosvásárhelyi Vöröskereszt segélybélyegek, 1944

Az 1944-ben kiadott Vöröskereszt segélybélyegekröl már több cikk is 
megjelent az Okmánybélyeg újságban:

-1991.4. szám, 10-14. oldal, Voloncs Gábor: Közigazgatási vöröskereszt 
bélyegek (1944)

- 1994. 3. szám, 50-54. oldal, Szép Endre: Katalóguspótlás (Magyar 
Vöröskereszt bélyegek felveendők az illetékbélyegek közé)

- 2002.3. szám, 21. oldaltól, Fodor István: Pontosított adatok az 1944, évi 
Közigazgatási Vöröskereszt bélyegekről.

Ezek a cikkek elsősorban a kiadások katalogizálásával, típusaival foglal
koztak. Besorolásuk sokak által máig vitatott, sokszor csak azért kritikus a ho
vatartozásuk, hogybekerülnek-eazéppen megjelenő katalógusba vagy sem.

Azt nem tudom eldönteni, hogy illetékbélyegnek kell-e tekinteni ezeket a 
bélyegeket vagy sem, de számomra nagyon szépek és ritkák, ezért gyűjtöm is 
őket. A gyűjtés során néha sikerül egy-egy teljes ívre szert tennem, és ilyenkor 
alkalmam nyílik arra, hogy az ív nyomási eltéréseit elemezzem, esetleg ívhely
re jellemző különbségekettaláljak.

Ebben a cikkben a marosvásárhelyi kiadás ívhelyre jellemző eltéréseit 
keresem (1,ábra-hátsó színes borító). Mivel csak egyetlen teljes ív áll rendel
kezésemre ebből a kiadásból, így csak az adott ív bélyegeinek különbségeit 
tudom felsorolni, várva a gyűjtötársaktól az információt, hogy a tulajdonuk
ban lévő bélyegeken, esetleg íveken felfedezik-e ugyanazokat az eltéréseket 
ugyanazon helyeken.

Az eltérések az ív bélyegei szerint:
Balfelső bélyeg: A korona alsó részén, jobb oldalon csak két kis pont van, me
lyek egyike sem érintkezik a körülvevő négyzettel. Az ív három másik bélye
gén három pont van ugyanezen a helyen, a másik két bélyegen pedig vagy a 
jobb, vagy a bal oldalon érintkezik a keretével. (Zábra)
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Bal középső bélyeg; A leveles ágat körülölelő szalag kanyarulatán belül csak 
két kis vonal van. A többi bélyegen van egy harmadik vonal vagy pötty, ha 
némelyiken csak parányi is. {3,ábra)
Bal alsó bélyeg: Ezen a bélyegen egészen szembetűnő eltérések vannak. A 
tervező, Fery Antal neve Y betűjének szára hosszabb lefelé, mint bármelyik 
másik bélyegen. {4.ábra)

A korona jobb alsó részén a három pont közül az alsó középen van. A 
többi bélyegen vagy nincs harmadik pont, vagy bal oldalon van. (S.ábra)

A kardra feltüzött szív kisebb, mint a többi bélyegen, ezért egészen kon- 
túrossá válik a piros szín „kilógása” miatt. (S.ábra)

6 -ábra 7.ábra
Jobb felső  bélyeg: A korona alsó részén, bal oldalon a három pont nagyobb, 
mint a többi bélyegen, és a jobb oldali pont hozzáér a kerethez, a többin nem 
érintkezik a kerettel. (ó.ábra)
Jobb középső bélyeg: A leveles ágat körülölelő szalag kanyarulatán belül há
rom kis vonal van, a legalsó is vonal formájú, míg az ív többi bélyegén csak pa
rányi pöttyök láthatók a harmadik vonal helyén. (7.ábra)
Jobb alsó bélyeg: A 44-es számot követően, a második 4-es keresztvonala 
után egy pont van, egészen szabályos, már-már azt hinné az ember, hogy eleve 
odatervezték! (8. ábra)

A tölgyfaágat körülölelő szalagon belül a három kis vonal közül az alsó 
egészen „hozzáoívad” a szalaghoz, a többi bélyegen csak egy elkülönülő kis 
pötty van ezen a helyen. (9.ábra)

18



8-ábra d.ábra
Van egy darab bélyegem még, amely jobb oldali ívszéli, ezen jól felismer

hető ajobb középső bélyeg kis vonala a szalagban, a korona alsó kis kereteiben 
lévő pontok is ugyanúgy helyezkednek el, mint a megvizsgált íven, tehát ezen 
a bélyegen igazolódnak az ívhelyi jellemzők. És az Ön bélyegén?

Csatlósné Mariann
Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztályának tagja,
IBK alelnök, IBK ifjúsági felelős, MAFITTtag. 
email: arpadne.csatlos@sap.com mobil: 06-20-344-4968 

' Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma: http://pew.atw.hu 
Internetes Bélyeggyűjtő Klub (IBK):
IBKhoníap: http://ibkl0025.hu/ IBK Fórum:http://forum.ibkl 0025.hu/

NEKROLÓG.
Újabb veszteség érte szakosztályunkat, végleg elhagyta gyűjtőtábo

runkat Serényi Péter barátunk. Péter, a 90-es évek elején, a KAPB majd a 
MŰÉRTŐ újság hasábjain adott lehetőséget a filatéliai ismeretek bővítésének. 
Újszerűén a bélyeg és könyvárverésekről tudósíttatott rendszeresen, így a piac 
alakulását követhettük általa folyamatosan. Eközben rákapott az okmány
bélyegek gyűjtésére. Bécsben, a Ryan-árverés bemutatásán is részt vett.

Egészségét a mértéktelen dohányzás egyre inkább aláásta, és emiatt el
vesztette egyik lábát. Életkedvét és tevékenykedését élettársa ápolásának kö
szönhetjük. Még ekkor is dolgozott, az INFOrádió hétfői esti műsoraiba 
csempészett filatéliai beszélgetéseket. A másik lába elvesztése után is hatal
mas küzdelmet folytatott az élettel és önmagával is. Ebben is segítséget 
jelentett a BÉLYEG, és az internetes adás-vétel is sok barátot szerzett Neki.

Sokan köszönhetik Neki gyűjteményük becses darabjainak megszer
zését. Barátai utoljára az idei dabasi internetes bélyeggyűjtői találkozón be
szélgethettek vele, és halhattuk szókimondó éles, de lényegretörő hozzászó
lását a vitákban. Szívesen jött közénk a közgyűlésünkre vagy közös cserena
punkra, amíg tudott.

Péter, nyugodj békében, biztos jó társaságba kerülsz az égi nagy fílate- 
1 isták közé.
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Pénzügyi Értékcikkek Webműzeuma 2.rész
http://pew.atw.hu

A magyar okmány bélyegek* adó-* illeték- és díjjegyek m ár feltöltve 
A helyhatósági okirati illetékbélyegek következnek

Újságunk előző számában bemutattam az újonnan létrehozott virtuális 
múzeumot, a Pénzügyi Értékcikkek Webműzeumát, ígéretemhez híven foly
tatom itt, az Okmánybélyeg újság lapjain a honlap adatfeltöltési munkáinak 
ismertetését.

A honlap célja, hogy képpel mutassak be minden magyar pénzügyi érték
cikket, adatlap készüljön minden pénzügyi értékcikkről, és megismertessem a 
felhasználásukat is, ahol csak rendelkezésre áll képi információ az okmá
nyokról, dokumentumokról. Először a bélyegképeket töltöm fel, majd az adat
lapokat készítem el, és végül kerül majd sor a felhasználások bemutatására.

Sokat lehet vitatkozni azon, hogy mi minden tartozzon bele a „pénzügyi 
értékcikk” fogalmába, nem is foglaltam állást ezen a téren. Egy valamit azon
ban nem lehet vitatni: ezek a bélyegek mindegyike megőrzésre, katalogizá
lásra méltó. Ha valami nem került még feltöltésre, az nem azért történt, mert az 
a terület kevésbé érdekes, vagy kevesebbet ér, egyszerűen csak nem volt még 
rá idő, nem került sorra, nincs elegendő anyag hozzá. Szerencsére, sokan 
foglalkoznak a pénzügyi értékcikkek valamely területének a kutatásával, fel
dolgozásával, remélem, közösen nagyon sok információt meg tudunk osztani 
a honlapon keresztül az érdeklődőkkel.

Jelenleg feltöltésre került minden rendelkezésre álló kép az OPM időszak 
okmánybélyegeiről, a magyar okmánybélyegekről, illetve az adó-, illeték- és 
d([jegyekről. Érdemes megnézni, sehol máshol nem található ilyen képi 
adatbázis! Http://pew.atw.hu

Még mindig hiányoznak képek, kérem minden gyüjtőtárs segítségét! 
Akinek megvan bármelyik az alábbi bélyegek közül, kérem, küldje el nekem a 
jó minőségű szkennelt képét!

Ezúton szeretném megköszönni a gyűjtőtársak segítségét. Számos 
hiányzó képet kaptam Fodor Istvántól, Voloncs Gábortól, Kékesi Jánostól, 
ifjabb Kovács Gézától, Gágó Róberttól és még sok más segítőkész gyűjtőtár
sunktól. Kérem, hogy továbbra is támogassák a honlap készítését, adatokkal 
való feltöltését!

Hiányzó képek (katalógusszám a 2007-es szakkönyv alapján): 
OKIRATI ILLETÉKJEGYEK
Szignetták: Kassa (U3), Pozsony (U4) és Vajdaság (WO) címleteiből csak a 2 
krajcáros hiányzik, a többi sorozatból számos érték nincs meg, ezeket a 
honlapon mindetjelöltem.
(Horvát-Szlavónia(C) minden címletéről van kép!)
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Magyar Okmány bélyegek (MOK):
Év Címlet Katalógusszám
1944/46 100 ap MKO-688-4/Alapbélyeg:641
1944/46 1000apMKO-691 /Alapbélyeg; 639, felirat 13 mm
1944/46 5000 ap MKO-693-2 / Alapbélyeg: 672
1945 5P/4f MKO-665 /Alapbélyeg: 640

FORGALMI ILLETÉKJEGYEK (MFO)
Hírlapilleték szignetták és bélyegek: Minden kép megvan!
Hirdetvény szignetták és bélyegek: Minden kép megvan!
Naptárületék szignetták és bélyegek: Minden kép megvan!
Néhány játékkártya szignettáról (MFO-JKS) csak fekete-fehér kép van, ahogy 
az a honlapon is látszik, jó lenne színes képre lecserélni, akinek van ilyen, ké
rem, küldje el! Az alábbi táblázat mutatja azokat a játékkártya szígnettákat, 
amelyekről egyáltalán nem sikerült képet találni:

Év
1852. kiadatlan 12kr 
1906/24. Korona-fillér 
1906/24. Korona-fillér 
1927.Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927,Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér

C ímlet Katalógusszám
Nincs
3000 K MFO-JKS-21
10000 K MFO-JKS-23
100 f  MFO-JKS-28
4P MFO-JKS-30
8 P MFO-JKS-32
20 P MFO-JKS-34
40 P MFO-JKS-35
50 P MFO-JKS-36
80 P MFO-JKS-37
100P MFO-JKS-38
200 P MFO-JKS-39
250 P MFO-JKS-40
500 P MFO-JKS-41

MFO-JKS-43 
MFO-JKS-44 
MFO-JKS-45 
MFO-JKS-46

1927. Pengő-fillér 
1927. Pengő-fillér 
1946. Adópengő 1000AP 
1946.Adópengő3000AP 
1946. Adópengő6000 AP 
1946. Adópengő 12000 AP

Azok a játékkártya zárjegyek (MFO-JKZ), amelyekről nem sikerült 
képettalálnom:

Év Címlet Katalógusszám Megjegyzés 
1897. ? MFO-JKZ-7 Világoskék, Bűvész kártyára
1920. 20 K MFO-JKZ-12
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Év Címlet Katalógusszám Megj egy zés
1920. 1QK MFO-JKZ-14 Felülnyomás MFO-JKZ-9
1920. 10K MFO-JKZ-15 Felülnyomás MFO-JKZ-10
1923. 2000 K MFO-JKZ-17
1923. 4000 K MFO-JKZ-20 Felülnyomás MFO-JKZ-16
1925. 10000K MFO-JKZ-22
1931. IP MFO-JKZ-27
1931, 50f MFO-JKZ-28 Felülnyomás feketével MFO-JKZ-24
193L IP MFO-JKZ-29 Felülnyomás lilával MFO-JKZ-24
1932, 2P MFO-JKZ-31
1932. IP MFO-JKZ-32 Felülnyomás MFO-JKZ-26
1939. 2P MFO-JKZ-37 Felülnyomás MFO-JKZ-33
1941. 2P MFO-JKZ-38 Nem kerültek még elő!
1941. 4P MFO-JKZ-39 Nem kerültek még elő!
1941. 8 P MFO-JKZ-40 Nem kerültek még elő!
1941. 20P MFO-JKZ-41 Nemkerültekmégelő!
1941. 20 P MFO-JKZ-42 Felülnyomás MFO-JKZ-3 5
1943. 5P MFO-JKZ-44 Nemkerültekmégelő!
1943. 10P MFO-JKZ-45 Nemkerültekmégelő!
1943. 20 P MFO-JKZ-46 Nemkerültekmégelő!
1943. 50P MFO-JKZ-47 Nem kerültek még elő!
1945. 100 P MFO-JKZ-48
1945. 200 P MFO-JKZ-49
1945. 250 P MFO-JKZ-50
1945. 1000P MFO-JKZ-51
1946. 500 AP MFO-JKZ-52 Nem kerültek még elől
1946. 1000AP MFO-JKZ-53 Nemkerültekmégelő!

ÁLTALÁNOS FORGALMIADÓ BÉLYEGEK (MAF) 
Minden bélyegkép megvan!

ÉRTÉKPAPÍR FORGALMIADÓ BÉLYEGEK (MER) 
A hiányzó bélyegképek:
Ev Címlet Katalógusszám
1947, 1 Ft MER-93
1947. 2 Ft MER-94
1947. 10 Ft MER-96
1947. 20 Ft MER-97
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KÜLÜGYI ILLETÉKEK (MKU)
Ahiányzó bélyegképek:
Év Megnevezés Címlet Katalógus-szám
1930. Kedvezményes átutazási vízum 2P MKU-6
1931. Belföldi kezelési kÖltség20 f  MKU-10
1931. Belföldi kezelési költség 1P MKU-11
1931. Konzuli illeték város- és tájképekkel 100 arany P MKU-3 3
1932. Vízumbélyegek felülnyomása 1P/2P MKU-35
1933. Tengerentúli kezelési költség 1,4P MKU-42
1933. Tengerentúli kezelési költség 2,8 P MKU-43
1933. Tengerentúli kezelési költség 4,2 P MKU-44
1937. Vízum kétszeri átutazásra 2P MKU-47
1937/39. Konzuli illeték 50 f MKU-50
1937/39. Konzuli illeték 1P MKU-51
1937/39. Konzuli illeték 1,75 P MKU-52

LAKÁSH3VATALI ÉS NYOMOZÁSI DÍJ BÉLYEGEK (MLA) 
Hiányzó bélyegképek:
Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1920/22. Koronás címer 100K MLA-20

SZÁMLAILLETÉK BÉLYEGEK (MSZ)
A számlailletékbélyegek a legutóbbi cikk óta kerültek feltöltésre, A leg

nagyobb problémát az 1946. augusztusi szelvényes kiadástól az 1949-ig ter
jedő kiadások azonosítása okozta. Több bélyegnél a névérték, a bélyegkép és a 
szín is megegyezik. Van, ahol csak a vízjel, és van, ahol a bélyegkép kivitele
zése különbözteti meg a kiadásokat. Külön köszönet Fodor Istvánnak a szak
mai segítségéért és a bélyegképekért!

Hiányzó bélyegképek:
Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1945.07.14. Átlós felülnyomás 4P MSZ-17/Alapbélyeg: MSZ-8
1945.07.14. Átlós felülnyomás 30 P MSZ-22 / Alapbélyeg: MSZ-13
1945.07.14. Átlós felülnyomás 50 P MSZ-23 / Alapbélyeg: MSZ-14
1945.10.10. Átértékelés 100P/2,5P MSZ-30/Alapbélyeg:MSZ-6
1946.04.08. Átértékelés 50eP/50f MSZ-45/Alapbélyeg: MSZ-4
1946. április MilP felülnyomás 2mP/5fMSZ-XIII /Alapbélyeg: MSZ-1

Fogalomba nem került!
1946. április MilPfelülnyomásl0mP/4PMSZ-XIV/Alapbélyeg: MSZ-8

Forgalomba nem került!
1946. április MilP felülnyomás 50mP/5PMSZ-XV /Alapbélyeg: MSZ-9

Forgalomba nem került!
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1946. április MUP felülnyomás 100mP/6P
MSZ-XVI/Alapbélyeg: MSZ-10 Forgalomba nem került!

1946.06.05, Adópengős felülnyomás leaP/lOf 
MSZ-53 / Alapbélyeg: MSZ-2

1946.06.05. Adópengös felülnyomás 5eaP/2,5P 
MSZ-54/Alapbélyeg: MSZ-6

1948.04.30. Átértékelés lF t/ls2Ft 
MSZ-8 5a/Alap bélyeg: MSZ-79a

1948.11.22, Koronáscímer Egyszínnyomás 2 Ft MSZ-92
1948.11.22. Koronáscímer Kétszínnyomás 20 Ft MSZ-99
1948.11.22. Koronáscímer Kétszínnyomás 30Ft MSZ-100
1948.11.22. Koronás címer Kétszínnyomás 50 Ft MSZ-101

TÖRVÉNYKEZÉSI ILLETÉKBÉLYEGEK (MTO)
A törvénykezési illetékbélyegek is újonnan kerültek fel a honlapra. Sze

rencsére igen sok bélyegképet sikerült összegyűjteni, így itt kevés az üres hely.

Hiányzó bélyegképek:
Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1945. Ferde felülnyomás 10 f  MTO-69/Alapbélyeg: MTO-58
1945. Átértékelés 5P/15f MTO-79b/Alapbélyeg: kiadatlan
TÖRVÉNYKEZÉSI ILLETÉK ferde felülnyomású 15 f  bélyeg átértékelve 
1945. Átértékelés 3 0P/40fMTO-82b/Alapbélyeg: MTO-72
1945. Pengő, évszám nélkül 30 P MTO-95
1946. Adópengő felülnyomás 50eaP/5P MTO-108/Alapbélyeg: 70

VÁLTÓILLETÉK BÉLYEGEK(MVA)
A váltóilleték bélyegek is a legutóbbi lapszám megjelenése óta kerültek 

feltöltésre.

Hiányzó bélyegképek:
Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1945. VÁLTÓILLETÉK felülnyomás 60f

MVA-32 / Alapbélyeg: MVA-20a
1946. Adópengő felülnyomás 100aP/l,5P

MVA-39e/Alapbélyeg: MVA-22 
1946. Adópengő felülnyomás 100aP/2,4P

M VA-3 9f/  A lapbélyeg: MVA-23 
1946. Adópengö felülnyomás 100aP/7,5P

MVA-39h / Alapbélyeg: MVA-26
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TOVÁBBI PÉNZÜGYI BÉLYEGEK (MTP)
A pénzügyi bélyegek ezen csoportjának feltöltése is az elmúlt időszak 

eredménye. Talán nem csak nekem meglepetés az, hogy a rendőri ellenőrzési 
díjjegy egyetlen címletének 31 féle átértékelése ismert, de valószínűsíthetők 
még továbbiak is! Az alábbi táblázat nem tartalmazza a hiányzó kézi átér
tékelések bélyegképeit, de a honlapon fel van tüntetve minden ismert átérté
kelés, azok is, amelyekről nincs kép!

1931/35-ben külkereskedelmi bélyegek kiadását tervezték, a bélyegek
ből néhány példány el is készült, de végülis nem kerültek forgalomba. Ezekről 
a tervezett bélyegekről egyáltalán nincs kép. Tud róluk valaki?

Nagy öröm viszont, hogy Fodor István segítségével sikerült képet találni 
a Rákosi-címerrel készült 10 filléres fényűzési forgalmiadó bélyegről (MTP- 
62), amely igen nagy ritkaság!

Hiányzó bélyegképek:
Év Megnevezés Címlet Katalógusszám
1938. Külkereskedelmi bélyeg 5ÖP MTP-14 
193 8 . Külkereskedelmi bélyeg 100 P MTP-15 
1944/45.Számolólap illetékbélyegek 2P/1 Of MTP-22/

Alapbélyeg: MTP-16a
1947. Okirati illeték VÁM felülnyomással 5 Ft MTP-35/

Alapbélyeg: MOK-727
1947. Okirati illeték VÁM felülnyomással 10 Ft MTP-36/

Alapbélyeg: MOK-729
1947. Okirati illeték VÁM felülnyomással 50 Ft MTP-37/

Alapbélyeg: MOK-732
1948. Nyersanyagbehozatali illetékbélyegek 500 Ft MTP-48

A következő fázisban a helyhatósági (községi és városi) okirati illeték- 
bélyegeket töltöm fel, a feldolgozást már meg is kezdtem. Itt is számos esetben 
lehet vitatkozni arról, hogy mely bélyegek tekintendők magyar helyhatósági 
okirati illetékbélyegnek. Törekszem arra, hogy inkább a vitatott bélyegek is 
kerüljenek feltöltésre, a hovatartozásuk kérdésességének megjelölésével, mint 
hogy valami kimaradjon. Igyekszem a további munkáról is beszámolni, de a 
frissítéseket közvetlenül is lehet követni a honlapon: http://pew.atw.hu

Kérem a terület gyűjtőinek segítségét a hiányzó képek pótlásában, az 
esetleg előforduló hibák kijavításában, hiszen ez mindannyiunk közkincse 
lesz! Érdemes elgondolkodni azon, hogy ha nem gyűjtjük össze most ezeket az 
információkat, képi anyagokat, akkor néhány évtized múlva talán már lehetet
len lesz, mert esetleg elvesznek, netán megsemmisülnek! Aképeket elnézeget
ve, igazán nagy kár lenne értük!

Ha bármely gyűjtőtárs találna otthon olyan bélyeget, amelynek hiányzik
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a képe a honlapról, kérem, küldje el nekem a jó minőségű szkennelt képét! 
Egyeztetés után szívesen vállalom a szkennelést is. Fel fogom tüntetni a hon
lapon, hogy kitől kaptam a képet. Tegyük minél teljesebbé ezt a virtuális 
múzeumot! Előre is köszönöm!

Csatlósné Mariann
Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztályának tagja 
IBKalelnök,IBK ifjúsági felelős, MAFITTtag 
email: arpadne.csatlos@sap.com mobil: 06-20-344-4968 
Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma: http://pew.atw.hu 
Internetes Bélyeggyűjtő Klub (IBK):
IBKhonlap: http://ibkl0025.hu/ IBKFórum: http://forum.ibkl0025.hu/

Újra bajom volt Bajával

A legutolsó katalógusszámú bajai városi illetékbélyeg címletének 3-ról 5 
forintra való javításához, amit a Szabolcsi Bélyegújság 2008. évi utolsó száma 
közölt, még egy további kiegészítést Ülik megtennem.

Burján Andornak a könyvünkhöz 2005. nyarán leadott kézirata már he
lyesen tartalmazta ezt a címletet, csak a szerkesztés során én nem vettem észre 
ezt. Tette ezt Becherer Károlynak az Okmánybélyeg 2002/2 számában megje
lent cikkét nyomán, amely sajnos minden ilyen esetben szükséges magyará
zat, sőt a Kaptay és a Floderer-katalógus e hibájának javítására való figye
lemfelhívás nélkül már szintén 5 forintosként jelezte ez a címletet.

Könyvünk szerkesztése során ugyanis Baja esetében szerencsétlen mó
don nem a kéziratot, hanem Andornak az Okmánybélyeg egyik jóval korábbi 
számában (1996/1) megjelent cikkét használtam fel, ahol ennek értelem
szerűen még nem lehetett nyoma. így az én hibámból maradt ki ez az infor
máció könyvünk eddig megjelent mindhárom kiadásában. Ez a hármas szám 
az ötöshöz való nagyfokú hasonlósága miatt aztán később a többszöri lekto
rálása ellenére is - a városi bélyegeket rajtam kívül hárman(!) is ellenőrizték - 
sajnos észrevétlen maradt. Ebből látszik, milyen kiirthatatlanul makacs tud 
lenni egy szakirodalmi tévedés.

Budapest, 2009-02-12.
Szűcs Károly

26



A karcagi Házinyomdában készült városi illetékbélyegnél az elkészí
tésük során számos rendellenesség jött létre. Ezekből mutatok be egy csokorra 
valót,

A leggyakrabban előforduló nyomási rendellenesség a számos festékfolt 
megfigyelésénél találhatók. A legtöbb folt a munka során a nyomólemezre 
tapadó festékezésből ered* amely emberi gondatlanságból származik.Viszont 
megfigyelhetők állandó, ismétlődő foltok is, ami a nyomólemez hibája. Ezek a 
birtokomban lévő bemutatott teljes íveken is láthatók. (Lábra-színes előolda!) 
így az ív 1 0 . bélyeg szélén, illetve 16. és 2 0 , bélyegen látható kerekkék foltok,

- Tulfestékezés szintén előfordul. így a bélyeg le- g— 2Íábra 
nyomata /indák/ nem vehetők ki. (2. ábra)

- Lemaradt a bélyegről az értékszám és megneve
zése felülnyomat (2 . és 4.ábra) a zöld és kék alnyomatú 
bélyegeknél.

- Fordított felülnyomat (5.ábra) mely egyben elfő-
gazott bélyegpár is. 1

- Fordított sorrendű címlet, (6. és 7.ábra)

4.ábra

B.ábra 7.ábra
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10.ábra

11.ábra

13.ábra

- Kettős felülnyomat 20-as ívben(& ábra-hátsó színes oldal)
- Kettős felülnyomat 20-as ívből és egy bélyegen. (9. és 1O.ábra)
- Bélyegszélre került felülnyomat (11 .ábra)
- Másodízben felülnyomott 100 Kor.az értékszám fordított nyomásával.
(12.ábra)

Végül de nem utolsó sorban egy új címlet felbukkanásáról adok hírt.
A két legutóbbi okmánybélyeg katalógusokban, Flóderer Kézikönyve (I) és 
az új - Szűcs Károly által fémjelzett Pénzügyi katalógusba (2 ) sem szerepel a 
9. katalógus sorszámú 15. kor címlet, lOOkor. felülnyomással piros színnel 
(13. ábra)

Javaslom e címlet felvételét az említett ( 1 , 2)/ szakkönyvekbe 19/a, 
illetve 17/b számmal katalogizálva. Ez utóbbinál a további albetűk egy betűvel 
eltolódnak. Tehát nem kell új sorszámot beiktatni. A bélyeg beható vizsgála
tánál ez az eddig ismeretlen cím let valódinak látszik.

Karcag2009-10-18 Fodor István



HOZZÁSZÓLÁS az 1999-évi LXXVI. Törvény 16§(1), 
23.§(1) és (2), valamint a 26.§(1) és (8) bekezdéseire való

hivatkozásra

Az OKMÁNYBÉLYEG 2009/2 lapszámának 32. oldalán „Közlemény" 
címmel írás jelent meg „A könyv szerzői” aláírással. Sajnálatos módon az írás 
szerzőire csak a 3. bekezdés első mondata alapján lehet következtetni, bár a 
téma ismerői tudták már az elején, miről is van szó. Az írás hivatkozik az 
OKMÁNYBÉLYEG 2008/4 számában megjelent egyik, itt meg nem nevezett 
cikkre, valamintjelen írás 2 , bekezdésének utolsó mondatában utalás történik a 
szakosztály elnökére.

Kedves Burján Andor szerzőtárs!
Kedves Fodorlstván szerzőtárs!
Kedves Kernács György szerzőtárs!
Kedves Székely László szerzőtárs!
Kedves Szűcs Károly szerzőtárs!

Én megkerestem magamnak az 1999,évi LXXVI,, „A szerzői jogról” 
szóló törvényt. Kénytelen leszek abból részleteket idemásolni.

Az 1.§(1) azt mondja ki, hogy: „Ez a törvény védi az irodalmi, tudo
mányos és művészeti alkotásokat ”Á vita tárgyát képező munka (szakkönyv) a 
„tudományos” alkotás kategóriába sorolható.

A 16.§(1) szó szerint a következőket mondja: „A szerzői jogi védelem 
alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azo
nosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bár
milyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére ” 
Ugyanakkor nem történt hivatkozás a 17.§-ra, amely viszont azt részletezi, 
hogy mi minősül a törvény értelmében a „mű felhasználásának”. Tehát a 
17.§. a következőképpen szól:

„Amű felhasználásának minősül különösen:
a) többszörözés
b) a terjesztés
c) a nyilvános előadás
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeik

tatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése
f) az átdolgozás
g) akiállítás

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen vita tárgyát képező 
„mű” nem olyan, mint a „MACSKÁK” című zenés-énekes-popoperett-szerű
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népmulatság. Tehát amikor a kezemben levő, anyagi ellenszolgáltatás révén a 
birtokomba került „Műdről beszélek, akkor az a)-g) alpontok egyikét sem 
kívánom művelni. Akkor miről beszélünk?

A Szerzők hivatkoztak tovább a 23.§. első két bekezdésére is. Kénytelen 
vagyok ezeket is idemásolni;

23.§(1) A szerző kizárólagos joga, hogy müvét terjessze, és hogy erre 
másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mü eredeti példányának 
vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzá-fér- 
hetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkí
nálással.

(2) A terjesztés magában foglalja különösen a műpéldány tulajdon
jogának átruházását és a műpéldány bérbeadását, valamint a műpéldánynak az 
országba forgalomba hozatali céllal történő behozatalát. A terjesztés jogának 
megsértését jelenti a mü jogsértéssel előállott (sic) példányának kereskedelmi 
céllal történő birtoklása is, ha a birtokos tudja vagy neki az adott helyzetben 
általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a példány jogsér
téssel állt elő.”

Ha bárki figyelmesen elolvassa a 23.§-t, akkor világos az, hogy abban a 
„mű” terjesztéséről van szó, mely alatt - a törvény paragrafusa - egyértelmű
en forgalomba hozatalt érti. Ha a vita tárgyát képező „mü”-vel mint gyűjtő 
bármit is akarok csinálni, biztosan nem kereskedelmi forgalomba kívánom azt 
hozni. A forgalomba hozás kereskedelmi tevékenységet jelent. Akkor miről 
beszélünk? Egyébként egy antikváriumba eladott Jókai könyv nem számít 
annak forgalomba hozásának. A hivatkozott (2) bekezdés meg a „műpéldány
ról” szól, ami felett csak és kizárólag a szerzők vagy azok egyike rendelkezett, 
így erről kár többet írni.

A Szerzők hivatkoztak tovább a 26.§.(1) és (8) bekezdéseire. A 26.§-t 
nem is másolom ide, hiszen az egyértelműen a „mü sugárzásáról” szól. A vita 
tárgyát képező könyvet nem lehet sugározni, legfeljebb besugározni, de azt a 
törvény nem bünteti. A (8) bekezdés meg arról szól, hogyha nem sugárzással, 
akkor a (7) bekezdésben leírtak szerint, azaz a „nyilvánossághoz vezeték útján 
vagy bármely hasonló eszközzel.. A vita tárgyát képező könyvet nem lehet 
vezetékbe préselni, legfeljebb vezetékkel bebugyolálni, de azt a törvény nem 
bünteti. Ezek után egyáltalán nem értem a törvény 26.§ adott pontjaira való 
hivatkozást.

Ugyanakkor idézni szeretném a hivatkozott törvény 35.§(1) bekezdés 
első mondatát: „Természetes személy magáncélra a műről másolatot készít
het, ha a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szol
gálja.”. Az is nyilvánvaló - remélem mindenki számára - hogy ha bármely 
szakosztályi tag lemásol pár adatot, képet vagy oldalrészletet a „műből” szak
mai vita, tájékoztatás vagy irodalmazási szándékkal, akkor abból anyagi 
előnye nem keletkezik, és ha az illető ezt gazdagodási céllal tenné, elme
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gyógyintézetbe zárnák.
Tehát - nem szó szerint - de meg kell ismételnem a korábban általam, 

leírtakat hivatkozva arra, hogy egyik írásában Dr. Németh Kálmán azt írta, 
hogy az adott kitétel annyira komolytalan, hogy azzal nem is foglalkozik.

Tehát ha jogosan birtokomba került egy könyvalakú mű (akkor hagyjuk 
most az operetteket, a zeneműveket, a filmeket, a szobrokat, a baletttáncokat, a 
technikai megoldási újdonságokat stb,), akkor azzal én szabadon rendelkezem 
abban az értelemben, hogy azt én olvashatom, lapozgathatom, ollóval apróra 
szabdalhatom, befüthetek vele vagy betekintésre bármely filatelista barátom
nak kölcsönbe adhatom, de ad absurdum még el is adhatom (amennyiért el 
tudom vagy akarom), el is ajándékozhatom és ehhez nem kell nekem semmi
féle előzetes szerzői engedély és/vagy beleegyezés. Sőt: egyes kis részleteit 
még másolhatom is akkor, ha az például kutatáshoz, íráshoz kell és a másolatot 
más kezébe is odaadhatom, ha abból nekem semmiféle anyagi hasznom nem 
származik, azaz ha nem kereskedelmi tevékenységet végzek.

Ezért véleményem szerint a szerzőtársak rosszul értelmezték a törvény 
paragrafusait és inkább vágyaikat vetették papírra. De ismét kitérnék arra is, 
hogyha megvettem egy MPIK-et például, akkor azt is bárkinek szabadon köl
csön adhatom, a CDjét tetszés szerint árverésre beadhatom. Nehogy már 
köteles legyek nyakláncdíszként hordanom,

D r.RillA ttila
Szakosztályi elnök magánvéleménye

Tisztelt Tagtársaim!
Itt is szeretném megköszönni a beküldött cikkeket, írásokat, képe-ket, 

mert ez azt is jelenti, hogy tudtam dolgozni, vagyis szerkeszteni Újságunkat,
Szeretném kérni a jövőre nézve, ha cikket írnak, a hozzá tartozó képeket 

ne ágyazzák be a Word formátumba a dokumentumba, hanem csak jelöljék a 
szövegben az ábra számát! Természetesen megköszönném, ha a képfájl neve 
azért megeggyezne az ábra számával.

A képeket lehetőleg 300 dpi felbontásban, színesben és JPEG vagy TIFF 
formában lenne jó  küldeni.

Arra is figyeljünk ha lehetséges, hogy szabványos (általános) kódtáblát 
használjunk, vagy a mentés, melyet a szerkesztőségbe küldenek az jó  legyen. 
Sajnos előfordulhat, hogy emiatt értelmezhetetlenné válik egy formázott szö
veg, vagy egyszerűen átáll a nyelv és billentyűzet más nyelvre, roszabb eset
ben blokkolhatja az egész programot, vagy részben a rendszert is.

Ha valakinek nincsen számítógépe - nem baj, Ok nyugodtan küldhetik 
olvasható kéziratban és én begépelem.

Köszönettel: a szerkesztő
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A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÓ 

KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
MABÉOSZ székház III. emeleti terme 

2009. november 14. szombat 10-órai kezdet

Ezen a küldöttgyűlésen meghívóval, mint a MABÉOSZ Okmány- és 
Illetékbélyeggyűjtö Szakosztály elnöke, szavazati és tanácskozási joggal fel
ruházott küldötte vettem részt. Felkészülési anyagként a MABÉOSZ elnö
kének aláírásával ellátott MEGHÍVÓ levél mellékleteként megkaptuk a 2001 - 
es ALAPSZABÁLY-t, az „Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály terveze
te d e t  2009, A KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT-ot, és a „MABÉOSZ Kitünte
tések, Díjak és Vándordíjak odaítélésének rendjele, kiadványt másolatok
ban. Ezt azért fontos kihangsúlyoznom, mert ezt minden küldött postán ke
resztül megkapta, hogy kellőképpen felkészülhessen ezen fontos MABÉOSZ 
statútum megalkotására.

Én készültem, azaz nemcsak hogy többször is átolvastam a küldött anya
got, hanem az általam fontosnak ítélt pontok vonatkozásában kialakított véle
ményemet, tervezett felszólalásaimat, javaslataimat előre leírtam azért is, 
hogy a pontos tolmácsolás és a hangfelvétel miatt felolvassam azokat, és ne 
kelljen szabad beszéd mellett szavakat, fogalmakat keresnem és esetleg nem 
kellő szavakat kimondanom.

Ezt nem dicsekvésképpen mondom el, hanem azért, mert a szavazásra 
jogosult 64 küldöttből megjelent 48 küldött (ismételt költői kérdésem; ilyen 
fontos téma mellett hol volt a hiányzó 16 küldött, és ha olyan állapotban van
nak, hogy nem tudnak egy ilyen ülést végigülni, miért nem vonulnak vissza és 
miért nem adják át küldötti jogosultságukat olyan MABÉOSZ tagnak, aki 
képes és akar is tenni a szövetségért?) döntő többsége úgy jelent meg és úgy ült 
le a teremben szavazni, hogy semmiféle papír, a MABÉOSZ Elnöksége által 
előzetesen kiküldött írásos anyag nem volt a kezében, de a viselkedésével azt 
jelezte, hogy azokat át sem tanulmányozta, sajátjavaslata sincs, olyan sem, 
amit az általa képviselt tagok közöltek volna vele. A levezető alelnök beinté- 
sére figyeltek csupán, és állandóan a hamarosan elmenő vonaljukra figyel
meztették környezetüket, zajongtak, a felszólalókat hangosan utálták, „sok 
hülyeség” jelzővel minősítették, „le kellene lőni” (mármint a felszólalókat) 
félhangos felkiáltásokat lehetett hallani, „sok hülye a saját hangját szereti hal
lani” minősítéseket eresztettetek el permanensen, azaz ezek a küldöttek, akik 
helyükön - állítólag - megbecsült megyei elnökök (lennének), akik - elvileg - 
bélyeggyűjtőket és filatelistákat képviselnének, akik a BÉLYEGvilág sem
miért sem felelős szerkesztője véleménye szerint mind mint jó ismerősei neki, 
kedves bélyeggyűjtők lennének, nos ezek a küldöttek (a jelenlevők legalább
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60%-a) általános iskolai vásott és romlott rosszgyerekek szellemi színvonalán 
rendetlenkedtek, zajongtak, utálkoztak, és zsigerből ellene szavaztak minden
kinek, akinek a „hivatalos” Elnökségtől eltérő véleménye vagyjavaslata volt,

Egy ilyen összetételű küldött-társasággal Alapszabályt módosítani szak
mai vagy filatéliai értelemben lehetetlen, az ilyen összetételű küldött-társaság 
csak arra alkalmas de arra viszont nagyon is alkalmas, hogy az éppen regnáló 
diktatórikus, csoportérdekeket megtestesítő elnök és a körülötte tömörülő el
nökség hatalmát bebetonozza, amivel az elnökség teljesen tisztában van és él is 
ezzel az óriási lehetőséggel. De azt is meg kell említenem - máshol már publi
káltam - hogy a küldöttek egy része, körülbelül 1 0%-a arra is képtelen, hogy a 
rendelkezésére álló IGEN, NEM, TARTÓZKODOM variációk között keres
sen magának megfelelőt, hanem „lapul, mint tehénlepény a fűben” és erre még 
rátesz pár lapáttal Dr. Lippai Pál MABEOSZ alelnök és levezető elnök, védel
mükre kelvén és mondván: a küldötteknek nem kötelező szavazniuk. Erre 
szólaltam fel egy esetben és mondtam be hangosan a mikrofonba azt, hogy aki 
nem tud a három lehetőség között választani, az totálisan alkalmatlan küldötti 
megbízatásra. Persze erre nem magukba szálltak, hanem hangosan fűjoltak és 
utáltak engem - minősítvén magukat és szellemi színvonalukat.

Mint már egykori ígéretemhez híven korábban is tapasztalható volt, hogy 
mivel küldötti mivoltom egyben azt is jelenti, hogy képviselem az általam ve
zetett szakosztály tagjait, ezért kötelességemnek tartom beszámolni a szakosz
tály tagjainak a küldöttgyűlésekről. Ezt az évi egy szakosztályi közgyűlésün
kön időhiány miatt lehetetlen megtenni. Ugyanakkor azért is kedvezőbb egy 
írásos beszámoló, mert akit abszolút nem érdekel a MABÉOSZ-körüli élet és 
eseménysor, az bátran és szabadon lapozhat és nincs arra kötelezve, hogy 
unottan végighallgasson egy közgyűlési elnöki beszámoló erre vonatkozó pro- 
tokol Íré szét. Ugyanakkor azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy annak elle
nére, hogy sem a tervezett és módosítandó Alapszabályt, sem tervezett felszó
lalásaimat nem volt módomban érdemben a tagok elé tárni kellő időben.

Jelenlétemmel és tevékenységemmel a szakosztályi tagok érdekeit kép
viseltem abban az értelemben, hogy az okmány-és illetékbélyegek gyűjtése 
valamiképpen több a csak magyar újdonságok vásárlásánál és berakóba való 
betevésénél, azaz a szimpla bélyegvásárlástól eltér és filatélia maga, vagy 
ahhoz közelítő. A MABÉOSZ Elnökség a valóságban csak magyar újdonságok 
eladásában érdekelt a Magyar Postától kapott jutalék érdekében; a MABÉOSZ 
tagság döntö többsége pedig csupán és csak magyar újdonságokat vásárol, és 
így kerül egy hajóba a MABÉOSZ Elnöke, az Elnökség szavazati többségű 
hangadói csoportja és a MABEOSZ tagság túlnyomó többsége a hozzájuk 
hasonló küldötteik révén. Ezen trendek és erőviszonyok mellett a filatélia, a 
szakmai tudás teljesen háttérbe szorul, harmadlagossá válik, utálat tárgya lesz, 
lesöprendő „fuj” annak ellenére, hogy még az Elnökség szavazati többségű 
kemény magjában is bizonnyal található lenne elvileg igazi filatelista, aki
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azonban sajnos a fílatélia szakmai érdekeit alárendeli átvitt értelemben vett 
anyagi csoportérdekeinek* így többek véleménye szerint ez önmagában meg
kérdőjelezheti fi latéi iái elkötelezettségüket* amit adott speciális helyeken és 
területeken bizonyosan fennen hirdetnek és igyekszenek elfeledtetni egy ilyen 
jellegű MABÉOSZ szövetségi küldöttgyűlésen tanúsított összezáró lojális 
„többségpártolásukat” éppen a maguk hatalmának átmentése érdekében. Az 
elnök és az elnökség néha elejtett „szakosztály támogatása” pedig üres pufog- 
tató szólam csupán mások félrevezetésére*

Már a küldöttgyűlés legelején tiltakoztam Dr. Lippai Pál levezető elnöki 
megbízatásra történő jelölése ellen amiatt is, mert a 2009-évi tavaszi küldött- 
gyűlésen diszkrimináló módon „pofafaktorozott”, azaz megvonta a felszóla
lási lehetőséget egy szavazati és tanácskozási joggal nem rendelkező MABÉ- 
OSZ tagtól úgy, hogy előkapta az Alapszabályt, és azt citálta, miközben alig fél 
óra múltán szót adott egy másik olyan MABÉOSZ tagnak, akinek szintén nem 
volt szavazati és tanácskozási joga, de ekkor már nem kapkodta elő az Alap
szabályt, Ugyanakkor pár évvel korábban egy küldöttgyűlésen „már megint 
ugyanazok a pofák” félhangos beszólással jelzett a jegyzőkönyvvezetőnek, 
amivel megengedhetetlen módon minősítette a neki nem tetsző módon NEM- 
el szavazó szakosztályi-elnöki küldötteket. De persze Kurdics Sándor és az őt 
„tűzön-vízen” keresztül követő és hangosan „fúj”-oló küldötti döntő többség 
lesöpörte ezeket a kifogásokat és szeretetéröl és támogatásáról biztosította az 
alelnököt.

Ugyanakkor felszólaltam és követeltem Kurdics Sándor lemondatását is, 
mint a 2009-évi tavaszi küldöttgyűlést megcsúfoló elnök. A 2009-évi tavaszi 
MABÉÖSZ küldöttgyűlésen több alkalommal is felszólaltam éppen azért, 
mert tüzetesen áttanulmányoztam a kiadott pénzügyi adatokat, és sok minden
nel nem értettem egyet, és ezekután a BÉLYEGvilág 2009 júniusi lapszámá
ban KURDICS SÁNDOR aláírásával felszólalásaim megváltoztatva, értel
mük kifordítva, meghamisítva, sőt eszement gonosz fantáziálásokkal kiegé
szítetten jelent meg (lehet visszalapozni és elolvasni). Én azonnal tiltakoztam 
írásban, követelvén az írásos helyreigazítási szövegem megjelentetését. Sajtó
helyreigazítás i pert - baráti jogászi tanácsra - azért nem indítottam, mert egy 
per sosem az igazságról szól, hanem arról, kinek van jobban megfizetett „fir- 
nyákos” ügyvédje, és ugye a szövetség sokkal gazdagabb mint én.

Az érdemi helyreigazítás - „természetesen” - nem történt meg. Kurdics 
Sándor MABÉOSZ elnök a mai napig nem jelentkezett a BÉLYEGvilág lap
jain és nem tájékoztatta a MABÉOSZ tagságát arról, hogy ő azt komolyan 
gondolta-e, vagy valamilyen tévedés történt és elnézést kért volna, amivel azt 
bizonyította, hogy a küldötti felszólalások gonosz meghamisítását igenis 6 írta 
elnöki minőségében. Feltételezésem szerint kora és állapota okán már fel sem 
fogta azt, hogy mit jelent aláírása a BV lapjain, és hogy az aláírása előtti szöve
geknek hivatalos jellege van és azok értelemmel bírnak. Bár a semmiért sem

34



felelős szerkesztő flegmás, szemtelen és semmitmondó írásaiban „gyengén és 
szürkén” célzott arra* hogy az ominózus szövegrészeket nem az elnök, hanem 
maga írta volna, ami persze automatikusan három dolgot jelentene:

-egyrészt azt, hogy Rigóczki Csaba semmiért sem felelős szerkesztő még 
alapvető szerkesztési szabályokhoz sem ért (mihez ért egyáltalán? - ez költői 
kérdés természetesen), hiszen ha ez igaz lenne, akkor saját szövegébe beszer
kesztett egy zárójeles beszúrást azzal, hogy a szerkesztő megjegyzése, és ilyet 
szerintem épeszű ember nem tesz;

-másrészt ha ő írta volna, akkor visszaélt elnöke nevével és elrejtette saját 
nevét (félt volna? Kitől? Miért? Vagy Ságvári Endre illegalitását istenítette 
volna?), amiért mértékadó vélemények szerint egy komoly lapnál 5 perc alatt 
eltávolították volna, de véglegesen;

-harmadszor gúnyt űzött a MABÉOSZ küldöttgyűléséből azért, mert 
meghamisította egy szavazati jogú küldött felszólalását.

Véleményem szerint sajnos a semmiért sem felelős szerkesztő azt nem 
képes agyilag felfogni, hogy ha bármely egyéb írásomat „cikizte volna” ki és 
hamisította volna meg és különösen a saját feltüntetett neve alatt, akkor egyet
len szót sem szólhatnék, hiszen a véleményközzététel szabad. Azt viszont 
pontosan tudta a semmiért sem felelős szerkesztő, hogy bármit is tehet, az 
elnök és az elnökség „törik-szakad” megvédi őt a „mi kutyánk kölyke” elve 
alapján.

Sajnos az a helyzet, hogy a semmiért sem felelős szerkesztő ezen fel
háborító tettét a MABÉOSZ elnöke: Kurdics Sándor, a MABÉOSZ Elnöksége 
testületileg és a MABÉOSZ Számvizsgáló- és Ellenőrző Bizottsága, élén 
annak elnökével, Mándi Tiborral abszolút korrektnek, etikusnak, erkölcsös
nek, megengedhetőnek tartja és inkább azon háborodtak fel, hogy én ezen fel
háborodtam és még engem tartanak bűnösnek.

A részletek ismertetése nélkül elmondanám, hogy a Kurdics Sándor le
mondását vagy leváltását követelő szórólapomat - egyéb megszólalási lehe
tőség hiányában, hiszen a BÉLYEGvilág-ban abszolút elnöki hatalmi cenzúra 
uralkodik - ezen Alapszabály módosító küldöttgyűlés előtt minden székre 
kitettem a küldöttek tájékoztatása szándékával. Ezt azután meglátta Mándi 
Tibor, aki a MABÉOSZ Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságának az elnöke, 
aki „a füle botját nem mozgatta” azért, hogy érdemben kivizsgálja az ügyet 
és/vagy nekem valamiféle hivatalos bizottsági álláspontot közvetítsen annak 
ellenére, hogy az „afféréról őt is értesítettem, hanem a helyszínen elkezdte 
összegyűrni saját kezűleg a szórólapokat, mint ahogyan azt egy kádárista belü
gyi kommandós tette volna például vagy 25 évvel korábban, amikor csakis a 
párt központi bizottsága által engedélyezett szórólapokat lehetett nyilvánosan 
szétosztani és egyben úgy is viselkedett, mintha 5 lett volna a székház takarí
tónőinek öntevékeny csoportvezetője. Természetesen majdnem tettlegességig 
fajulóan kellett közbeavatkoznom és erőteljesen tiltakoznom önkénye ellen.
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Végezetül mondanom sem kell, hogy a küldöttgyűlés azonnal és abszolút 
lesöpörte az elnököt lemondatón javaslatomat, ami csak azért érdekes, mert a 
tervezett és módosítandó Alapszabály „ETIKAI KÖVETE LMÉNYEK”-ről is 
szól, és a már az általam részletesebben ismertetett küldötti felszólalás meg
hamisítása és a BÉLYEGvilág-ban ezrek számára történő szétszórása etikus
nak számít Kurdics Sándor, Mándi Tibor és az Elnökség szavazati többségű 
hangadói számára. Ebből a szempontból a semmiért sem felelős szerkesztő 
nem számít, hiszen ő szerződésileg pénzért „dolgozik” és „főnöki jópontokért 
pedálozik”, ahol erkölcsi megfontolásoknak semmiféle szerepük sincs - 
többek véleménye szerint.

Meg kell említenem azt, hogy Dr. Lippaí Pál MABÉOSZ alelnök, kül
döttgyűlési levezető elnök többször is hangsúlyozta azt, hogy mekkora munka 
áll mögöttük, hogy mennyi javaslatot kaptak (felmutatva a hatalmas iratkupa
cot), amit a bizottság alaposan áttanulmányozott, feldolgozott, beépített és 
persze kikérte az Elnökség véleményét is. És erre hivatkozva arra kérte a kül
dötteket, hogy keveset szólaljanak fel, röviden, ne itt „ötöljenek”, nem most 
van az ideje a disputának. Azt is elmondta, hogy két komplett Alapszabály 
javaslat is érkezett: Jakab Gézától és az OIB-tól. Később persze „Misi bácsi”, a 
„gyerekek kedvence” tiltakozott, mondván, hogy az OIB biztosan nem írt 
komplett Alapszabályt. így Lippai levezető elnök kénytelen volt helyesbíteni, 
és kimondani a helyes szót - de nagyon nehezére esett! 1! - IBK. Többek 
véleménye szerint az OIB és az IBK nem azonos fogalmak.

Azt azonban nem mondta el, hogy a sok javaslat sok-sok pontja közül 
mindazok nem kerültek bele a tervezetbe, amelyekkel az Elnökség nem értett 
egyet. A látszat kedvéért természetesen felsoroltak pár olyan írásos javaslatot, 
és meg is szavaztatták azokat, amiben biztosak lehettek, hogy a küldöttgyűlés 
- hallván az elnökségi elutasítást - lesöpri azokat. Azért igen érdekes esetek is 
előfordultak, amelyek felvetik az ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG esetét.

Ugyanis több javaslatot Tóth Csaba Kornél nyújtott be, vagy neki kellett 
volna benyújtania és mellette szavaznia, hiszen mint megyei elnök ő képvi
selte (volna) a tagjait, és a javaslatokról megyei kü ldöttgy ű lés i határozatok 
voltak, de ő egyben MABÉOSZ elnökségi tag is, és nem értett egyet szinte 
egyetlen általa képviselt javaslattal sem, ezért csak tessék-lássék szólt róluk - 
több esetben más megfogalmazásban, mint ahogyan az jegyzőkönyvileg rög
zítve lett (egy akkor és ott jelenlevő tag véleménye szerint) - de nem szavazott, 
mert mint mondta „skizofrén helyzetben” van. Sokak szerint ez összeférhe
tetlenség, de véleményem szerint ez kifejezetten erkölcstelen viselkedés, 
hiszen ez a képviseltek elárulása, cserbenhagyása. Az is igaz, nem ő volt 
egyedül ilyen helyzetben, de ő legalább feltárta annak ellentmondásosságát, 
míg a többiek hallgattak erről, mint a sír.

A változtatásokat elővezető jogász Dr.Berke Imre volt Véleményem 
szerint egyáltalán nem volt a „helyzet magaslatán”. Állandóan összekeverte a
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paragrafus, fejezet és pont fogalmakat, amivel gyakran zavart keltett, hiszen az 
Alapszabályban paragrafusok vannak (az arra jellemző szimbólummal is je
lezve), a paragrafusoknak pontjai arab számokkal jelezve és azoknak meg - 
adott esetekben - alpontjai kisbetűkkel jelezve* Nem igen értettem azt, hogy 
egy jogász hogyan keverheti össze a paragrafusokat és a pontokat. Hogy neki 
bármiben is meglett volna a maga véleménye, az ott soha sehol nem derült ki, 
ellentétben Dr. Lippai Pállal, aki gyakran kommentált és közvetítette az elnök
ségi állásfoglalásokat.

Azért én is felfogtam azt, hogy a „fenekükön Ülni nem tudó”, türelmet
len, érdektelen, senkit sem képviselő, de hangosan csúnyaságokat bekiabáló 
küldöttek miatt nekem is korlátoznom kell az előre betervezett felszólalása
imat, de azért a legfontosabbak előterjesztésétől nem álltam, nem állhattam e l 
Nem akarom a teljes ülés összes momentumát felidézni, de pár példát minden
képpen ismertetnem kell.

l.§. l.pont, a) alpont: már a MABÉOSZ név sem jó, mert nem a való
ságot fejezi ki, csúsztat, füllent. Többek véleménye szerint jobb lenne vissza
térni a „régi” MABEOSZ-hoz, de persze ezt az elnökség és a küldötti massza 
lesöpörte az asztalról. így marad a MABÉOSZ név, miközben a szövetségnek 
egyetlen egyéni bélyeggyűjtő tagja sincs és nem is lehet.

A 2 .§-bán meg lett említve a Bélyeg Tanácsadó Bizottság. Más bizottság 
nem. Nem érthető ez a kiemelés, hacsak azért nem, mert egyeseknek lelkiis
meret furdalásuk lehetett (volna) a BÉVI szétveréses megszűntetése miatt 
(lásd az egykori BÉVI tagok véleményeit). Bár egyesek szerint tanácsot min
denki tud adni, még a sarki fűszeres is, hiszen nem tanácsot kell adni, hanem 
szakértői véleményeket kellene adni.

A 3. §-ban - véleményem szerint az összefésülést végző jogászok elgon
dolásának logikai hiányosságát mutatva - olyan „hülyeség” lett bevéve és per
sze megszavaztatva, mely szerint a Szövetségnek többek között tagegyesü
letek is tagjai, és ezeknek tagjai egyben a Szövetség tagjai is, miközben éppen 
Gidófalvy Péter társult Egyesületi elnök is elmondta, hogy egyesületük önálló 
jogi személy, és annak nem bélyeggyűjtő tagjai is vannak, akik így elvileg sem 
lehetnének MABÉOSZ tagok, hiszen MABÉOSZ tagdíjat sem fizetnek. Ezt az 
ellentmondást a küldötti többségi massza nem volt képes felfogni és persze 
megszavazták az előre betett „hülyeséget” ajelenlegi elnökség dicsőségére.

A4. §-ban említés történik többek között olyan 150 fó fölötti körökről is, 
akik 1 fő küldöttet küldhetnek közvetlenül a szövetségi küldöttgyűlésbe. Volt 
aki rákérdezett arra, hogy hány ilyen kör van, vagy van-e egyáltalán még ilyen 
kör. Talán módosítani kellene a számot ajelenlegi össztaglétszám ismeretében, 
de ez semmiképpen nem volt az elnökség ínyére. Ez a problémakör is iesöp- 
rődött masszaszavazásilag.

A 6 . §-ban részben a tag jogairól volt szó. Én nevetségesnek és törlendő
nek tartottam azt az alpontot, mely szerint a tagnak joga van „szakmai taná-
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csőkért a szövetséghez fordulni”. Ha ez nem automatikusan magától értendő 
és ezt így le kell írni, ott valami nagyon bűzlik. Nekem eszembe jut erről az a 
több mint 2 0  évvel ezelőtt érvényes mondás, hogy: „nálunk demokrácia van, 
hiszen mindent szabad, ami meg van engedve (azaz amit a pártállam megen
ged)”, A g) alpontban arról van szó, hogy a tag joga betekinteni a küldöttgyű
lések és az elnökségi ülések jegyzőkönyveibe. Én kértem a hangkazetta meg
hallgatási lehetőségét is, mondván, hogy a jegyzőkönyveket megváltoztatják, 
átfogalmazzák, lerövidítik a valóban elhangzottakat. És vita esetén csak a 
hangkazetta bizonyító erejű, amit azzal a „szöveggel” söpörtek le az asztalról, 
hogy „ugyan már! Sok év alatt elévülnek a magnószalagok, kit érdekel már 
akkor a sok felvétel”, és természetesen a küldötti többségi massza masszívan 
lesöpörte javaslatomat. A valóságban természetesen az elnökség önvédelem
ből tiltakozik a hanganyagok hozzáférhetősége ellen és preferálja a „megbíz
ható” jegyzőkönyvezők által „módosított” szövegeket.

Még érdekesebbek azonban a tagok kötelességei. A 6 . § 2 .pont a) alpont 
szerint a tagnak kötelessége „a Szövetség célkitűzéseit tiszteletben tartani, 
érdekeit szolgálni”. Én olyan értelemben szólaltam fel, mely szerint a Szövet
ség célkitűzései nem mindig egyeznek meg az éppen regnáló Elnökség célki
tűzéseivel és jó lenne nem összekeverni a kettőt (itt is említhetnék történelmi 
példákat, de akkor masszív politizálással vádolnának meg engem). Megjegy
zésem természetesen abszolút lesöprödött

6 . § 2.pont b) alpont még érdekesebb. Itt követeltem a beillesztett „elvárt 
etikai követelmények” kitétel törlését. Rámutattam arra, hogy nincsenek előre 
meghatározott kritériumok, nincs Etikai Bizottság. Példákat szerettem volna 
felsorolni a múltból, hogy mikor milyen viselkedésmód, tett, megnyilvánulás 
(a hamisított bélyegelőtti levelek ügyében indított bírósági processzus után a 
BÉLYEGvilág-ban megjelent tudatosan valótlan állítás például vagy a kül
dötti felszólalások meghamisítása, az előző szövetségi választások alatti „sim
lisségek” stb.) ugyan miért volt etikus az Elnökség tagjai szerint, de a „fujoló” 
küldötti többségi masszamiatt elálltam ettől.

A 7. §-ban azután törléssel fenyegetőznek olyan „renitens” tagok eseté
ben, akik nem akarják összekeverni a Szövetség és az éppen regnáló Elnökség 
célkitűzéseit és „szólni merészelnek”. Előre beépített diktatúra ez a javából.

A 9. §-ban arról van szó, hogy a küldöttek szavazási jogosultsága nem 
átruházható. Ez több mindent jelent. Egyrészt azt, hogy nagyon kellemes a 
jelenlegi Elnökség szavazati többségű hangadói számára az, ha a megjelenni 
nem tudó „örökös feudális” küldöttek helyett nem jelenik meg egy előre nem 
kiszámítható, esetleg eltérő véleményen levő „ifjútörök”, aki „belepiszkíthat a 
levesbe”. Azután érthetetlen diszkriminációról is szó van, hiszen egy későbbi 
paragrafus értelmében viszont maga a nagyhatalmú MABÉOSZ elnök bár
mikor bárkivel helyettesítheti magát. Azután felmerült az a javaslat egy szak
osztályvezető részéről, hogy legalább a szakosztályi elnökök akadályoztatása
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esetében az alelnök vagy a titkár helyettesíthesse az elnököt, hiszen az alelnök 
és a titkár érdemben képes megfelelni ennek a feladatnak. Dr. Lippai Pál 
MABEOSZ alelnök, levezető elnök „beintésére” és kommentáijára természe
tesen ez a javaslat is elhalt vagy 95%-osan azon küldötti többségi massza jó
voltából, akiknek halvány fogalmuk sincs a szakosztályokról, de gyűlölik azo
kat. A küldöttek többsége különben is zsigerből utálja a szakosztályokat, a fíla- 
téliát és a magasabb tudományokat és csak az újdonságok vásárlását preferálja.

A 12.§-ban az Elnökségről volt szó. Komoly vita volt az elnökségi tagok 
számáról. Volt olyan javaslat, hogy a 9 tagú elnökség már megvolt a 220-250- 
ezres taglétszámnál is, de jelenleg jó ha 4000 MABEOSZ tag van. Erre több 
elnökségi tag is felszólalt, hogy mennyi de mennyi munkájuk és feladatuk van. 
Maga Kurdics Sándor az alkalmazott létszám és a területi irodák csökkenésé
ről beszélt. Dunai Péter elnökségi tag arról kesergett, hogy neki semmi haszna 
sincs elnökségi megbízatásából, sőt zsebéből pénzt tesz bele - majdnem elsír
tam magam a meghatódottságtól, de azután letöröltem nem lefolyó könnyei
met, hiszen eszembe jutott a mi szakosztályunkat hosszú évek óta önzetlenül 
sok-sok nem kevés összeggel támogatók hosszú sora, csupán támogatóink 
nem jelentek meg itt és most, hogy ők is eldicsekedjenek ezzel bizonyítván a 
küldötti többségi masszának, hogy a szakosztályok zömmel nem az ő pénzük
ből élnek meg, hanem sajátjukból, így értelmetlen dolog annyira utálni a szak
osztályokat.

A 12.§ 3.pont g) alpontja tekintetében azután én is nagy vitát szerettem 
volna kiprovokálni. Meg akartam volna kérdezni azt, hogy van-e egyáltalán a 
MABEOSZ-nak szakmai folyóirata, mert véleményem szerint csupán szűk 
csoportérdekeket kiszolgáló „pártlapja” van, A szakmai folyóirat „felelős” 
szerkesztői munkakörére való pályázati kiírás tekintetében meg azt szerettem 
volna megkérdezni, hogy milyen rendkívül kiváló filatéliai szakmai kvalitásai 
alapján nyerte el a jelenlegi szerkesztő megbízatását és mik a szerződés pont
jai. De mivel ezek csak kérdések és kommentárok voltak konkrét megszavaz- 
tatandó javaslat hiányában és a teremben ellenérdekelt küldötti többségi masz- 
sza ült, eltekintettem ezen kérdések feltevésétől, amelyeket persze fontosnak 
és megválaszolatlannaktartok jelenleg is.

A 13. §-ban az elnökről van szó. Itt szerepelt az, hogy az elnök 
helyettesíthető és képviseleti jogát bárkire átruházhatja, ami a küldötteknek 
„fővesztés terhe mellett” meg van tiltva. Itt régi jó római közmondás jutott az 
eszembe Jupiterről (FŐISTEN = MABÉOSZ elnök) és a kisőkörről („mezei” 
MABEOSZ tag). A 3 .pont e) alpontja tekintetében nagy vitát és felháborodást 
okoztam. A tervezet be akarta betonozni azt a „haladó” hagyományt (ami 
többek véleménye szerint véletlenül alakult így, de ez a hataloméhes elnök élt a 
lehetőséggel), mely szerint a szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának az el
nöke is a mindenkori MABEOSZ elnök legyen. Én azt mondtam felszólalá
somban, hogy „ ........ miközben a mindenkori elnök nem szükségképpen a leg-
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tájékozottabb, legtapasztaltabb, legokosabb filatelista. A jövőben még az is 
előfordulhat, hogy egy olyan cipészsegéd vagy péksegéd lesz a MABÉOSZ 
elnöke, aki még bélyeget sem gyűjt, hiszen minden csak megszavaztatás 
kérdése (ezzel a küldötti többségi masszával - utólagos megjegyzés). Ilyenkor 
6 lenne a szakmai felügyelő?”. Ami a 4. pontot illeti, ott mellébeszélő szem
fényvesztés van, hiszen az van leírva, hogy „az elnök tisztségét társadalmi 
munkában látja el”. Meg azt állítják, hogy az elnök csak „költségtérítést*’ kap a 
12. §. 3.ponto) alpontjának megfelelően. Sokan-többek között én is - azt állít
ják (lásd például a vásárolható benzinből megtehető kilométerek számát, 
amivel a Földet is körbe lehet autózni, sőt még messzebb is lehet vele menni), 
hogy az elnök, Kurdics Sándor hosszú évek óta valós költségei sokszorosát 
veszi fel „költségtérítés” címén. Hogy ez nem „társadalmi munka”, az biztos.

Én meg csak azért is kötözködök, mert Kurdics Sándor többek között 
szakosztály-szekciólapbetiltó, cikk- és szerzőkicenzúrázó diktátor, kettős 
mércéjü igazságtalan döntnök, szakosztályellenes, nem is beszélve az itt nem 
részletezhető és magán információk sokaságából összeadódó sok sok „simlis
ségéről. Arról is szó volt, hogy legyen egy időkorlát: az elnök és az elnökség 
csak két cikluson keresztül regnáljon* Ha más nem javasolta volna ezt, én java
soltam volna, mert készültem rá. Hát persze hogy a levezető elnök beintésére a 
küldötti szavazási massza vagy 95%-ban elutasította javaslatot és lehetővé 
tette azt, hogy elvileg - ha akarná - például Kurdics Sándor az eddigi majdnem 
20 év után további 20 évig MABÉOSZ elnök legyen, akár hosszabb ideig, 
mint ahogyan Todor Zsivkov Bulgária első embere volt.

A 14. §-al már csak azért sem foglalkoztam, mert Mándi Tibor évek óta 
elnökségi PR-fötisztviselő és „székházbelügyis” fenyegető (lásd korábbi 
kijelentését egy küldöttgyűlésen: „csak pozitív kritikának van helye!”. Persze 
hogy mi a pozitív kritika, azt ö határozza meg, és véleményem szerint az csak 
„hízelgés és nyalás” lehet).

A 15.§ lényegileg érintette, vagy érintette volna szakosztályunkat is. 
Egyrészt ebben a paragrafusban össze vannak keverve a szakosztályok és a 
szakbizottságok, de hát mindenki tudja azt, hogy az „édes gyümölcs” és a 
„rohadt krumpli” is mind a természet ajándékai, azaz egylényegűek, összeke
verhetek. A szakosztályok definíciója alapjában véve rossz (hülyeség), hiszen 
az Alapszabály „egyes meghatározott gyűjtési ágazatokat művelő körök”-ről 
is említést tesz, miközben ilyenekről én sosem hallottam, hiszen minden szak
osztálynak, amelynek tagja vagyok vagy voltam (6), csak és kizárólag egyéni 
önkéntes tagjai vannak. A 2. pontban arról is szó van, hogy a szakosztályok 
vezetőségi tagjai tevékenységüket „személyi felelősséggel” végzik, miközben 
ilyen kitétel sem az elnök, sem az elnökségi tagok esetében nem szerepel, azaz 
a MABÉOSZ elnöke és bármely elnökségi tagja azt csinál amit akar, hiszen 
semmiféle személyi felelőssége nincs - alapszabály ilag. Ez aztán az igazságos 
demokrácia a javábólf!! A 3 .pont-ról már korábban több helyen is beszéltem,
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írtam, A szakosztályok „részben Önálló gazdálkodásáéról van szó. Itt csak 
utalhatnék arra a kép mutatásra, hogy olyanok (elnökségi tagokra gondolok) is 
erőltetik az itt megfogalmazottakat, akik ugyanolyan „szabálytalan” művele
teket végeznek, mint a mi szakosztályunk is, de ami nélkül sem létezni, sem 
működni nem tudnánk. Sajnos a sok „okos jogvégzett, közgazdász és más gaz
dasági vezető, magyar újdonságvásárlómániás” nem képes olyan, minden 
szempontból megfelelő megfogalmazást kitalálni, ami megfelel a valóságnak, 
a szükségleteknek és a jogszabályoknak is. Viszont utálok úgy élni és működ
ni, hogy „papíron nem szabad, de a suba alatt titokban muszáj”. A 4. pontban 
meg ki van emelve a „liebling” szakbizottság, az OIB, hiszen az, már (örökös) 
elnöke révén is biztos támasza a jelenlegi elnöknek és elnökségnek. Tudnék 
olyan személyt mondani, ha ő lenne az OIB elnök, azonnal törölték volna ezt a 
pontot az Alapszabályból.

A 16. §. Az ügyvezető igazgatóról szól. Kifogásoltam volna a „határo
zatlan időre szóló” munkakörét, mert ez „gumi”-szerű, de nem szólaltam fel. 
Nincs itt tisztázva az sem, hogy kinek köteles beszámolni. Felelősségének ki a 
megállapítója, A 12.§ szerint az elnökség csak „eszközként” használja az 
Ügyvezető igazgatót.

A 17.§ megint nagyon neuralgikus volt. Itt többször is felszólaltam. El
mondtam, hogy az Alapszabály „szakmai folyóiratéról beszél, de ilyenje 
nincs a MABÉOSZ-nak, hiszen a BÉLYEGvilág-nak nincs szakmai lektora, 
csupán hatalommal bíró föcenzora. A 2.pont a) alpontnál azután erőteljes 
hangnemben kellett felszólalnom. Ezt kissé részleteznem kell. A nevezett 
Alapszabályalpont szerint: „a felelős szerkesztő önállóan dönt a szakmai 
folyóirat tartalmáról”, Én szó szerint azt mondtam, hogy: „Itt az a probléma, 
hogy dönt is, miközben sokak véleménye szerint adott filatéliai témákban spe
ciálisan abszolút szakanalfabétának számít, a szerkesztő személyesen lezár 
szakmai vitákat, nem enged megszólalni más szakértőket, amely témákban ő 
viszont egyáltalán nem filatéliai szakértő. Ez abszurd helyzet!”. Erre a küldött! 
szavazó massza megint hangosan fujolt. Követeltem ezen alpont törlését, amit 
a levezető elnök megszavaztatott és a törlés mellett jó ha 2 vagy 3 IGEN volt, a 
szavazó massza kb 95%-osan NEM-el szavazott, azaz végülis véleményem 
szerint filatéliai szakértőnek lett Rigóczki Csaba kikiáltva még Dr. Lippai Pál, 
Czirók Dénes és Glatz István aranyérmes kiállítók és nemzetközi zsürorok 
NEM-szavazatai alapján is. Nekik a jelenlegi, gyakorlatilag semmiért sem fe
lelős szerkesztő személye: Rigóczki Csaba a legkiválóbb filatelista, hiszen 
nincs szüksége filatéliai szakmai felügyelőre. Én csak gratulálni tudok 
ehhez!!!

A 18.§ a választások rendjéről szólna. Egy szó sincs ajelölőbizottságról, 
annak feladatáról. Az 1 .pont titkos szavazásról beszél, aminek semmi értelme 
sincs akkor, ha ajelölőbízottság csak annyi személyt ad meg, amennyit (és aki
ket) a regnáló elnök és elnökség akar. E szempontból a titkos szavazás nevet
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séges. Ha más jeiölt neve is felmerül, annak a jelölőlistára való felvétele már 
alelnöki-levezető elnöki beintésre küldött! massza-szavazással történik, ami 
általában kisöprést jelent Ez nyílt szavazás és megcsúfolása az Alapsza
bályban leírt „titkosságinak annak ellenére, hogy az elnökségi Jogászi go
nosz és érdekvezérelt csűrés-csavarás” értelmében ez nem ellentmondás. Az
5. pont meg azt jelenti, hogy minden egyes választáskor az adott ,,rend”-et, az
az a választás menetét a mindenkor regnáló hatalom dönti el, hiszen a levezető 
elnök - a „haladó” hagyományok értelmében - azt szavaztat meg, amit akar, és 
ez egy igen kiváló gumiszabály, ahol semmi sincs definiálva, tág teret adva 
bármely szűk hatalmi csoport érdekei kifejezésének. Ez minden csak nem 
demokratikus választási rend!!!

A MABÉOSZ KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT-ával én abszolút nem 
foglalkoztam, mert ilyen elnök és ilyen elnökség mellett számomra a 
MABÉOSZ kitüntetéseknekjelvényeknek semmi értéke sincs. Azt nem a va
lós teljesítmények és filatéliai tudások alapján ítélik oda, hanem egészen más 
elvek alapján, amit itt most nem részleteznék. Én nem fogadnék el kitüntetést 
és senkit nem is javaslok. Ha mások bárkit javasolnak, akkor persze szakosz
tályi elnökként hivatalból és kötelességszerűen továbbítom a javaslatokat az 
illetékesekhez. A valóságban persze sem a pozitív sem a negatív határozatok
ról hozzám mint szakosztályi elnök soha semmiféle MABÉOSZ elnökségi 
döntés és értékelés soha nem érkezett.

Kicsit hosszúra sikeredett írásom végén az alábbiakat kell még közzé ten
nem, Választások jönnek. Ha bárkinek nem tetszik tevékenységem, nézetem, 
írásaim stb., akkor javasolhat más jelöltet elnöknek akit a közgyűlésünk sza
badon és titkosan megválaszthat. Másrészt én különben ís kizárólag két ciklus
ban gondolkodtam. Azonban ha egy esetleg megválasztott új szakosztályi el
nök vagy új szakosztályi vezetőség a jelenleg) MABÉOSZ elnök (aki állítólag 
nem indul ugyan újra) vagy a jelenlegi MABÉOSZ elnökség szavazati többsé
gű kemény magja tagjainak (Kurdics Sándor, Dr. Lippai Pál, Czirók Dénes, 
Glatz István, Leitold László) híve lenne, annak „gazsulál” bármilyen indokok 
és szándékok alapján, akkor én a szakosztály leghátsó sorában fogom meg
húzni magam, és kizárólag a periodika vásárlására és olvasására leszek hajlan
dó, mert ennyire szakosztály és filatéliaellenes elemekkel nem tudok érdemi 
kapcsolatot elképzelni, de az őket aktívan támogatókkal sem. Ez elvi és lelkiis
mereti kérdés. De akik Rigóczki Csaba semmiért sem felelős BÉLYEGvilág 
szerkesztő eddigi vagy további tevékenységét is elfogadhatónak vagy kiváló
nak minősítené, azzal sem kívánok sem együttműködni sem érdemben esz
mecserét folytatni, mert sajátmagam által szembeköpöttnek érzeném magam.

Dk RiilAttila
Megválasztott ésjelenlegi szakosztályi elnök
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TÁMOGATÁSOK, BEFIZETÉSEK

Alábbi tagjaink támogattak minket ismét:

Csuti János 4.000,-Ft
Szabó István 2.000,-Ft
Raeskó Pál 1.000,- Ft

A Szakosztályunk tagjai nevében is nagyon köszönöm a támogatásokat. 
Ezek jelentős mértékben hozzájárulnak periodikánk színvonalának, megjele
nésének minőségi növeléséhez. De erre a befizetésre azért is szükségünk van, 
mert a „hivatalos” MABÉOSZ-tól érdemben és az igényeknek valamint a 
szükségleteknek megfelelően erre a célra semmit sem kapunk.

A szakosztályi támogatási emlékíveket meg nem vettük igénybe, mivel a 
vezetőségnek erkölcsi aggályai voltak a deklarált gyakorlat tekintetében, nem 
is említve a MABÉOSZ Elnökség szakosztályi postázási költségekkel kapcso
latos döntési vargabetűit: határozott NEM, majd hirtelen IGEN.

E sorok kozott ismét felhívom a figyelmet arra, hogy csak azok kapják a 
továbbiakban az OKMÁNYBÉLYEG periodikát, akik fizetnek (ez jelenleg 
1.000,- Ft/év), hiszen a Szakosztály csak a maga erejéből képes a periodikáját 
előállítani és a személyesen nem elérhető tagoknak postázni. Semmiféle sze
mélyes kivételt nem teszünk. Több tagunk 2.000,- Ft-ot fizetett, így ők már a
2010-évi költség befizetését is letudták. Nekem továbbra is az a véleményem, 
hogy a kiemelt tagok postaköltségének a MABÉOSZ általi átvállalása nem 
reális alternatív lehetőség több ok miatt is, Bizonytalan a kiemelt tagok név
sora, hiszen a személyes bejelentések nem mindig fedik a MABÉOSZ köz
ponti adattárában való bejegyzéseket vagy be nem jegyzéseket, hiszen a kori 
vezetők egy része vagy feledékeny vagy manipulatív (ezt nem én találtam ki, 
ezt többen mondják, állítják), és nem jelentik le minden, tagdíjat fizető tagju
kat. Másrészt a BÉLYEGvilággal történő együttpostázás óriási időbeli kés
lekedést okozna, ami a mai információs világban megengedhetetlen és bünte
tésnek számít.

Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy több dolog elintéződött időközben, 
így korábbi titkárunktól visszakaptunk régi árverési anyagokat is, amelyeket 
- az ügy korábbi elintézése következtében - szakosztályi árverésre fogunk bo
csátani és a bevétel a szakosztály kasszáját fogja gyarapítani.

Erről a Szakosztályi árverésről tagjainkat időben tájékoztatni fogjuk.

RillAttila
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OROSHÁZA lakáshivatali bélyegeinek felfedezése

Szeretem a régi bélyeges szaklapokat olvasni. A közelmúltban a MA
GYAR BÉLYEGÚJSÁG 1943. nov. 20-i számában (IV. évf. 20. sz. 158. old.) 
dr. Káldor Arthur cikke, mely a címbeli bélyegekkel foglalkozott, igazi meg
lepetés volt számomra, gondoltam átadom minden változtatás nélkül a kedves 
Olvasóknak, íme az idézett cikk:

„A városi illetékbélyeg gyűjtök körében bizonyára meglepetést fog kel
teni, hogy 22 évvel ezelőtt megjelent bélyegekről, mint újdonságról adunk 
közlést. Eddig ezek a bélyegek a gyűjtők előtt ismeretlenek voltak és csak dn 
Szemenyei Bálint gyűjtőtársunk figyelmének és bélyegszeretetének köszön- 
hetj ük, hogy ezekről a bélyegekről közlést adhatunk.

Gűjtőtársunk Gyopárosfürdőn töltvén szabadságát, észrevette, hogy a 
fürdő kazánjában iratokat tüzelnek el. Alaposan megtekintve az eltüzelésre 
kerülő anyagot, megállapította, hogy azok Orosháza volt lakáshivatalának ki
selejtezett, a talajvíztől már teljesen tönkretett iratai és ezek az iratok eddig 
még ismeretlen okirati bélyegekkel vannak ellátva. Természetesen ilyen körül
mények között, mint szenvedélyes okmány- és városi bélyeggyűjtő, iparkodott 
megmenteni azt, ami még megmenthető.

Orosháza város irattárában nem volt lehetséges ezekre az illetékbélye
gekre vonatkozóan bővebb adatokat megszerezni, mert a vonatkozó iratok már 
selejteztettek és így kizárólag csak az ügyiratokon levő keltezések nyújtanak 
némi támpontot azok megjelenését illetően.

Akkor, amidőn az okmánybélyeggyüjtők nevében köszönetét mondunk 
gyüjtőtársunknak a bélyegek megmentéséért, az alábbiakban közöljük a meg
állapított adatokat:

1921. július. „Lakáshivatal Orosháza” szöveggel 26:32 mm nagyságú 
bélyeg. A szöveg és értékjelzés díszes keretben. Vízjelnélküli vastag papír. 
Fogazata 11 A bélyegek az Orosházi Friss Hírek könyvnyomdájában ké
szültek 10-es tömbökben az 1000 koronás kivételével, amely ötös tömbökben 
készült. (A bélyegek képeit a színes borítón közöljük, szert)

1 .
2.
3.
4.
5.

1922. október 6:
6 .
7.
8 .
9.

5 Korona fekete;
20 K a) vöröslila b)lilabarna;
30 K szürkészöld;
40 K a) kék b) sötétkék;
50 K fekete.

100K téglavörös; 
lOOKkék;
200 K a) tompazöld b)ébenzöld;
300 K
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1923: 1 0 . 500 K vörös
1 1 . 1 0 0 0 K zöld;
12. 2000 K citromsárga.

1925-1926 években az 
10 0 0  és 2 0 0 0  koronás bélyegek 
egy “0 ” hozzáírásával tintával 
10 0 0 0  és 20 0 0 0  koronásra érté
keltettek át.

Dr. Káldor Arthur”

Ez volt tehát a 66  évvel ezelőtti tudósítás, mely napjainkig helytállónak 
bizonyult. Érdemes azért néhány gondolatot felvetni.

Ugye mindenki előtt érthető a fentiek alapján, hogy miért van olyan sok 
orosházi lakáshivatali okmány a gyűjtők birtokában, és a csütörtöki (Mabéosz 
székház I. em.) okmányárusok is már leárazva kínálják a gyűjtőknek jelentős 
készleteiket. Mindehhez kitűnő segítség, hogy az új pénzügyi szakkönyvünk 
(PBM) megadja minden névértékhez a teljes okmányon való előfordulás ér
tékét. Hát ez nem a piaci szükséglet legteljesebb kiszolgálása?!? Nagyon 
lényegesnek tartom ugyanis, hogy világosan lássam, hogy az az orosházi irat, 
amit 15 éve hiába keresek és nem tudom sehol felhajtani még kb. 10  évig, az 
15, 50 vagy 100 euróba kerül-e! Némi következetlenséget érzek viszont 
abban, hogy a kézi átértékelésü 10 0 0 0  és 20 0 0 0  K-s esetében a leáztatott 
példányokat is 6-6 euróra értékelik a szerzők /Figyelem: ez 33 %-kal 
magasabb ár, mint az alapbélyegé!!/, holott a könyvben 32 helyen írják le, 
hogy a kézi átértékelésü bélyegek megbízható tanúsítvány nélkül csak iraton 
hitelesek, önmagukban nem.

Ezen ismét eitöprengtem. Hogy is van ez? A PBM ben beárazták a 
nyilvánvaló hamisítványokat is, vagy olyan eset is lehet, hogy az a kézi 
átértékelésü bélyeg mégsem hamisítvány? Szent Habakuk! Eddig azt hittem 
tisztán látok, de mióta a PBM-et forgatom látom, hogy nagy hibát követtem el, 
amikor nem vettem meg hozzá az EíCM-et is [EKM = Ellentmondások 
Kiegészítő Magyarázata],

A viccet félretéve, remélem sikerült illusztrálnom, hogy a T. szerzők jó
indulatú túlbuzgósága, erősebben fogalmazva: egy sosemvolt, de elméletileg 
valóban lehetséges kérdés ilyen mérvű „túllihegése” valójában milyen káoszt 
tud teremteni.

Itt is megemlítek egy konkrét példát. A kecskeméti városi bélyegeknél is 
létezik egy érdekes kézi átértékelés. A 2 A(rany)K(orona) s kézi bélyegzés 
átértékeléseket zöld tintával, kézzel értékelték át a pengő bevezetésekor. Az
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előforduló értékek: 5, 10, 20, 30, 50, 100 és 250 voltak. (Természetesen ez 
fillért jelentett.) Jeles elődünk Gary S. Ryan, aki a F1P elnökségi tagja is volt, a 
hétből hat bélyeget “tanúsítványok” nélkül mert szerepeltetni kiállítási 
anyagában, igaz akkor még nem volt a PBM.

Záró mondatként egy latin szólásmondást idézek Cicerótól: Si tacuisses, 
philosophus mansisses (-H a hallgattál volna, bölcs maradtál volna)!

2009. december 13. -Th-n

BÉLYEGMŰZEUMI DÉLUTÁNOK

Dr. Horváth József vagy 8 év óta szervezi kitartó munkával és lelkese
déssel a kezdetben a XI. fehérvári-úti Kultúrházban, majd a Bélyegmúze
umban tartott filatéliai előadásokat Aki bármelyiken részt vett, az jól járt, ta
nult, új ismereteket szerzett.

Ebben a sorozatban szakosztályunk titkára, Székely László már harma
dik előadását tartotta. Elsőként és egyben MAFITT székfoglalóként a francia 
illetékbélyegekkel ismertette meg hallgatóit. A második előadásában a "Vasúti 
kedvezményes utazási igazolványok érvényesítési bélyegei I.rész"-ben részle
tesen ismertette a legkülönfélébb címeken kedvezményes utazási jogosult
ságot szerző magyar polgárok MÁV igazolványait, mégpedig mind a bélye
geseket, mind a bélyeg nélkülieket.

2009. szeptember 19-én, szombaton a II. részben a MÁV igazolványok
ban szereplő bélyegeket ismertette. Ezekről a Flóderer könyv csak annyit írt, 
hogy léteznek ilyenek. A Szűcs szakkönyv és az MPIK nem foglalkozik ezek
kel az érdekes bélyegekkel. Mindenki csak sajnálhatja azt, ha nem vett részt 
vagy nem tudott részt venni ezen előadáson. Számomra az volt igazán érdekes, 
hogy miközben több MÁV bélyeget még nem különösebb gond beszerezni, 
egyes típusainak beszerzéséhez milliók sem elegendőek - akár EURO-ban 
számolva - mert csak különleges szerencse és jobb esetben rokoni kapcso
latok szükségesek egyáltalán meglátásukhoz. Ezen ritka és érdekes területek
ről nemcsak az általános magyar bélyeggyűjtőknek, hanem még a filatelis- 
táknak sincs elegendő információjuk, nem is beszélve az illetékbélyeg gyűj
tőkről, hiszen a MÁV bélyegek ezen utóbbiak kis csoportján belül is csak 
részérdeklődés tárgyai. Számomra külön öröm az, hogy többen felkarolták 
ezeket a "mostohagyerekeket", és felkeltették érdeklődésemet irántuk annak 
ellenére, hogy nem gyűjtőm őket, dehát tudom azt, hogy sok olyan területet 
gyűjtök én is, amit mások nem, és kivétel nélkül minden részterület tartogat 
izgalmakat és érdekességeket,

RiilAttUa
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Szemelvények Kecskemét város első 
illetékbélyegeinek lemezhibáiból

Kecskemét városa 1923. november 20-án adja ki első okirati illeték- 
bélyegeit. Infláció lévén az öt értékből álló sorozatot 100, 500, 1000, 5000 és
10.000 koronás címletben jelentették meg. A szentkorona alatt a város címerét 
ábrázoló egyszerű bélyegrajz azonos minden címletnél, csak az értékszámok 
váltakoznak. Mind az öt címletet Kecs
kemét város házi nyomdájában készíte
tték fekete színű magasnyomással. A bé
lyegeket 10  Vi-zs sorfogazással látták el.
Ismertek egy oldalon, illetve a sarkoknál 
két oldalon vágott ívszéli bélyegek.
(Lábra)

1924-ben az infláció növekedésével 
megpróbálták stabilizálni a bélyegek 
értékét, és felülbélyegezték aranykorona
arany fii lér alapra helyezett új névértékre, 
piros színnel, kézi gumibélyegzőkkel. A bélyegek vizsgálata során meg
figyelhető, hogy a felülnyomott alapbélyegek is magukon viselik az ismét
lődő, karakteres lemezhibákat, mivel az 1923-as kiadás maradványkészlete 
került felülnyomásra. így mind a felülnyomott, mind az alapbélyegeken, sőt 
ezen belül a különböző névértékű bélyegeken is megtalálhatóak az azonos
ságok. A bélyegeket 12xlQ-es ívekben nyomták.

Az egyszerű nyomdai eljárással kivitelezett bélyegeken sokféle érdekes, 
ismétlődő, több címleten is előforduló lemezhibáival találkozhatunk. A 
teljesség igénye nélkül bemutatunk belőlük néhányat:

-(2.ábra) A KECSKEMÉT szó É és T betűjének felső részét vékony ne
gatív vonal köti össze

2.ábra 3.ábra 4.ábra

1 .ábra
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~{3.ábrá) A bal oldali keret belső vastagabb vonalán a számtábla felett 
hiány, mely fehér pontként látható

-{4.ábra) A szentkorona alatti ívelt rész közepén pont
-(5. ábra)
1. A KEC SKEMÉT szó második K és E betűje között összekötő vonalka
2. A jobb oldali külső keret a VAROS szó R betűjénél megszakad
3 . Az alsó keret mindkét vonalán szakadás a bal oldali saroktól néhány 

milliméterre jobbra (alsó ív széli bélyeg)
-(6. ábra) Avároscímer bal felső keretrészénél pont
-(7. ábra) A kettősvonalú keret bal felső harmadában átlós összekötő 
vonalka

Stábra 6.ábra 7.ábra
- (8. ábra) A kecske címerállat mellső lábánál folt
- (9.ábra) Az  1923-as évszám 1-ese szakadozott, groteszk formájú. Eddig 

a 10 .0 0 0  koronáson ismert az alsó ívszélről
-{lO.ábra) AKECSKEMÉTT betűje után függőlegesen futó, vékony ne
gatív vonal, amely a felső keretet is metszi

-{11.ábra) Az 1000 koronás értékszámának harmadik nullájánál az alsó

S.ábra 9.ábra lO.ábra
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>00 K Akinek kedve kerekedik a bélyegek mutatós 
hibáinak Összegyűjtésére, még számtalan, eddig le 
nem írt változattal találkozhat bizonyára, csak 
megfelelő mennyiségű bélyeget kell átnéznie az 
újabb felfedezésekhez.

VOGA

11.ábra

Ismét röviden a Montenuovo hercegekről

A „Pénzügyi Bélyegek a Habsburg Birodalomban és Magyarországon99- 
című illetékbélyeg szakkönyv 13. oldalán említés történik a Montenuovo her
cegekről több generáción keresztül is. Én is nagyon örülök annak, hogy Mon
tenuovo Nándor illetékbélyegeket is gyűjtött. Viszont meg van említve, hogy 
Montenuovo Nándor herceg apja Alfréd Fürst von Montenuovo (1854-1927) 
császári foudvarmester volt.

Olvasom Sigrid-Maria Grössing : „Gyilkosság a Habsburg-házban” cí
mű (GABO kiadó) munkáját. A könyv 195., 202. és 221. oldalain találkoztam 
Montenuovo császári foudvarmesterrel. A könyv szerzője rendkívül negatív 
színben tüntette fel a Montenuovo fo udvarmestert. Valószínűleg kiválóan ér
tette munkakörét, és betűhíven betartotta azt. De elég lett volna, ha az előírá
soknak és a hagyományoknak megfelelően kőszívvel végrehajt mindent, ami 
szükséges lett volna az udvari protokollnak megfelelően, de mellette mereven 
udvarias maradt volna. Montenuovo foudvarmester gonosz, beképzelt, nagy
képű és lenéző volt egyszerre, hiszen amikor Ferenc Ferdinánd főherceg (Ru
dolf halála után trónörökös) feleségül vette Chotek Zsófiát, aki csak (CSAK) 
grófnő volt és nem bárónő, a foudvarmester minden alkalmat kihasznált arra, 
hogy megszégyenítse, hátsóbb sorokba állítsa, szavait rajta köszörülte, háta 
mögött hamis dolgokat terjesztett róla. Montenuovo főudvarmesternek nagy 
szerepe volt abban, hogy Ferenc Ferdinánd megutálta az olaszokat, a magya
rokat, a Monarchia egyéb, nem német nemzetiségeit. Az más kérdés, hogy a 
rangon aluli házasság miatt a főherceget és feleségét a szerb - tanulni lusta 
anarhista-terrorista - Gavrilo Princíp sikeres merénylete után nem a Habsbur
gok hagyományos kapucinus kriptájába temették, ahova a halott feleség nem 
tehette volna be a lábát, hanem Artstettenben lettek közösen eltemetve.

Rítt Attila
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Válasz Haász András gyűjtőtársnak nevemre címzett és 
az OKMÁNYBELYEG szerkesztőségébe 

küldött levelére

Örülök, hogy olvasta az OKMÁNYBÉLYEG szakosztályi periodika 
egyik számát, ami azt is jelenti, hogy e kiadvány a szakosztályi taglétszámnál 
nagyobb körben talál érdeklődésre. Ez azt is jelenti, hogy jó lenne, ha a többi 
szakosztály kiadványait is szélesebb MABÉOSZ tagság olvasná.

Ön azzal kezdte levelét, hogy egy írásával korábban megkereste a 
BÉLYEGvilág szerkesztőségét, de írását nemhogy nem közölték, még csak 
válaszra sem méltatták. Sajnos ez egyáltalán nem kirívó eset, ez a gyakorlat, 
amiért az én véleményem szerint nemcsak a szerkesztőség, a „felelős” szer
kesztő, hanem maga a MABÉOSZ Elnöke és Elnöksége is felelős. Bár aho
gyan Ön írja, különböző filatéliai témákról kívánt írni, ezért csak nemtörő
dömséggel, közömbösséggel, hozzá nem értéssel és trehánysággal lehet ma
gyarázni írása rideg elutasítását. Az én korábbi eseteim egészen mások, hiszen 
én - mint ahogyan kevesen mások is - írásaimban felfelé menő kritikát is meg
fogalmazok, ami a magyar hagyományok szerint értelemszerűen kicenzúrá- 
zódik egészen addig, amíg egy szemléletében teljesen új Elnökség létre nem 
jön, de erre sajnos még sokáig várni kell. E tekintetben biztosan nem elegendő 
az elnök személyének megváltozása.

Ami a magyar újdonságokkal kapcsolatos észrevételeit (névérték, alak
nagyság, példányszám stb,) illeti, ott is ismert a MABÉOSZ tagi vélemények 
kicenzúrázásának oka. A MABÉOSZ-nak érdeke a Magyar Postával való jó 
kapcsolat, ami nem egyenrangú felek közötti kapcsolatot jelent. A Magyar 
Posta meg szintén olyan hagyományokon „él és létezik”, hogy adott szintek 
vezetői semmiféle érdemi kritikai megjegyzést nem tűrnek el, így ha a 
BÉLYEGvilág-ban a Magyar Posta bármilyen tevékenységét kritizáló írás 
jelenne meg, akkor a Magyar Posta „megbüntetné” a MABÉOSZ-t, azaz - 
hogy más olvasók is jobban értsék - egy elvileg szolgáltató vállalat megbün
tetne egy többezres társadalmi szervezetet azért, mert néhány állampolgár nem 
maximális megelégedettséggel értékelné tevékenységét. Ugyanakkor a mono
polhelyzet és a mai gazdasági viszonyok olyanok, hogy bármely szolgáltató 
vállalat, mint a Magyar Posta is, bármikor bármilyen adatot „üzleti adatnak” 
minősíthet, azaz szabadon titkosíthat. E területen a megoldást még gondo
latban sem látom; sajnos nem Angliában vagy Svájcban élünk, hanem attól 
keletebbre. A szabad véleménynyilvánítás csak írott alkotmányos malaszt, 
legalábbis bizonyos területeken.

Azt is írta, hogy szerette volna megkapni Leitold László MABÉOSZ alel- 
nök E-mail címét a tervezett és készülő új emlékív katalógussal kapcsolatos 
véleménycsere kialakítása érdekében. Nem válaszoltak Önnek. Én ezt most itt
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megadom Önnek, hiszen nem titkos az adat és szervezeti ügyről van szó. 
Tehát: leitold@chello.hu Bár itt kell megjegyeznem azt* hogy a MABEOSZ- 
on belül egy álszent titkolódzás folyik, ami azt jelenti, hogy adott érdeklődők 
esetén még a hazai körök illetve azok vezetőinek elérhetőségét is titkolják a 
MABEOSZ adott illetékesei, ami elképesztően értelmetlen hozzáállás akkor, 
amikor a taglétszám hosszú évek óta zuhanórepülésben van. Amikor én pél
dául bármely szakosztályban megadom nevem, címem és egyéb elérhetősé
gemet, akkor kinyilvánítottam azt, hogy adott filatéliai témákban szívesen 
lépek kapcsolatban bármely gyűjtővel. Ez egészen más helyzet, mint amikor 
például protekcióval kinyomoztatnék egy titkosított telefonszámot és mond
juk elkezdeném zaklatni az illetőt. A naprakész MABÉOSZ tagnyilvántartás 
és a szabad kölcsönös gyűjtői elérhetőség megteremtése szintén egy alapja
iban és szemléletében teljesen új Elnökség létrehozását feltételezi. Csak az 
elérhetőségüket kifejezetten Írásban letiltok adataival kellene titkolódzni. Bár 
az Ön esetében elképzelhető az is, hogy egyszerűen kényelemből vagy lus
taságból semmibe vették kérését.

Levelében említette azt is, hogy mint tagdíjat fizető MABEOSZ tag, i- 
gényt tartana érdekképviseletre is. Jelen helyzetben ezt ne várja el ettől a 
MABEOSZ Elnökségtől. De sajnos az a helyzet - sok éve figyelem az ese
ményeket aktív résztvevőként - hogy a küldöttek 95%-a sem fejt ki semmiféle 
tagi érdekképviseletet, hanem a MABEOSZ küldöttgyűlésein csak saját ma
gukat képviselik. De ezt a problémát csak megyei vagy bázisköri szinten lehet 
megoldani akkor, ha ott lokálisan kialakul egy érdemi változásokat kívánó és 
kiharcolni képes „kemény mag”,

Azt is említette, hogy korábban kiemelt tagdíjat fizetett, de már nem, 
mert elment a kedve tőle. En is kiemelt tagdíjat fizetek, de egyáltalán nem bár
milyen emlékívvel kapcsolatos machináció miatt. Nekem a BÉLYEGvilág 
megszerzése és olvasása a fontos akkor is, ha kirívóan sok negatív kritikám 
van a szövetség lapjával, annak tartalmával, szerkesztőivel, cenzúrázóival 
kapcsolatban. Igaz, hogy a BV túl késői kézbesítése miatt 2010-től kezdve 
már én sem fizetek kiemelt tagdíjat, hanem más vállalatnál fogom előfizetni a 
BÉLYEG világot, így minden hónapban akár 5-6-7 nappal korábban kézbe 
vehetem azt.

Örülök, hogy megkeresett levelével alternatív megszólalási lehetőséget 
keresve, és én szívesen válaszoltam annak ellenére, hogy ezen témák nem a 
szakosztályi tevékenység érdeklődési körébe tartozóknak minősíthetők sokak 
véleménye szerint, de tekintsük azt, hogy ez egy kényszermegoldás volt olyan 
jelenlegi cenzúrális helyzetben, ami egy valóban demokratikus elvek szerint 
működő társadaimi szervezetnél fel sem merülhetne.

Gyűjtőtársi üdvözlettel
Dr> RUlAttila

megválasztott szakosztályi elnök
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HUNGARY REVENUES 
J.Barefoot Ltd 2007 3rd Edition

Példányszám (színes): 50 db számozott példány
Előzmények: 1. Kiadás:1979, 2. Kiadás: 1987. 3. Kiadás: 2007.
Vannak rá érdeklődők tőlünk nyugatra is!

A kiadvány 120 oldal. Fényes, fekete színű borítóban, az 1891-es kiadás 1 
ft-os címletével. A képek nagy része színes, egy része fekete-fehér.

Akatalógus fő beosztása: Általános illetékbélyegek
Speciális illetékbélyegek
DÍJÚ egyes illetékbélyegek
Határőrvidék
Városi illetékbélyegek
1945 Szovjet Erdély
Kárpátukrajna
Fiume

Az alábbi ismertető részben saját megjegyzéseimet, kritikáimat és 
értékeléseimet is beleírtam. Igyekeztem - nem részletekbe menően - összeha
sonlításokat végezni a Flóderer-katalógussal\ a Szücs-szakkönyvvel és a 2008- 
éviMPIK-el

A bevezető részben fél A4 területen átfutja a magyar történelmet, majd 
ismerteti a pénzrendszereket (címletek, dátumok). Az  első magyar ille- 
tékbélygeket a világon valaha megjelent illetékbélyegek között a legszebbek 
közé sorolja. Az igazi bevezető rész 1 A4-es oldal csupán, ahol kitér a kata
lógus beosztására, az objektumok besorolására, említi a színeket, az érték- 
telenítéseket, a kiadási dátumokat és az árazást. Ezután 2 A4-es oldalon ismer
teti a vízjeleket.

Az irodalmi rész és a kapcsolatok ismertetésénél többek között említi Dr. 
Flóderer István katalógusát, a MABÉOSZ Okmány- És Illetékbélyeggyűjtő 
Szakosztályt, a The Revenue Society of Great Britain-t, a British Library-nak 
2001-be odaajándékozott Gary Ryan gyűjteményt.

Az 1854-től 1868-ig terjedő időszak illetékbélyegeit előfutároknak ne
vezi és Összevonva 1 oldalon tárgyalja. Figyelmeztet arra, hogy csak a legol
csóbb variációk árát adja meg, és azok is csak a magyarországi felhasználást 
igazoló darabokra érvényesek. Az egyébként rendkívül nehezen azonosítható 
papírfajtákkal nem foglalkozik, de a vízjelekkel és a fogazatvariációkkal sem. 
Saját véleményem szerint az eredeti papírfajta színeket csak használatlan és



eredeti gumizású és kíméletes módon tárolt bélyegeken lehetne hitelt ér
demlően és érdemben vizsgálni. Minden áztatási folyamat elvileg oldószerben 
végzett vegyi beavatkozást jelent, hiszen a H20  is egy oldószer, pH-ra érzé
keny oldószer, sok anyag kiváló oldószere, sót oldott oxigéntartalma követ
keztében érzékeny oxidációs reakciókra is alkalmas. Az iraton és/vagy irat
darabon levő bélyegek eredeti papírszínét meg az irat anyaga és színe is be
folyásolja, de adott esetben az is, hogy a bélyegek benedvesítése többnyire 
emberi nyállal történt, amely számtalan vegyületet, enzimet tartalmaz és 
amelynek pontos összetétele embertől emberig változik. Az adott korban hasz
nált enyvek maradéktalan leáztatása különben sem egyszerű folyamat, sok 
esetben vegyi adalékanyagokat alkalmaznak az eny v eltávolításához. Mindezt 
figyelembe véve én személyesen sokkal kevesebb valós papírszínt fogadok el, 
mint a fentebb nevezett és az összehasonlításokhoz említett munkák, és 
áztatott példányok esetében majdnem mindig fenntartásaim vannak. Ez a 
katalógus erre frz időszakra kiválóan használható azon gyűjtök számára, akik 
nem akarnak a papírvariációkkal, a vízjelvariációkkal és a fogazatvariációkkal 
részleteiben foglalkozni, és emiatt nem akarnak bonyolult táblázatok sokasá
gában eltévedni, hanem akik az adott időszak illetékbélyegeit a maguk szép
sége miatt gyűjtik.

Az 1868-as kiadás bélyegképei közül a 12 és a 15 ft-osak csak fekete-fe
hér színben vannak jelen, A papírfajtákkal itt sem foglalkozik, csak megemlíti, 
hogy többféle van. A katalógus nem ismeri az 1870-évi hártyapapírosú kia
dást. Az 1873-as kiadásnál megemlít 4 vízjelcserét és ezeket árazza is.

Az 1891-es kiadással többet foglalkoznék. A kr-ft sorozatok közül szá
momra ezek a legszebbek és itt egyértelműen gyűjthetők ezek a bélyegek, 
hiszen nincsenek vízjelvariációk. Az I. és a 1L nyomólemezek közötti meg
különböztetés is hiányzik. Én ezen kiadások esetében különleges figyelmet 
szentelek a 60, a 75 és a 90 kr-os bélyegeknek. A Barefoot katalógus érthe
tetlen módon ezek közül a 60 kr-ost értékeli a legtöbbre. Az alábbi kis táb
lázatban Összefoglaltam az értékeléseket:

60 kr 75 kr 90 kr
Barefoot 1 0.50 0.70
Flóderer 1 1.33 1.67
Szűcs 1 2,14 2.86
MP1K 1 1.50 1.75
Rill elfogultjavaslata 1 2.00 3.00

Az 1898-as kiadástól kezdve Barefoot spórol a képekkel, az azonos 
ábrájúakból csak egy képet ad meg.

Számomra meglepetést okozott az 1946-os év vízválasztó jellege. Az 
1946-os felülnyomatos (pengő) sorral befejezi az ismertetést és sorban követ
keznek a következő típusok: szivarka papír adójegyek, árúbélyegek, bors zár-
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szalag, cukor zárjegyek, égetett szesz zárjegyek, vízumbélyegek, értékpapír
forgalmi bélyegek, fahéj zárszalag, fényűzési adó, forgalmi adó, hirdetvény- 
bélyegek, hírlapilleték bélyegek (ilyen sorrendben). Ezek mind megtalálhatók 
a Flóderer katalógusban, de egy részük teljesen hiányzik mind az MPIK-ből 
mind a Szücs-könyvből annak ellenére, hogy ezek mindegyike belefér az álta
lam megalkotott „harácsbélyegek” kategóriába.

Az úgynevezett állami okirati illetékbélyegek 1946-tól kezdődő forintos 
kiadásai azután minden átmenet nélkül folytatódnak a Barefoot 25. oldalán, 
közvetlenül a hirlapületék bélyegek után. Ebben a részben azonban az 1991-es 
kiadás szerepel utolsóként megemlítve.

Ezt követik a játékkártya zárjegyek, ami azért zavaró, mert ezek eleje is
mét krajcár névértékű. Ez a fejezet viszont a bemutatott ábrák tekintetében 
sokkal gazdagabb a Flóderer katalógusnál, sőt a Flóderer katalógus az 1882-es 
első kiadás ábráját sem közli. így játékártya zárjegyek tekintetében a rendelke
zésemre álló katalógusok között a Barefoot a leginformatívabb. Most már csak 
azt kellene valakinek nekem megmagyarázni, hogy mik voltak azok a „tisztí
tott kártyák”, hiszen akkor kellett lenniük „piszkos” kártyáknak is.

A 31. oldalon kezdődnek a lakásügyi bélyegek, amelyek 2 fejezetre van
nak osztva.

A Magkiviteli Propaganda Bizottság és a mesterséges édesítőszerek után 
ismét visszatér a krajcáros periódus: a naptárbélyegek.

A 41. oldalon levő Sörzárjegyeknél láttam végre ezekből az első színes 
képet. Valahogyan a sörzárjegyek sem havonta jelennek meg hazai árverező
házaink kínálatában. Nekem ezek is „bélyegek”, érdekesek, valahol lapulnak. 
Természetesen a Flóderer katalógussal egyezően itt is megtalálhatók és az én 
véleményem szerint is itt a helyük. Hiszen ezek a sörzárjegyek adófizetést iga
zoltak, mint ahogyan a okiratokon levő illetékbélyegek pedig illeték lefizetését 
igazolták és mindkettő „harács” ajavából.

A számlailleték bélyegekről azt mondja Barefoot, hogy árai a komplett 
használatlan bélyegekre és a használt félbélyegekre érvényesek. Székely Lász
ló véleménye szerint viszont a használatlan számlailleték-bélyegek kisebb ér
tékűek a számlákon levő, használt bélyegekhez képest. Ugyanakkor én aszám- 
lailleték kiadásokat en bloc értékelve azokat Barefoot által nagyon túlértékelt
nek tartom éppen a korábban említett, 1891-es 60, 75 és 90 krajcáros bélye
gekhez képest is.

Sok zárszalag, ami a Flóderernél egy helyen szerepel, itt több helyre 
tördelve jelenik meg (szegfűszeg, tea, kávé, bors stb).

Meglepetést okoztak számomra a Vámkezelési bélyegek is. Barefoot 7- 
félét ismertet és mindegyiket piros (és borvörös) színnel jelöli. Ez teljesen 
megegyezik a Flóderer katalógus adataival. A Szücs-könyv szintén 7-féle 
értéket ad meg, de közöttük van egy zöld és egy kék színű is, A kék és zöld szí
nűnek ábrái - közölve vannak - még eltérőek is. Most akkor a valóságban
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összesen 9-féle „Vámkezelési” bélyeg van, miközben a Flóderer 1947-böl is
mertet még 5 db Vám bélyeget (máshol), és ezeket az MPIK is hozza, de amit a 
Szücs-könyvben nem találok. Ugyanakkor a Barefoot is ismerteti ezeket a 
VÁM-bélyegeket (szintén külön), de ide tette a Szücs-könyvben szerepló kék 
színű VÁMÁRU bélyeget is. Én biztosan nem szedtem volna szét egymástól a 
VÁMKEZELÉSI, a VÁM és a VÁMÁRÚ bélyegeket, mert mindegyiket 
ugyanaz a harácshatóság alkalmazta, és az általuk kirótt harács pontosított 
elnevezése lényegtelen.

Az MPIK-en kívül mindhárom katalógusban szerepel egy 25 koronás 
Láttamozási díj bélyeg, amit Graz-ban használtak. E témában csak a Szücs- 
könyben van hiba, ott ugyanis a szövegben az szerepel, hogy a szövegbélyeg 
feliratában „Gracz” van, de az ottani ábra szerint is csak „Graz”,

Az 50, oldalon szerepel egy Vöröskeresztes bélyeg, amelyekről koráb
ban csak a periodikánk írt. Természetesen sokféle vöröskeresztes bélyeg léte
zik. Ez sajnos egy elhanyagolt területet jelent, amiről korábban az OKMÁNY
BÉLYEG néhány korábbi száma tudósított, mások ellenvéleménye és mor
gása mellett. Azt keli mondanom, hogy a vöröskeresztes bélyegeinkkel a pos
tatörténeti vagy a kötegbélyeg szakosztályok (kiemelt példaként sorolva) so
sem fognak foglalkozni, így jelen MABÉOSZ helyzetben teljesen jogos szere
peltetésük az illetékbélyegek minden formája mellett.

Egy igen érdekes felfogású fejezet kezdődik az 50. oldalon. Barefoot sze
rint: „IMPR1NTED PAPER”. Az „igen érdekes” természetesen a hazai né
zetek szerint értékelendő. Angol területeken nem tesznek éles különbséget a 
szignetták, a rányomtatott illetékbélyegek és a nyomdai úton készített, úgyne
vezett értékbenyomások között. A magyar területeken szignettáknak nevezett 
objektumokat „GENERAL ISSUE”-nak nevezi. Ezeket követik - még megfe
lelve a hazai és monarchiabeli felfogással - a hirdetvény-, a naptár-, a hírlap
illeték- és a kártyaszignetták. Utána viszont máris a postai szállítólevelek kö
vetkeznek, majd a vasúti fuvarlevelek, a váltók, a számlaűrlapok, az útlevelek, 
a számolócédulák, a marhalevelek, a vadász-és halászjegyek. Ezek gyűjté
séhez a Flóderer katalógus adott eddig segítséget. Elhanyagolt mostohagyer
mekek ezek a hazai illetékbélyeges gyűjtőtáboron belül. Ugyanakkor meg kell 
jegyeznem azt, hogy itthon lényegét tekintve a szignettákon belül megkülön
böztetik egymástól a Vorratstempel-eket az Erfullunsstempelek-től, miközben 
felhasználásukat és formájukat tekintve nincs vagy csak alig van különbség 
közöttük. A „illeték díjjegyesek” Flóderer katalóguson túli igényes feldol
gozása a következő 100 évre van hagyva.

Számomra kis logikai bukfencként ezután következnek a határőrvidék 
illetékbélyegeinek minden formája, azaz itt csak a „határőrvidék” a megkü
lönböztetés, és egymás után kerültek felsorolásra az ilielték bélyegek, a hir
detvény bélyegek, a naptárbélyeg és a hírlapilleték bélyegek. E téren a Szűcs 
könyv is sajátos külön utat képvisel, ahol a magyar határőrvidék illeték
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bélyegei előtt Albánia valamint Bosznia^ és Hercegovina található, és azt 
követően Montenegró, Galícia, Szerbia. Én viszont a magyar határőrvidéki 
illetékbélyegeinket a felülnyomat nélküli alapbélyeg sorozat utánra helyezem 
a kép és színazonosság okán és Albániát és Montenegrót meg nem teszem be a 
Magyar- és Osztrák illetékbélyeg gyűjteményembe, de mindenki azt és úgy 
gyűjt, ahogyan akarja és ahogyan jónak látja, és ha közöttünk további 13 
gyűjtő kezdene bele katalógus vagy kézikönyv szerkesztésébe, akkor további 
13-féle gyűjtési filozófiajelenne meg párhuzamosan, relativizálva bármelyik
nek is „bibliá^-vá válását.

A hartárőrvídék után következnek a városi illetékbélyegek. Csak kis 
megjegyzés: BAJA alatt mind a Flóderer, mint Barefoot feltünteti az 1919-es 
szerb megszállás alatt kiadott és szerb pénznemben megadott illetékbélye
geket, mint az ugyanehhez a városhoz tartozó illetékbélyegek, amelyeket vi
szont a Sziics könyv teljesen máshol tárgyal, mint nem magyar illetékbé
lyegek. Hát ez felfogás kérdése. Ha én gyüjteném Baját, akkor ott a helyük a 
többiek között. Ugyancsak megemlítem, hogy a Szűcs könyv egyetlen Pécs 
illetékbélyegről tud, míg a Flóderer és Barefoot 4-rőL

A 104. oldalon ismertetésre kerül „1945 SOVIET TRANSYLVANIA” 
kiadások: Bistrita, Cáréi, Nasaud, Satu Maré, Targu Mures, amelyek többsége 
Pengő névértékű. Barefoot szerint ezek a területrészek nem tartoztak akkor a 
Románállam fennhatósága alá, ezért ide sorolta őket - szerintem jogosan.

A 106-117 oldalakon részletesen foglalkozik Fiume-vel, tárgyalva annak 
magyar, horvát, olasz majd jugoszláv igazgatásait, beleértve az illetékbélye
geken kívül a környező városi illetékbélyegeket is. Ez a rész felbecsülhetetlen 
információhalmaz a Fiume-gyűjtők számára.

Aki igyekszik beszerezni a magyar illetékbélyegekkel kapcsolatos min
den korábbi irodalmat, annak ezt a kiadás, vagy a korábbi Barefoot kiadások 
egyikét is meg kell szereznie.

Dr. RillAttila

Kettős fogazású illetékbélyegek

Ha nem is túl gyakran, de előfordulnak kettős fogazású illetékbélyegek a 
korai kiadásoknál (lásd a két képet a hátsó színes borítón). Azonban ezeket 
érdemben csak iratokon és iratdarabokon lehet értékelni, hiszen bármely leáz
tatott illetékbélyeg simlis hamisító által szabadon fogazható, utánfogazható, 
kettősfogazható. Es ez nem ugyanaz az eset, amikor valaki azt állítja, hogy egy 
leáztatott, kézi átértékelt városi illetékbélyeg nem értékelhető, ha például az 
alapbélyeg ritkább és értékesebb. Ha egy kiadás adott címleténél több kettős- 
fogazású létezne, mint normál fogazású, akkor mondhatnánk azt, hogy a ieáz- 
tatott is elfogadható.

RillAttíla
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Chairman chat 
Tisztelt Szakosztályi tagok!

Mint a korábbi számokban már jeleztem, az OKMÁNYBÉLYEG 
2009/11. számát már csak azok kapták, akik befizették az évi 1000,- Ft-ot a 
szakosztályi kasszába, vagy akik jelezték fizetési szándékukat, amely összeg 
magába foglalja a lap előállítási költségeit (mindenféle tiszteletdíj, prémium, 
osztalék, honorárium és jutalék nélkül), valamint a személyesen nem elérhető 
szakosztályi tagok felé a postaköltségeket, amelyeket így nem személyre 
szólóan gyűjtünk a közös felelősség és a kölcsönös figyelem jegyében. Jelen 
állás szerint a 2009/11. lapszámot eddig csupán 56 tag kapta meg. így jelen 
állapot és a fizetési hajlandóság jegyében szakosztályunknak 56 aktív tagja 
van. Vannak, akik előre jelezték azt, hogyha fizetni kell, akkor nem tartanak 
többé igényt az OKMÁNYBÉLYEG-re, bizonyosan vannak olyanok, akik fi
gyelmetlenek és/vagy feledékenyek, de ezek utólagos fizetés esetén utóla
gosan megkaphatják e lapszámot is, és vannak a véglegesen lemorzsolódok, 
akik eddig rejtve maradtak, hiszen a postázás ellenére sosem jött visszajelzés 
arra vonatkozóan, hogy az adott szakosztályi tag él-e még, illetve van-e még 
érdeklődése az illetékbélyegek iránt.

További 2 ingyen példány is kézbesítésre került a Bélyegmúzeumba illet
ve a MABÉOSZ Könyvtárba. Az eddig nem fizetők tekintetében semmiféle 
kivételt nem tettem. Mindenért fizetni kell.

A 2009/11 számot már nem osztottam ki a többi MABÉOSZ szakosztály 
felé. Ennek több oka is van. Részben egyik ok az, hogy a periodikánk elő
állítási költségeihez jelen állás szerint a MABÉOSZ egyetlen fillérrel sem já
rul hozzá. Az mégsem várható el a tagoktól, hogy önkéntes adakozásukból jó
tékonykodjunk a többi MABÉOSZ szakosztály részére úgy, hogy a társszak- 
osztályoknak juttatott példányok döntő többsége egy-egy vezetőségi taghoz 
jut és ott is marad, mindenféle információátadás nélkül (neveket itt és most 
nem írok). Másrészt sok szakosztály eddig egyetlen periodikát nem küldött a 
mi szakosztályunknak annak ellenére sem, hogy éveken keresztül adtunk le 
periodikánként vagy 10-10 példányt a társszakosztályok részére. A többi 
MABÉOSZ szakosztálynak megvan az a lehetősége, hogy a MABÉOSZ 
Könyvtárba leadott példányból másolatot készítsen maga számára az ügy
vezető igazgatótól kapott papír és másolási engedély birtokában.

Ismételten kihangsúlyoznám azt, hogy az OKMÁNYBÉLYEG szak
osztályi periodika esetében semmiféle cenzúra nem létezik, bármelyik szak
osztályi tagunk szabadon publikálhat, írhat le véleményt vagy fejthet ki kri
tikát. Ebből a szempontból nem létezik esetünkben a BÉLYEGvilág-nál ta
pasztalható cenzúra valamint kritika- és véleményelfojtás, vagy akár tudato
san valótlan adatok közlése abban a tudatban, hogy az arra írott válaszok a
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BÉLYEGvilág szerkesztőségének szemétkosarában végzik. Ebből logikusan 
következik az, hogy adott írásokban olyan részek is előfordulhatnak, amelyek 
másoknak, akár többeknek nem tetszenek, akár a forma, akár a tartalom vonat
kozásában. E tekintetben bárki bármelyik korábbi írásra szabadon reagálhat 
periodikánkban. Ugyanakkor az is gyakori, hogy több írásban értelmetlen
ségek, nyelvtani hibák maradnak vissza. A nyelvtani hibák vagy akár gépelési 
melléütési hibák kijavítása gondosabb szerkesztői munkát igényel(ne) (idő, 
energia!). Az értelmetlenségek, fogalmazási gondok esetleges kijavításával 
azonban személyemben nem értek egyet, sőt tiltakoznék is ellene, azokért a 
mindenkori szerző felelős, hiszen bármely mondat átírása lényegét tekintve 
megváltoztatná az eredeti értelmet azok számára, akik fogékonyak az alá és 
mellérendelés! mondathalmozások kifejező finomságaira. Aki publikál, az 
fogalmazzon gondosan és természetesen szabadon fogalmazhat egyéni stílusa 
szerint. Sajnos nem lehet minden utalás, minden hivatkozás, minden célzás 
mindenki számára egyértelmű, mert ezek értése széleskörű irodalmazási és 
olvasási gyakorlatot feltételez. Viszont kár lenne az értetlenkedők miatt elszür- 
kíteni egy speciális vélemény kifejtését. A leírtak értelmezése, megértése vi
szont az olvasók magánügye.

Továbbra is nagy lehetőség a minden hónap 2. csütörtökjén a MABÉOSZ 
székház lül-es kistermében tartott és tartandó szakosztályi összejövetelünk, 
ami egyben mindig nyílt vezetőségi üléssel is egybeesik. Kérem ezért is a veze
tőségi tagokat, hogy tartsák ezt figyelemben, és lehetőségeikhez képest igye
kezzenek majd minden ilyen összejövetelünkön megjelenni. Ezen alkalmak
kor kiváló lehetőség van beszélgetések, eszmecserék, szakmai viták mellett 
anyagbemutatásra (nemcsak kiállítási lapok bemutatására gondolok, hanem 
berakós anyagokra stb. Is).

Előző lapszámunkban beszámoltam a 2009 május 16-án tartott MABÉ
OSZ Küldöttgyűlésről annál inkább is, mivel mint megválasztott szakosztályi 
elnök vehettem részt ezen is felszólalási, szavazási és tanácskozási joggal, 
Mivel országszerte tapasztalható az a jelenség, hogy a küldöttek zöme soha 
sehol nem számol be az őket küldőknek, „hagyománytörő” akarok lenni, és 
minden küldöttgyűlésről beszámolót fogok írni - legalábbis amíg a helyemen 
vagyok. Erre már csak azért is nagy szükség van, mert a MABÉOSZ hivatalos 
lapja, a BÉLYEGvilág korábban vagy nem számolt be a küldöttgyűlésekről, 
vagy csak zanzásított és kozmetikázott beszámolókat jelentetett meg, vagy ** 
minta 2009 JUNIUS-i lapszámban és konkrétan személyemmel kapcsolatban, 
nevemet többször is kiírva - a küldötti felszólalásokat kiforgatják, átfogal
mazzák, abba erkölcstelen módon a valóságot meg sem közelítő, gonoszul ki
talált részleteket illesztenek be illetve saját értékelésem szerint kifejezetten 
meghamisítják a felszólaló küldött mondanivalóját. Az én esetemben pontosan 
ez történt - igaz, rajtam kívül senki sem fogalmazott meg lényegi kritikai véle
ményt a tavaszi küldöttgyűlésen a MABÉOSZ költségvetésével kapcsolatban.

17



Ezen ferdítések* csúsztatások, önkéntes beszúrások, meghamisítások ellen 
azonban mint tagdíjat fizető MABÉOSZ tag és nem mint szakosztályi elnök 
kívánok fellépni és akármilyen kártérítést kapni. Elvileg természetesen a 
hanganyag felvételre került), amit elvileg bárki meghallgathat, de ez nem 
jelenti azt, hogy a BÉLYEGvilág-ban publikálok ténylegesen figyelembe ve
szik a valóságosan elhangzottakat, hanem prekoncepciókat, MABEOSZ-poli- 
tikát visznek a tudósításokba olyan körülmények között, amikor egyre nő az 
elidegenedés a MABÉOSZ Elnökség szavazati többségű kemény magja és a 
tagság máshogy gondolkodó filatelistái között. Mindez természetesen a kül
döttek és a MABÉOSZ tagság döntő többségének teljes passzivitása mellett 
történik. Ha bárki nem értené a lényeget, akkor felhívnám a tisztelt szakosz
tályi tagok figyelmét arra, hogy kis csoportunk illetékbélyegek iráni érdeklő
dése nemhogy közömbösséget vált ki a MABÉOSZ tagok több mint 9Q%- 
ánál, hanem kifejezetten ellenszenves a küldöttek többsége számára, akiket 
csak az újdonságvásárlás és az ajándék emlékív (én két éve nem láttam ilyet, 
nem is kaptam) érdekel, és akik minden szakosztályi tevékenységet központi 
„költségromboló” tényezőként értékelnek.

Itt szeretnék szólni arról is, hogy a felszólításoknak eleget téve, év elején 
elküldtem a MABÉOSZ Elnökségének szakosztályunk 2009-évi költségve
tési és tevékenységi tervét Erre 2009 szeptemberéig bezárólag semmiféle rea
gálást nem kaptam, sem szóban, sem írásban. Korábban volt olyan vélemény
kifejtés, hogy benyújtott költségvetési tervezet hiányában ne is reményked
jünk abban, hogy bármiféle pénzbeli segítséget kaphatunk a MABÉOSZ El
nökségétől. Meg kell állapítanom azt, hogy a benyújtott költségvetési terv 
ellenére sem kaptunk eddig egyetlen fillér támogatást sem, a havi összejö- 
veteli helyiség és az évi 2-3 közös cserenapi összejöveteli helyiség bizto
sításán kívül.

Többen szóvá tették azt - szakosztályunkon belül is - , hogy az 
OKMÁNYBÉLYEG-ben csak és kizárólag szakmai írásoknak szabadna 
megjelenni, és ott semmiféle szervezeti életnek és különösen szakosztályi tagi 
véleménynek nem. Ez önmagában véve méltányolható lenne akkor, ha ezt az 
elvet a többi szakosztályi periodika is betartaná és ez lenne a vezérelve a 
BÉLYEGvilág-nak is. De mivel a BÉLYEGvilág-ban szelektív és fentről 
irányított MABÉOSZ-politikai cenzúra uralkodik és a MABÉOSZ tagdíjat fi
zető tagok véleménykifejtésének semmi más alternatív módja nem lehetséges, 
így „átmeneti rosszának értékelve időlegesen folytatjuk a szervezeti élettel 
kapcsolatos vélemények szabad kifejtését periodikánk lapjain. Más szakosz
tályi periodikák is jelentetnek meg nemcsak szervezeti híreket, de elnökségi 
egyéni véleményeket is, olyanokat is, amelyek a BÉLYEGvilág-ban is megje
lenhetnek, mert az adott személyek nem esnek a kicenzúrázandók közé. 
Ugyanakkor problematikus a „csak és kizárólag szakmai írások” kategória 
definiálása is, mert adott szakmai témákon belül kialakulhatnak és ki is ala
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kultak olyan viták és véleménycserék, amelyek egyesek szerint „szakmaiak” 
és mások szerint meg „nem szakmaiak” - kinek-kinek érdeklődésének, képes
ségeinek, érzelmeinek, karriervágyának stb. függvényében. Ugyanakkor ezt a 
kérdést „kiválóan” oldották meg a BÉLYEGvilág-nál, ahol a sokak véleménye 
szerint szakmailag nem kompetens szerkesztő (ott fogalmazva „felelős szer
kesztő”) önhatalmúan vág el, zár le olyan szakmai vitákat, amelyekhez nem
hogy konkrétan nem ért, de megfelelő filatéliai ismeretek hiányában még a tá- 
gabb összefüggéseket sem ismeri megfelelő mélységben. A Szerkesztőbizott
sági elnöki (Kurdics Sándor) cenzúra meg nem szakmai, csupán MABÉOSZ- 
politikai, ahol gyakran nem is a leírtak számítanak, hanem az, hogy ki a szerző 
személye.

Itt és most megismételném azt az unalomig ismert felszólítást, hogy „Tes
senek írni az OKMANYBÉLYEG-be”, nemcsak szakcikket, de felfedezéseket 
is, érdekességeket is, megfigyeléseket is, élménybeszámolókat is. Bgy szak
osztályi periodika akkor érdekes igazán, ha ott sok információ és sokféle egyé
ni vélemény jelenik meg. Az OKMANYBELYEG-ben megjelelő vélemények, 
észrevételek, javaslatok, hírek stb, senki hatalmi és/vagy karrierista és/vagy 
anyagi érdekeit nem sérti és nem sértheti, mert szakosztályunk demokratikus 
alapelveken álló azonos érdeklődésű gyűjtők önkéntes klubszerű csoporto
sulása. A vezetőség tagjai közül senki sem húz hasznot megbízatásából. Itt 
nincs sem tiszteletdíj, sem költségtérítés, sem külföldi út napidíjjal és szál
lodaköltség-átvállalással, mi nem adunk nyakba aranyérmet, nem élvezzük a 
hatalmat, nem gyakorolunk kellemes cenzúrát, nem játszunk „kiskirályos- 
kodást”.

Szeptember 5-én megtartottuk aktuális közös szakosztályi cserena
punkat En sikeresnek értékeltem annak ellenére, hogy többek véleménye sze
rint most kevesen voltunk jelen. Igaz, ebben szerepet játszott egy párhuzamos 
filatéliai esemény (kiállítás megnyitó) és a székház városi rendezvények miatti 
megközelíthetetlensége,

D r* R ill  A tti la ,  
megválasztottjelenlegi szakosztályi elnök.

Keresem megvételre az alábbi karcagi városi bélyegeket:
• 20, 30 és 50 fillér,

* 10./1 K és 20,12 K lila átértékelések,
• 150 K. vil. kék alnyomattal 

• 500 kor,/ 2 K átértékelés 
'Keresek továbbá olyan (nem budapesti) okmányokat, amelyeken városi bé-] 
lyegek vannak, Kisebb-nagyobb gyűjtemények egy tételben is érdekelnek. 

Tel,: 06-20/4989-660; e-mail: dr.nemeth.kalman@gmail.com
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M E G H Í V Ó
AMABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály 2010- 

évi tisztségválasztó közgyűlésére
Időpontj a: 2010 február 13., szombat, 9óra 30 perces kezdéssel 

Helye: MABÉOSZ székház Budapest, III. emelet

Amennyiben a kitűzött kezdési időpontban nem jön össze a határozatképes
séghez szükséges taglétszám, úgy a hazai széleskörűen elfogadott hagyományok sze
rint ugyanazon napirendi pontokban megismételt közgyűlést tartunk 10 órás kez
dettel, ami máramegjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

Napirendi pontok:

1. Közgyűlés megnyitása. Javaslat a jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv-hitelesítők személyére és szavazás. Hozzászólások a napirendi pon
tokkal kapcsolatban.

2. Javaslat jelölőbizottsági tagokra. A tagok megválasztása* (más sza
kosztályvezetőkkel történt konzultációk alapján szükségtelennek találtuk kü
lön közgyűlés összehívását csupán a jelölőbizottsági tagok előzetes megvá
lasztása és megszavazása érdekében),

3. Szakosztályelnöki és szakosztálytitkári beszámolók,
4. Hozzászólások a beszámolókhoz és a felmerült kérdésekre adandó 

válaszok.
5. A szakosztályelnöki és szakosztálytitkári beszámolók elfogadása és a 

felmentvények megadása. A szakosztály 5-tagú vezetőségének lemondása,
6. Ajelölőbizottság átveszi az ügyintézést. Szavazás. (SZÜNET).
7. Ajelölőbizottság elnöke értékeli a szavazás eredményét és kihirdeti az 

új vezetőségi tagok névsorát.
8. Az új vezetőség bemutatkozása, 2010-évi munkaterv ismertetése.
EGYÉB

Dr, RillAttila szakosztályi elnök
Kiegészítő megjegyzések:

Kérem a szakosztályi tagokat, hogy minél nagyobb létszámban jelen
jenek meg éves legfontosabb összejövetelünkön. Egyben kérek mindenkit 
arra, hogy készüljön az OKMÁNYBÉLYEG kézhezvételéhez szükséges évi 
1000,- Ft befizetésére (a legjobb helyben). Akik évek óta nem adnak életjelt 
magukról vagy nem fizettek illetve nem jelezték fizetési hajlandóságukat,
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azok már a 2009-évi lapszámokat nem kapták kézhez. Semmi sincs ingyen. A 
periodika előállítása és a személyesen nem elérhető tagokhoz való postázás 
pénzbe kerül. Az évi 1000,- Ft-os kedvező ár nagylelkű önkéntes adakozó
inknak is köszönhető. A szakosztály a MABÉOSZ-tól jó ideje kizárólag a 
terembiztosítást(hely, személyzet, fűtés, világítás stb.) kapja, de a periodi
kához, annak postázásához és egyéb jellegű kiadásokhoz egyetlen fillérrel 
nem járul hozzá. Viszont terveink szerint igyekszünk fenntartani periodikánk 
jelenlegi minőségi, kivitelezési és reményeink szerint tartalmi szintjét, 
valamint az éves 4 lapszámot. Itt kell ismételten hangsúlyozni azt, hogy az 
OKMANYBÉLYEG mindenki előtt szabad. Itt cenzúramentesen lehet pub
likálni illetékbélyeges és ennek a területnek tágabban értelmezett gyűjtési 
objektumairól szóló cikket, írást, de természetesen a tagoknak a szervezeti 
életről, a MABÉOSZ működéséről, a filatéliáról és általában a bélyeg- 
gyűjtésről szóló egyéni véleményét is, amire máshol (esetleg és több ok miatt 
is) nincs lehetősége.

Kérnék mindenkit arra, hogy egyénileg, a bélyeggyűjtő körén keresztül 
gondoskodjon arról, hogy tagdíjbefizetése regisztrálásra és jelentésre kerüljön 
a MABÉOSZ felé. Mivel a tagdíjbefizetések nem a szakosztályon belül tör
ténnek, a szakosztály vezetőségének nincsenek naprakész adatai a tagok 
MABÉOSZ tagdíjbefizetéseiről, de sem ideje sem energiája nincs arra, hogy 
minden megyét és minden várost személyesen bejárjon a tagnyilvántartási 
adatok beszerzése ügyében.

Ez egyébként - nagyon sokunk véleménye szerint - a MABÉOSZ Appa
rátus törvényben megszabott feladata kell(ene) hogy legyen, hiszen ők adják ki 
a tagok nyilvántartásához szükséges dokumentumokat a körök felé. Egyetlen 
tagunk nem fizeti szakosztályunknál a MABÉOSZ tagdíját. így a kiemelt ta
gok névsoráról sincsenek naprakész adataink. Arról nem beszélve, hogy a 
körök „trehány” jelentései miatt a múltban (először és utoljára) előfordult az, 
hogy a BV-vel együtt postázandó OKMANYBÉLYEG lapszámok közül sokat 
visszakaptunk azzal, hogy a nevezett tagok az Apparátus adatai szerint nem 
kiemelt tagdíjat fizettek. Ézért a szakosztály a maga hatáskörében végzi a pos
tázást, ami tetemes időnyereséget is jelent.

Dr, RillAttila
szakosztályi elnök

A következőkben felsorolásra kerülnek azok a szakosztályi tagok, akik 
aktívak, azaz előfizetnek az OKMÁNYBÉLYEG-re, és azok a tagok akikről 
vagy régóta nem tudunk semmit, vagy nem fizetenekelő a lapra.
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Az OKMÁN YBÉLYEG-et kapó tagok felsorolása (2009-es adatok):

Becherer Károly 
BurjánAndor 
Csépán István 
Csatlós Árpádné 
Erőss Tamás 
Fodor István 
Gidófalvy Péter 
Gáspár Elemér 
Hodobay Andor 
Ihász Zoltán 
Kékesi János 
Koncz Antal 
KölbüJózsef 
Dr. Mészáros Zoltán 
Dr, Németh Kálmán 
Racskó Pál 
Sánta Mihály 
Szabó Sándor 
Szűcs Tamás 
Visnyovszki Gábor

Bedö József 
Dr. Berkeimre 
Dr. Csók Imre 
Dalmadi Sándor 
Farkas Zoltán 
Földházi Sándor 
Gidófalvi Lajos 
Hatala Sándor 
Horváth Antal 
Jakab Sándor 
Király Sándor 
ifj. Kovács László 
Lente István 
Mike János 
Papp László 
Rakicsány István 
Simay Barna 
Székely László 
Takács Károly 
Voloncs Gábor

Bolgár Tamás 
Csekő István 
Csuti János 
Dudás Emil 
Fazekas Sándor 
Filep László 
Gyarmati Zsolt 
Dr. Hermann Istvánná 
Dr Horváth József 
Kernács György 
Kocsis József 
Dr. Kovács László 
Makó Imre 
Moys Gyula 
Parragh Péter 
DrRillAttila 
Szabó István 
Szűcs Károly 
Virágh Tibor 
Zentai János

I

v

űratis kapják: Bélyegmúzeum, MABÉOSZ Könyvtár 

Az „elveszett” vagy nem fizető tagok névsora:

Békési György 
Ernst József 
Hernádi Tibor 
JuhászJános 
Leitold László 
Mészáros József 
Péntek József Attila 
Szabó Attila 
Szarka Zsolt 
Tóth Gábor 
VácziJózsefné

Danka Ferenc 
Garbóczi Imre 
Huiber Sándor 
Kurdics Sándor 
Magassy Gyula 
Nagy József 
Pozsgai Sándor 
Szabó János 
Szilágyi Dezső 
Tóth Kálmán 
Veszély Ferenc

Deák Endre 
Gulyás László 
Jónás László 
Latabár Endre 
Mayer Péter 
Papp József 
Dr. Somogyi Tamás 
Szabó Jenő 
Tárcsái Erzsébet 
Török László
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Az 1946. évi infláció a pénziigyfilatéliában 
(az adópengő-pengő átszámítás)

Az alábbiakban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az 1945-46. évi 
infláció nem csak postatörténeti szempontból kiemelkedő korszaka a magyar 
filatéliának, hanem pénzügyfilatéliailag is számos, még feltáratlan meglepe
tést tartogat. A pénzügyfílatélia 1946. évi időszaka mondhatjuk, hogy változa
tosabb, mint a postatörténet azonos korszaka, mert az adópengő-pengő átszá
mítási kulcsok naponta változó értéke miatt az adópengőben meghatározott, de 
pengőben fizetett, illetve pengő értékű illetékjeggyel lerótt illeték az azonos 
okiratfajták esetében is minden nap más és más értékű volt. Az okiratok elem
zéséhez az akkor hatályos illetékrendeletek és az adópengő-pengő átszámítási 
kulcsok nélkülözhetetlenek. Az utóbbiak közreadásával kívánom segíteni a 
téma iránt érdeklődő gyűjtőket.

A bélyegilleték szempontjából az infláció 1945. június 1-től kezdődik, 
amikor az 1943. július 1-től hatályos illetékek (3.450/1943. M.E.) adupiájára 
emelkedtek (2.350/1945. M.E.). Újabb illetékemelések történtek 1945. 
szeptember 1-i (6.980/1945. M.E.), majd 1945. november 1-i hatállyal 
(10.220/1945. M.E.). Az illetékemelések mértéke az állandó összegű, általá
nos okirati illetékváltozásával szemléltethető:

1943. július 1-től 3 pengő
1945.június 1-től 6pengő
1945.szeptember 1-től 30pengő 
1945. november 1-től 200 pengő

Az 1946.január 1-től kezdődő időszakadó- és illetékrendeleteinek meg
értéséhez egyéb rendeletek ismerte is szükséges.

A nemzeti kormány 11.600/1945. M.E. rendelete a közadóknak adópen
gőben való meghatározása tárgyában, valamint ennek a rendeletnek a végre
hajtási utasítása (3.600/1946. M.E.) az alábbiak szerint rendelkezik:

1. §. (1) Az 1946. évi január hó 1. napjától kezdődően a közadókat álta
lában adópengőben mint számolási értékben keli megállapítani.

2. §. (1) Az adópengőnek a pengőérték törvényes fizetési eszközeihez 
való mindenkori értékviszonyát a pengő vásárlóerejében bekövetkező változá
soknak megfelelően az 1946. évi január hó 1. napjától kezdve az országos 
Árindex Megállapító Bizottság javaslata alapján a pénzügyminiszter teszi köz
zé a Magyar Közlönyben a közzétételt követő nappal kezdődő hatállyal. Az 
utoljára közzétett értékviszony mindaddig irányadó, míg újabb közzététel 
folytán más értékviszony nem lép hatályba.

(2) Az 1946. évi január hó 1. napjával bezárólag a pengő és adópengő 
értékviszonyában egy pengőt (aranypengőt) egy adópengővel egyenlőnek kell 
tekinteni.
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(3) Minden nap, legkésőbb délelőtt 8 óráig minden postahivatalnál ki 
kell függeszteni a pengőnek és az adópengőnek az aznapra érvényes értékvi
szonyát feltüntető hirdetményt.

A végrehajtási rendelet 2. §. (2) bekezdés 5. pontja alapján az illetékeket 
1946. január 1-től kezdődően adópengöben kell előírni. Ugyanezen rendelet 
16-26. paragrafusai szabályozzák az illetékkiszabás és fizetés módját. A ren
delet részletesen foglalkozik a százalékos illetékek értékalapjának, valamint 
az így kiszámított illeték összegének kerekítésével. Az állandó összegű illeté
kek lerovásánál annyi pengő értékű illetékbélyeget (bélyeges űrlapot) keli sza
bályszerűen felhasználni, amennyi a lerovás napjára érvényes jelzőszám 
alapján az adópengőben meghatározott illetéknek megfelel. (26. §. (1))

Az okiratok elemzéséhez a fenti két rendeletén kívül szükséges az illeté
keket adópengőben meghatározó rendeletek ismerete is. 1946. január 1-től 
hatályosa 12.250/1945. M.E. rendelet, majd illetékemelés volt 1946, május 1- 
től kezdődő hatállyal (4.430/1946, M.E.). A forint bevezetéséig újabb illeték- 
emelés nem történt.

Összehasonlításul megint az állandó összegű általános okirati illeték 
értéke: 1946 január 1 -tői 2.000 adópengő

1946,május 1 -tői 10.000 adópengő
1946.augusztusl-töl 6 forint

Az adópengő címletű illetékjegyek (illetékjegyes űrlapok) megjelené
séig az illetéklerovás a korábbi pengő címletű bélyegjegyekkel történt. Az első 
adópengő értékű bélyegjegyek március elején jelentek meg, de a vegyes (pen- 
gö-adópengő) felhasználást csak május 21 -töl engedélyezte a pénzügymi
niszter (88.338/1946, XI. a. P.M.). A pengő értékjegyeket fokozatosan vonták 
ki a forgalomból, a 10 P alatti értékeket 1946, január 1-től, a 100 P alatti érté
keket március 1-től. A magasabb címletek kivonására nem történt intézkedés, 
tényleges használatukat az észszerűség szüntette meg. 1946. május 1 után (két 
kivételtől eltekintve) a legkisebb illetékérték 1000 adópengő volt (azaz május 
1-én 630.000 P), május közepén már a legkisebb illetéket is legalább 70 db
50.000 P-s bélyeggel lehetett leróni.

1946. május 19-től az adópengő-pengö átszámításánál az Összeget 
1.000.000-vaí maradék nélkül osztható Összegre keli kerekíteni úgy, hogy az
500.000 P-nél kisebb maradékösszeg elhagyandó, az 500.000 P vagy ennél 
nagyobb maradékösszeget felfelé kell kerekíteni. (88,338/1946, P.M.)

1946. május 22-től az adópengö címletű törvénykezési, okirati és váltó
illeték bélyegek kölcsönösen fejhasználhatók voltak, de számlailletéket to
vábbra is csak számlailletékbélyeggel lehetett leróni.

Vannak okiratfajták, amelyek illetékének lerovásáról, a szorzószám 
alapján kiszámított pengőérték kerekítéséről külön rendeletekben találunk 
utasításokat. Gyűjtői szempontból leggyakrabban a postai szállítólevelekkel 
találkozhatunk, az ezekre vonatkozó rendeleteket is röviden összefoglalom:
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- a szállítólevelek illetéke 1946. január 1-től 100 adópengö, május 1-től 
500 adópengő.

- 1946. január 14-től a régi kiadású szállítóleveleken a benyomott 10 f  
illetékjegyet érvénytelennek kell tekinteni, a megemelt illetéket illetékbé
lyegek felragasztásával kell leróni. (144.460/A. 4. Kér. M. (1946 Január 10.)

- 1946. február 9-től. A 100 adópengőnek pengőre való átszámításánál 
mutatkozó összeget 10-zel maradék nélkül osztható összegre kell kerekíteni 
úgy, hogy az 5 P-nél kisebb maradvány elhagyandó, az 5 P vagy annál nagyobb 
maradékösszeget felfelé kell kerekíteni. (3.600/1945. VII. P.M. rendeletre hi
vatkozva a 203.116/A. 4. Kér. M.)

-1946, március 16-tól. A 100 adóP-nek pengőre való átszámításánál mu
tatkozó összeget minden esetben felfelé és százzal maradék nélkül osztható 
összegre kell kiegészíteni. (210.808/A. 4. Kér. M.)

-1946 Június 1 -tol. Az 500 adóP illetéket kizárólag készpénzben szabad 
leróni, de június 15-ig engedélyezett az 500 adóP-s bélyeggel vagy ennek meg
felelő összegű okirati illetékbélyeggel felszerelt szállítólevelek elfogadása.

A téma iránt érdeklődök a hivatkozott rendeleteket, valamint a napi pen
gő-adópengő átszámítási szorzószámokat megtalálhatják a Magyar Közlöny 
1945-46. évi számaiban. A szorzószámok összesítő táblázata megjelent a Sta
tisztikai Évkönyv 1946. évi kötetében.

A mellékelt táblázat {Ltáblázat) összesíti ezeket a szorzószámokat. A 
táblázat a Magyar Közlöny adatait tartalmazza, és 3 helyen eltér a Statisztikai 
Évkönyvben közzétett táblázattól (január 10-11, és június 27), ahol valószí
nűleg sajtóhiba m iatttéves adatok szerepelnek.

Meg kell jegyezni, hogy nagyszámú irat megvizsgálása során az a tapasz
talat, hogy az iratok felén pontosan egyezik a pengő címletű bélyegekkel lerótt 
illeték az átszámított értékkel, a másik felén általában néhány száz, vagy ezer 
pengővel több bélyeg van, és csak kevés számú okiraton van kisebb-nagyobb 
bélyeghiány. A gyűjteményemben található iratok vizsgálatából az is megál
lapítható, a május 1-e előtti iratok többségén az illeték pengő címletű bélyeg
jegyekkel van leróva (kevés az adópengős irat), míg május 1-e után már csak 
adópengős bélyegekkel. Egyetlen kivétel egy július 20-án kiállított számla 
1000 P-s okirati illetékbélyeggel, amely azonban szabálytalan felhasználás, 
mert számlailletéket csak számíailletékbélyeggel volt szabad leróni.

Példakánt bemutatok egy 1946. április 2-án kiállított anyakönyvi kivo
natot (2. ábra). Az anyakönyv illetéke 1000 adópengő, a napi átszámítási kulcs 
51, ennek megfelelően (5x10000 + 2x500) = 51000 P értékű bélyeget ragasz
tottak az okmányra.

HodobayAndor
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1 .táblázat
Napok Január február m árcius április május jún ius július

1 1 1,7 10 44 630 160 000 7.500 millió
2 1 1,7 10,64 51 630 198 000 27 000 milíió

1 1 7 12,15 56 78Ó 198.000 95.000 millió
4 1 1,7 12,15 59 910 240.000 340.000 millió
5 1.04 1 7 12.9 59 1120 310.000 1200.000 millió
6 1,04 1.96 13.3 67 1.120 405.000 3.900.000 millió
7 1,08 2,16 13.92 76 1.370 610.000 12 000.000 millió
a 1,09 2,29 14,4 76 1570 860.000 12 B
a 1,1 2.36 14,7 86 * 1730 1120.000 50 B
10 ' 2,42 14.9 91 2.120 1120.000 200 B
1 1 2,42 14,9 1Ó2 2.560 1120  000 600 6
12 1.08 2,45 16,3 106 2.950 1.770.000 1.600 B
13 1,07 2.54 16,8 120 2.950 2 400.000 4 500 B
14 1.08 _ 2.63 17,2 133 3 700 3.600.000 13.500 B
15 1,08 2.71 18,4 133 4.440 5.600.0ŰQ 13.600 B
16 1.1 2,9 18,4 155 5.100 8.320.000 40.000 B
17 1,15 3,12 19,2 170 6.500 B. 320.000 120.000 8
13 1 1 7 3,12 19,2 194 8.400 14.500.000 360.000 B
19 123 3,41 20,3 215 10.900 22 millió 1,1 millió B
20 1 2 8 3,9 21,9 232 10.900 40 millió 2,5 millió B
21 1 28 4.17 23,9 260 14.500 40 millió 7 millió B
22 1 3 3 4.56 * 24,8 260 17.400 90 millió 7 millió B
23 1 35 5.39 27,6 260 21 4 0 0 150 millió 20 millió B
24 1,41 6.25 3Qr2 320 29.300 150 millió 50 millió B
25 1,44 6,25 30,2 395 40.000 290 millió 120 millió B
26 1.5 7,16 30.2 415 56.000 530 millió 300 millió B
27 1,55 8,32 33 460 56.000 SITIÉI#? 700 millió B
28 1,55 9.35 35 520 7100 0 3 ÖÖÖ millió 2 milliárd B
29 156 * 38 620 85.000 7.500 millió -

30 163 - 42 570 108.000 7.500 millió -

31 1,64 - 44 - 108.000 - -

Átlag 1.23 3,62 22 210 22.000 680 millió 300 millió B
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További érdekességek Karcagról

Örültem Fodor István Újságunk 2009/3 számában megjelent cikkének, 
amelyben a karcagi városi bélyegek néhány rendellenességét mutatta meg. 
Annyi megjegyzést szeretnék tenni, hogy a 6. és 7. ábrához adott megjelölés, 
miszerint ezek “fordított sorrendű címletek”, nem szerencsés, így nem is lehet 
értelmezni, hanem ezek vízszintes eltolódások. Az “ÖT kor.” felülnyomás 
annyira jobbra tolódik, hogy a “kor.” rész már a következő bélyeg balszélére 
kerül, és így ott megelőzi az “ÖT” értékszámot.

Gondolatmenetét csak folytatni szeretném olyan példákkal, amik - bizto
san állítom - ott vannak a gyűjtők albumában, csak nem eléggé figyeljük meg 
bélyegeinket, és nem vesszük észre sokszor a legnyilvánvalóbb dolgokat sem. 
Lássuk tehát miről is van szó.

1. A “Három kor.” felülnyomásnak két változatát ismerem. A “Három” és 
a “kor.” közötti szóköz lehet 8 mm (Lábra) és 6 mm. (lólábra)

2. Különböző, 15mm (2.ábra) és 14 mm-es (2a.ábra) szóközöket 
találunk az “EGY K.” Felülnyomásoknál is.

Lábra 1a.ábra 2.ábra 2a.ábra

3. A “KETTŐ K.” értékek 8mm (5Ábra) és 4 mm (3aAbra)$zóközzc\ 
léteznek.

4. Ez a felülnyomat “KETTŐ” alakban is van. (4.ábra),
5. de létezik a “KETTŐ” változatban is. (5Ábra)

Fv-:?:r—í: ...^ 1

• f s S H M h í I G m h i h

■■ f § l w ; -; S||-

3. ábra 3a.ábra 4.ábra 5.ábra
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6. Esetenként a K betű után nincs pont! (ó.ábra, de a 
3.2 és az 5. ábra bélyege is ilyen!)

7. A 4 mm-es 1000 (7.ábra) és 5000 koronás 
(Jcuábra) átértékeléseknél is léteznek olyan példányok, 
amelyeken a “kor” utáni pont hiányzik!

8. A kisebb, 2.5 mm-es, piros felülnyomásoknál a 
|  számértéknél az ezresek jegye után mindig pont van,

persze kivétel amikor nincs! Valódi pont nyomathiányt 
elég nehéz találni, többször jártam úgy, hogy vizuálisan 

azt állapítottam meg, hogy nincs ott a pont, aztán szkennelés után a számí
tógéppel kinagyítva egyértelműen látszott, hogy - igaz halványabban - de mé
gis ott van. Szép ponthiányt találtam az 1000 (8.ábra) és4000K-s (8a.ábra) 
értékeknél.

6.ábra

7.ábra 7a.ábra 8.ábra Sa.ábra

9. Ugyanaz, mint az előbbi, de a 20 (9.ábra) és 50 ezres (9a.ábra) 
bélyegeknél.

10. A kettősnyomat önmagában is szép (8a. ábra), de az olyan, ahol az 
egyik még vízszintes eltolódást is mutat (lO.ábra), már tényleg ritkának 
mondható.

9.ábra 9a.ábra 10.ábra

A karcagi rendellenességekből ennyi azt hiszem elég lesz, és akkor a 
festék foltokkal még nem is foglalkoztunk. Ezekből is számtalan “szebbnél- 
szebbet” lehetne mutatni. (pl.4.ábra) Ezeket az érdekességeket minden gyűjtő 
szereti és vadászik rájuk, de azért meg kell mondani, aligha lehet találni másik
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várost, ahol ilyen nagy számban fordulnának elő. Vagyis annak idején a városi 
Házinyomdában bizony elég trehányul készítették el ezeket a bélyegeket. 
Persze ehhez is pozitívan kell hozzáállni, vagyis ha nem így lenne, akkor 
ennyit nem “csemegéznénk” a karcagi bélyegekről.

Végezetül elmondom, hogy mi okozza számomra a legnagyobb gondot a 
karcagi városi bélyegeknél. Ez pedig az 1925. novemberre datált fekete, 
másodszori átértékelés. Hát tessék higgadtan, nyugodtan átgondolni hogy is 
van ez! Az 1924 év során a korona infláció következtében egyre magasabb 
illeték díjtételek szükségessé tették az egyre magasabb névértékű bélyegek 
használatát. A piros felülnyomásúak egyre nagyobb értékűek lettek, 1925 
novemberére már ott tart az infláció, hogy a 10.000 K-s címlet is kevésnek 
bizonyul, számos város használatában megtaláljuk a 20, 30 és 50 ezer K-s 
címleteket is. No, most jön aztán a gubanc!! A dühöngő infláció közepette 
katalógusaink szerint ezeket a nagy értékű bélyegeket átértékelik, nyilván a 
napi szükséglet kielégítésére, de mire is? A 20000 K-s bélyegeket 100 K-ra, 
másokat meg 300 és 600 K-ra, a 30000 és az 50000 K-s bélyegekből meg 
készítenek 1000 és 2500 K-sat. Ennek az átértékelésnek így egyszerűen 
semmi értelme! A fordított irányú átértékelés viszont nagyon is elképzelhető!

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a felvetett ellentmondásról hogyan véle
kednek a kedves gyűjtőtársak Szerintem minden esetre ideje lenne már ezt a 
kérdést helyre tenni, mert Kaptayék katalógusa óta (1973) máig él még ez az 
anakronizmus.

SzfVár. 2009. dec. 20.
Dk Németh Kálmán

A PBM  következő kiadásáról
Mottó: „aki tévedhetetlennek hiszi magát, már tévedett”

A „Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon” c. 
könyvről az elmúlt két évben sok visszajelzést kapok, jót és elmarasztalót, tár
gyilagosát és elfogultat, segítőt és - természetesen^) - lejárató szándékút is 
egyaránt. Ezek közül első helyre mindenképp a tavaly nemzetközi FIP kiál
lításon elért aranyérem kívánkozik, amelyről a BÉLYEGvilág ez év januári 
számában olvasható Glatz István beszámolója. Mivel a könyvet a gyűjtői 
várakozások miatt olyan állapotban adtuk ki 2007 végén, hogy tudtuk, még 
nagyon sok munkát kéne rajta elvégezni, erre a rendkívüli megtiszteltetésre, 
mely a Monográfia nemzetközi elismertségének szintjére emelte szerény 
munkánkat, nem is számíthattunk. Könyvünk emiatt az idei soproni bélyeg
napon még a „Magyar Mesterek Kupája” versenyen is szerepelni fog. Mindez 
feltétlenül a munka folytatására, lehetőségeinkhez képest „befejezésére” (ami 
persze lehetetlen) kötelez.

Kifejezetten nem örülök annak, hogy a könyvet időnként „Szűcs kataló
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gusként” emlegetik, hiszen ez öt szerző közös alkotása, Ahogy az un, „fekete
könyvet” sem hívja senki Visnyovszki -Surányi katalógusnak, javaslom, hogy 
a hosszú címet elkerülni kívánók nevezzék a jövőben inkább „zöldkönyvnek” 
vagy PBM-nek. Bár a nevem használata kétségtelenül annak jó szándékú ki
fejezése, hogy a közös munka jókora részét magam kényszerültem elvégezni, 
de mindannyiunk adott bele annyit, hogy ezáltal az elismerést közösségünk ér
demelte ki. Szerkesztő főkolomposként inkább csak a hibákért és hiányos
ságokért való felelősség hárulhat rám egyszemélyben.

A pár év múlva várható következő kiadás előkészítése során az alábbi 
szempontok fognak vezetni:

- Az új változat inkább kézíkönyvszerű katalógus, és az eddiginél sokkal 
szerényebb kivitelezésű is lesz majd, hogy minél többeknek legyen használ
ható. Egy B4 méretű, fekete-fehér kiadást tervezek, vékonyabb papírra, és pár 
ezer forintos áron. Akinek szüksége lesz rá, színes és A4 méretű kiadást digi
tális nyomtatásban külön rendelhet majd, A szerzőtársakkal egyetértésben ezt 
a munkát már teljes mértékben magamra vállaltam, mert egyedül célszerűb
ben elvégezhetőnek látszik,

- Az új „zöldkönyv” címe egyszerűen csak „Magyar pénzügyi bélyegek” 
lesz, és kimarad a könyv végéről minden Habsburg birodalommal kapcsolatos 
kitekintés, mivel ez az aránylag igen kevés hazai érdeklődő számára a korábbi 
kiadásokban is hozzáférhető.

- Az árazást a beérkezett észrevételeknek és az elmúlt két év aukciós 
tapasztalatainak feldolgozása alapján tovább kell fejleszteni. Az aukciókon 
rendszeresen, - néha még tömegesen, akár bündlikben is - megjelenő bélye
geknél jelentős le-, míg a többieknél valóban tapasztalt kereslet esetén akár 
nagyságrendi felértékelések is várhatók. Az újabb félreértések elkerülése 
érdekében célszerű lesz kezdetben még a Michel katalógus árszintjeihez iga
zított „katalógusár” helyett egyúttal nettóárazásra is átállni. Mindenképp nagy 
emelkedés lesz a klasszikus használatlanok, az összefüggések és egyes irat
árak estében. A lapban korábban közölt elv szerint árat kell adni a városi bélye
geknél a leáztatott kézi átértékelésekre is.

- Igen sok javítani valóra hívta fel a figyelmünket többek közt és min
denekelőtt Csatlós Árpádné, Hodobay Andor, Német Kálmán és Zentai János,

Megköszönve az itt név szerint nem említettek segítségét is, továbbá a 
lapunkban megjelenteket is az észrevételek beépülnek a könyvbe. Néhány 
kimaradt és elnagyolt rész pótlására is sor kerül majd (mint pl. a veszprémi ké
zi átértékelések).

-A  szerzőtől független szakmai és nyelvi lektorálás nélkül a könyv ezút
tal már nem kerülhet nyomdába.

Ezen elképzeléseimhez továbbra is szívesen látok minden segítő véle
ményt és javaslatot. SzK
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A játékkártyák is tisztíthatok!

A legutóbbi OKMÁNYBÉLYEG újságban érdekes cikket olvastam Dr. 
Rill Attilától a Barefoot katalógusról, amely a magyar pénzügyi bélyegeket, 
értékcikkeket ismerteti katalógus jelleggel. Attila kiemelte, hogy a játékkártya 
záijegyekre vonatkozó része igen bőven illusztrált képekkel, és érdekesnek 
találta a „tisztított kártya” kifejezést. Fel is vetette Attila, hogy ezek szerint lé
tezik „piszkos” kártya és „tisztított” kártya. Mivel már több, mint 35 éve kár
tyázom, így a játékkártyákkal kapcsolatos előállítási, illetékszabási és egyéb 
kérdések különösen érdekelnek, és igyekszem az erre a témára vonatkozó 
információkat összegyűjteni. A kártyatisztítás, a „mosható” és „nem mosható” 
kártya fogalma, a kártyailletékek világa talán mások számára is érdekes lehet, 
így rövid „tárlatvezetésre” invitálom az olvasókat.

A Kártyalexikon (Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. Szerk. Berend Mihály és 
Jánoska Antal) - mert nem csak a bélyeggyűjtőknek van lexikona - külön 
szócikket szentel a kártyatisztításnak:

„Kártyatísztítás:
A kártyakészítéstől különvált szolgáltatás neve. A kártyatisztítók feladata 
volt az elhasználódott kártyalapok felületének vegyszeres kezelése és 
keretük mentén történő körülvágása. Új kártyákat nem készítettek. 
Magyarországon a 19. század ötvenes éveitől a „kártyafestés” kifejezést 
is ilyen értelemben használták. A gyártók minden kártyatípust kétféle 
minőségben hoztak forgalomba: un. „mosható” és „nem mosható” 
kivitelben. Előbbiek speciális lakkbevonatot kaptak, amely biztosította a 
lapok tisztíthatóságát, A „mosható” kártyák bélyegilletéke kétszerese 
volt a „nem mosható” kiadásokénak. Budapesten még a 20, század 30-as 
éveiben is dolgozott kártyatisztító iparos,”

(Szócikk készítője: Jánoskáné Sági Annamária)

Érdekesség: kártyatísztítók Budapesten 1900-ban (Budapest Főváros 
Levéltára Lakcímjegyzék, JánoskaAntal kutatása):

1. Beiter József
2. Blitzer Vilmos
3. DeutschFülöp
4. Érti Nándor
5. Linich János
6. Nedli Mihályné, özv
7. Peskay Antalné, özv
8. Stauber Janette

Budapest lakcímjegyzéke, 1900 6940. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 10629. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 19952. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 25353. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 74245, 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 86880. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 93799. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 117061.
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9, Stem Jónás
10. Wollner Vilmos

Budapest lakcímjegyzéke, 1900 118607. 
Budapest lakcímjegyzéke, 1900 141970.

Az Interneten (http://hazipraktikak.com/ko21/ko21.html) a Háztartási 
Lexikonban részletes útmutatást olvashatunk a kártyatisztításról:

„Ha játékkártyáink piszkosak, keverjünk két deci vízbe egy kávés
kanálnyi kámforszeszt, és egy rongyot bemártva nedvesen tisztítsuk 
meg, majd száradás után síkporral dörzsöljük át őket.
Ha csak néhány kártyát kell megtisztítanunk, friss kenyérbéllel dör
zsöljük át a piszkos lapokat. Az összekoszolódott kenyérbelet szükség 
szerint cseréljük. Végül a letisztított kártyákat puha ruhával töröljük át.
A kártyalapokat időnként célszerű hígított alkohollal is átmosni. A 
megszáradt kártyákat puha ruhával töröljük át. Újból fényesek lesznek. 
Alkohol helyett használhatunk pálinkát, kölnivizet, vodkát stb. is.
Új kártya hatását kelti, ha egy vattadarabot megnedvesítünk 
széntetrakloriddal, s vele átdörzsöljük a kártya mindkét oldalát. Száradás 
után egy másik vattadarabot síkporba mártunk, s vele is átdörzsöljük a 
kártyákat. Ekkor a kártya csúszóssá és fényessé válik.
Hogy kártyáink ne piszkolódjanak gyorsan, szóljunk a kártyalapok közé 
kevés síkport vagy hintőport. így a piszok kevésbé tapad a lapokra ”

Az 1960-80-as években Magyarországon divat volt a hátoldalon és a cso
magoláson a "Plasztik" felirat, amely legfeljebb a felület tisztíthatóságára 
utalt. Ezek alapanyaga kártyakarton volt, az ívek elő- és hátoldala kapott lakk 
bevonatot. Látványra, tapintásra műanyag hatása volt. A gyártás technológiája 
kb. 30 éve vezette be alapanyagként a 100 % műanyagot (Piatnik, Carta 
Mundi, Modiano, kínaiak, amerikaiak, stb.).

Hajdanán a kártyatisztítók adót fizettek a tevékenységük után, de - való
színűleg - a megtisztított kártyacsomagra ismételt kártyailletéket eredetileg 
nem róttak ki. Ennek közvetett igazolását találhatjuk az 1881. évi törvényben. 

Az 1881, évi XXVII. törvény részletesen rendelkezik a magyarországi 
játékkártyák illetékeiről. Kártyatisztítással, záijegyekkel kapcsolatos idézetek 
a törvényből (eredeti helyesírással):

„ l.§  Tárgy.
Ajátékkártyák fogyasztási bélyeg alá esnek.

2. § A bélyegilleték mérvei.
Belföldön gyártott, valamint behozott mindennemű kártya után, 
mely a külföldre hivatalos ellenőrzés mellett ki nem vitetik, - 
bélyegilleték fejében:
A) 36 vagy ennél kevesebb lappal bíró minden játszmától 15 kr. 

b) 36-nál több lapból álló minden játszmától 30 kr.
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c) fényezett vagy mosható kártyák után, a lapok számához képest, 
az a) és b) alatt meghatározott illeték kétszeres Összege fizetendő 

„4. § Hivatalos zárjegy alkalmazása.
A bélyegilleték lerovása czéljára a játékkártyák játszmánként 
/Szerző megjegyzése: értsd: kártyacsomagonként/hivatalos zárjegy
gyei ellátandók, és hivatalos bélyegzés végett az erre rendelt hiva
talnak benyuj tandók.
Ilyen hivatalos zárjegyek a bélyegilleték lerovására kötelezetteknek 
elszámolás mellett ingyen szolgáltatnak ki, s azok részéről egyma- 
gukban tovább nem adhatók.
A bélyegjelző és a zárjegyek alakját és színét, valamint a bélyegzési 
eljárást a pénzügyminister állapítja meg ”

Az tehát kiderül a törvényből, hogy a fényezett vagy mosható kártyákra 
kétszeres összegű illetéket róttak ki. Mivel a törvény további szövege nem tér 
ki a tisztított kártyákra, ezért logikusnak tűnik a következtetés, hogy a dupla 
illetékkel fizettették meg a későbbi esetleges tisztítással meghosszabbítható 
élettartamra is az adót, A játékkártyák illetékeire vonatkozó további törvények, 
rendeletek nem állnak rendelkezésemre, az illetékek kirovása, alakulása az 
idők folyamán legjobb tudomásom szerint részleteiben még nincs feltárva 
ilyen szempontból, így nincs pontos adat róla, hogy mikor vezették be először, 
hogy a tisztított kártyákra is kivessenek illetéket.

Azt viszont biztosan lehet tudni, hogy 1943-ban került forgalomba a 
„TISZTÍTOTTKÁRTYA ZÁRÓJEGY” feliratú, 1 Pengő névértékű zárjegy 
„ÁLLAMKINCSTÁR” vízjelü papíron (.Lábra-hátsó színes oldal). 1946-ban 
átértékelő felülnyomással látták el az 1943-as kiadást (Zábra-hátsó színes 
oldal), 2 Ft-ra értékelték át (lásd Floderer katalógus).

Ezek a zárjegyek bizonyítják, hogy ebben az időszakban már illetéket 
kellett fizetni a tisztított kártyacsomagok után is. Mivel a korábbi idősza
kokban nem volt tisztított kártyákra szolgáló zárjegy (lásd Floderer katalógus), 
így lehetséges, hogy nem is volt ilyen jellegű illeték. Jánoska Antal, aki az 
egyik legnagyobb magyarországi játékkártyagyűjtő és ebben a témában elis
mert publicista, valószínűsíti, hogy korábban nem adóztatták a tisztított kár
tyacsomagokat, de ez a terület még további kutatást igényel.

Az ezt követő időszakról a Magyar Közlöny RendeletekTára283. száma 
szolgál információkkal, amely 1947. december 14-én jelent meg. A 3257. 
oldalon a következőt olvashatjuk:

J l l . §
Tisztított kártyazáijegyek beszerzése
A játékkártyatisztitás illetékének lerovására szolgáló tisztított 
kártyazárjegyeket 100 darabot tartalmazó kötegekben a postahivata
lok árulják.”
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A paragrafusból kiderül, hogy 1947 végén még érvényben voltak a 
tisztított kártyákra vonatkozó zárjegyek, azaz illetékek. Érdekes információ, 
hogy ezeket a zárjegyeket a postahivataloknál lehetett beszerezni és nem az 
adóhatóságnál.

Csak valószínűsíteni lehet, hogy 1948 és 1950 között is kiróttak még 
illetéket a tisztított kártyákra. Mivel a játékkártyákra vonatkozó illetékek 
1950-ben megszűntek, így a tisztított kártyákra sem vetettek már ki adót 
ezután.

25 évvel ezelőtt én még házilag tisztítottam meg 3 csomag franciakártyát, 
hogy elfogadható minőségű kártyákat biztosíthassak az akkor szerveződő 
egyetemi bridzskör számára. Ma már olcsón hozzá lehet jutni egy átlagos 
kártyacsomaghoz, idő sincs 52 kártyalap tisztogatására, így mára letűnt ez a 
tevékenység, mesterség.

Ilyen volt hát eleink „mosható” és „nem mosható” kártyáinak világa 
kártyazáfjegyeivel, kártyailletékeivel és kártyatisztító műhelyeivel. A 
„tárlatvezetés” itt végétért, kívánok további szép napot

Csatlősné Mariann 
Okmány- és Illetékbélyeggyüjtők Szakosztályának tagja 

email: arpadne.csatIos@sap.com mobil: 06-20-344-4968
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Egyik ukm ánvhélvcg ritkaságunk  felfedezésének iga / története.

Az 1950-es évek legvégén édesapám - aki foglalkozásánál fogva sokat 
járt vidékre - elkeveredett Tarpára. Hivatalos tárgyalásai közben tapasztalta, 
hogy nagy iratselejtezés folyik a szomszéd helységben. Szólt a titkárnőnek, 
hogy tépkedjenek már egy adag bélyeget, mert fiacskája aki bélyeggyűjtő, 
bizonyára örülni fog. ha hazaviszi. A tárgyalás végén - eljövetelekor - kezébe 
nyomtak egy jókora borítékot, tele okmány bélyeggel. Mikor hazajött felvil
lanyozott, hogy hozott nekem egy zacskó bélyeget. Kinyitva a borítékot 
elszontyolodtam, hiszen csak okmánybélyegek voltak benne és ezekkel nem 
tudtam csereberélni az osztálytársaimmal, Úgy, ahogy volt, beraktam a fiókom 
mélyére.

1966-ban megjelent Kaptay Antal: A Magyar Okmánybélyegek Kataló
gusa. Megrendeltem postán egy példányt a kiadótól, a MAB FŐSZ-tói. A 
kíváncsiság hajtott. Eszembe jutott, hogy valahol van egy nagy adag okmány
bélyegem - amelyet meg apám hozott - és a katalógussal be lehetne azonosítani 
ókét. Nosza nekiláttam az áztatásnak. Könnyen ment, mert a Forint-filléres 
időszak bélyegei voltak 1947-1952 közötti időből, akkoriban ezek még 
könnyen elváltak ázlatáskor a papírtól. Meglepetésemre, ahogy szedem ki a 
bélyegeket az áztatóvízböf az egyik 100Et-oson fordítva volt az 5 FORINT 
felülnyomás.

Miután a több újságoldalra kiterí
tett bélyeget leáztattam, az anyagból 2 db 
ilyen fordított felülnyomású bélyeg ke
rült elő. Mind a kettő TAR PA község lila 
gumi bélyegzőjével volt érvénytelenítve.
Nagyon megörültem neki.

Rögtön írtam egy levelet Kaptay 
Antalnak Veszprémbe, a Füredi utca 5- 
be, hogy olyan bélyeget találtam, ame
lyet a katalógusa nem ismer, és mellék
letként elküldtem az egyik példányt 
gyűjteménye részére. Ezután haláláig 
baráti, levelező kapcsolatban voltunk, és 
sok szép okmánybélycggel gyarapította 
gyűjteményemet.

Az okmánybélyeggyüjtés a bélye
gek szépségén túl még sok izgalmat 
rejteget. Nagyon sok érdekesség várat 
még magára, hogy felfedezzék. A postabclyeggel ellentétben itt azért még 
várhatóak meglepetések.

VOGA



A SZIGNETTÁKRÓL

1* Ez az írás felkérésre készült a BÉLYEGMŰZEUM-ban tartott 2010 
októberi előadásom utólagos írásos beszámolójaként. Az előadás során 43 
dián összesen 135 képet vetítettem ki. Ezek változatlan formában történő 
visszaadása periodikánkban lehetetlen. Másrészt az akkori előadás célja 
illetékbélyeget még nem gyűjtő filatelisták számára tájékoztatás és kedv
csinálás volt, ami viszont nem célja periodikánknak, hiszen azt filatelisták ol
vassák. így némileg módosítottam az októberi előadás tematikáját és inkább 
egy elméleti vita felé toltam el azt.

2. Mik is azok a SZIGNETTÁíC? Erre a kérdésre képekkel illusztrált 
választ kaphat az olvasó mind a Flóderer könyvben, mind a 2007-ben meg
jelent PBHBM-ben, mind az MPIK-ben. Összefoglalva azt lehetne mondani, 
hogy a hazai gyüjtőtábor a fiskális bélyegzésű papírok értékbélyegzéseit 
nevezi szignettáknak. Mint alább kiderül majd, én használom ugyan szóban és 
írásban ilyen értelemben is e fogalmat, de alapvetően másképpen látom ezek 
lényegét.

3. A SZIGNETTA szó eredete. A hazai köztudatba nagy valószínűséggel 
L.Hanus: Stempelsignetten-katalog von Oesterreich-Ungam (1930) munkája 
révén került be ez a fogalom. L.Hanus a „Gestempelte Papier”, a „Siegelung 
des Papieres” és a „Stempelsignette” fogalmakat használta.

A PBHBM bélyegzett papírokról beszél. A „Stempelsignette” fogalmat 
bélyegpecsétnek, a „Stempelmarke” fogalmat bélyegjegynek fordítja. A 
könyv szerint a szignetta fogalom a „sigille” = pecsét szóból származik.

A latin szótár szerint a „sigíllum” kis képet vagy pecsétet jelent, mig a 
„signum” jegy, jel, bélyeg, pecsét.

Az angol nyelvterületeken a „sign” mint főnév jel-et jelent, igeként meg 
megjelöl, szignál.

Én a SZIGNETTA szót a latin „signum”-ból vezetném le, míg a 
„sigillum” (latin) vagy a „sigille” (PBHBM) szóból a L.Hanus által használt 
„Siegelung des Papieres” következne. Ami számomra azonban az angol 
gyűjtői nyelv miatt érdekes, ahol a szignettát tartalmazó iratot „Stamped pa- 
per”-nek nevezik. Viszont az angolok más filatéliai objektumokat is „stam
ped paper” fogalommal jelölnek, és ez a használat sokkal közelebb áll az én 
felfogásomhoz. Mielőtt ezt jobban kifejteném, 20.ábra segítségével kis ma
gyarázó bemutatót tartanék.

4. A szignettákat eddig nem gyűjtők kiegészítő tájékoztatása érdekében 
nagyon röviden foglalkoznék a Habsburg birodalom szignettáival. Az 1803- 
1818 közötti kiadásoknál előállításukat és alakjukat is tekintve kétféle szig
netta van. Az úgynevezett „Vorratstemper-ek előzetesen üres papírokra 
nyomtatott, kör alakú fiskális bélyegek (Lábra). Amennyiben egy okirat
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esetében az előzetesen rányomtatott fiskális bélyeg nem volt elegendő a 
szükséges illeték lerovására, akkor meghatározott városokban egy vagy több 
úgynevezett „Értül lungsstempel”-el látták el az okiratot* Ezek alakja élére állí
tott négyszög (2.ábra) volt. Ilyen esetekben egy további, kör alakú úgyneve
zett „Control Stemper-t, azaz ellenőrző pecsétet is az iratra nyomtattak.Eze- 
ket az „ErfüllungsstempeP’-eket 10 városban levő főhivatalban állították elő és 
ezt 1 vagy 2 betűből álló és a városra utaló jellel jelölték a szignettákban, A 
sorozat 14 névértéket tartalmazott. így a >,Vorratsstempel”-ek, a 14 címlet és a 
10 város összesen 154-féle variációt ad ki, amelyek megkülönböztethetők egy
mástól és ez a szám adja ki a korszak teljes sorozatát. Ha ehhez hozzáveszem 
azt, hogy egyes címleteket piros színben is nyomtattak (nem tudni ezek pontos 
számát), akkor ennél nagyobb szám jön ki.

Az 1818-1836-os periódusban alakilag nem tettek különbséget a „Vorrat- 
stemper-ek és az „Erfüllungsstemper’-ek között. Itt jegyzem meg azt, hogy a 
PBHBM magyar neveket adott ezen fogalmaknak: nyomtatott és bélyegzett 
szignetták, de én nem tartom ezt megfelelő fordításnak, hiszen előállításuk tel
jesen hasonló módon történt, csupán alkalmazásukban térnek el egymástól. Én 
a „Vorratsstemper-t előzetes illetékfizetési kötelezettségnek, míg az „Erfíil- 
lungsstempel”-eket kiegészítő illetékfizetési kötelezettségnek nevezném.

Ugyanakkor általánosságban az eredeti német fogalmakat használom 
legszívesebben (példa: A GANZSACHE szóra sem alkottatott még megfelelő, 
frappáns, minden lényeget kifejező magyar szó). A 3.ábrán olyan iratkivágás 
látható, amelyen 3KrVorratstempel és kétszer kiegészítő 6kr Erfüllunsstempel
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van, két Control Stempellel együtt.
Ennél a kiadásnál 9-féle városra utaló 
betükombináció van és szintén 14-féle 
címlet. így a lehetséges variációk szá
ma 126. Az is előfordul, hogy más vá
rosban vették az üres iratpapírt és más 
városban kellett a kiegészítő illetéket 
leróni. Ilyen esetet mutat be a 4.ábra, 
amely esetben a papírt Bécsben vásárolták és az illetéket Prágában fizették, 
amint azt a Control Stempel igazolja.

Az 1836-1840-es kiadásnál ismét megjelennek a Vorratsstempelek, de 
ezek alakja nem különbözik az Erfiillungsstempelektől. Utóbbiak azonban be
tűjeleket tartalmaznak. Az S.ábrán 3kr-os Vorratsstempelt láthatunk és kétszer 
kiegészítő 6kr-os Erfüllungsstempeleket a két Control Stempellel együtt. En
nél a kiadásnál szintén 14 féle címlet van. Bizonyos városoknak többféle betü- 
jele is volt. így az összes lehetséges kombináció száma: 205 db. Az 1840- 
1854-es kiadásoknál még több a lehetséges kombinációk száma. Ha az 1836- 
1854-es periódus egyéb altípusait is figyelembe venném (betűméret, szám 
alak, sas stb.), akkor ennél is nagyobb számot kapnánk. Mindezt külön-külön 
iraton beszerezve komplett sorozatot összeállítva megtettük (volna) a lehe

tetlent.
A fentebb említett katalógusok és szakkönyvek különválasztottak egyéb 

szignettákat is. A 6. ábrán egy hírlapilleték szignettát 
mutatok be (1/2 kr 1789-1792). A 7.ábrán egy Lombard- 
Velence 5c hírlapilleték szignettát mutatok be, A S,ábrán 
pedig egy fogazott és fel-ragasztható bélyegre nyomtatott 
osztrák naptár szignettát. Mind

6. ábra

VVMIKO XXtíC.
(LES EXTRAÜRDINAIRES 7.ábra S.ábra
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hírlapilleték mind a naptár szignettáknak igen sok-féle változata (kiadása) ;m.
Ugyanakkor véleményem szerint ezek ugyanúgy fiskális illetéklerovast 

igazoltak, mint a „közönséges” szignetták, amelyeket természetesen szintén a 
legkülönbözőbb célokból kellett pénzbefizetéssel ellentételezni. Ebből a 
szemszögből nézve nincs lényegi különbség nevezett szignetták között, mint 
ahogyan a postabélyegek között is csak erőszakkal lehet megkülönböztetni 
forgalmi sorokat (Freimarke), alkalmi kiadásokat vagy később a légiposta bé
lyegeket, hiszen mindegyik egyaránt alkalmas volt szinte bármilyen postai ob- 
j ektum bérmentesítésére.

5. Az októberi bélyegmúzeumi előadáson igyekeztem felhívni a figyel
met arra, hogy számtalan ország alkalmazott szignettákat. így többek között a 
Német államok, Franciaország, az Olasz államok, Belgium, Hollandia, Ro
mánia, Nagybritannia stb. E téren igazán csak pár kiemelt példát mutatnék itt 
be. A 9. és a 10.ábrákon német szignettákat 
láthatunk. Az utóbbinál 
érdekes a 2 (zwei) régies 
írásmódja: ZWEY. A Né
met államoknál vannak 
színtelen dombomyomású 
szignetták is, amelyeket 
fekete festékes szignet- 
tákkal együtt is használ
tak.

nO.ábra

Igen gazdag gyűjtési terület a francia szignetták világa. A koraiak rend
kívül változatos ábrájúak (ll.ábra). A nagy francia forradalom után azután 
előtérbe kerül a szimbolikus nőalak (12.ábra) és később a Mariann-fej. A 
franciák is alkalmaztak kiegészítő színtelen dombomyomású szignettákat is. A 
francia allegorikus nőalakos szignettákhoz nagyon hasonlóak az olasz 
szignetták és a román szignetták. Egy román szignettát mutat be a 13. ábra,
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6. A „problémák” akkor kezdődnek, ha az angol területeket kezdjük el 
vizsgálni. A Í4.ábrán egy angol újságszignetta lártható. Ezt biztosan „rápe- 
csctelték” az újságra és így megfelel a hazai „Szignctta” fogalom kritérium 
mainak. A baj a 15.ábrán látható, narancs színű fiskális objektumnál kezdő
dik. Ugyanilyen ábrával van színtelen dombornyomású, van rózsaszín színű 
rányomat, de szürkéskék színű is, amit fogazott és felragasztható papírdarab
kákra nyomtattak De ezek máskülönben mind-mind illetékbélyegek az angol 
katalógusok szerint is. Tehát az angolok nem különböztetik meg egymástól a 
papírokra rányomott, a papírokra előzetesen rányomtatott és a felragasztható 
papírokra nyomtatott „BELYEG,,-ekct, hanem azokat felhasználási típusaik 
szerint különítik el. Ebből a szempontból a rányomott „szignetták”, a 
papírokra nyomott bélyegképek és a bélyegszerü illetékbélyegek mind egy- 
egy felhasználási típus különböző megjelenési formáit jelentik. Ez a terület 
egyéb érdekességeket is tartalmaz. Tudtommal csak az angol illetékbélyegek 
területén jelenik meg a bélyegen és az iraton átbújtatott ezüstfólia, amit az irat 
túloldalán áthajtanak és egy speciális záróbélyeget ragasztanak rá. Ezekről
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már korábban írtam periodikánkban. Ilyen esetet mutat be a lólábra.
A 17,ábrán meg azt mutatom be, hogy az értékjelzéses fiskális benyo

mások mellett vannak olyanok is, amelyek csupán az illetékkiszabás indokaira 
utalnak.

7. A ÍH.ábrán egy indiai feudál állam szignettáít mutatom be. Ezek meg
felelnek a mai hazai „Szignetta” fogalomnak. Sajnos írásuk kellő nyelvismeret 
nélkül nem érthető. A 19.ábrán bemutatott JAIPUR értékrányomásnál is 
„problémák” mutatkoznak. Ha akarom, akkor ez szignetta hazai értelemben, 
ha akarom, akkor meg nagyméretű előzetes értékrányomás, ami akár díjje
gyesnek számíthatna, mégpedig A4-nél nagyobb méretű papirra. A 20.ábrán 
már egyértelműen fiskális díjjegyesről beszélhetnénk, bár ennek a funkciója 
pontosan megegyezik a 19.ábrán látható rányomás funkciójával, azaz angolul 
írva mindkettő: STAMPED PAPER. Persze ugyanebbe a kategóriába sorolják 
az angolok a 18.ábrán látható objektumot is.
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8. Az angol STAMPED szót általánosan használják, hiszen egy előállí
tási módot jelölnek meg vele. A fiskális bélyegekkel való összehasonlítás ér
dekében megemlítem az STO borítékokat vagy levelezőlapokat. Stamped To 
Order, azaz megrendelésre nyomtatott objektum. Az igénylő által szolgáltatott 
borítékokra, lapokra értékjelzéses „BÉLYEG”-eket nyomtattak, egyszerre 
akár többet is. Bár itt díjjegyesekről van szó, a be- vagy rányomások teljesen 
hasonlóan történtek, mint a fiskális bélyegek világában. így a„SZIGNETTA” 
fogalom nálam nem rendkívüliséget jelent, hanem az illetékbélyegek egyik 
megjelenési formáját csupán. Éppen ezért is mutattam be „átmeneti példa
ként” a 8.ábrán látható objektumot. Akkor az most „Bélyeg” vagy „Szig- 
netta”? Nekem mindkettő.

Összefoglalva azt mondhatom, hogy én ezen szakosztály keretén belül 
HARÁCSBÉLYEGEKET gyűjtök, A harácsbélyegeknek többféle megjele
nési illetve készítési (gyártási) formája van. Vannak előre rányomtatott, hely
ben rányomott, rábélyegzett, felragasztható és egyéb formájúak is. Közös 
vonásuk az államhatalmi vagy lokális hatalmi fiskális harácsolás. Az én sze
memben semmi sem indokolja a rábélyegzett „szignetták”, a rányomtatott 
bélyegképek és a ráragasztható bélyegek lényegi megkülönböztetését. A 
köztük levő különbség csupán formai, A harácsolás tekintetében sincs lényegi 
különbség a legkülönfélébb megnevezésű fiskális fizettetések között.

Végezetül én alapvetően BÉLYEGGYŰJTŐ-nek tartom magam. Az 
általam gyűjtött BÉLYEG-ek lehetnek postaiak, magánpostaiak, magánkia- 
dásúak, harács-, propaganda-, segély-, levélzáró-, távirda-, tagdíj-, vasúti-, 
biztosítási-, zárszalag- és még további 30-féle megnevezésüek. Ezen belül 
lehetnek ráragaszthatóak és ezen belül fogazottak, bevágottak, fogazatlanok, 
lehetnek rányomtatottak, rábélyegzettek. Viszont az általam vallott BÉLYEG- 
fogalom pontos definíciója egyetlen lexikonban, vagy katalógusban vagy 
kézikönyvben sem található meg, hiszen mindegyiket olyan emberek írják, 
akiknek mind-mind más-más filozófiai nézeteik vannak akár a bélyegekről is. 
Viszont a lexikonszerzők nem minden terület szakértői, a katalógusok és kézi
könyvek szerző meg csak a saját nézeteiket terjesztik - bár persze joggal.

Dr. RiliAttila

Turul bélyegeket cserélek bármilyen 
Magyar használt-, postatiszta- okmánybélyegért, 

okmánybélyeges iratokért.
Horváth Antal 

2241 Sülysáp Rózsa utca 8
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Ki tud többet róla? Olvasói
 ̂téveK

“Turulos anyagomat nézegetve találtam rá az alább bemutatott lapra. Az 
előoldal szokványos, de amikor megfordítottam akkor egy kicsit meglepőd
tem. Milyen szerencse, hogy úgy tanítottak anno, hogy egy objektumnak 
mindkét oldalát meg kell nézni! Mi is ez valójában? Most számomra a hátol
dala az érdekesebb.

Egy benyomott számla-bélyeg díszeleg a levelezőlap bal felső sarkában 
(piros-fehér-zöld színpompában). A szöveget a lapra utólag nyomtatták, mivel 
a számlabélyeg “felett" van a szöveg.

Kérdés még az is, hogy az ilyen lapok általánosak voltak, vagy nem. Vagy 
csak egy márbenyomott (ezzel a számlabélyeg képével) papírt, mint alapanya
got használtak fel a lap készítésére?”

Ha valaki többet tud erről afajta lapról, jelezze a szerkesztőség felé.
Szerk.

riárdWnt é* után
ié csei rendeíméi?yeit- Td*» ffentriítítí•rdo, Witd, Ciriffft éfl Táfttl.
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JEGYZŐKÖNYV
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyűjtő Szakosztályának 

2010. február 13-án tartott éves és tisztújító közgyűléséről

Dr. Rill Attila szakosztályi elnök a meghirdetett 9 óra 30 perces időpont
ban bejelentette, hogy mivel nem jelent még meg a határozatképes többség, a 
megismételt közgyűlés 10 órakor kezdődik,

1. napirendi pont: Dr, Rill Attila üdvözölte a megjelenteket. Megálla
pította, hogy a 61 fős aktív tagságból a jelenléti íven található aláírások szerint 
24 fő vanjelen (ez a közgyűlés végére 28 főre gyarapodott),

A jegyzőkönyvvezető Székely László szakosztályi titkár lett, akit a köz
gyűlés egyhangúan megszavazott.

Ajegyzőkönyv hitelesítők: Kernács György és Lente István lettek, aki
ket a közgyűlés egyhangúan megszavazott.

2. napirendi pont. Az alábbi jelölőbizottság lett egyhangúan megsza
vazva: elnök: Filep László, tagok: Csatlós Árpádné és Zentai János.

3. napirendi pont. Dr. Rill Attila szakosztályelnöki beszámolója:
„Beszámolómat azért olvasom fel és nem szabad előadásban tartom, mert

minden szót fontosnak tartok és nem akarok tévedni. Igyekszem rövid lenni. 
Minden fontos témában olvasható volt véleményem az OKMÁNYBÉLYEG- 
ben, ami Szakosztályunk Tagságának jelenleg az egyetlen fórum szervezeti 
témák közzétételére. így mindkét 2009, évi MABÉOSZ közgyűlésről megír
tam a beszámolómat és a véleményemet. De itt is ki szeretném hangsúlyozni 
azt, hogy mint szakosztályi megválasztott elnök voltam küldött, így köteles
ségemnek érzem a szakosztályi tagok felé beszámolni, ami egyébként a sza
vazati joggal bíró küldöttek túlnyomó részénél egyáltalán nem bevett 
hagyomány. Itt és most ismét megemlítem azt - hiszen a ügy még nincs lezár
va - hogy a 2009. évi tavaszi küldöttgyűlési felszólalásaim egy részét a 
BÉLYEGvilág Kurdics Sándor MABÉOSZ elnök neve alatt gonoszul meg
hamisította, amire - tiltakozásaim ellenére - a MABÉOSZ elnöke a BÉLYEG
világ lapjain a mai napig nem reagált, ami formailag az jelenti, hogy ő írta az 
adott szöveget, hiszen ő egyben a BÉLYEGvilág Szerkesztőbizottságának a 
elnöke is. Az alapszabályilag felelősnek nevezett szerkesztő azt állítja, hogy ő 
írta az ominózus mondatokat, ami azt jelentené, hogy fogalma sincs arról, 
hogy elfogult magánvéleményét a saját neve alatt kellett volna megjelentetnie 
és nem az elnök neve alatt. Ezen akcióval mind Kurdics Sándor, mind 
Rigóczki Csaba tanújelét adta annak, hogy nem ismerik - már - feladatkörüket 
és alkalmatlanokká váltak jelenlegi pozíciójuk és/vagy megbízatásuk további 
betöltésére. Mindehhez a MABÉOSZ Elnöksége némán asszisztált, a Szám- 
vizsgáló- és Ellenőrző Bizottság a füle botját sem mozgatta. Itt tartunk ma.

Az OKMÁNYBÉLYEG periodikánknak 2009-ben 4 lapszáma jelent 
meg, többek között Gídófalvy Péter szerkesztő-vezetőségi tagunk áldozatos
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munkájának eredményeképpen. Kevés a szakcikk! Jó lenne, ha válogatni, 
szelektálni lehetne a jobbnáljobb írások között.

Minden hónap 2. csütörtökjén megtartottuk szakosztályi összejöveteli 
napunkat. Ilyenkor csak az illetékbélyegekről van szó. Több sikeres közös 
szakosztályi cserenapunk volt. Ezek egyikén még egy sikeresnek nevezhető 
házi árverést is tartottunk a Szakosztály tulajdonát képező bélyeganyagból.

Az Internetes Bélyeggyűjtő Kör (IBK) dabasi 3 napos találkozóján - ahol 
több illetékbélyeges kiállítási és bemutató jellegű anyag volt megtekinthető - 
számos szakosztályi tagunk képviselte Szakosztályunkat,

A Szakosztály pénzügyi helyzete jelenleg stabilnak mondható. 2009-évi 
nyitószámlánk: -9 670 Ft-ot, december végi záró számlánk: 39 512 Ft-ot 
mutatott. Az OKMÁNYBÉLYEG-et 100%-osan önerőből állítjuk elő. Ezért a 
tagoktól évi 1000,- Ft-ot szedünk. Emellett igen sokan jelentős összeggel tá
mogatják Szakosztályunkat. Mi a MABÉOSZ-tól kizárólag a teremhasz
nálatot kapjuk támogatásként. 0 Ft mellett sem dicséretet, sem bíztatást, sem 
szakmai segítséget az Elnökségtől nem kapunk, nem kaptunk. Még azt sem, 
hogy a 2009 elején egyeztetett közgyűlési időpontunkra a felhívást a 
BÉLYEGvilág közzétegye.

Nem ez az első szelektív diszkrimináció a BÉLYEGvilág részéről Szak
osztályunk ellen.

A közgyűlés befejezése után nálam lehet fizetni a 2010. évi 1000,- forin
tokat. Ha bárkinek igénye van rá, régebbi OKMÁNYBÉLYEG lapszámok 
még megvásárolhatók nálam.

Ennyit szerettem volna mondani."

Székely László szakosztálytitkár beszámolója a 2009. évi tevékenységekről:
1, Újabb veszteségek érték fogyatkozó csapatunkat! Az égi bélyeg

gyűjtőkhöz csatlakoztak Herényi Péter budapesti és Nagy József szolnoki 
tagtársaink. Nyugodj anak békéb enl

2, Hagyományainkhoz híven, az OKMÁNYBÉLYEG újságunkból 4 
szám jelent meg, és a jövőben is így tervezzük a folytatást.

3, Két börzenapot szerveztünk a múlt évben, a ragjegyes, díjjegyes, és 
újabban aperfmgyüjtőkkel egyetemben.

4, Tavasszal részt vettünk az IBK dabasi kiállításán és börzéjén valamint 
az előadásnapon és a maradandó emlékként megélt jótékonysági árverésen, 
hála Filep Laci barátunk humorral fűszerezett árverésvezetésének!

5, Több tagtársunk vett részt kiállításon és anyagának elismerésével az 
egyéni díjazáson túl, Szakosztályunk jóhírét is öregbítették. Kernács Gyuri 
Dabas, Sziics Karcsi HunfílaVisegrád.

6, Nemzetközi megmérettetésben Olaszországban komoly elismerést 
kapott a „Szűcs féle” szakirodalom.

7, Az őszi sindelfingeni „zarándokhelyen” több autónyi tagtársunk vett

21



részt, és gyarapította gyűjteményét, személyes filatéliai kapcsolatait pl. a 
jubiláló, 25 éves fennállását ünneplő németországi magyar bélyeget gyűjtők 
körével (ArGe Ungam).

8, Részt vettünk a MAF1TT jubileumi kiállításain és a nemzetközi 
előadásain is.

9, Ismeretterjesztő előadásokkal vettünk részt a „bélyegmúzeumi 
délutánok”sorozatán.

10, A rendszeres havi, “2. csütörtöki nyílt napjaink” látogatottsága elég 
hullámzó volt, de egy párszor igen jó  beszélgetéseket tartottunk a BÉLYE
GEKRŐL!!!

11, Mindezek mellett, nem hagyhatom szó nélkül azt a felháborító ese
ményt, hogy az előző közgyűlésünk utáni börze alatt eltűnt a Gidófalvy bará
tunk 50, születésnapjára készült, az osztrák barátaitól kapott bélyegive! Azóta 
sem került elő! Minden kommentár nélkül!

Ezek után kérem beszámolóm a 2009. évi munkánkról való elfogadását.

Gidófalvy Péter vezetőségi tag, periodika szerkesztő beszámolója: 
anyagot várok mindenkitől, segítséget a lapunk megtöltéséhez. PL: Fodor 
István barátunk a MÁV bélyegekről írt cikke további reagálást, több elemző 
cikket eredményezett. Az idei első számot megjelentetjük a Díjjegyes Szó, 
gyűlésének idejére a jegyzőkönyvvel együtt. Felvetés: indítsuk-e az 
OKMÁNYBÉLYEG-újságunkat a MABÉOSZ kiállítások irodalmi kategóri
ájában? Kérés: mentesítsük a szakosztály szerkesztőségi vezetőjét az éves 
tagdíj befizetésétől, mivel az újsággal kapcsolatos kiadásokat mindig csak 
késve kapj a meg.

Dr. Németh Kálmán pénzügyi beszámolója:
Áthozat a 2008-as évről:
Bevétel a 2009-es évben:
Kiadás a 2009-es évben:
Maradványösszeg a 2009-es év végén:

4.napirendi pont. Hozzászólások.
Csatlósné Mariann: csatlakozik Gidófalvy hoz, új cikkek megjelente

téséhez, mert ez párbeszéd a gyűjtőkkel. Ő is sok segítséget, támogatást kapott 
a megjelentetett cikke után.

Tóth Csaba Kornél: Köszönti a megjelenteket a MABÉOSZ elnöksége 
nevében. A Szakosztályban magas színvonalú munka folyik, amit pl. a Szűcs 
féle könyv elismerése is mutat, köszönet a leköszönő Szakosztályi elnökség
nek érte. A MABÉOSZ elnöksége új utakat keres a megfogyatkozó tagság 
megállítására. Cj kapcsolat kiépítésére a Magyar Posta Zrt.-vel, és éves meg

-9.670,-Ft 
101.910,-Ft 
52.728,-Ft 
39.512,-Ft
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állapodásukban * 1%-ot ossz,: 12% részesedést értek el az újdonságeladások 
után. A bélyegkiadásokba is beleszólásuk van, és hallgatnak is rájuk, hozzá
vetőleg 90%-ban elfogadják a javaslataikat. Próbáltak nyitni az ifjúsági szer
vezetek (Úttörők, Cserkészek, iskolai gyűjtőkörök) felé, de választ eddig nem 
kaptak. Folyamatosan csökken a taglétszám, nagy mértékű a leépülés. Oka, 
hogy az intézmények nem támogatnak bennünket. Új trendeket kell keresni. 
Fontos, hogy jól működő Szakosztályok legyenek! A Szakosztály vezetése és a 
MABÉOSZ elnöksége között ellentétek feszülnek. Ennek megint nem tett jót, 
hogy a BELYEGvilág-ban az Okmánybélyeg szakosztály közgyűlési meghí
vója nem jelent meg. (Trehányság! beszólás) Ne azt lássák a tagok, hogy ez 
szándékos lenne. Rigóczki ominózus cikke alá Kurdics elnök úr nevét írni 
valóban hiba volt. Örömmel látja, hogy sokan eljöttek a közgyűlésre, mert ez a 
hatékony munkát igazolja. A saját Szakosztályában (MOSFIT), sajnos, nem 
jönnek el ennyien. Köszöni az elnökség nevében a meghívást.

Gidófalvy Péter: a Dijjegyes Szakosztályi tájékoztató is hiányosan je 
lent meg a BÉLYEGvilágban, ezt személyre szólónak minősíti.

Szűcs Károly: Kifejezetten minőségi a szerkesztőségi munka, de szinte 
lehetetlen hibamentes cikket írni! Szakmai és nyelvi lektor kéne, átnézné, hogy 
ne kelljen korrigálni azt utólag. Irodalom: betetőzése a gyűjtési terület feldol
gozásának.

Filep László, a Hagyományos Gyűjtők Szakosztálya részéről: Karcsi 
nyugodtan dicsekedjen, mert van mire. A könyve: csúcsa a gyűjtésének. A leg
újabb BÉLYEGvilág címlapja szakmai hiba. Kitüntetési javaslata: TISZTE
LETI tagság bevezetése, egyben javasolja erre Gidófalvy Pétert. (így - mert 
ez ezzel jár - mentesülne az éves tagsági díj alól!) Rill Attilla szakosztályi 
elnök ezt a javaslatot azonnal meg is szavaztatta. A szavazás eredménye egy
hangú IGEN volt.

Dr. Mészáros Zoltán: A Kubai okmánybélyeg anyag feldolgozása 
ideiglenesen megállt. Kiderült, hogy van róla katalógus. Beszerzéséig nem 
folytatom, Gidófalvy segítségét várom, viszont Kubai városi bélyegeket aján
lok addig is.

Szűcs Károly: Ismeretsége alapján Nemzetközi kapcsolatok bővítésére 
felajánlja a Solingeni bélyeggyűjtők családi Budapesti kirándulásával jún, 5.- 
én bélyegbörzével egybekötött találkozó szervezését. Egyhangú elismerő 
fogadtatás.

Kernács György: a leköszönő elnökség után nincs szavazatszámláló bi
zottság. Áthidaló megoldás: a jelölő bizottság ezt a feladatot is vállalja! 
Egyhangú szavazással elfogadva.

Dr. Rill Attilla: a periodika indítását a versenyosztályba én nem kezde
ményeztem, mivel a MABÉOSZ elnöksége gyakorlatilag nem támogatja a 
Szakosztályt, így nehogy már ők döntsenek a periodika értékeléséről.

Gidófalvy Péter: fiatalon ő másképp gondolkodik. Ha a kiállításon jól

23



szerepel az újság, díjazása után kényszerhelyzetben lesz a MABÉOSZ veze
tősége, és nem tud a támogatásra nemet mondani. Ütőkártya a tagság kezében.

Filep László: el kell indítani a lapot a megmérettetésre. A Szakosztály 
ellenes tendenciák ellen jó fegyver.

Dr. Rill Attilla: megköszöni Sziics Károly mostani kiállítását. A kérdé
ses BÉLYEGvilág cikk helyreigazítása a MABÉOSZ vezetőségétől várat 
magára.

5. napirendí pont Az elnöki és titkári beszámolók elfogadása egyhangú 
szavazással.

A vezetőség mandátuma lejártával testületileg LEMOND.

6. és 7.napirendi pontok. A jelölőbizottság új vezetőségre való javas
lata: Dr. Rill Attila elnök, Székely László titkár, Gidófalvy Péter lapszer
kesztő, Dr. Németh Kálmán pénztáros, és új vezetőségi tagként Földházi 
Sándortjelöli.

Szavazás: Egyhangú elfogadás.
S.napirendi pont. Az új vezetőség bemutatkozása. Dr. Rill Attilla: kö

szönjük a bizalmat, de utoljára vállalom a négy éves megbízatást. Ugyanígy 
Székely László, Dr. Németh Kálmán és Földházi Sándor is. Négy év múlva 
várjuk a fiatalokat a vezetőségbe! A „2. csütörtöki találkozókra” minél többen 
jöjjenek, és akinek kiállítandó anyaga van, ambícióját támogatjuk! A dabasi 
kiállítási tablóim forognak az országban, különböző iskolákban népszerűsítik 
a bélyeggyűjtést. Közös cserenapjaink propagálása fontos feladat. Sindel- 
fmgenben kiváló az együttlét, aki teheti tartson velünk!

Székely László: mint köztudott, idén lesz 700 éves a magyar papír 
VÍZJEL! Ebből az alkalomból nagyszabású vízjel- és papírtörténeti kiállítást 
rendezünk 2010.április 9.-tŐl az Országos Széchenyi Könyvtárban „Hét 
évszázad papírtitkai” címmel. Egyben az Országos Levéltárban és a Fővárosi 
Levéltárban is kiállítást rendeznek legféltettebb papírkincseikből. Természe
tesen a kiállításon bemutatunk a bélyegek, okmánybélyegek, érték-papírok, 
részvények, váltók, hivatalos okiratok, okmányok vízjeleiből is. Tudományos 
előadások is hallgathatók lesznek a május 3. és 5. közti konferencián. Minden
kit szeretettel várunk. A Posta bélyeget ad ki ez alkalomból, elsőnapi bélyeg
zés is lesz. Kuriózum: a Gentilis levél sárkányos vízjeléről készült szárazbé
lyegzővel a kiállítás látogatói a helyszínen bélyegezhetnek! Levélzárók és 
emlékív is korlátozott számban kapható lesznek.

9. napirendi pont. Egyebek:
Gidófalvy Péter: Ki jelentkezik a szerkesztőbizottság bővítésére? Nem 

javítok bele más cikkébe a szerző hozzájárulása nélkül! Időben szeretném 
kapni a cikkeket, mert luxus, ha nem töltjük ki az újságot. Ki fogja lektorálni a 
cikkeket? Ki fogja fordítani a szükséges angol összefoglalót?

Csatlósné Mariann: segítségét felajánlja, mert az agya úgyis a hibake
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resésre van beállva. Angol és német tartalomjegyzék is jó lenne.
Dr. Mészáros Zoltán: az újságban lévő üres helyek kitöltésére fizetős 

hirdetéseket lehetne tenni, ez még támogatásnövelésre is jó!
Filep László: Jó dolog az idegennyelvü tartalomjegyzék, de ilyen cikk 

kivonatok is kellenének.
Dr, Rill Attila: a megjelentetendő szakcikkeimet németül is megírom.
A közgyűlést berekesztem, és jó és eredményes csereberélést kívánok!

Tisztelt Gyüjtőtársak!

A jövőben új cikksorozatot szeretnénk bevezetni IRATMUSTRA néven. 
Ebben különböző teljes bélyeges iratot szeretnénk bemutatni, szakmai alátá
masztással. Nem titkolt szándékkal, hogy az okmányok úgy teljesek, ha hor
dozzák a megfelelő, korabeli államigazgatási tarifahelyes lerovási díjaknak 
megfelelő bélyegilletékeket. Ezek előfordulása végtelen. A komplett iratok 
megértését, meghatározását, megszerettetését, gyűjtését céloztuk meg, és vár
juk a gyüjtőtársak kreatív érdeklődő segítségét!

Köszönettel Székely László
titkár

Az
IRATMUSTRA HOZ 

ízelítőül egy kiragadott 
példa: az 1858-as 36 
krajcáros lerovási díj 

variációiból:
3x12 kr.
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DDSG bélyegek a Felzmanii 129, árverésén

A Düsseldorf-i Hotel Nikko-ban kerül sor 2001.február 26-27.-én az 
Aktionhaus Felzmann 129, árverésére. Az árverési anyag az interneten fent 
lévén, a következő - a 2007-ben megjelent PBM 261. oldalán található - 
DDSG, vagyis a Duna Gözhajózási Társaság bélyegeire találhatunk.

Az első tétel az 1887-es kiadású Általános Díjjegy sorozat (PBM száma 
4-7.), melynek értékelése postatisztán 600 € - az árverésen a falcos sor 
kikiáltási ára 200 €. (Az l.képen a 7, számú bélyeg). Az 1889-es Biztosítási 
illeték sor bélyegezett 7 értéke (8-14. szám, 280 €), kikiáltási ára 100 €. (A 
2.képen a 13. számú bélyeg). Az 1890-es Menetjegy illeték, krajcár értékű 5 
pecsételt bélyeg (20-24. szám, 750 €), kikiáltási ára 250 €. (A 3,képen a 24. 
számú bélyeg). Az 1900-as Menetjegy illeték, már fillér értékű 5 pecsételt 
bélyeg (2x27+28-29+31. számok, 1.000 €), kikiáltási ára 300 €. (A 4.képen a 
31, számú bélyeg, 2 lyukasztással). Az 1901-es Biztosítási illeték bélyegek is 
fillér értékűek, a 8 különböző pecsételt bélyeg (32-33+35-38+40-41. szám, 
1.900 €), kikiáltási ára 600 €. (Az 5.képen a 40-41. számú bélyegek). Az 1901- 
es Piros számú Hajóraklevél díj bélyeg, már Heller-fillér értékjelzésű (48. 
szám, 200 €), kikiáltási ára 70 €. (A 6.képen). Az 1913-as DM felülnyomásé 
Hajóraklevél díj bélyegek szintén Heller-flllér értékjelzésüek (51-53. szám, 
750 €), kikiáltási ára 250 €. (A 7.képen az eltolódott értékszámú 50 H/fbélyeg 
53. szám). Ugyanebből a kiadásból egy 10 H/f bélyegzett pár (52. szám, 500 
€+), kikiáltási ára 200 €. (A H.képen szintén eltolódott értékszámmal). 
Ugyanebből még egy pár, az 50 H/f (53. szám, 500 €+), kikiáltási ára szintén 
200 €. (A 9.képen).

Ez egy nagyon ritkán látható, gyönyörű kollekció - bárki szerzi meg, 
szinte bármely darabját, igazi ritkaság tulajdonosa lesz. Következő számunk
ban visszatérünk az eladási árakra. -efel-

f

np.s-

1-kép 2.kép 3. kép 4, kép 9.kép

S.kép 7 .kép 9.kép S.kép
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Meglepetés oldal
Szűcs Károly tagtársunk jóvoltából, aki egyben kiváló fotós is

Fazekas Sándor Kernács Győrgy-Vincze Árpád-Csé pán István

Simái Barna Becberer Károly

Szót adok -Székely László Szavazunk
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^  ábra: t943-as zárje^^^tított kártyákra 1 Pengő /

Ritkán látható sörzárjegyek
Ép állapotban kevés maradt fenn, mivel a zárjegyeket a 
hordó dugójára ragasztották és csapoláskor többnyire

megsemmisültek.
Egyébként EGÉSZSÉGETEKRE!
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Gidófalvi Lajos
1928. október 23. - 2010.április 17.

82 éves korában váratlanul itthagyott 
minket és szeretteit Gidófalvy Lajos 
debreceni fllatelista, Okmánybélyeg 

Szakosztályunk egyik tagja. 
Végső búcsút 2010.április 26-án a 

Debreceni köztemetőben vettünk Tőle. 
Emlékét Szakosztályunk kegyelettel 

megőrzi.

2010/2 (2010.júmus)
A MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtök Szaklapja. 

Megjelenik negyedévente.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Dr. Rill Attila szakosztályi elnök, Székely László szakosztályi titkár 
Gidófalvy Péter szerkesztő

Szerkesztőség címe: 4461. NYÍRTELEK József Attila út 41.
T. 42- 210 108, mobil: 70-3177315 

E-mail: gidofalvy@t-online.hu
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Eger városi illetékbélyegei

1920.(aug.) Városi illeték EGER R.T. VÁROS / BÉLYEGD1JA
szöveggel F: vágott; címerábra üres alappal

1K rózsaszín ( 3000)
1K fehér (10000)
3K fehér ( 5000)
6K lazac ( 2000)

1920. okt. u.az F'AlYz
3K kék ( 8000)
6K narancs ( 2000)

10K lilarózsa ( 1000)

1921-22. Új kiadás F: 11J4; címer vonalkázott alappal
1K fehér (27000)
3K kék (30000 k+z)
3K zöld
5K sárga (13000)
6K narancs ( 1000)

10K v, sárga (12000)
10K lilarózsa ( 1000)
20 K fehér ( 5000)

1923. Új kiadás F: 11 Vi; kis É betűvel
5 K s.vörös (500, eredetileg volt 6250)
5 K narancs (250, eredetileg volt 3200)

10K v. sárga (1800, eredetileg volt 19800)
20 K fehér (10900, eredetileg volt 12000)
20 K s.kék (6820, eredetileg volt 7500)

100 K fehér (5000, eredetileg volt 5000)

1923/26. Átértékelések - tintával, vagy kézibélyegzővel
10,100,1000 és 10000/1 K ( 700)
30,300 és 3000/3 K (8700)
500és 5000/5K (8700)
lOOOés 10000/10K (18000)
2000/20K (1780)
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[ Átértékelések - kézibélyegzővel

1927.

1929.

1931.

1938.

1000/10K 
2000/20K ]

Átértékelések 
8 f/ xK 

l ó f / xK

pengő/fillérre

80 f/20K(s.kék)
80 f / 20 K (fehér)

Új kiadás pengő értékben
8 FILLÉR lila (2885, eredetileg volt 5000)
80 FILLÉR fehér (4600, eredetileg volt 10000)
1.60 PENGŐ vörös (2588, eredetileg volt 5000)

Új kiadás EGER MEGYEI VÁROS / BÉLYEGDÍJ A 
szöveggel (a BÉLYEGDUA szöveg 18 mm hosszú)

10 FILLÉR vörös (10000)
30 FILLÉR sárga ( 5000)
1 PENGŐ sárga ( 5000)
2 PENGŐ v.zöld ( 5000 z+s)
2 PENGŐ sárga

u.az (a BÉLYEGDIJA szöveg 20 mm hosszú)
10 FILLÉR vörös ( 51, eredetileg volt 5000)
30 FILLÉR zöld ( 480, eredetileg volt 5000)

1 PENGŐ sárga ( 2558,eredetilegvolt 5000)
2 PENGŐ kék ( 2200, eredetileg volt 5000)

A mostani hosszú hétvégén természetesen bélyegeztem. Eger városi ille
tékbélyegeit vettem elő, azt vizsgáltam, hogy új szakkönyvünk - a PBM - 
hogyan mutatja be ezeket. A tapasztaltakkal nagyon elégedetlen vagyok. Rög
tön összeállítottam egy teljes listát, amely szerintem a helyes, ezt tettem cik
kem elejére, hogy a későbbiek teljesen érthetők legyenek. Á feltüntetett darab
számokat Kaptayék katalógusából vettem, illetve ezekből számoltam.

Kifogásaim tehát a következők:
1. Az 1920. augusztusi l K-s papírjának színe nem “rózsa” hanem 

“rózsaszínű”. Az ilyen rövidítéseknek semmi értelme. Annál inkább rossz így, 
mivel ezt a színt adja a későbbi 10 K-s bélyegnek is. A két bélyeg különböző 
színét az 1. és 2. ábrán látjuk. - a cikkhez tartozó ábrák a hátsó színes oldalon!
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2. Az előbbi rózsaszín papíru és a fehér papíru 1 K-s értékelése is hibás, 
hiszen a példány számok alapján a r.szín változat 3,3-szer ritkább, az értéke 
viszont csak 1,5-szeres.

3. A 3 K-s fehér és kék (5.ábra) változatát gyakorlatilag egyformán áraz
za 8,50 ill. 8 ez is rossz, helyénvaló a 1,5 szeres érték a fehér javára.

4. A 6 K-s érték új színe mellbe vágott. Honnan szedték a szerzők hogy ez 
“sötét narancs”'? Miért nem volt jó a régi “lazac” színmegadás? Én sem tartom 
nagyon szerencsésnek ezt a “lazac” megjelölést, de amíg a szakma nem talál ki 
egy jobbat helyette, addig ha másért nem, hagyomány tiszteletből megkell 
hagyni. Ilyen alapon azt is mondhatnánk, hogy legyen “türkizkék”! A 3. ábrán 
a lazac színű, a 4. ábrán a narancs színű 6 K-st látjuk.

5. Az 1921 évi sorozatból ahol a címerábra vonalkázott hiányzik a zöld 
színű 3 K-s, ami súlyos hiba! Nyugodtan lehet rá “R!” értékelést adni, mert 
nagyon ritka. A 6. ábrán a kék, a 7. ábrán a zöld papíru 3 K-s látható.

6. Az 1923 évi új kiadásnál az összes példányszám rossz! Erre könnyen 
rájöhet bárki, hiszen az első bélyegnél, az 5 K-s értéknél nagyon látszik a hiba. 
Hogyan lehetne jó, hogy egy 6250 db-os (vörös 5 K) és egy 3200 db-os 
(narancs 5 K) bélyeg egyaránt R! értékelést kapott? A magyarázat az, hogy a 
fenti, eredeti darabszámokból az átértékeléssel felhasznált mennyiséget nem 
vonták le. Kiszámoltam, hogy a helyes db-értékek itt 500 ill. 250, ami máris 
sokkal reálisabb. Itt ugyanis az eredeti, nem átértékelt 5 K-s bélyegeket érté
keljük, nem pedig az 500, vagy 5000 K-ra átértékelteket, és az ilyen alap
felhasználású 5 K-sok valóban igen ritkák!

7. Az is nagy baki, hogy a PBM-ben az 1923 évi bélyegek után a 
“Felhasználás” bekezdésben azt olvassuk, hogy „a 6 K kivételével valamennyi 
címletet fekete vagy lila tintájú kézírással átértékelve többféle értékben (1,2, 
3,5 és 10 ezer Korona) is használták.” Ez is teljes félrevezetés! Nemcsak a 6 K- 
s, hanem a 100 K-s bélyegeket sem értékelték át! Másrészt nemcsak a 
megadott értékeket használták, hanem még a 10, 3 0 ,100,300,500Kértékeket 
is. Persze, ha számba vették volna az előforduló átértékeléseket, akkor ez mind 
kiderült volna,

8. A pengő/fillér átértékeléseket csak megemlítik, hogy ilyenek is voltak. 
Ráadásul azt írják, hogy ehhez gumibélyegzést használtak. Ezért kénytelen 
vagyok a 8. ábrán mutatni egy 80 fillér/ 20 K tintás átértékelést, hátha így 
hihető lesz, hogy kézírással történt az átértékelés.

9. Az 1929 évi pengős bélyegeknél dicséretes dolog, hogy a példány
számok pontosak. Az eredeti kibocsátási darabszámokból levonták a megsem
misített mennyiségeket. Hasonlóan az 1938 évieknél is.

10. Az 1931 évi kiadásnál hiányzik a 2 P-s érték ritka sárga papírú vál
tozata. Sajnos nekem is csak egy eléggé megviselt állapotú példányom van, de 
a képét mutatom a 9. Ábrán.

11. Sajnálom, hogy a PBM nem szól semmit az előforduló rendellenes
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ségekről, extrákról* A K értékeknél előfordulnak igen jelentős címerábra 
eltolódások függ. és vízszintes irányban egyaránt. Fogazási rendellenesség rit
kának mondható. A 10. ábrán mutatok egy nagyon szép kettősfogazást. A 10 
K-s bélyeget kézibélyegzövel 1000 K-ra értékelték át, de tintával is ráírták, 
hogy “egyezer”. A l l .  ábrán egy igazi csemegét mutatok, ahol a számozó bé
lyegző hibásan volt beállítva és “ 1001 ”-et nyomtak. Ezt észre is vették, és tin
tával javították az utolsó “ l ”-et “0”-ra. Végül egy szép függőleges szöveg
eltolódást mutatok a 12. ábrán.

Székesfehérvár, 2010. március 15. Dn Németh Kálmán

DDSG bélyegek a Felzmann 129. árverésén

A Düsseldorf-i Hotel Nikko-ban kerül sor 2Ö10.február 26-27.-én az 
Aktionhaus Felzmann 129. árverésére, mint ahogy az OKMÁNYBÉLYEG 
2010/2. számában közölt cikkben megjelent. Az írásban az árverés anyagából 
a DDSG, vagyis a Duna Gőzhajózási Társaság bélyegeit - melyek a 2007-ben 
megjelent Pénzügyi Bélyegek 261. oldalán találhatók - ismertette a cikk, rész
letes leírásokkal és képekkel és egy ígérettel, hogy visszatérünk az eladási 
árakra.

Bár az eladásra felkinált DDSG bélyegek egy nagyon ritkán látható, 
gyönyörű kollekció alkottak és valódi ritkaságok voltak talán a nem kellő 
ismertségük, vagy az aránylag magas, Euroban megszabott kikiáltási áraik 
miatt nem kerültek eladásra.

-efel-

Keresem megvételre az alábbi egri városi bélyegeket pecsételt, 
két oldalt fogazott formában 1000 Ft/db áron:

- 1921: 3 K (kék), 3 K (zöld), 10 K (sárga), 10 K (lilarózsa), 20 K (fehér),
- 1923 (kis É): 5 K (vörös), 5 K (narancs), 10 K (sárga), 20 K (fehér),

20 K (s.kék), 100 K,
- Átért, tintával: 10(1 K), 100(1 K v. 10 K), 300(3 K), 500(5 K), 1000 
K(10 K), 3000 K( xx K) 8 fillér( xx K), 16 fillér ( xx K),
- Atért. bélyegzővel: 2000( xx K)
- 1929: 8 f
- 1931: 1 P (sárga)
- 1938: 10 f(vörös), 30 f(zöld), 2 P(kék)

Tel.: 06-20/4989-660 
e-mail: dr.nemeth.kaiman@gmail.com
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Tiszetelt Szerkesztőség! OJ vaséi 
levél

Megkaptam az idei első Okmánybélyeg közlönyt. Ismét szépen sikerült 
és a tartalom is érdekes.

Székely László kezdeményez egy igen érdekes sorozatot iratmustra cím
szóval,melyet kiváló ötletnek tartok. Ehhez szeretnék társulni, két irattal, 
melyet most mellékelve küldök.

Az egyik különösen ritka darab lehet megítélésem szerint. Hét féle cím
lettel lerótt 71.800 Adópengős Hagyaték tárgyalási jegyzőkönyv, amelyen 
törvénykezési illeték, okirati illeték és váltóilleték bélyeg vegyesen van fel
ragasztva, (Lábra)

A 88 369/1946 PM rendelet /Pk. 15./ alapján engedélyezve volt, hogy 
ezen bélyegcsoportok együttesen, vagy külön-külön is használhatók voltak.

A bélyegek "946.június. 22.” tintával átírt dátummal láthatók.
A négylapos írat harmadik oldalán egyébként írógéppel szintén ez a késői dá
tum szerepel.
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A másik elküldött kép ugyancsak hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv. 
Ennek érdekessége, hogy az első 1945.december 3-án elkezdett hagyatéki 
tárgyaláskor lerótt 4 darab 100 adópengős váltóilleték bélyeg az eljárás idején 
érvényes volt, de a folytatólagos 1948.január,31-i tárgyalás idején már az 
1946.augusztus, elsején életbelépett Forint-fillér pénznemben 4 forint 50 
fiilérrel illetéklerovással kellett az illetéket leróni.

Fodor István

Hagyaték tárgyalási jegyzőkönyv
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A székesfehérvári lakáshivatali bélyegekről

Írásomhoz a témát Hodobayék febr. 27-i árverése szolgáltatta. Az történt 
ugyanis, hogy a 4 3 0, tételben 7 db szíván, lakáshivatali bg. került kalapács alá. 
Ezek a következők voltak: 3, 5, 10, 20, 30 (narancs), 30 (sárga) és 100 K 
értékek. Eddig minden rendben is lenne, azonban a beadó ezt a 7 bélyeget úgy 
adta meg, hogy ’a teljes sor\ Ez már természetesen HIBÁS.

Mivel a 30 K-s értékből a sárga az 1. kiadás a narancs pedig a 2. kiadás, a 
beadó egyértelműen megkülönbözteti a két kiadást, igen ám, de akkor a 10 és 
20 K-s értékekből is miért nem tesz oda mindkét kiadásból, hiszen a teljes sort 
kínálja. Csak feltételezem, hogy azért, mert nem tiidja a két kiadást megkü
lönböztetni egymástól, hiszen ezeknél a papír színe azonos. A lakáshivatali 
bélyegekről részletesen írtam az OKMÁNYBÉLYEG 2006. évi 1-2 számá
ban, de a 10 és 20 K-s értékek különböző kiadásait hogyan lehet felismerni, 
arról valóban nem írtam. Ezt szeretném most pótolni.

A nagyon egyszerű módszert a 10 K-s bélyegre mutatom be, a 20 K-s 
bélyegre ugyan ez érvényes.

Mint tudjuk, ezeket a bélyegeket a nyomda 4-es kisívekben nyomta. Az 
első kiadásnál minden íven a felső két bélyeg vízszintes fordított párt alkot (1. 
ábra), természetesen az alsó kettő is. Ha egy ilyen ívet szétszedünk négy 
különálló bélyegre, könnyű belátni, hogy csak kétféle bélyeget kapunk, még
pedig olyant, amelyiknél a vágott oldalak a bal felső sarokban (3. ábra), illetve 
a bal alsó sarokban (4. ábra) futnak össze.  ̂ áhpa
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Most nézzük a 2. kiadású íveket 
(2. ábra). Ezeknél a felső két bélyeg 
egyállású párt alkot (az alsó kettő is), a 
fordított állású párok függőlegesen 
vannak, balról is és jobbról is. Ha egy 
ilyen ívet szedünk szét elemeire, 
megint csak kétféle bélyeget kapunk, 
de most olyant, amelyiknél a vágott 
oldalak a bal felső sarokban (3, ábra) és 
a jobb felső sarokban (5. ábra) futnak 
össze.

3.ábra 5,ábra 2.ábra

Most már minden információ a rendelkezésünkre áll, csak le kell vonni a 
következtetést:

1. szabály: Ha az egyedi bélyegünk olyan, hogy a vágott élek a bal felső 
sarokban futnak össze, akkor a bélyeg származhat úgy az 1. mint a 2. kiadású 
ívből, nem tudjuk azonosítani a kiadást.

2. szabály: Ha az egyedi bélyegünk olyan, hogy a vágott élek a bal alsó 
sarokban futnak össze, akkor a bélyeg az 1, kiadásból való.

3. szabály: Ha az egyedi bélyegünk olyan, hogy a vágott élek a jobb felső 
sarokban futnak össze, akkor a bélyeg a 2. kiadásból való.

Az árverésen elkelt sorozatban a 20 K-s érték a 2. kiadásból származott, 
mig a 10 K-s bármelyik lehet. Természetesen a 30 K-s bélyegeknél is működik 
a szabály, de ott az eltérő színek miatt nincs szükség rá.

Azt is könnyű belátni, hogy az összes egyedi bélyegekre nézve azono
sításra nem alkalmas állású (1. szabály szerinti) bélyeg éppen kétszer annyi 
keletkezett, mint a 2. vagy a 3. szabálynak megfelelő állású, tehát ez utóbbiak 
éppen kétszer annyit érnek, mint az előzők.

Szfvár. 2010. március 7.
Dk Németh Kálmán
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Keresem egy konkrét bélyegív fennmaradt darabjait

Tavaly ősszel egy nagyobb bündli-tételben sok azonos kézírással és 
egymáshoz közeli időpontban, néhány azonos napon értéktelenített, az 1881- 
es kiadásból származó egykrajcáros okmánybélyeget találtam.

Mivel a „kr” vízjel egymásba fonódó ellipsziseinek, továbbá a sorfo- 
gazásnak a bélyegképhez viszonyított helyzete minden bélyegen egyedi, nagy 
szerencsével és némi kitartással megtaláltam közöttük egy konkrét bélyegív 
eredetileg összetartozó bélyegeinek kétharmad részét. Mivel előfordulhat, 
hogy ugyanezen ív még hiányzó többi bélyege más gyűjtőknél esetleg szintén 
megtalálható, kérem, ha az itt nagyítva bemutatott bélyeghez hasonló 
„November V\ vagy „Október 27” kézírású, egykrajcáros bélyegük van, azt 
juttassák el hozzám az 1558 Bp. Pf. 89. címre. Gyűjtői összefogással így 
sikerülhet ennek az ívnek még nagyobb részét visszaállítanunk!

II. típus, fog: 11Vi
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Az iv 6- és 7. oszlopa közt húzódó vízjelszegély bizonyítéka szerint az ív 
még a nagyszlabosi papírra készült, a rendelkezésemre átló adatok szerint 
1884 körül.
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Bár a 2007-ben megjelent könyvünkben már bemutattunk belőle rész
leteket, mégsem minden gyűjtő tud róla, hogy a párizsi világkiállításra készült 
díszalbumokban tanulmányozhatók a teljes okmánybélyegívek.

Ez a nagyméretű okmánybélyeg-összefüggés azonban ennek ellenére 
nagyjelentőségű, hiszen a mintaívvel együtt már lehetővé teszi az anyalemez 
típusainak és ív-összetételének vizsgálatát is!

a díszalbum 1kr-os mintaíve
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A barna a 1 nyomatú rekonstrukcióból és a világkiállítási dí szál bum zöld 
alnyomatú mintái véből vett alábbi két-ket középrész az ív 12. és 22. pozíció
jából való. A barna és zöld bélyegpároknak a többitől eltérő közös tulajdon
ságai az anyaícmez egyes pozícióinak azonosíthatóságát teszik lehetővé (az 
eltéréseik pedig a különböző nyomólemezektől származnak, hiszen ezek más 
időpontban, jól láthatóan más nyomólemezről készültek.)

12.ívhely 22.ívhely

Mindkét ívhely egy, - szakirodalomban eddig ismeretlen - közös jellem
zőt mutat: egvjellegzetes belütörésl a KRAJCZAR szó második Rbetűjében.

norm ái, szabályos R

Ez a csak a 2. és 7. oszlopban jelentkező, a többi oszlopban elő nem 
forduló ismertetöjcl e két oszlop minden bélyegén - a nyomólemez kopott
ságától is függően - kisebb nagyobb eltérésekkel található meg. Viszonylag 
nagy előfordulási gyakorisága miatt (20%) ez a típus minden nagyobb re
konstruált ívrészlet pozíciójának meghatározásához különösen jó támpontot 
nyújt. A típus kettős előfordulásának helyzete (az hogy épp 2 5 = 7.
oszlopban ismétlődik), valamint egymás alatti tízszeres ismétlődése arra utal, 
hogy a bélyegkép multiplikálása során a kő- és réznyomatos 1871-es pos- 
tabclycgeinknél is alkalmazott, a Monográfiában Madarász Gyula által leírt 
módszert alkalmazták: egy ötbélyeges csíknak az eredeti mellé illesztett má
solatából létrehozott tízes csík további többszörözésével jött létre a 100-as 
anvalcmez.
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Az ív alsó és felső fele ugyancsak az egyiknek a másikról való másolásá
ból keletkezett, amit olyan nagy pontossággal végeztek, hogy a két ívfél azo
nos pozíción levő bélyegei közt igen nehéz eltérést felfedezni. Emiatt az ívben 
eddig túlnyomórészt páros ívhely-jellemzőket találtam, melyek közül bemu
tatom az egyik legjellegzetesebbet; a 12. és 62. ívhelyben az R betű bal felső 
sarka előtt levő mintegy felsővesszőnek tűnő kettős tűpontot.

Az itt bemutatott rekonstruált ív a világkiállítási mintaalbumokban levő 
teljes ív egyezőségei, valamint az azonos módszerrel visszaállított további ív
részletek nem csak az ívhelyeknek a középrész típusai szerinti azonosítására, 
hanem később még a nyomólemezek megismerésére is esélyt nyújtanak.

Mint a februári szakosztály-értekezleten egy táblázatban néhány eziránt 
érdeklődést mutató gyüj tőtársamnak előzetesen már bemutattam, több további 
oszlop és ívhely is rendelkezik ismertető-jelekkel, amit terjedelmi okokból a 
kutatás befejeztével könyv formában lesz majd célszerű közreadni.

Ez azonban olyan rendkívüli volumenű kutatási munka lenne, amit egy 
személy elvégezni aligha tud, hiszen a forgalmi illetékbélyegekkel együtt 
több, mint 30 címletről van szó. Nagy örömmel venném az e program iránt 
érdeklődő, abban részt venni kívánó, kutató kedvű gyűjtök segítségét!

2010.04.05. Budapest Szűcs Károly
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JA IP U R Ja ip u r

Jaipur (Hindi írással: öPTJt ), 
vagy ahogyan népszerűén nevezik a 
Rózsaszín város Rajasthan indiai 
állam fővárosa. A város kb 240 km- 
nyire délkeletre fekszik Delhi-tői A 
Brit gyarmatbirodalom idejében Jai
pur az azonos nevű hercegi feudális 
állam fővárosa volt. Lakosainak szá
ma 1900-ban még csak 160.000 fő 
volt, de manapság meghaladja a 4 mil
lió főt. A város félsivatagos területen 
fekszik.

Az első olyan nagyobb indiai vá
ros, amit előzetes tervek alapján kezd
tek el 1727-ben építeni a hindu építé
szeti elmélet alapján és egyben a leg
célszerűbben épített indiai városnak 
tartják. Alapítója az 1699 és 1744 kö
zött uralkodó Maharaja Sawai Jai 
Singh II volt, akinek korábbi székhe
lye Amber volt. Ez az uralkodó nagy 
érdeklődést tanúsított a matematika, 
az asztrofizika és az asztronómia 
iránt. Az eredetileg alapított város egy 
nyolc részből álló mandalát képez. 
Jaipur jellegzetes város a modem in
diai városok sorában. 34 méter széles 
és szabályosan elrendezett utak 6 
szektorra osztják a várost. Ezeket a 
városnegyedeket is szabályos rácso- 
zatos mintázatban szelik át az utcák. 
Az összes utca észak-déli illetve kelet
nyugat irányú. A város közepén fek
szik a központi palotanegyed, amit az 
égtájak felé egy-egy városrész hatá
rol. A Rózsaszín város becenév onnan 
ered, hogy amikor a Wales-i herceg 
1853-ban Jaipurba látogatott, akkor 
tiszteletére az egész várost rózsaszí
nűre festették. A főútvonalak melletti

(Hindi: ÖWJT), oder wie mán 
populár sagt die Rosa Stadt ist die 
Hauptstadt von Rajasthan in Indien. 
Die Stadt liegt nach Südost 240 km 
entfemt von Delhi. In dér Zeit des Bri- 
tíschen Kolonialempire Jaipur war 
die Hauptstadt des gleichnamigen 
Prinz-Feudal-Staates. Hatte im Jahre 
1900 nur 160.000 Einwohner, aber 
heutzutage schon über 4 Millionen. 
Die Stadt liegt in einer Halbwüste.

Das war die erste solche gröBere 
indische Stadt, welche mán nach vor- 
herige Pláne zu bauen angefangen ha
bén und erachten dies als die zweck- 
máBigsten gebaute indische Stadt. 
Die Erbauung dér Stadt wurde im 
Jahre 1727 angefangen aufGrund von 
indischen (Hindu) Bau-Theoríe. Dér 
Gründer war Maharaja Sawai Jai 
Singh II, dér zwíschen 1699 und 1744 
herrschte und dérén frühere Residenz 
in Amber war. Dieser Monarch zeigte 
groBes Interessé fúr Mathematik, 
Astrophysik und Astronomie.

Die Stadt forinté ein von 8 
Teilen bestehendes Mandala. Jaipur 
ist eine sehr charakteristische Stadt 
zwischen den indischen Stádten. Die 
34 Meter breiten und regelmáBig in 
Ordnung gebrachten StraBen teilen 
die Stadt auf 6 Sektoren. In diesen 
Sektoren fínden sich die StraBen auch 
im Gitter-Muster. Allé StraBen liegen 
in Nord-Süd oder in Ost-West Rich- 
tungen. In dér Mitte dér Stadt liegt das 
Zentral-Palast-Viertel begrenzend 
durch Stadtteilen in allé Himmels- 
richtungen. Dér Kosename Rosa 
Stadt kommt daher, da als im Jahre
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épületek színe ma is rózsaszínű. A vá
rost falak övezték, amelyeken jelleg
zetes kapuk voltak. Ezeket a kapukat 
napfelkeltekor nyitották ki és naple
mentével zárták be. Napjainkban ter
mészetesen a város a tervszerűen felé
pített „régi város” falain kívül terjesz
kedik tovább.

A palotanegyedben több érdekes 
építészeti emlék található. A Hawa 
Mahal palotaegyüttest egyben a 
szelek palotájának (Palace of Winds) 
is hívják. 953 db kis ablaka van, ame
lyeknek mindegyike szépen kimun
kált ablakráccsal van ellátva. Piros és 
rózsaszínű homokkőből épült. 1799- 
ben kezdték el építeni. A Jal Mahal 
palota (Water Palace) egy kis tó köze
pén helyezkedik el, amit egy óriási 
díszkert vesz körül. Nevezetes épület 
még a valamikori Sawai Jai Singh II 
király rezidenciájaként szolgáló 
Nahargarh erőd, ami egy dombon fek
szik észak-nyugatra az óvárostól.

A várostól 11 km-nyi távolságra 
található az Amber erőd, ami hindu
mohamedán vegyes stílusban épült. 
Ez az erőd 1600-tól 1727-ig királyi 
palotaként szolgált. Az Amber elne
vezés azonban nem az erőd sárgás szí
néről (amber = borostyánkő) követ
kezik, hanem egy közeli ilyen nevű 
városka nevéből.

Minden év márciusában nagy 
elefánt-fesztivált tartanak Jaipurban. 
A megnyitón számos gyönyörűen fel
díszített elefánt vonul végig a városon, 
amit tevék, lovak és táncosok felvo
nulása követ. A fesztivál eseményei 
közé tartozik még elefánt-polo és 
elefánt-tánc is.

Jaipur utolsó uralkodója Maha-

1853 dér Prinz von Wales in Jaipur ei- 
nen Besuch machte, dann hat mán zu 
seinen Ehren die ganze Stadt rosa ge- 
fárbt. Die Gebáude die HauptstraBen 
entlang sind noch heutzutage rosa. Die 
Stadt wurde mit Mauem umgegangen, 
die charakteristische Torén hatten. 
Diese Torén wurden bei Sonnenauf- 
gang geöffnet und bei Sonnenunter- 
gang gesperrt. Heutzutage breitet sich 
die Stadt übeí die laut vorheriger Pláne 
gebaute „alté Stadtmauem“ aus.

In dem Zentral-Palast-Viertel 
kann mán mehrere Baudenkmáler fűi
den. Die Hawa Mahal Palastgemein- 
schaft nennt mán zugleich als Palast 
dér Winde. Dér hat insgesamt 953 
kleine Fenster, dér allé schön bear- 
beiteten Fenstergitter habén. Dér Pa
last wurde aus rote und rosa Sandstein 
gebaut, Die Bauarbeiten wurden im 
Jahre 1799 angefangen. Dér Jal Mahal 
Palast (Wasser Palast) findet sich in dér 
Mitte eines Weihers, umfassend mit 
einen riesigen Ziergarten. Merkwür- 
dige Baudenkmal ist noch die Nahar
garh Festung, die für den ehemaligen 
König Sawai Jai Singh 11 als Residenz 
diente, und liegt an einen Hügel nord- 
westlich von dér Altstadt. Von dér 
Stadt 11 km weit findet sich die Amber 
Festung, gebaut in gemischtem hindu- 
mohammedanische Baustil. Die 
Benennung Amber kommt aber nicht 
aus dér gelblichen Farbe dér Festung 
(Amber = Bemstein), sondem aus dér 
Nahme eine Stádtchen in derNáhe.

Jedes Jahr im Márz organisiert 
mán in Jaipur ein riesiges Elefant-Fest 
Bei dér Eröffnung ziehen sich viele 
wunderschön geschmückte Elefántén 
durch die Stadt und danach folgen
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rajah Sir Sawai Mán Sínghji Bahadur 
II. (1912-1970) volt, aki 1922-től 
1949-ig uralkodott. Jaipur 1949-ben 
csatlakozott az Indiai Dominíumhoz. 
Sawai Mán Singh II pár évig India 
spanyolországi nagykövete volt.

Jaipur önálló postabélyegeket is 
kiadott, Az elsőt 1904-ben, az utolsó 
bélyegsorozatot pedig 1947-ben. A 
MICHEL szerint 62 alapbélyeget és 
30 hivatalos bélyeget adtak ki. Itt most 
azonban Jaipur illetékbélyeg-kiadá
sairól kívánok írni. Az illetékbélyeg 
kiadások az indiai feudális államok 
esetében is két szempontból is csopor
tosíthatók: azok megjelenési formája 
szerint lehet felragasztható bélyeg 
illetve illetékjegyes irat. Mint már 
korábban több helyen kifejtettem, né
zetem szerint ez csupán formai ketté- 
bontást jelent mások nézeteivel ellen
kezően, akik a „felragasztható” ille
tékbélyegeket mereven elválasztják a 
„díjjegyes” illetékbélyegektől. Hiszen 
Jaipur esetében ha az illetékkiszabás 
indokát tekintem, akkor például a 
COURT FEE (törvényszéki illeték; 
lásd Lábra) megjelenik mind rára
gasztható bélyeg formájában, mind 
díjjegyes nyomtatványként, de a két
féle megjelenési forma miatt ezeket 
szakmailag nem lehet és nem is sza
bad élesen különválasztani egy-más- 
tól akkor, ha például egy verseny-

1.ábra-Abb.

Kamele, Pferde und Tánzer. Zu den 
Festival-Veranstaltungen gehören 
noch Elefanten-Polo und Elefanten- 
Tanzenauch,

Dér letzter Herrscher von Jaipur 
warMaharaja Sir Sawai Mán Bahadur 
Singhji II (1912-1970), dér von 1922 
bis 1949 regierte, Jaipur trat im Jahr 
1949 in die índische Dominion hin- 
ein. Sawai Mán Singh II. war ein paar 
Jahre láng Indiens Botschafter in 
Spanien,

Jaipur hat separate Briefmarken 
auch herausgegeben. Die erste wurde 
im Jahr 1904, dér letzte Briefmarken- 
serie im Jahr 1947. Laut dér MICHEL 
Katalog wurden 62 Briefmarken und 
30 Dienstmarken herausgegeben. 
Jetzt möchte ich aber über die 
Stempelmarken-Ausgaben Jaípurs 
schreiben. Die Stempelmarken-Aus
gaben von allé Índische Feudalstaaten 
können in zwei Hinsicht gruppiert 
werden: laut ihren Erscheinungs- 
Form sind diese oder klebbaren Mar
ken oder Dokumenten mit einge- 
druckten Stempelmarke. Wie ich 
schon früher in mehreren Stellen pub- 
lizierte, meiner Meinung nach das 
bedeutet nur förmlich diese ín zwei 
Teile zu spalten entgegengesetzt mit 
den Meinungen von anderen, die die 
aufklebbaren Stempelmarken und die 
fiskalische Ganzsachen starr vonein- 
ander separieren. Ja doch im Falle von 
Jaipur wenn ich den Grund des 
Gebühr-Festsetzens berücksichtige, 
dann existieren dir COURT FEE Mar
ken {AbbJ. Gerichts-Gebühr) auch 
als aufklebbaren Marken und auch als 
Drucksachen mit eingedruckten Mar- 
kenbild (,,Ganzsachen“), aber nur
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kiállítási anyagban kívánnám bemu
tatni őket. Európa ezen vidékein azon
ban a ráragasztható illetékbélyegek 
lényegesen gyakrabban fordulnak elő, 
mint az illetékbenyomásos űrlapok, 
ezért mégis külön tárgyalom ezeket.

A COURT FEE bélyegek egyik 
típusa 89 x 48,5 mm méretű és fekvő 
téglalap alakú {l.ábra). Az általam 
ismert címletek: 1 ANNA piros, 2 AN- 
NAS narancsbama, 4 ANNAS na
rancs, 8 ANNAS barna, 1 RLIPEE sö
tétkék, 2 RUPEES kékeszöld, 5 
RUPEES lila. Jaipurhoz közigazga
tásilag más körzetek is tartoztak. Ezek 
számára ezeket a törvényszéki bélye
geket felülnyomták KOTPUTL1 és 
SIKAR felirattal, kétféle színben is. 
Az 1931 és 1947 között kiadott posta
bélyegek némely címletét is felül
nyomták COURT FEE felírattak Én 
azért is szeretem az angol gyarmatbi
rodalom bélyegkiadásait, mert ott 
nem lehet élesen és mesterségesen kü
lönválasztani egymástól a postabé
lyegeket az illetékbélyegektől, hiszen 
a legtöbb postabélyeg egyben illeték- 
bélyegként is felhasználható volt, 
illetve egyes esetekben a postabélye
geket fiskális felülnyomással látták el. 
Éppen ezért is haragszom az angol 
filatéliai irodalomban is használatos 
„Back-of-the-book” (portó, távirda, 
illeték, díjjegyes, lokális, segély stb.) 
fogalomra, amit pejoratív leértékelő 
jelzőként használnak, mint a postabé
lyegek számára készített és előnyo
mott képeket tartalmazó bélyegalbu
mok végén megtűrt, „cgye-fene” oda
ragasztott „vackok” megjelölésére, 
amelyek nem fértek bele a katalógu
sokba azon „szőrösszívű” és „ke-

wegen dér zwei verschiedene Erschci- 
nungs-Form kann mán und darf mán 
diese beruflich nicht scharf zertrennen 
einander dann, falls z.B. wenn ich die
se in einen Ausstellungsmaterial de- 
monstrieren möchte. Da aber hier in 
Europe die aufkíebaren Stempel- 
marken von den Indischen Staaten viel 
háufiger als die Ganzsachen vorkom- 
men, bescháftige ich mit diesen doch 
separat.

Dér eine Typ dér COURT FEE 
Marken sind liegende Rcchtecke und 
habén die Abmessung von 89 x 48,5 
mm (Abb.L). Die von mir bekannte 
Werte sind: 1 ANNA rőt, 2 ANNAS 
orangebraun, 4 ANNAS orange, 8 AN
NAS braun, 1 RUPEE dunkelblau, 2 
RUPEES blaugrün, 5 RUPEES lila. Zu 
Jaipur gchörten andere Verwaltungs- 
Umkreise auch. Für diese hat mán die 
COURT FEE Marken übergedruckt 
mit dem Text KOTPUTL1 oder SI- 
KAR, sogar mit zwei Farben: schwarz 
und rőt. Einige Briefmarken von Jaipur 
ausgegeben zwischen 1931 und 1947 
wurden auch mit COURT FEE über
gedruckt. Ich liebe eben deswegen die 
Briefmarkenausgaben dér Britischen 
Kolonien, da bei diesen kann mán 
nicht scharf und künstlich die Post- 
marken und die Stempelmarken von 
einander trennen, weil mán die meisten 
Briefmarken auch als Stempelmarken 
benützen konnte, oder mán hat in eini- 
gen Falién einige Briefmarken mit fis- 
kalischen Text Übergedruckt. Eben 
deswegen bin ich bőse auf den begriff 
„Back-of-the-book“ (Portomarken, 
Telegraph Marken, Stempelmarken, 
Ganzsachen, lokálén Marken, Hilfs- 
marken u.s.w.) gebráuchlich in dér
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2.ábra-Abb.

ménylelkületü” szer
zői és szerkesztői jó
voltából

Vannak REVENUE 
(„illeték-bélyegek") 
bélyegek. Egy ilye
neket tartalmazó irat
kivágást mutatok be a 
2.ábrán. Ezek kisala
kú bélyegek, méretük 
20 x 24,5 mm. Kétféle 
képtípusukat ismer
em, de mindegyiken 
(mint a többi illeték- 
bélyegen vagy posta
bélyegen, fő motí
vumként vagy kiegé
szítő motívumként) az 
uralkodó Maharajah 
Sir Sawai Mán Singhji 
Bahadur II. képe van 
áb-rázolva.

1 ANNA kékeszöld
(2-félét is-merek) és 2 ANNA piros. 
Utóbbi fekete, hindi nyelvű felül
nyomással is kiadásra került. Az 1931 
és 1947 kö-zött kiadott postabélyegek 
némely címletét is felülnyomták 
REVENUE felirattal. Egy ilyet mutat 
be a 3.ábra. Ezen az eredetileg posta
bélyegen a fentebb említett Szelek 
palotája látható és természetesen a 
maharadzsa képe.

Vannak a SHARE TRANSFER
(részvényátruházási illeték) bélyegek 
is. Egy ilyet mutatok be a 4,ábrán. A 
bélyegek mérete: 31 x 49 mm. Kétféle 
címletet ismerek: 8 ANNAS barna és 1 
RUPEE piros.

Ismert egy TEN NP címletű 
(1957-ben pénzügyi reformot vezet
tek be Indiában és az addigi 1 Rúpia

englische Fachliteratur, da diese als 
unterbewerteten oder sogar als abfál- 
ligen Attribut benutzt wird, oder fúr 
kennzeichnen die duldend und ex- 
zeptionell dazugeklebte „Zeuge“ am 
Ende dér Briefmarkenalben mit vor- 
gedruckte Markenbiíder. Ja diese 
konnten nicht in die Kataloge dank 
dér „kaltherzigen und hart gemüts- 
artigen" Autoren und Redakteuren 
hineinkommen.

Es sind REVENUE Marken 
(Gebührmarken) auch. Solche zeige 
ich auf einen Ausschnitt an dér Abb.2. 
Diese sind kleine Marken von 20 x 
24,5 mm. Ich kenne zwei Arten von 
diesen, aber an allén (ebenso als bei 
dér anderen Stempelmarken oder bei 
den Briefmarken als Hauptmotive 
oder als Ergánzungs-Motive) sind das 
Bild von Maharaja Sir Sawai Mán 
Bahadur Singhji II dargestellt.

1 ANNA blau-grün (davon ken
ne ich 2 Typen) und 2 ANNAS rőt. 
Dér letztere wurde mit indischem 
Aufdruck auch ausgegeben. Einige 
Briefmarken von Jaipur ausgegeben 
zwischen 1931 und 1947 wurden auch 
mit REVENUE übergedruckt. Z.B. 
siehe Abb.3. Auf diesen original als 
Briefmarke sieht mán dér Palast dér 
Winde und natürlich daneben das Bild 
von dem Maharadscha. 3.ábra-Abb.
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egyenlő lett lOONaye Paise-vaL Ezzel 
egyidejűleg a Pies és az Anna pénzne
mek megszűntek.), bamáslila színű, 
20,5 x 33,5 mm méretű bélyeg, 
amelynek felirata felül MUNICIPAL 
COUNCIL (Törvényhatósági testület) 
és alul ENTERTAINMENT (ezt 
vigalmi adónak is nevezhetnénk a ma
gyar példa alapján). A bélyeg a Szelek 
palotáját ábrázolja.

Az illetékbélyegek másik nagy 
formai csoportja a STAMPED PAPER 
típusok. Erről már írtam korábban az 
OKMÁNYBÉLYEG-ben. Elneve
zésük lehetne: '^bélyegzett papírok”, 
„értékbenyomásos papírok”. Többek
nek gondot okozhatna ezek előállítási 
módja, és aszerint élesen különvá
lasztaná azokat, mármint az, hogy 
egyedileg kézzel nyomták (szignet- 
ta?) az előre elkészített üres papírla
pokra az illetékbélyeget, vagy nyom
dai (díjjegyes?) úton. De az angol fila- 
télia ilyen szempont alapján nem sze
lektál és a megjelenési formát tekinti 
értelemszerűen elsődlegesnek. Én 
meg természetesen a funkciót.

Es sind SHARE TRANSFER 
(Gebühr fűr Aktien-Übereignung) Ma
rken auch. Siehe Abb.4, Die Abmes- 
sung dér Marke ist 31 x 49 mm. Ich 
kenne 2 Wertstufen: 8 ANNAS braun 
und 1 RUPEErot.

Es ist bekannt eine lilabraun 
Marke mit TEN NP Nennwert (im 
Jahre 1957 wurde in Indien eine Wáh- 
rungsreform eingeführt wo dér bis- 
herige 1 RUPEE wurde 100 Naye 
Paise. Zugleich wurde die Gültigkeit 
von PIES und ANNA erlischt.), und 
mit die Abmessung 20,5 x 33,5 mm. 
Die Aufschrift ist oben MUNICIPAL 
COUNCIL (Gesetzamt Korporation) 
und untén ENTERTAINMENT (das 
könnte mán als Lustbarkeits-Steuer 
nennen auf Grund des ungarischen 
Beispiel). Auf dicsér Marke ist auch 
dér Palast dér Winde sehbar.

Die andere groBe Form-Gruppe 
stellen die STAMPED PAPER dar. Ich 
habé bereits darüber in dér OKMÁNY- 
BÉLYEG geschrieben. Diese konnten 
heiBen: „Stempel auf dem Papier“ oder 
„Papier mit WerteindruckA Für meh- 
rere könnte die Herstellungs-Weise 
problematisch sein, und demgemaB 
würden diejenigen diese zerteilen, ob 
mán diese mit Hand (Signette?) oder 
mit Presse (Ganzsache?) auf leere 
Papiere gedruckt hat. Doch aber dér 
englische Philatelie auf Grund solcher 
Hinsicht macht keine Selektion und 
berücksichtigt sinngemáB den Er- 
scheinungs-Form als primár. Ich 
natürlich die Funktion. Die STAM
PED PAPER habén drei Funktions- 
Abarten: REVENUE, COURT FEE 
und BILL of EXCHANGE (Gebühr 
für Wechsel). Die STAMPED PAPER
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A STAMPED PAPER-eknek 
háromféle funkciós változata van: 
REVENUE, COURT FEE és BILL of 
EXCHANGE (Váltóilleték). Jaipur 
STAMPED PAPER-ei azonban nem a 
maharadzsa képét ábrázolják, hanem a 
REVENUE, COURT FEE típusok egy 
középkori, kétkerekű többlovas hin- 
tót, és az egyik lovon egy hajtó ül. 
Mindez feliratokkal és értékjelzéssel 
van körülvéve, mely feliratok nagy
méretű és igen díszes, fekvő ovális 
alakú keretben helyezkednek el. Áb
rában és címletekben igen gazdag a- 
nyag. A BILL of EXCHANGE benyo
másokban középen csak felirat és ér
tékjelzés található.

Meg kell említenem azt, hogy az 
indiai feudális államok fiskális bé
lyegkiadásairól jelenleg még nem ren- 
delkezek szakkatalógussal és ilyen 
még nem is volt a kezemben. Ennek 
ellenére az internetről kinyomtattam 
magamnak körülbelül 1000 oldalnyi 
anyagot információval és tele színes 
bélyegképekkel, de sajnos ez közel 
sem teljes katalógusanyag, hiszen 
szerzője deklaráltan csak a mások által 
„addig” még nem ismert típusokat 
ismerteti müvében, de több mint 330 
feudális államra kiterjedően. Én ezt 
fejlesztem tovább részben a birto
komba kerülő bélyeganyag adataival, 
részben külföldi árveréseken felbuk
kanó példányok adataival. így ezen 
beszámolóm sem tekinthető részletes 
ismertetésnek és nem is annak szán
tam, hanem elsősorban figyelem- és 
érdeklődésfelkeltő szándék vezérelt.

Dr. RillAttila

von Jaipur stellen nicht das Bild von 
dem Maharadscha dar, sondem die 
Typen REVENUE und COURT FEE 
stellen einen m ittelalterlichen  
Kutsche mit 2 Ráder und mit mehrere 
Pferde dar, wo dér Fahrer auf einen 
dér Pferden sitzt. Das Bild ist mit 
Aufschriften und Wertzeichen um- 
rahmt, und diese Aufschriften Hegen 
in einem groBen und sehr verzierten 
ovalen Rahmen. Diese Objekte sind 
sehr reich in Abbildungen und in 
W ertstufem Bei dér BILL of 
EXCHANGE sieht mán in dér Mitte 
nur Aufschrift und Wertangabe.

Ich muss erwáhnen, dass über 
dis F iskalm arkenausgaben dér 
indischen feudalen Staaten besitze ich 
noch keine Fachkatalog und einer 
solche habé ich noch nie gesehen. 
Trotz dem habé ich aus dér Internet 
schon über 1000 Seiten voll mit 
Informationen und mit Farbbilder 
ausgedruckt, aber leider das ist noch 
überhaupt keine kompiette Katalog, 
ja  doch dér Autor hat deklariert nur 
von anderen bisher unbekannte Typen 
bekannt gegeben, aber auf über 330 
feudal Staaten ausgedehnt. Das 
entwickele ich weiter teilweise mit 
den Daten von Marken die zu mir 
kommen und teilweise mit die Daten 
von auslándischen Briefmarkenauk- 
tionen. Deswegen darfmeinerBericht 
nicht als eingehende Beschreibung 
berücksichtigen und ich habé auch 
nicht als solche zugedacht, sondem 
ich wollte nur die Aufmerksamkeit 
uns das Interessé zu dicsen Samm- 
lerobjekte wenden.

Dn Attila Rill
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T isz te lt ta g tá r s a k !

Haladni kell a korral és nem lehet azt az eddigi MABÉOSZ elnöki gya
korlatot folytatni, hogy „soha nem olvasok E-mailt“. Bezzeg a MABÉOSZ 
ügyvezető igazgatója képes internetes kapcsolatokra azokkal, akikel akar - 
függetlenül a levelek valóságtartalmától.

Példaként megemlíteném az Internetes Bélyeggyűjtő Kört, azaz az IBK-t 
(akit a jelenlegi MABÉOSZ Elnökség, beleértve az előző és a jelenlegi elnö
köt is, na meg a permanensen a tagságot félretájékoztató BÉLYEG világot, fe
lelősnek nevezett szerkesztőjével együtt, ellenségnek tart csak azért, mert mer 
alkalmanként ellenvéleménye lenni, sőt amiért az IBK tagság mindenféle cen
zúra nélkül nyilváníthat véleményt), ahol egy élő levelezőlista folytán a tagok 
rendkívül gyorsan jutnak információkhoz és reagálási lehetőséghez. De foly
tatván a sort, kiváló levelező lista működik a nemrég alakult Hagyományos 
Szakosztályon belül is, az Elnökség nagy bosszankodására.

Felmerült többekben az igény arra, hogy jó lenne, ha az Okmány- és lile- 
tékbélyeggyűjtő Szakosztályon belül is kialakulna egy internetes leve
lezőlista, így a tagok időben értesülhetnének eseményekről, rendezvényekről, 
előadá-sokról. Itt említeném meg azt is, hogy már több illetékbélyeges témájú 
előadás volt a múltban a Bélyegmúzeumban, ahol kellő információ hiánya 
miatt (a BELYEGvilág szelektíven cenzúrázik vagy olyan „gyors", hogy sok 
előadás már lezajlott, mire a lap megjelenteti az időpontot) szakosztályunk 
tagságából jó ha 1-2 ember volt jelen - véletlenül, bár feltételezem, hogy az 
sokkal több gyüjtőtársat érdekelt volna.

Ajelenlegi cimlistát vizsgálva alig vannak E-mail címek, de azok egy ré
sze is elavult már. Ezért felhívást intézek a tagsághoz, hogy akinek van E-mail 
kapcsolati lehetősége, és nem tekinti személyiségi jogainak csorbításaként azt 
megadni (csak itt jegyzem meg, hogy a MABÉOSZ Elnöksége egyetlen kör
nek sem hajlandó megadni az elérhetőségét pimasz módon személyiségi jo 
gokra hivatkozva, akadályozva ezzel a gyűjtők szabad és demokratikus ön- 
szerveződését), adja meg, hogy lehetősége nyíljon gyors informálódásra és 
véleményalkotásra.

Utóbbiról azonban persze tudni kell, hogy a szabad gyűjtői vélemény
kinyilvánítást sem az előző, sem ajelenlegi új Elnökség nem türte-nem fogja 
tűrni és mindenki ellenségnek lesz kikiáltva, akinek véleménye csak minimá
lisan is eltér a „hivatalos erőszakos többségi hatalmi" véleménytől.

Dr. RillAttila,
2. ciklusra megválasztott szakosztályi elnök
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Tisztelt tag társak!

Haladni kell a korral és az időközben felbukkanó ismeretanyaggal. Töb
ben jelezték felém annak igényét, hogy bár a sok korábbi katalógus és szak
könyv sorában a „Pénzügyi bélyegek a Habsburg Birodalomban és Ma- 
gyarországon“ szakkönyv hihetetlenül sok és értékes adatot tartalmaz, van
nak benne tartalmi és szerkesztési hibák, hiányosságok. Ezekre már eddig is 
sok reagáló, javító, kiegészítő cikk jelent meg periodikánkban, több szakosz
tályi tagunktól, de maguktól a szerzőktől is. Ajavaslattevők véleménye szerint 
össze kellene állnia egy újabb szerkesztőbizotságnak, akik egységes rendszer
be foglalnák nevezett szakkönyvet az időközben felmerült adatokkal, kutatási 
eredményekkel, és felfedezett javítandó hibákkal. Kérem erre aktív szakosz
tályi tagtársaink jelentkezését a Szűcs Karcsinál, a szerzőknél vagy titká
runknál.

Itt ismertetném saját véleményemet e javaslattal kapcsolatban. Alap
elvem volt mindig is, hogy amihez nem értek, abba nem szólok bele, vagy csak 
tangenciálisan. Részletes véleményem megjelent korábban már az OK- 
MANYBÉLYEG-ben. Ugyanakkor semmi esetre sem támogatom részemről 
az eddigi gyakorlatot, hogy egy állandóan módosított, utólag követhetetlen 
példányszámú klónvariáns kerüljön ismét forgalomba. Én csak olyan „SZAK
KÖN YV“-ben tudok gondolkodni, aminek limitált példányszáma van (sor
számozva!), aminek kemény fedele van, ami évtizedekig érték lesz a gyűjtő 
polcán. Ezt akkor is így képzelem el, ha az ár „borsos^ lesz is. De ugyanakkor 
kezelhetőbbnek kell lennie (értem alatta azt, hogy a papírfajtákban, fogazat
variánsokban kevésbé elmerült vagy kezdő gyűjtők is képesek legyenek hasz
nálni azt) és mentesnek minden nem oda illő filatéliafilózófíai gondolattól, 
amelyeknek inkább cikkben lenne a helye.

Egy ilyen tartalmilag és formailag módosított új „katalógus-szakkönyv- 
k évi könyv'* kiegészülve a Magyar Illetékbélyegek Virtuális Múzeuma egyre 
gazdagodó színes képanyagával mindenképpen előbbre lendíthetné nemcsak 
a szakosztályi létszám növekedését, de ezen gyűjtői terület jobb 
megbecsülését is.

Dr. RillAttila,
2. ciklusra megválasztott szakosztályi elnök
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Tisztelt tagtársak!
TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS 2010. MÁJUS 29.

r

Mint azt már korábban többször is leírtam, a MABEOSZ Alapszabálya 
értelmében a szakosztályi elnökök tanácskozási és szavazati joggal küldöttek 
a MABÉOSZ küldöttgyűlésein. Én ott a szakosztályi tagságot képviseltem, 
ami azonban nem csak szűk témaérdekeltséget jelent, hiszen tagjaink nem je
lentéktelen része más szakosztályoknak is tagja, fi lateli sta, széles érdek
lődésű. Mivel a MABÉOSZ egyetlen lapja, az Alapszabály szerint szaklapnak 
csúfolt periodikája erőszakos hatalmi cenzúra alatt van, valamint elsősorban 
az elnökség hatalmi ambícóit és annak tagjainak bizonyos szűk csoportos és 
egyéni érdekeit szolgálja, valamint a felelősnek titulált szerkesztő nem szu
verén nem-filatelista, hanem függő viszonyban levő „kiszolgáló” (vazallus), a 
BÉLYEGvilág-ban sorozatosan félretájékoztatások, mellébeszélések, alkal
manként tudatosan valótlan állítások, szűk hatalmi csoportok érdekeit kifejező 
írások jelennek meg, szükségét érzem annak, hogy legalább ebben a kevés szá
mú MABÉOSZ taghoz eljutó szakosztályi lapban beszámoljak a küldött- 
gyűlésről, amit egyben kötelességemnek is érzek.

Előzetesen itt jegyezném meg azt, hogy az őszi Alapszabálymódosító 
Küldöttgyűlés már gyalázatos volt, hiszen ott egy csak a saját hatalmát féltő és 
átmenteni szándékozó Elnökség és levezető elnök, valamint a téma iránt ab
szolút érdektelen, de gondolkodás nélkül az eddigi „urakra” istenként felnéző 
és azokat megfontolás nélkül követő szavazó küldötti többség olyan Alap
szabályt szavazott meg, amit többek között a legfőbb kidolgozó és összefé
sülő, egyébként jogász, szegedi díszpolgár Dr. Lippai Pál MABÉOSZ alelnök 
is részleteiben „ROSSZ“-nak titulált egy megyei értekezleten. A módosított 
Alapszabály tele van hiányosságokkal, pontatlan megfogalmazásokkal, 
ellentmondásokkal, értelmetlenségekkel, felfelé hatalmi koncentrálásokkal, 
lefelé megfélemlítésekkel, adott helyeken még totálidiotizmussal is.

Már csak azért is kezdem beszámolómat ezzel a témával, mert itt és most 
fordult elő az talán először, hogy előzetesen meghirdetett napirendi pont hiá
nyában, egy emocionálisan determinált küldött felszólaló javaslata miatt a 
levezető elnök - Dr Berke Imre jogász javaslata, az Elnökség és a küldött
gyűlés döntő többségének helyeslő asszisztálása mellett - szavazásra tette fel 
az alapszabály ad-hoc módosítását, majd a Dr. Lippai Pál által, ott heve
nyészve megfogalmazott mondatot szavazással beillesztette az Alapsza
bályba, ami nemcsak a tisztességes gyűjtők véleménye szerint, de jelen levő, 
de nem kifejezetten elnökségpárti jogász szakember véleménye szerint is non
szensz, törvénytelenség!!! Ahol ilyen eset előfordulhat, ott vége a törvé
nyességnek, hiszen így bármelyik küldött bármelyik javaslatát (akár idióta) 
azonnal Alapszabályba lehet emelni vagy onnan bármit kitörölni akkor, ha 
ahhoz az elnökségi hatalomnak vagy az itt és most általam nem minősített

27



küldötti többségnek bármilyen érdeke fűződik. Ily módon az Alapszabály 
komolytalanná vált és egyben kétélű fegyverré, ami által a hatalmi csoport azt 
csinálhat amit akar, legyen az a legnagyobb erkölcstelenség vagy etikai vétség 
is, miközben a neki nem tetsző tagokkal szemben képmutató módon állandóan 
az Alapszabályra hivatkozva tilt, utasít el, von meg stb.

További általános megjegyzésem az, hogy bár korábban számtalan kül
döttgyűlést végigültem már, elmúltak azok az idők, amikor a felvetésekre, rek
lamálásokra, ellenvéleményekre az Elnök (eddig Kurdics Sándor) vagy az el
nökség kijelölt tagjai válaszoltak volna (na nem mindig érdemben, de legalább 
látszólag), vagy úgy tettek volna, mintha érdemben válaszolnának. Most csu
pán az történt, hogy a Dévényi Béláné főkönyvelő, Kurdics Sándor eddigi és 
leköszönő elnök, Mándi Tibor Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottsági elnök 
(eltérő módon) előzetesen leírták vagy helyben szóban elmondták beszámo- 
1 ójukat"', adathalmazaikat, amikre hihetetlenül antidemokratikus módon csak 
6. napirendi pontként egyben lehetett hozzászólni 5 perces (ÖT!!!!!!!!) idő
limittel; a hozzászólásokra érdemi választ szinte senki sem kapott, de végül a 
küldöttgyűlés mindent eredetiben megszavazott tokkal-vonóval, így az utókor 
történészei sosem fogják megtudni azt, hogy ellenvélemény is létezett - azzal 
a megjegyzésssel, hogy a MABÉOSZ legkülönbözőbb területein divat az utó
lagos jegyzőkönyv, az utólagosan módosított jegyzőkönyv, az utólagosan dá- 
tumozott jegyzőkönyv, a fellebezési határidő után megjelent jegyzőkönyv 
(mint az őszi küldöttgyűlés után is jóval a 30 napos fellebezési határidő lejárta 
után), a hangkazetták titkosítása. E témában kijelentem, hogy vannak konkrét 
informátoraim, akiknek nevét természetesen csakis egy esetleges bírósági pro
cesszus folyományaként adhatok ki, vagy amelyek majd megvnevezik magu
kat esetleg egy érdemi féljelentés alkalmából.

A2009-évi mérlegbeszámoló 11 oldalon keresztül 570 számadatot tartal
mazott, amit érthetetlen módon kiegészített az elnökségi beszámoló 7-oldalas 
számkavalkádja is. Most lehetetlen felsorolni azt a rengeteg pontatlanságot, 
adat-nem-egyezést, amit e számkavalkád tartalmazott. De pár dolgot feltétle
nül meg kell említenem. A MÉRLEG játék a számokkal akkor is, ha a főköny
velő bármilyen törvényre-rendeletre hivatkozik is. Most tudtam meg először 
- egy véletlen megjegyzés kapcsán - hogy a mérlegben szereplő „TÁRGYI 
ESZKÖZÖK" 12.943.000,- Ft-os értékébe az összes ingatlan értéke is bele van 
kalkulálva, beleértve a 6-emeletes belvárosi székházat is. Ez többek vélemé
nye szerint NONSZENSZ, A 3.371.000,- Ft-os telefonszámla azt jelent, hogy 
évi 48 héttel és heti 5 munkanappal számolva (augusztusban zárva van a 
székház) a telefonköltség 14.050,- Ft NAPONTA! A „saját gépkocsi térítése" 
lecsökkent ugyan a valamikori 2.5 millióról 1.754.000,.- Ft-ra, de ezzel még 
mindig 350 kilométert lehet autózni NAPONTA! De a főkönyvelő azt is meg
említette, hogy ezt nem az elnök kapja, az elnök semmi tiszteletdíjat nem kap, 
az elnök ingyen dolgozik (mosoly a teremben, de csak lokálisan), csupán költ
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ségeit térítik a benyújtott számlahalmazok ellenében. A BÉLYEGvilág rá
fizetése évente saját számításom szerint csak 3.770.000,- Ft, mások számítása 
szerint 4 millió feletti Összeg. Elmondtam azt, hogy ez igen sok ahhoz képest, 
hogy a a BÉLYEGvilág „ILYEN" színvonalú, hogy ott elnöki cenzúra van, 
hogy jeles filatelisták bojkottálják, hogy abban mellébeszélések, tudatosan va
lótlan állítások, meghamisítások sorozata jelenik meg, nem is beszélve a szer
kesztési és nyelvhelyességi hibák tömkelegéről.

A MABÉOSZ Elnökségének beszámolója, amit szóban Kurdics Sándor 
egészített ki, szintén önmagáért beszél. Részben tele van „fényezéssel és a 
MABÉOSZ tagság talán ha 0.1%-át érintő kiállítási kérdések és eredmények, 
no meg az elnökség kiállítási és zsüribizottsága elnökei szerepének túllihegé
sével. Sok kiváló kapcsolatról van szó, ahol a Magyar Posta szinte egyenran- 
gúkén kezeli a MABÉOSZT (így lenne?). Meg van említve a MAFITT-al való 
kapcsolat, ami a valóságban abban merült ki, hogy Kurdics Sándor 
MABÉOSZ elnök kicenzurázta a MAFITT elnökének a MAFITT Elnökség 
hivatalos állásfoglalását tartalmazó levelét, bár a BÉLYEGvilág egyik leg
utóbbi számában Rigóczki Csaba felelősnek titulált szerkesztő azt merészelte 
állítani Rákóczi Margit kérdésére válaszolva, hogy cenzúra sosem volt, ami az 
én értékelő véleményem szerint tudatosan valótlan állítás. Azután 2 oldalon 
keresztül egekbe lett magasztalva az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) „hatal
mas eredménylistája", ami szintén sok tételben tudatosan valótlan állítás, 
hiszen az az „idegen tolakkal való ékeskedés" mintája lehetne, miközben 
később maga az OIB elnök jelentette ki, hogy ők „csak hozott anyagból tudnak 
dolgozni", gyerekekkel szinte nincs is kapcsolatuk. Itt kell megemlítenem azt 
is, hogy a pár hónappal ezelőtt teljesen demokratikusan és szabályosan, valós 
célkitűzések mellett megalakult Ifjúságért Szakosztály elismerését az Elnök 
és az Elnökség megtagadta, munkáját akadályozza, tagjait ellenségnek tartja.

Szó volt a szakosztályokról is. E tekintetben beszédesebb volt Kurdics 
Sándor szóbeli kiegészítő elbeszélése, amelyben kizárólag azokat a szakosz
tályokat említette meg, amelyek vezetői messzemenően, szinte vazalusságig 
lojálisak az elnökhöz és az Elnökséghez, és többi szakosztálynak még a nevét 
sem mondta ki a száján a leköszönő Elnök, mintha azok nem is léteznének. Ez 
aztán a demokratikus és elfogulatlan vezető a javából!?! Majd fényezve lett az 
a Tanácsadó Bizottság, amihez a felkért 16 szakértőből eddig csupán 4-et si
került megnyernie a szervezőknek, de még alakuló ülésük sem volt. Viszont 
deklarált céljuk lenne a hamisítás elleni küzdelem, ami a BÉVI erőszakos szét
verése után tudatosan valótlan és félrevezető propagandisztikus állításnak mi
nősíthető.

Mándi Tibor most is az Elnökség PR mendzsere íunkcióját látta el. El is 
mondtam felszólalásomban, hogy a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságnak 
elfogulatlannak és függetlennek kellene lennie az éppen regnáló Elnökségtől, 
de ez nincs így. Mándi Tibor beadványokra képes semmitmondó mellébeszé
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léseket válaszolni és csak azt képes hangoztatni, hogy az Elnökség mindig tör
vényesen járt el. Persze az Alapszabály ad-hoc beszólás alapján történő módo
sítása ellen Mándi Tibornak egyetlen szava sem volt. “Tudta a kötelességét”.

Itt kell megemlítenem azt, hogy nem oly régen publikálásra került egy 
olyan Programtervezet, amit felelősen gondolkodó olyan filatelisták állíttak 
össze hatalmas munkával és számtalan vélemény egyeztetésével, ami meg
menthetné a MABÉOSZ-t csődtől. Ezt olvasván Tóth Csaba Kornél előre kije
lölt elnökjelölt elég sok tézist beépített előzetes programtervezetébe, amit azu
tán a BELYEGvilág csodálatos módon rendkívül gyorsan megjelentetett. A 
tagság egy része meg -gondoljuk - komolyanvette, “bevette”. Csupán az volt 
a baj, hogy Tóth Csaba Kornél e programot a tisztújító küldötgyülésen már 
nem vállalta fel, azaz félrevezette a tagságot, hiszen - mint tudható volt - a 
háta mögött megmaradt az a “szavazati többségű elnökségi kemény mag”, 
amelynek egyálalán nem érdeke e programpontok bevezetése, SŐT!

Szó lett volna az előre kihirdetett napirendi pontok szerint az Etikai Sza
bályzatról is. Ezt pont az a Dr. Lippai Pál MABÉOSZ alelnök dolgozta ki és 
terjesztette volna be “Etikai-Fegyelmi Szabályzat” megnevezéssel, akinek a 
MAFITT honlapon található információköteg érdemi tartalma szerint a leg
kevésbé szabadott volna ezt megtennie. De Dr. Lippai Pál tervezetéből az derül 
ki, hogy annak hatálya csak a tagokra érvényes, az elnökre és az elnökségi 
tagokra nem (naná!); hogy a csalás, hamisítás, hamisítások adás-vétele, a be
csapások, a tudatosan valótlan állítások a tervezet szerint nem etikai vétségek; 
hogy a MABÉOSZ célkitűzései azonosak a mindenkor regnáló elnökségi 
hatalmi mag célkitüztéseivel, és aki ezt nem fogadja el, az etikailag vét; hogy 
be kell tartani az Alapszabályt - annak minden hülyeségével és hiányosságával 
együtt. De ezt a napiendi pontot - nem tudom miért - elnapolták. Lehet, hogy 
többen véleményezték azt, hogy “na azért ezt mégsem! ”,

Ezután következett a jelölés és a választás. Itt is a legelején felszólaltam. 
Rámutattam arra, hogy az Alapszabály és a 2006-ban (annak részletes ismerete 
nélkül, szavazómasszával) megszavazott “Megválasztási rend” komoly ellent
mondásokat tartalmaz. Hogy az Alapszabály egyértelműen kijelenti azt a 18. 
paragrafus 1, pontjában, hogy az elnökség tagjainak és az elnök stb. megvá
lasztása “TITKOS SZAVAZÁSSAL TÖRTÉNIK”. Ezek mellett a “Megvá
lasztási rend” értelmében a Jelölőbizottság (ennek tagjaira az elnök tett 
javaslatot és persze csak “megbízható” emberekkel tette tele) javaslatot tesz 
erősorrenben 9 főre, akik ebben a sorrendben kerülnek a szavazólapra (végül is 
erőteljes és feljelentést kilátásba helyező felszólalás után a tagokat mégis 
egyenként szavaztatták meg fancsali képpel), de a helyszínen javasolt további 
jelöltekről a közgyűlés nyílt szavazással döntött, hogy felkerülhessenek a sza
vazólapra és ehhez több mint 50%-os IGEN szükséges. Nincs a világon még 
egy olyan parlament vagy testület, ahol ilyen szigorú, azaz minimum 51% os 
IGEN kellene ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen arra valakinek, hogy rá
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titkosan szavazhassanak. De ez a NYÍLT szavazás arculköpése az Alap
szabálynak, legalább is a tisztességes és a gondolkodásra képes tagok szerint, 
mert a tisztességtelenek már eleve kiejtették a nekik illetve az elnökségnek 
nem tetsző neveket, hiszen a közönséggel szemben ülve maga Kurdics Sándor 
járt az élen abban, hogy minden olyan jelölt esetén, akit nem az ő “kebelbarát1' 
Jelölőbizottsága javasolt, feltűnő NEM-cl szavazott, és ezt nyíltan láthatták 
“hívei”. Én ezt is “kékcédulázásnak” tartom. Hogy e NYÍLT megszavaztatás 
üti az Alapszabály szerinti TITKOSSÁG-ot, az még az értelmes vagy annak 
látszó elnökségi “kemény magbeli tagokat” sem hatotta meg, rezdületlen arc
cal ültek és szavaztak, és a levezető elnök még a szüneben sem volt képes beis
merni, hogy ez erkölcstelenség. Hiszen deklarálták azt is, hogy ha bárki más 
nevet mer a szavazólapra ráírni, akkor az érvénytelennek lesz minősítve. A 
nyerteseket itt most nem sorolom fel. Megteszi majd azt “babérkoszorúkkal és 
dicshimnuszokkal” Rigóczki Csaba.

Azt kellene még megjegyeznem, hogy a szavazólapok elkészültéig volt 
idő az EGYEBEK napirendi pontra. Itt próbálta meg többek között az IBK el
nöke elmondani még azt, amit 5 percben nem tudott. Szólt az Ifjúságról is, erős 
lehurrogások, bunkó bekiabálások közepette, ami egyben minősítette a tagok 
által megbízott (ha megbízták őket egyáltalán, hiszen sok helyen nem is voltak 
taggyűlések, nemhogy szavazások küldöttre) küldöttek szellemi színvonalát.

Dk Rííf Attila,
2. ciklusra megválasztott szakosztályi elnök

Ki tud róla milyen bélyeg ez?

A bélyeg valószínűleg 1900 
előtti, ezt mutatja a 2 frt díjtétel és 
a bélyeg rajzolata, valamint a fo
rint régies rövidítése.

A kérdés az, hogy ez egy 
bérleten lehetett, vagy valamiféle 
teherjegy lehet, vajon milyen bé
lyeg ez?

A felirat szerint a Magyar 
Királyi Államvasutak IL osztályú értékjegye, amely érvényes lehetett 
Szem.(ély) vagy vegyes vonatú ( talán olyan is volt amikor együtt vontatták a 
személy és teherszállító vagonokat - ezt jelentheti a vegyes vontatásút?) 
Vonatra.

Örömmel vennénk ha valaki bővebb felvilágosítást tudna adni róla.
Szerkesztőség.
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LONDON 2010 BÉLYEGVILÁGKIÁLLÍTÁS
Business Design Centre, Upper Street, Islington, London

Londonban tíz évente rendeznek nagy bélyegvilágkiállításokat. A követ
kező 2020-ban lesz. A kiállítás fontosságának bemutatásaként azt szeretném 
kihangsúlyozni, hogy a bélyegvilágkiállítás patrónusa maga “Her Majesty 
Queen Elizabeth II” volt. A hazai HUNF1LA kiállításokhoz még miniszterek 
és postafővezérek is csak megbízottaikat voltak képesek általában elküldeni, 
vagy csupán ennyit voltak képesek elérni a MABEOSZ fő szervezői. A kiál
lítók és a kiállított keretek száma akkora volt, hogy a kiállítást csak két részlet
ben tudták megrendezni.

Május 8-11 között a hagyományos Filatéliai anyagok, a Postai díjjegye
sek, a Fiskális Filatéliai anyagok, az egykeretes gyűjtemények és az ifjúsági 
osztály anyagai voltak megtekinthetők.

Május 12-15 között pedig a Postatörténeti anyagok, a Tematikus anyagok 
valamint az aerofilatéliai anyagok voltak kiállitva.

Mindez azt is jelenti, hogy ha valaki mindent látni szeretett volna, ahhoz 
minimálisan 2 napra volt szüksége. Én három napot szántam az eseményre. 
Azokban az országokban, ahol már régebb óta demokrácia uralkodik és nincs 
vagy nem volt értelmetlen vámdiktatúra, ott a kiállításokat nagy börzék kísé
rik, ahová a kereskedők a világ minden részéről eljönnek (Szentpétervár ese
tében korábban éppen az orosz vámosok kiváló munkája és felfogása eredmé
nyeképpen még a kiállítók egy része is meggondolta magát, és visszamondta 
részvételi szándékát).

A LONDON 2010 bélyegvilágkiállításról eddig már 3 hosszabb beszá
molót írtam. Mindegyiket (itt jön a reklám helye!) az Internetes Bélyeggyűjtő 
Kör (IBK) levelezőlistáján tettem közzé. Az elsőben általános benyomások 
voltak Londonról, a másodikban a tematikus anyagokról számoltam be, a 
harmadikban pedig a postatörténeti anyagokról. Ha bárki kíváncsi lenne ezek
re vagy később hasonló beszámolókra, ajánlom, hogy pártoló tagként irat
kozzon be az IBK-ba és kérje felvételét a levlistára, amelyet eddig a MABE
OSZ Elnökség képtelen volt betiltani, hiszen ott nincs cenzúra. Az illetékbé
lyegekről jelen periodika lapjain kívánok beszámolni, a díjjegyesekről pedig 
majd a DÍJJEGYES szakosztályi periodikában. A BÉLYEGvilág-ban semmit, 
a Postatörténet! Szemlében semmit, a DAHLIA-ban semmit, és persze a tema
tikusok periodikájában is semmit. Ahol cenzúra van, oda igazi filatelista nem 
ír semmit, különösen a legutóbbi 3 küldöttgyűlés “eredményei” óta.

Itt jegyezném meg azt is, hogy szóbeli és írásbeli beszámolók (B V) alap
ján a hazai rendezők, szervezők, bizottsági elnökök, zsűrorok nehezmé
nyezték azt, hogy háttérbe szorultak vagy teljesen elmaradtak Sopronban is az 
illetékbélyeges kiállítási anyagok meg a díjjegyes anyagok is. Légbőlkapottan
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hivatkoztak arra, hogy a nemzetközi trend is ezt mutatja. Hát ez egyáltalán 
nem igaz. Innen üzenem az “okosoknak”, hogy nem kellett volna korábban 
diszkriminálni, pofafaktor alapján alaposan lepontozni, nagyképűen lefíty- 
málni, gondatlanul repülőtereken hagyni a magyar kiállítók-gyűjtők illeték
bélyeges és díjjegyes anyagait, és akkor lenne most is elég kiállító ezekben az 
osztályokban is.

Ha csak az illetékbélyeges anyagokat veszem figyelembe, akkor meg 
kell állapítanom azt, hogy ez a gyűjtési terület egyáltalán nem halt ki a “gazdag 
nyugaton”. Nézzük mindenekelőtt a pontos számadatokat:
Hagyományos Filatélia 
Díjjegyes 
Revenue osztály 
Egykeretes anyagok 
Ifjúsági osztály 
Postatörténet 
Tematikus anyagok 
Aerophilatelia 
ÖSSZESEN

132 kiállító 
35 kiállító 
13 kiállító (3.2%) 
20 kiállító 
20 kiállító 

130 kiállító 
41 kiállító 
12 kiállító 

403 kiállító

876 keret 
250 keret
89 keret (3.5%) 
20 keret
20 keret 

875 keret 
289 keret
90 keret 

2509 keret

Azaz ha az illetékbélyeggyűjtők arányát nézem, akkor 3,2%-os arány 
még magasabb is, mint a mi szakosztályi tagjaink aránya az összes MABÉ- 
OSZ taghoz képest - kb. 2%. A MABÉOSZ Elnökség mindig a magyar új
donságok vásárlását szorgalmazza és a tagság zöme ezt is műveli szűklátó
körűén. Én végignéztem Londonban a Hagyományos kiállítási anyagokat, de 
egyetlen olyat nem találtam, amely hagyomnányos módon újdonságokat dol
gozott volna fel és mutatott volna be. A 60-as évek óta kiadott magyar bélye
geknek éppen a vámdiktatúra miatti óriási felhalmozódása és a gyüjtőtábor 
lecsökkenése miatti látszólagos csődszerü katasztrófahelyzetből éppen olyan 
gyűjtési területek megkeresésével lehet kilábalni, ami független a mai posták 
profitorientált tömegtermelésétől. Az illetékbélyegek is ilyen területet képez
nek.

Nézzük ezekután az illetékbélyeges anyagokat,
3001-3008: The Use of Mobile Revenue Stamps in the Charles I Reign, 

1872-1914. (Francis Ambrus - Románia). A hivatkozott uralkodó a MICHEL- 
ben persze Kari I, magyarul I. Károly. A kiállítási anyag csak dokumentumok
ból állt, A dokumentumok nagysága pedig nem illeszkedik a ma divatos kiál
lítási lapokhoz. Az még az egyszerűbb eset volt, amikor a dokumentum fek
tetve lett elhelyezve két egymásmelletti A4-es méretű lapon. De az eltérő mé
retek miatt a kiállító kénytelen volt “lelógásokaf, átfedéseket is eszközölni, 
no meg szelektív letakarásokat. Egyben ez volt az a kiállítási anyag, ahol beha
tóbban tanulmányozhattam - a zsürorok működését és lelkivilágát. Adva volt
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3 zsüror (miért csak ilyen kevés?), ezek közül csak egy volt angol vagy ameri
kai, mert állandóan és folyamatosan beszélt. Amásik kettő inkább csak bólo
gatott, legfeljebb halvány “je”, “ja” vagy hasonlókat mondtak. Viszont negye
dikként ott volt még a valószínűleg komisszer, hiszen nem divat úgy zsűrizni, 
hogy maga a kiállító is jelen van. O fiatal volt, így tudott angolul. Sok minden 
nagyon nem tetszett az angolul folyamatosan beszélő öreg főzsüromak. Széles 
karlejtésekkel gesztikulált. A komisszer meg mint a “bűnös”, általában lesze
gett fejjel és látszólagos bünbánattal áll ott és szintén állandóan bólogatott. A 
gesztikulálásokból és a szövegből azt vettem ki, hogy a főzsüror legalább 5-6 
dokumentum helyét felcserélte volna egymással, mert - gondolom - ha ezt nem 
követelte volna, még azt hihették volna, hogy nem ért hozzá. Jól megnéztem 
magamnak két javasolt cserét is utána, de számomra egyáltalán nem tűnt logi
kátlannak a kiállító eredeti koncepciója. Gyönyörű dokumentumokat lehetett 
látni több szempontból is. Egyes dokumentumok eleve díszes kerettel vagy 
felül képes reklámszöveggel voltak előre nyomtatva. Azután voltak különböző 
illetékbélyegek kavalkádjával teleragasztott iratok is. Volt például egy Certí- 
fícate 1898-ból, amelyen összesen 83 db nagyméretű 10 banis (címeres) ille
tékbélyeg volt található. Ebből két nagyobb összefüggő tömb és egyes dara
bok. Egy másik iraton összesen 130 db 30 banis (Karol I) hosszú téglalap alakú 
illetékbélyeg volt felragasztva. A hazai iratok, dokumentumok esetében is fel
tűnő (bár csak némelyeknek) a sok szép kék-lila-piros-fekete fiskális pecsét. 
Szépek voltak az egyházi pecsétek is (házassági level, születési anyakönyvi ki
vonat, keresztlevél stb). Volt pár szignettás irat is, többnyire más illetékbé
lyegekkel kiegészítve. A román szignettákról tudni kell azt (a bélygemúzeumi 
előadásom keretében be is mutattam ilyeneket), hogy használatuk még a 30-as 
években is megszokott volt. Ábrájuk és szövegezésük a francia szignetták 
utánzása. Van olyan is, ahol csak a TIMBRE szó utal arra, hogy az francia és a 
T1MBRU szó arra, hogy az román szignetta.

3043-3047: The Austrian Newspaper Tax (Andy Taylor). A kiállító csak 
teljes újságokon levő hírlapilleték szignettákat és hírlapilletékbélyegeket mu
tatott be. Legfeljebb az újságok tetöcserépszerűen takarták egymást, és csak a 
szignettát vagy bélyeget is tartalmazó felső lapcím volt látható. A sort az 1789- 
es kisméretű címeres szignettával kezdte. 1803-1850 között minden évben 
változott a szignetta képe. Ezekből csak pár példát mutatott be. Az nem derült 
ki számomra, hogy csak azért keveset, mert a hiányzókat nem tudta beszerezni, 
vagy azért mert ha mindegyiket kiteszi, akkor azt a zsűri unalmasnak fogja ta
lálni, vagy csupán kevés volt a megengedett keretmennyisége. A hírlapilleték
bélyegek dolgát a mai napig nem értem. Ugye azt tartja a népi mondás, hogy “A 
gyűjtő azt gyűjt, amit a katalógusban megtalál”, (rám ez nem vonatkozik). Nos 
itthon is gyűjtik a csak bélyeggyűjtők a hírlapilletékbélyegeket is, mert azok 
“benne vannak a katalógusban”. Sőt, érthetetlen okokból a MICHEL az oszt
rák hírlapilletékbélyegeket is “hozza”. Más országokét már nem vagy nem
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nagyon. Valaha kedveltek voltak a távirdabélygek is. A régi jó MICHEL hozta 
is azokat. Az "Új*' már nem. Azóta kevesebben gyűjtik.

Két kiállítási anyag kínai illetékbélyegekkel tartalmazott. Sajnos nem 
ismervén a kínai írást (a japánt sem), számomra ez "török” terület, hiszen hiá
ba meresztgettem a szemem, semmit sem tudtam kiolvasni a feliratokon. A kí
nai területekről persze extázisba tudok jutni egy magasabb címletű Hong- 
Kong illetékbélyeg (3,5,10 $) láttán.

3064-3068: “The Consular Service of Chile”. Én a Chilei illetékbélyege
ket is gyűjtöm. így nekem tetszett ez az anyag. Persze itt a régiek mellett mo
demek is ki voltak állítva.

3056-3063: “Tributes and Fiscal Stamps of Colombia” Ezt a területet 
már nem gyűjtöm. Most sajnáltam igazán azt, hogy valamikor csak 6 latin
amerikai államot választottam ki magamnak gyűjtésre és abban Colombia 
nem volt benne. Pedig itt sokkal szebb kivitelű és nagyobb méretű illetékbé
lyegeket láttam, mint a chileiek, a brazilok, a salvadoriak, az ecuadoriak, a 
hondurasiak, a guatemalaiak.

Sok angol gyarmati anyag volt: Straits Settlements, Western Australia, 
New South Wales. Számtalan olyat láttam, amelyek nekem még hiányoztak, 
de ez nem is csoda, hiszen ez is egy rendkívül nagy terület. De megint csak azt 
kell mondanom, hogy az angol gyarmatok illetékbélyegeinek túlnyomó része 
szebb kivitelű és nagyobb méretű, mint az adott területek postabélyegei. De itt 
jön az általam már sokszor hangoztatott összefonódás: az angol területeken a 
postabélyegeket is fel lehetett használni illetékbélyegként. Különösen a New 
South Wales anyag tartalmazott igen sok fiskális felhasználású postabélyeget.

Volt még egy svéd és egy portugál gyarmati (macau, Timor) illeték
bélyeges kiállítási anyag is.

Azért olyan letaglózó anyaggal, mint a WTPA-n látott Lombard-Velence 
illetékbélyegei, itt és most nem találkoztam.

Szólni kellene pár szót a börzéről is. Egészen más, mint Sindelfíngen. 
Sindelfmgenben több tízezer vagy százezer levélből, levelező lapból, FDC- 
ből lehet egységáron böngészni. Itt ilyen olcsó és anyagbőségben szenvedő 
nagy dobozok nem voltak. Ugyanakkor Sindelfmgenben csak véletlenszerűen 
lehet néha, esetleg 1-1 - illetékbélyeggel találkozni. Itt két stand is csak szinte 
illetékbélyegeket árult. Az egyik amerikai volt és nagyon el voltak szállva az 
árai. Képes volt olyan darabokért is 4 £-ot kérni, amit itthon a közös csere
napokon még 2-5 Ft-ért sem tudok elsózni. A másik már komoly és megfi
zethető hely volt, de itt az anyag 97%-a csak angol vagy angol gyarmati volt. 
Szép, magyar felhasználású C.M. 18-asról itt álmodni sem lehetett.

Dr. RillAttila,
2. ciklusra megválasztott szakosztályi elnök
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Sátoraljaújhely eddig ismeretlen bélyegei

Három olyan városi bélyeget mutatok be, amelyet eddig katalógusaink 
nem vettek figyelembe. Mindenki ismeri az 1926 évi vörös színű értékszám 
nélküli bélyeget, melyhez Kaptayék óta a következő megjegyzést fűzik a 
katalógusok: „Az értéket tintával írták be, 17.000, 34.000 majd 1,50 P ” Az L 
ábrán (színes előoldal) látunk egy bélyeget, amelynek értéke 18*700 K. Tudo
másom szerint ezt még nem ismertették.

A másik, hasonlóan ritkaságnak számító bélyeget egy ömlesztett, vegyes 
anyag átnézésekor találtam. A 2. ábrán (színes előoldal) látható kivágáson 
szereplő bélyeg már önmagában is meglehetősen ritka, ez ugyanis az 1923 évi 
20 K-s bélyeg fekete változata, amely a pénzügyi szakkönyvünkben szerepel 
csak, máshol nem. A kivágás egy anyakönyvi kivonatból származik, amit a 
SÁTORALJAÚJHELY / ANYAKÖNYVI KERÜLET szövegű pecsét is iga
zol. A felhasználás dátuma 1929. nov. hó volt. Az anyakönyvi kivonatok városi 
illetéke 2 P volt. A fekete 20 K-s bélyegen nyomdai átértékelésként egy nagy 
méretű ”2”-est látunk. Ezt az átértékelést eddig még nem láttuk, katalógusok-

Az anyakönyvi kivonatok városi illetékének lerovására nem csak az 1927 
évi kiadás kék színű, 2 P-s bélyegét használták, hanem 2 P-re átértékelt 10 és 
20 K-s bélyegeket is. A 2 P / 10 K átértékelést a 3*ábrán látjuk. Ez a kivágás 
szintén egy anyakönyvi kivonatból van, az átértékelést tintával végezték,

A harmadik, eddig még nem ismertetett bélyeg az előbb szóba került 
1927 évi, kék színű 2 P-s egy változata. A 2 P-s bélyeg képét a Flóderer kata
lógus a 239. oldalon hozza. Tessék megfigyelni, hogy ezen a névérték mega
dása „2 Pengő” (5. ábra). Gyűjteményemből egy másik változatot mutatok be 
a 4.ábrán (színes előoldal), ezen az érték megadása „2 P” A bélyegen az anya
könyvi hivatal bélyegzője látható. A bélyegnek tehát két változata létezik. 
Sajnos ezt a két változatot eddig egyik katalógusunk sem különböztette meg, 
csak remélem, hogy a jövőben már igen.
Szfvár, 2010. június 5. Dk Németh Kálmán
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A kubai okmánybéiyegekről 
IV* rész

Kubában is - más országokhoz hasonlóan - nem csak állami („nemzeti”) 
okmánybélyegek jelentek meg, hanem ezeken kívül kiadásra kerültek városi 
ill. tartományi bélyegek is (SellosProvinciales), Ezek a bélyegek Kubában is 
filatéliai ritkaságoknak számítanak.

A következőkben az egyik legérdekesebb helyi (tartományi) okmány
bélyeg kiadást szeretném bemutatni, amelyet Matanzas Tanácsa (Consejo 
Provinciái) 1903-ban jelentetett meg. Matanzas kikötőváros, Kuba szigetének 
északi partján, a Floridai szorostól délre, a Matanzasi öbölben fekszik.

Ezek a bélyegek Kubában a legérdekesebbek okmánybélyegek között 
kapnak helyet. Nagyon rövid ideig voltak forgalomban, 1903-ban adták ki és 
még ugyanabban az évben november 30-án vissza is vonták őket. Ennek a 
kubaiak szerint két oka volt. Egyrészt nem rendelkeztek minden szükséges 
elemmel (?) amelyekre az okmánybétyegeknek szükségük van, másrészt „nem 
rendelkeztek a közönség rokonszenvével”.

Ezzel szemben (vagy éppen ezért?) filatéliai szempontból nagyon rokon
szenvesek. Mindegyik értéknek más a rajza és a színe, vannak fogazottak és 
vágottak, meglehetősen sok közöttük a hibásan készített példány és vannak 
fordított (téce-béche) párok is. A bélyegek kőnyomatosak, vízszintes téglalap 
alakúak, a rajzolatok egy 30-33 x 17-20 milliméteres kettösvonalú keretben 
helyezkednek el. Furcsa, de még azonos címleten belül sem mindig egyforma 
ezen keretek nagysága.

A kereten belül duplavonalú mezőben a következő szöveg kap helyet: 
CONSEJO PROVINCIAL alatta vízszintesen: MATANZAS. A bélyegkép 
alatt vízszintesen nagy betűkkel a bélyeg forgalmi értéke, két szélén egy-egy 
körben színén az értéke, de itt már számmal.

Ezek a bélyegek nagyon ritkák, a birtokomban lévő példányok megle
hetősen jó állapotban vannak.

1. Fogazottak
1. CENTAVO türkiszzöld kubai fej, háttérben kubai táj pálmákkal
2 . CENTAVOS piros háromvonalas nagykerekü hintó, a hintón utazó párral 
5.CENTAVOS sötétkék emlékműMatanzasban
10. CENTAVOS gesztenyebama (külünféle árnyalatokban) híd a Yumuri 
folyón
15. CENTAVOS ibolya görög mitológiai pár (?)
20. CENTAVOS sárga mantanzasi épület
25, CENTAVOS sötétszürke matanzasi folyó (Yumuri ?)
50.CENTAVOS sötétzöldeskék gőzhajó
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Változatok:
Fordított (téce-béche) párok és hibás vagy hiányos függőleges fogazások 

(különféle értékeknél),

2. Vágottak

A fogazottakkal megegyező értékek, ugyanazokkal a rajzokkal és szí
nekkel, ugyanazokkal a változásokkal (különféle értékeknél).

Adalék: AYumurí folyó Kuba északi partján, a Matanzasi öbölben ömlik 
a tengerbe. Kuba nem egy széles sziget, a Yumurí sem Duna vagy Tisza méretű 
folyó.

Ehhez a folyócskához egy indián legenda fűződik. A folyó egyik oldalán 
egy kis faluban a falu törzsfőnökének volt egy szép szál fia, Mayabí volt a 
neve. A másik parton élt egy szép lány, akit Higuaneanak hívtak. A folyócskán 
keresztül megismerkedtek, egymásba szerettek, s ettől kezdve Mayabí kenu
jával minden nap átment és meglátogatta Higuaneát. Azonban a falu varázsló
jának fia, Guaní is szerelmes volt Higuaneába.

Egy napon, amikor a szerelmesek sétálni indultak, fegyver nem volt ná
luk és a kenut a folyócskában hagyták, Guaní a kenuhoz osont és a fejszéjével 
egy nagy lyukat csapott belé, amitől az azonnal el is süllyedt. Ez után Mayabí 
hátába lőtt egy nyílvesszőt, majd ugyanezt tette Higuanea-val is. A lány felki
áltott: „Kedvesem yu muri !” (spanyolul yo móri = meghaltam). Mayabí is 
felkiáltott: „Yu muri !” Ekkor az égből hirtelen nyílzápor zúdult a földre és 
megölte Guanít. Azóta hívják az indiánok ezt a kis folyót Yumurínak.

A legenda meglehetősen régi lehet, hiszen Kuba szigetén már nem élnek 
indiánok, a „yumurí” kiáltás viszont a (kubai) spanyol nyelvből származik.

Mészáros Zoltán
irodalom:

Rafael R. Gracía (1945): Sellos Fiscales de Cuba. Emoisión dél Consejó 
Provinciái de Mantanzas, AF, Yr, XX. No.30, p. 17
Kéri András (1996?): Indiánok világa Az Antillák népe. Anno Kiadó, 
Debrecen
Kéri András (2003): Indiánok világa I. az Antillák népe. Anno Kiadó, 
Debrecen

A szöveghez tartozó ábrák a belső színes oldalon találhatók - szerk.
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IN  M E M Ó R IÁ M

Váratlanul ért a telefonos hír, hogy Simay Barna szakosztályi gyűjtőtár
sunk is eltávozott körünkből. A legutóbbi közös szakosztályi cserenapon még 
találkoztam vele és elbeszélgettünk. Régóta figyelem, hogy sajnálatos módon 
egyre gyengült az évek múlásával, és bár a bélyegek és különösen az illetékbé
lyegek iránti érdeklődése sosem lohadt, fizikailag egyre nagyobb feladatot 
jelentett neki Budapestre felutazni, hiszen nem Kisvárda és Budapest távol
sága okozott problémát, hanem az elérhetőség színvonala.

A kezdetek óta ismerem, bár szakosztályi tagságom első felében alig vol
tak szorosabb kapcsolataim a tagokkal. Abban az időben, amikor már Burján 
Andor volt a szakosztály elnöke és még kiválóan működött kapcsolatuk 
Gulyás László akkori szakosztályi titkárral, gyakran ültünk egymás mellett 
leghátul a MABÉOSZ könyvtárban tartott szakosztályi közgyűlések alatt - 
némi üdítő és pogácsa mellett. Vele mindig lehetett érdemben cserélni is és 
igazán azt mondhatom, hogy hosszú távon kölcsönösen elégedettek voltunk 
ilyen jellegű kapcsolatainkban. Hiszen ő nemcsak az illetékbélyegek iránt 
érdeklődött, de érdekelték a régi levélzáró és propaganda bélyegek is, a régi 
postabélyegek is, de még a német városi magánposták kiadásai is, amiket a 
hazai gyűjtők túlnyomó része abszolút nem is ismer. Ismerte a sokak által 
lenézett egyik gyűjtési területemet, a díjjegyes kivágásokat, és ha ilyenek 
kerültek a kezébe, azokat mindig nekem adta ajándékba, és soha semmit sem 
fogadott el értük.

Barátságunk akkor lett szorosabb, amikor a szakosztály vezetői egyik
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szakosztályi összejövetelünket a Budai Várban rendezett egyik HUNFILA 
kiállításra szervezte. Ekkor sajnos nem sokan jöttünk össze, sőt Burján Andor 
elnök fogadott minket, de az akkori titkárunk, Gulyás László már nem jelent 
meg. így rövidre sikerült az összejövetel, és ha már így alakultak a dolgok, 
akkor többen elhatároztuk azt, hogy nagyobb időt szánunk a kiállítás meg
tekintésének.

r
Úgy alakult, hogy Barnával kettesben jártuk végig a termeket és ebből a 

látogatásból majdnem 3-órás körséta lett. A mai napig előttem van ez az ese
ménysorozat és találkozásaink alkalmából Barna is mindig felemlegette. 
Egyéni szemmel jártuk végig a kiállítási kereteket. Meg is beszéltük egymás
sal, hogy minket abszolút nem érdekelnek a nemzetközi kiállítások szigorú és 
sokszor értelmetlen előírásai vagy a kekec zsűrorok kötekedései. Olyan kere
tek előtt álltunk meg, ahol számunkra érdekes anyagot, objektumokat talál
tunk és azokat elemeztük. Sokat beszéltünk egy-egy érdekes és filatéliailag 
szép futott postai objektum előtt. A mai napig emlékszem egy ökörszemes 
bélyegekkel teli klasszikus brazil anyagra, ami előtt vagy 10 percen keresztül 
ámuldoztunk. Azután különösen érdekeltek minket a Török Birodalom 
területén működő francia postahivatalokban feladott küldemények. Arról is 
beszéltünk, hogy a sok leáztatott francia bélyeg között mennyi lehetett az 
ezekben feladott, amit a részlegesen érintő bélyegzés miatt már nem lehet 
azonosítani. Természetesen elgyönyörködtünk a szép magyar egykörös 
bélyegzésekben is. Meg egy I. világháborús kiállítási anyagban, ahol a hadi
hajóposták voltak feldolgozva. Ez a közös sétánk kölcsönösen olyan nagyra 
értékelődött, hogy a következő években még kétszer megismételtük. Egy 
ilyen közös megbeszéléses kiállítás-látogatás százszor annyit ért, mintha csak 
külön-külön egyedül futottuk volna át bármely kiállítás kereteit. Hiszen 
kölcsönösen felhívtuk egymás figyelmét valami érdekességre, valami szem
pontra, amit egyedül nem vettünk volna észre.

Számomra érdekes és felejthetetlen volt még Barna azon fiatalkori 
élményeinek elmesélése, amikor ő még nem gyűjtött illetékbélyegeket, de 
elmesélése szerint az 50-es években tapasztalt papírhiány miatt egy debreceni 
kereskedő a pattogatott kukoricát illetékbélyegekkel teli régi iratokba csoma
golta és úgy árulta. Persze valami személyes kapcsolat révén juthatott hozzá 
kedvező áron a kiselejtezett bírósági iratokhoz és a kor szokásához híven 
fogalma sem volt az iratokon levő magyar illetékbélyegek eszmei, pénzbeli és 
történelmi értékeiről. Barna is mondta sajnálkozva vagy több tucatszor, hogy 
mi érték ment akkor veszendőbe, hiszen az átlagos pattogatott kukoricát evők 
100%-ban kidobták a kiürült összetekert iratzacsókat. Azt is számtalanszor 
kitárgyaltuk már egymás között, hogy sajnos „ilyen” országban élünk, ahol 
csak egyesek és csak nagy szerencsével és személyes kapcsolatokkal 
juthatnak hozzá kiselejtezett és illetékbélyegekkel teli iratok halmazaihoz 
(mint például Dr. Floderer István is), de a legtöbb helyen az érdektelen és
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kekec hatóság szisztematikusan megsemmisít mindent, amivel egyébként még 
a magyar történelem egy részét is megsemmisítik az illetékbélyegek mellett.

Barna azok közé a magyar filatelistákhoz tartozott, aki lelkesen olvasta a 
megjelenő kiadásokat is. Neki az OKMÁNYBÉLYEG és a SZABOLCSI 
BÉLYEGÚJSÁG elolvasása elsődleges fontosságú volt. Itt és most szerény
telenségnek tűnhet, de el kell mondanom azt, hogy Barna egyik leglelkesebb 
olvasója volt az egykori GB. SZEMLÉ-nek is. Sőt! Elmondása szerint e fel
sorolt kiadásokat még szeretett felesége is lelkesen olvasta. Barna ilyen jellegű 
érdeklődését sok olyan hazai gyűjtő követhetné, aki gyűjtő ugyan, de szakiro
dalmat egyáltalán nem olvas. *

Részemről csak azt mondhatom, hogy nálam Barna addig él, amíg én is 
élek és emlékezni tudok és gondolom, ez másoknál is pontosan ugyanúgy lesz. 
Távozása nagy veszteség akkor is, ha a távozók mellett időnként egy-egy új 
illetékbélyeggyűjtő is feltűnik néha, és a gyűjtői élet állandó változásokon 
megy keresztül. Hiszen egy-egy nagy gyűjtő távozásával általában velejár az 
egyéni szempontok szerint összeállított és felépített gyűjtemény megsemmi
sülése, szétszóratása, nem beszélve arról az örökre elveszett ismerethalmazról, 
amit mások csak hosszú évtizedek alatt képesek majd összeszedni akkor, ha 
kellőképpen érdeklődők és hajlandók szakirodalmat is beszerezni és olvasni, 
m int Barna tette állandóan.

Simay Barna nyugodjál békében, és mi megőrzünk Téged emlékeinkben

Rill Attila
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BERAR

Berar története általában Dcccan-hoz kötődik, mely terület felett külön
böző nyugatindiai dinasztiák uralkodtak. így az első megbízható források sze
rint része volt az Andhra és a Satavahana birodalmaknak. AChalukyas biro
dalom XII. századi összeomlása után Berar a Deogiri-i Yadavas uralma alá 
került és maradt egészen a XIII. század végéig, a muszlim invázióig.

A Deccan-i Bahmani Szultanátus megalapítása (1348) után Berar egyike 
lett ezen birodalom öt tartományának, amelyeket nemesek irányitottak és 
amelyeknek saját hadseregeik voltak. Ez a rendszer azonban veszélyeket hor
dozott magában és a tartomány 1478-ban két különálló tartományra szakadt: 
Gawilés Mahur.

1490-ben. a Bahmani Szultanátus széthullása alatt Gawil uralkodója. 
Fath-ullah imad-ul-Mulk, aki Berart is birtokolta, kikiáltotta függetlenségét és 
megalapította a Berar-i Szultanátus Imád Shahi-i dinasztiáját. Ezután elfog
lalta Mahur-t is és az új királyság fővárosává Ellichpurt tette. 1504-ben meg
halt és Ala-ud-din nevű utóda Bahadur Shah Gujarat-i szultán segítségével 
megakadályozta Ahmadnagar agresszióját, ami azonban később mégis bekö
vetkezett. 1574-ben a Burhan Imád Shah uralkodót lemondató Tufái Khan 
miniszter felvette a királyi rangot. Ez ürügyet szolgáltatott az Ahmcdnagar-i 
Murtaza Nizam Shah-nak arra, hogy elfoglalja Berart, megölje az összes 
korábbi urakodót és annak leszármazottját és Berart az Ahmednagar-i 
Szultanátus birtokává tette.

1724-ben Nizám-ul-Mulk Asif Jah megalakította a Hyderabad-i Nizam 
dinasztiát és államot. Attól kezdve az uralkodók de jure Berar uralkodói is 
lettek egyes területek kivételével (Mehkar, Umarkhed stb), amelyeket áten
gedtek 1760-ban és 1795-ben a Peshwa-i Maratha-nak. 1785-től a Nagpur-i 
Bhosla Raja uralkodott. Az 1803-as Adgaon-i csata után a britek Nizamhoz 
csatolták Berart. A britek a harmadik Anglo-Maratha háború után legyőzték 
Maratha-t. A területet 1820-ban Saugor and Nerbudda Territories néven szer
vezték át. 1822-ben Maratha végleg elvesztette hűbéri jogait. 1835-ben 
Saugor and Nerbudda Territories része lett az újonnan szervezett North-Wes- 
tem Provinces nevű területnek, amelyet brit főkormányzó uralt.

Berar Tartomány, amit más néven a Hyderabad Kijelölt Kerületnek is 
neveztek. Brit India része volt. A Hyderabad-i Nizam által uralt tartomány 
1853 után brit fennhatóság alá került, bár a Nizam formailag megtartotta 
szuverenitását e terület felett. A Nizam Hyderabad Állam uralkodójának címe 
volt és egyben a Nizam-ul-MuIk fogalom (Birodalmi Kormányzat) rövidítése. 
A közigazgatást a British East India Company (Brit Keletindiai Társaság) 
vette át. Berar-t két részre osztották: South (Dél) Berar-ból Hingoli, North 
(Észak) Berar-ból Buldana lett.
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1903 október 1-e után ezt a tartományt a Központi Tartomány főbiztosa alá 
rendelték, és egyben átnevezték Központi Tartomány és Berar-nak Ezen 
tartomány területe 113.281 négyzetmérföld volt. Jelenleg Maharashtra állam 
részét képezi, és egyben része Vidarbha régiónak is. Berar határai történel
mileg sokat változtak.

1905 októberében ismét nagy átszervezések történtek. A Central Provin- 
ces and Berar Tartományból Bengal-hoz kerültek a következő fejedelmi álla
mok: Bamra, RairakhoL Sonpur, Patna és Kalahandi. ugyanakkor Bengal-ból a 
Central Provinces and Berar Tartományhoz csatolták a hindi nyelvterülethez 
tartozó következő fejedelmi államokat: Chota Nagpur, Chang Bhakar. Koreai 
Surguja. Udaipur és Jashpur. Ugyanakkor Berar Province hat kerületből állt: 
Aliiraoti, Ellichpur. Wun, Akola, Buldana and Bashim.

1935-ben az Angol Parlament elfogadta a Government of India Törvényt. 
Választhatók lettek a megfelelő anyagiakkal rendelkező férfiak, de a nők és a 
szegények ki lettek rekesztve. Megszüntették a fejedelmi államokat és azokat 
különböző ügynökségek alá helyezték, amelyek felett az Indiai Alkirály 
uralkodott. 1937-ben választásokat tartottak, ahol az indiai Kongresszus Párt 
szerezte meg a többséget. A Central Province tartomány első miniszterelnöke 
N.B.Khare lett. A következő választást 1946-ban tartották, amelyen ismét az 
Indiai Kongreszsus Párt győzött és a Central Province tartomány miniszter
elnöke Ravi Shankar Shukla lett.

índia 1947 augusztus 15-én nyerte el függetlenségét.
A Central Province-t alkotó korábbi fejedelmi államokat új kerületekké 

szervezték át. Az Indiai Alkotmány 1950-es elfogadásakor a Central Provinces 
and Berar átalakult Madhyan Pradesh Állammá.

1956-ban Berar-t és Nagpur-t Bombay Államhoz csatolták. 1960-ban 
magát Bombay Államot is kettéosztották: a marathi-nyelvterületből megala
kították Maharashtra államot, a gujarat-nyelvterületből pedig Gujarat Álla
mot. 2000-ben Madhya Pradesh Állam keleti feléből kiszakadt egy új állam:
Chhattisgarh.

BERAR illetékbélyegei
Számlailletékbélyegek. Angol-India 1861-ben kiadott ONE ANNA név

értékű, Victoria királynőt ábrázoló lila bélyegét felülnyomták BERARS szö
veggel (Lábra). Az indiai alapbélyeg kétféle fogazattal került kiadásra: 15 x 
15 Vi és 14. A felülnyomat kétféle színben ismert: fekete és kék színben.

Általános illeték bélyegek. Háromféle címletet ismerek. ONE ANNA kék 
színben (2.ábrd)\ a bélyeg mérete 36 x 36 mm. 6 ANNAS és 12 ANNAS 
(íuibra) téglavörös színben. Ezek mérete: 53,5 x43 mm.

Csak megjegyzem, hogy ezek a bélyegek SEC'UNDRABAD felülnyo- 
mattal is kiadásra kerültek és a Brit Indiához tartozó másik államban használ
ták fel őket. Az ONE ANNA címletnek ismert fekete (Lábra) és piros színű
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felülnyomata.
Váltók (HUND1): többféle címlet létezik. Ismerem a TEN ANNAS-t 

vörösbama színben. Ezek illetékjegyes iratnak számítanak.

1.ábra-Abb.

Rilt Attila

3.ábra-Abb. 4.ábra-Abb.

BERAR

Die Geschichte von Berar verbindet sich mit Deccan, was durch 
verschiedene westindische Dynastien beherrscht wurde. Laut dér ersten 
zuverlássigen Quellenwerken war dieses Gebiet ein Teil dér Reichen von 
Andhra und Satavahana. Nach dem Zusammenbruch des Chalukyas Reiches 
in dér XII. Jahrhundert kam Berar unter dér Herrschaft von Yadavas in Deogiri 
und blieb bis Ende des XIII. Jahrhunderts, bis die mohammedanischen Inva
sion. Nach dér Begründung des Bahmani Sultanats in Deccan (1348) wurde 
Berar eine dér fünf Provinzen dieses Reiches, dirigiert von Adeligen, die eige- 
nen Armeen hatten. Dieses System war aber mit Gefahr verbunden, und die 
Provinz wurde im Jahre 1478 auf zwei separaten Provinzen zerreiöt: Gawil 
und Mahur.

Wáhrend dem Zusammenbruch das Bahmani Sultanat lm Jahre 1490 hat
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felülnyomata.
Váltók (HUNDI): többféle címlet létezik. Ismerem a TEN ANNAS-t 

vörösbarna színben. Ezek illetékjegyes iratnak számítanak.

Rill Attila

3.ábra-Abb. 4.ábra-Abb.

BERAR

Die Geschichte von Berar verbindet sich mit Deccan, was durch 
verschiedene westindische Dynastien beherrscht wurde. Laut dér ersten 
zu^erlássigen Quellenwerken war dieses Gebiet ein Teil dér Reichen von 
Andhra und Satavahana. Nach dem Zusammenbruch des Chalukyas Reiches 
in dér X1E Jahrhundert kam Berar unter dér Herrschaft von Yadavas in Deogiri 
und blieb bis Ende des XIII. Jahrhunderts, bis die mohammedanischen Inva
sion. Nach dér Begründung des Bahmani Sultanats in Deccan (1348) wurde 
Berar eine dér fünf Provinzen dieses Reiches, dirigiert von Adeligen, die eige- 
nen Armeen hatten. Dieses System war aber mit Gefahr verbunden, und die 
Provinz wurde im Jahre 1478 auf zwei separaten Provinzen zerreiBt: Gawil 
und Mahur.
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Fath-ullah Imad-ul-Mulk dér Herrscher von Gawil und dér Besitzer von Berar 
seine Unabhángigkeit proklamiert und begründete die imád Shah Dynastie dér 
Sultanat von Berar. Er har danach Mahur auch erobert und emennte Ellichpur 
als Hauptstadt dessen neuen Königtum. Er starb im Jahre 1504 und seiner 
Nachfolger Ala-du-din hat mit Hilfe von Bahadur Shah Suhan von Gujarat die 
Aggression von Ahmadnagar verhindert, was aber spáter doch erfolgte. ím 
Jahre 1574 hat dér Minister Tufái Khan absagend den Herrscher Burhan Imád 
Shah den königlichen Rang aufgenommen. Das war aber einer Vorvvand fűr 
Murtaza Nizam Shah von Ahmednagar dazu, das er Berar erobem soll, allé frü- 
here Herrscher und denen Abkömmlinge töten soll und von Berar Besitzung 
dér Sultanat in A hmednagar machen soll.

lm Jahre 1724 hat Nizám-ul-Mulk Asif Jah die Dynastie und Staat dér 
Nizam in Hyderabad begründet. Von hier an wurden die Herrscher de jure die 
Herrscher von Berar auch mit Ausnahme einigen Gebieten (Mehkar, 
Umarkhed u.s.w.), die im Jahre 1760 und 1795 dem Maratha in Peshwa über- 
geben wurden. Von Jahre 1785 an hat Bhosla Raja von Nagpur geherrscht. 
Nach dér Schlacht neben Adgaon im Jahre 1803 hatten die Briten Berar zu den 
Nizam angegliedert. Die Briten hatten nach den dritten Anglo-Maratha Krieg 
Maratha besiegt. Dieses Gebiet wurde im Jahre 1820 mit dem Name Saugor 
and Nerbudda Territories umorganisiert. Im Jahre 1822 hat Maratha seine 
Vasallen-Rechte endgültig verlohren. Saugor and Nerbudda Territories wurde 
Teil des neu organisierten Gebietes von Northg-Western Provinces, beherr- 
schend von dem Britischen Haupt-Gouvemeur.

Die provinz Berar, anders genannt als Hyderabad Bestimmte Bezirk, war 
ein Teil von Britische Indien. Dicse Provinz beherrscht von dem Nizam in 
Hyderabad kam nach 1853 unter britische Obergewalt, obwohl dér Nizam hat 
seine Suverenitat über diesen Gebiet formell behalten. Nizam war dér Titel des 
Herrschers von dem Staat Hyderabad und war zugleich eine Verkürzung des 
Begriffes Nizam-ul-Mulk (Reichs-Regierung). Die Administration wurde 
durch den British East India Company (Britische Ostindische Gesellschaft) 
übergenommen. Berar wurde auf 2 Teile getrennt; von Süd-Berar wurde 
Hingoli, von Nord-Berar wurde Buldana.

Nach 1 Október 1903 wurde diese Provinz dem Hochkomissár dér 
Central-Provinz untergeordnet, und wurde zugleich als Zentral Provinz und 
Berar genannt. Das Gebiet dieser Provinz war 113.281 Quadrat-Meile. 
Heutzutage bildet einen Teil von dem Staat Maharastra und zugleich einen Teil 
dér Region Vidarbha. Die Grenzen von Berar wurden geschichtlich viel 
verándert.

lm Október 1905 wurden wieder groBe Umorganisationen gemacht. Von 
dér Central Provinces and Berar wurden einigen Fürsten-Staaten zu Bengal 
hinübergesetzt: Bamra, Rairakhol, Sonpur, Patna und Kalahandi, daneben von 
Bengal wurden zűr Central Provinces and Berar einige Fürsten-Staaten mit
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hindi Sprachgebiete angeschlossen, wie Chota Nagpur, Chang Bhakar, Korea, 
Surguja, Udaipur und Jashpur. Berar Province bestand von 6 Bezirke: 
Amraoti, Ellichpur, Wun, Akola, Buldana und Bashim.

Das Englische Parlament hat im jahre 1935 das Gesetz von „Government 
of India” akzeptiert. Die Mánner, die „etwas” haltén, waren wahlbar, doch die 
Frauen und die Armen wurden ausgesperrt. Die Fürsten-Staaten wurden 
abgeschafft und wurden unter verschiedenen Agenturen gestellt. Über diese 
herrschte dér Indische Vizekönig. lm Jahre 1937 wurde Wahl behalten. Die 
KongreB-Partei Indien hat Mehrheit bekommen. Dér erste Ministerprásident 
dér Central Province wurde N.B.Khare. Die náhste Wahl wurde lm Jahre 1946 
behalten, wo wieder die KongreB-Partei Indien gewonnen hat. Dér Minister
prásident dér Central Province wurde jetzt Ravi Shankar Shukla.

Indien hat seine Unabhángigkeit am 15 August 1947 bekommen. Die 
Fürsten-Staaten dér Central Provinces wurden auf neue Bezirke umor- 
ganisiert. Bei dér Akzeptierung dér Indischen Konstitution im Jahre 1950 
formte sich Central Provinces and Berar zu Madhyan Pradesh Staat um.

Im Jahre 1956 wurde Berar und Nagpur zűr Bombay State ange
schlossen. Im jahre 1960 wurde Bombay State selbst geteilt: aus dér marathi- 
Sprachgebieten wurde Maharashtra Staat und aus dér gujarat-Sprachgebieten 
wurde Gujarat Staat gebildet. ím Jahre 2000 wurde von dem Ostteil des 
Staates Madhya Pradesh eine neue Staat herausgerissen: Chhattisgarh.

Die Stempelmarken BERARs
Rechnungsstempelmarken. Die im Jahre 1861 ausgegebene ONE ANNA 

lila Stempelmarke mit dem Kopf von dér Königin Victoria von Brit Indien 
wurde mit dem text BERARS überdruckt (Abb.L). Diese indische Stempel
marke wurde in zwei verschiedene Záhnung ausgegeben: 15 x 15 lA és 14. Dér 
Überdruck ist schwarz oder blau.

Allgemeine Stempelmarken. lch kenne 3 verschiedene Wertstufen: ONE 
ANNA in blau (Abb.2.); die Abmessung ist: 36 x 36 mm. 6 ANNAS und 12 
ANNAS (Abb3.) ziegelrot; dieAbmessungensind: 53.5 x43 mm.

Hier muB ich erwáhnen, das diese Stempelmarken wurden mit dem Auf- 
drűtk SECUNDRABAD auch ausgegeben worden, und diese wurden in eine 
andere Staat von Brit Indien gebraucht. Die wertstufe ONE ANNA wurde mit 
schwarze (Abh.4. ) und mit rote Farbe überdruckt.

Wechsel (HUND1). Existieren mehreren wertstufen. Ich kenne eine TEN 
ANNAS in rotbraune Farbe. Diese sind schon eingedruckte Stempelmarken.

Attila RILL
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Eddig ismeretlen kaposvári átértékelések

A városi, szebben mondva a helyi kiadású illetékbélyegek különböző 
átértékelései már sokszor szerepeltek témaként lapunkban. Az átértékelések 
egyik fajtája az, amikor a gyorsuló infláció hatására egyre nagyobb névértékre 
írják át a bélyeget. Ezt sok városnál ismerjük a korona és a pengő infláció ide
jén. Az átértékelést kézírással, bélyegzővel, számozógéppel, vagy nyomdai 
felülnyomással is végezhették. A másik jellegzetes átértékelési típus egy új 
pénznem bevezetésekor keletkezett, pl. 1927-ben, amikor a korona után a 
pengő lett az új fizető eszköz. *

A kötelező áttérést az 1925. évi XXXV. t.c. 17. és 18. §-a rendelte el 1927. 
jan. l.-ével. Az átszámítás az 1 P= 12.500 K összefüggés alapján történt, azaz 
1000 K -  8 fillér volt. Az illetékek területén a törvény végrehajtási rendelete a 
m. kir. pénzügyminiszter 163.600/1926. (XI. 12.) P.M. sz. rendelete volt, 
amely az illetékek pengőértékben való kiszabása (megállapítása) és lerovása 
iránt intézkedett. A pénzügyminiszter külön rendeletben 8.700/1927.(1.26.) 
P.M. sz. intézkedett a régi, koronaértékü kincstári bélyegek és bélyeges 
űrlapok 1927. jan. 1. utáni felhasználásáról, valamint az új, pengőértékű 
illetékbélyegek és űrlapok bevezetéséről. Ez volt tehát a törvényi háttere a 
koronaértékü állami és természetesen a helyi kiadású illetékbélyegek pengő
értékre való átértékelésének.

A városi bélyegeknél az új pénznemre történő átértékelésnek talán a 
legismertebb változata, amikor a felhasználás során az új, aktuális névértéket 
egyszerűen kézzel, fekete, piros, kék vagy lila tintával ráírták a bélyegre. Az 
viszont megfigyelhető, hogy egyes városoknál milyen nagy számban szere
pelnek ezek a pengőre történő helyi átértékelések (pl. Veszprém), míg má
soknál nem ismerünk ilyeneket. Ilyen város például Kaposvár is, ahol pedig 
jelentős városi illetékbélyeg kibocsátás és felhasználás volt. Amikor ismét 
tüzetes vizsgálat alá vettem a kaposvári bélyeg anyagomat több érdekes leletre 
bukkantam.

Az 1924-26 évi korona kiadások között találtam az (Lábrán-h.sz>) 
látható 1000 K-s bélyeget. Iratról leáztatott, tehát használt példány és eddig 
sajnos nem vettem észre, hogy a felülbélyegzés dátuma 1927!

Mit jelent ez? Egyértelműen azt, hogy 1927-ben pengő illeték lerovására 
használták fel, és azt is tudjuk, hogy ez az illeték 8 fillér volt. Ez tehát egy 
valódi átértékelés koronáról pengőre.

Tovább folytatva a keresést, most már tudatosan a lebélyegzés dátumát 
figyeltem, és a sorozat további értékeit sikerült 1927 évi felhasználással azo
nosítanom. Az általam eddig ismert átértékelések a következők; 8 f /1000 K 
(L á b r a - lu s z 16 f /2000 K (2.ábra-h.sz*), 80 f/lOe K (3. ábra-túsz.j, és 4 
P/50e K (4.ábra-h*sz*)~ Az 5000 és 20000 K-s bélyegek között sajnos nem 
találtam 1927 évi bélyegzésüeket, pedig minden bizonnyal léteznek ezek is.



Az már ritkaságnak mondható, ha ezen átértékeléseket több, egybefüggő 
darabon látjuk. Az 1000 K-s bélyegnek egy teljes, 5-ös csíkját mutatom be, 
1927 évi bélyegzéssel(S.áhra-h.sz.). Ez a csík 5x8=40 fillér illeték lerovására 
szolgált. A 6*ábrán-h.sz- pedig a 2000 K-s bélyeg hasonló 5-ös csíkját látjuk, 
ez 10x8=80 fillérnek felelt meg.

7.ábra

A 4 P/50e K átértékelésű bélyeg 
párban látható a ?Mbrán, ezt így 8 P 
illeték lerovására használták.

A pengőre történő átértékelést, 
pontosabban ennek az átértékelésnek 
kaposvári módját szerencsére egy tel
jes okmányon is meg tudom mutatni. A 
kaposvári polgármesteri hivatal egy 
1927. szept. 21.-i határozatát 40 fillér 
városi illeték lerovása mellett adták ki. 
A 16 filléres bélyeg mellett egy 1000 és 
egy 2000 K-s bélyeg látható. Ritka 
szép példája a vegyes felhasználásnak 
(& ábra). Megfigyelhetjük azt is, hogy 
a felülbélyegzés a három bélyeg kö
zepén van, így az évszám egyik koro
nád bélyegre sem került rá, ha ezeket 
leáztatnánk, már nem lenne megál
lapítható, hogy ezek ilyen átértékelt 
bélyegek voltak.

Ezt a típusú átértékelést az állami 
illetékbélyegek használatánál régóta 
ismertük. Gyakori példaként lehet em
líteni a forgalmiadó bélyegek haszná
latát az 1927 évi marhaleveleken. Két

RffíSSf*r h i  Hros ■ péipfSfófottö;

I
j...$zá:Si.

Véghatározat;

Fent nevezett részére a benti sző*

8.ábra
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szép illetéklerovást a 9. és lO.ábrán mutatok. Az egyiken 4 db 5000 K-s 
bélyeggel róttak le 1 P 60 f  illetéket, míg a másikon pengős és koronás 
bélyegeket vegyesen használtak.

A fentiek alapján javaslom tehát kedves gyüjtőtársaimnak, hogy nézzék 
át alaposan nem csak a kaposvári, hanem más városok koronaértékű bélyegeit 
is, és ha találnak 1927 évi felülbélyegzéseket, azt írják meg lapunknak.

Szfvár. 2010. szeptember 5.
9.ábra

Németh Kálmán

B) *
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Szakosztályi közlemény
Tisztelt Tagtársak!

Mindenekelőtt a támogatásokról kell írnom. Köszönetét kell mondanom 
Fqldházi Sándornak, aki 4000 Ft-ot, Kocsis Józsefnek, aki 2000 Ft-ot és Dal- 
madi Sándornak, aki 1000 Ft-ot adott támogatásképpen szakosztályunknak.

Én személyesen 6000 Ft-ot fizettem be a szakosztályi kasszába, de ezt 
indokolnom kell, mert itt most nem öndicséretről van szó. Mint a szakosztály 
elnöke, tanácsadási, felszólalási és szavazati joggal évek óta részt veszek a 
MABÉOSZ küldöttgyűlésein. Ezeken sajnos még él a régi beidegződött gya
korlat, hogy a küldötteket MABÉOSZ emlékívekkel megajándékozza a 
MABÉOSZ elnöksége . Többen gondoljuk azt, hogy követelni kellene ennek 
a gyakorlatnak a megszüntetését, amivel meg lehetne akadályozni azt, hogy 
egyes, gyakorlatilag már senkit sem képviselő önjelölt küldöttek csak az em

14



lé k ív e k  re m é n y é b e n  to v á b b ra  is k ü ld ö tt  le g y e n , h is z e n  m i m á ss a l m a g y a rá z 
h a tó  a z  a je le n s é g , h o g y  a k ü ld ö ttg y ű lé s e k e n  ig en  s o k a n  n e m  k é s z ü ln e k  e lő re , 
tü re lm e tle n e k  m in d e n  fe lsz ó la lá s  e se té n , de  a z o n n a l ro h a n n a k  a v é g é n  az  e m 
lé k ív e k e t á tv e n n i. Én ez t ta v a ly  k ih a g y ta m . E n n e k  e lle n é re  u tó la g  k é re l
m e z te m  a ta v a ly i e m lé k ív e k e t, m e rt n em  a k a r ta m  a ti tk á rs á g o n  h a g y n i és így  az 
id e iv e l e g y ü tt  így  6 M A B É O S Z  e m lé k ív e t k a p ta m  m in t k ü ld ö tt. A z o n b a n  
e n g e m  a  M A B É O S Z  e ln ö k sé g e  n e  a já n d é k o z z o n  m e g  e m lé k ív v e l a z é rt, m e rt 

e se te n k é n t é p p e n  az  ő te v é k e n y s é g ü k e t k r it iz á lo m , e z é r t  e z e n  ív e k é r t c se ré b e  
6 0 0 0  F t-o t f iz e tte m  a s z a k o s z tá ly u n k  p é n z tá rá b a .

A z  O K M Á N Y B É L Y E G  p e r io d ik a . A  n e m z e tk ö z i g a z d a s á g i h e ly z e t és a 
p e rm a n e n s  á re m e lé s e k  m ia tt n ő tt  p e r io d ik á n k  e lő á llí tá s i  á ra , n e m  is b e sz é lv e  a 
m e g e m e lk e d e tt  p o s ta k ö lts é g e k rő l. E m ia tt a  je le n le g i  ta g i/é v i 1 000 ,- F t b e f i
z e té s  m á r  n e m  fe d e z i a p e r io d ik a  e lő á llí tá s i  és  p o s tá z á s i k ö lts é g e it. íg y  sa jn o s  

s z ü k s é g  v a n  a h o z z á já ru lá s  m e g e m e lé s é re . E z  az  év i 1000  F t-ró l év i 1500 ,- F t- 
ra  e m e lk e d ik , m é g p e d ig  e lv ile g  m á r  a  2 0 1 0 -e s  III. la p sz á m tó l k e z d v e . E z  a 
2 0 1 0 -e s  é v re  c sa k  1 2 5 0 ,- F t-o t je le n t ,  h is z e n  az  e lső  2 la p sz á m o t m á r  m e g 
k a p tá k  a ta g tá rsa k . E z  a z o n b a n  n e  o k o z z o n  s e n k in e k  se  g o n d o t. G y a k o r la tila g  
m in d e n k i b e f iz e tte  m á r  az  id e i 1000  F t-o t. E z é rt m a jd  a  2 0 1 1 -e s  é v b e n  
k iv é te le s e n  3 7 5 0 ,-  F t-o t fo g o k  sz e d n i, a m ib e  b e le s z á m ítju k  a  id e i m á so d ik  
fé lév i e m e lé s t. E rrő l m a jd  m é g  e g y s z e r  írn i fo g o k  a k k o r, a m ik o r  m e g h ird e tjü k  
a  2011 -év i k ö z g y ű lé s ü n k e t.

N é h á n y  ta g tá rs u n k n a k  k is  c é d u lá t m e llé k e lte m  a  II. la p sz á m b a , h o g y  
f iz e té s i e lm a ra d á s u k  van . S o k a n  re n d e z té k  a  h á tra lé k o t. T e rm é sz e te se n  
s z a k o s z tá ly u n k  n e m  „ k ih e g y e z e tt’' p é n z ü g y i á lla p o tb a n  te v é k e n y k e d ik , ezé rt 
se n k i se o k o z z o n  m a g á n a k  n a g y o b b  g o n d o t a k k o r, h a  o b je k tív  o k o k  m ia tt c sa k  
u tó la g  v a g y  k é ső b b  tu d  f iz e tn i. A k i é v e k  ó ta  re n d s z e re s e n  fiz e t a  la p é r t, a n n a k  
s z á m á ra  n e m  g o n d  a z  id ő le g e s  h ite le z é s , m á r  a z  ö n k é n te s  tá m o g a tá s o k a t a d ó k  
m ia tt  sem . A  jö v ő b e n  n e m  n a g y o n  tá m o g a to m  a b a n k s z á m lá ra  tö r té n ő  á tu 
ta lá so k a t, m e rt o tt n é h a  in fo rm á c ió p ro b lé m á k  lé p h e tn e k  fe l. A  m á s  s z a k o s z 
tá ly o k k a l k ö z ö s  c s e re n a p o k o n , a  h a v i ö s sz e jö v e te li  n a p o k o n  (m in d e n  h ó n a p  2. 
c sü tö r tö k je  a  s z é k h á z  10 1 -es  te rm é b e n ) , és  te rm é s z e te s e n  k ö z g y ű lé s ü n k ö n  
s z e m é ly e s e n  v a g y  m e g b íz o tta k  ré v é n  te lje s íth e tő  a f iz e té s . M e g o ld á s  m é g  a 
p é n z fe la d á s  és  e se tle g  a  le v é lb e n  v a ló  k ü ld é s , b á r  az  u tó b b i v e sz é ly e k e t re jt. 
K o rá b b a n  e g y e s e k  a  s z e rk e s z tő s é g h e z  ju t ta t tá k  e l a z  1000 F t-o t. E z  te rm é 
s z e te s e n  j ó  h e ly re  k e rü lt , d e  e lő fo rd u lh a to tt  az , h o g y  n e m  a z o n n a li  k ö n y v e lé s  
m ia tt  a  re g is z trá c ió s  k ö n y v e m b e n  n e m  le tt k ip ip á lv a  a  g y ű jtő tá rs , és  íg y  
k é ső b b  a  k is  c é d u lá n  fe ls z ó lí to tta m  a h á tra lé k  m ia tt, am i m á r  ré g ó ta  o k a fo g y o tt 
v o lt. E z e n  g y ü jtő tá rs a k tó l  u tó la g  is e ln é z é s t k é re k .

M é g  m in d ig  a k tu á l is  a  fe ls z ó lítá s , h o g y  jó  len n e  az , h a  tö b b e n  írn á n a k  
c ik k e t, le v e le t p e r io d ik á n k b a n . S e n k i se s z é g y e llje  m a g á t. E d d ig  m é g  sen k i 
írá sá t n e m  u ta s íto tta  v is sz a  a s z e rk e sz tő s é g .

RiU Attila
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HANUS 468-W

II. Ferenc Császár illetékreformja: 1818-1836. Az illetékszignetták 
korának úgy „közepe”. Ebben az időszakban nem volt külön Vorratstempel és 
Erfüllungsstempel. 13 címletet használtak: 3 ,6,15,30 és45 kr, valamint 1,2, 
4, 7, 10, 20, 40, 80 és 100 fi. Ezek mellett CONTROL szignetták is voltak. 
Ugyanakkor minden szignettán 1 vagy 2 betűvel jelezték azt a várost (9), ahol 
az Illetékhivatalok voltak: Wien (W, WI), Prag (P,PR), Brünn (B,BR), Linz 
(Li,LI), Graz (G,GR), Laibach (La,LA), Innsbruck (I,IN), Lemberg (L,LE), 
Zara (Z,ZA). A KREUZER-es címleteknél csak a zárójelekben található első 
betűvariánsok fordulnak elő. A szignettákon belül a kétfejű császári sas volt 
látható és középen egy címerpajzsban fel volt tüntetve a címlet, a pénznem és a 
város jele - mindez persze színtelen dombornyomással. Hanus nem foglalko
zott az egyedi értéknyomatok variánsaival.

Én kiválasztottam a 15 KREUZER-es értékek közül a W (Wien) típu
sokat és azokat vettem vizsgálat alá - csupán érdeklődésből és érdeklődésfel
keltési célzattal.

7 szignetta képét mutatom be. Ezek közül kettő tiszta nyomatnak, a többi 
elkent nyomatnak minősíthető. A különbségek természetesen jobban vizsgál
hatók a tiszta nyomatok esetében, de az elkent nyomat a többi címlet esetében 
is gyakoribb. A szövegben az egyes szignettavariánsokat csak mint „X.ábra” 
fogom elnevezni az egyszerűség és rövidség kedvéért.

16



AW-betűésacsigák.
Már az 1. és a 2. tiszta nyomatok esetében lényeges különbségeket lehet 

látni. A W-betű vizsgálatánál mértem a magasságot és a szélességet, majd a 
kettő arányát tüntettem fel. A W-betűnél fent két vízszintes vonalka van. Mivel 
ezek hossza variálódik, a betű szélessége alatt a ferdén felfelé menő szélső 
szálak felső végének távolságát vettem figyelembe. A Magasság/Szélesség 
arányok a következők:

1 .ábra 1.05
2.ábra 0.78
3 .ábra 0.80
4.ábra 1.00
5.ábra 0.89
6.ábra 0.90
7.ábra 0.95

A mérési pontatlanságok valamint a festékezettségek eltérései miatti 
különbségeket kerekítettem és így végül is ötféle betűszélességet állapítottam 
meg a 1.05, 1.00, 0.95, 0.90 és 0.80 arányszámok segítségével. A W-betű 
felső szélső szárain levő vízszintes vonalkák hossza változó, néha szinte telje
sen hiányzik {5.ábra, jobboldali vízszintes vonalka), néha megtört {Lábra, 
jobboldali vonalka).

A W-betűt csigákban folytatódó indás díszítés veszi közre kétoldalról. 
Ezek alakja természetesen szintén változó az eltérő festékezettség következ
tében is. Azonban karakteres különbségeket is találunk közöttük. Általában 
három inda határolja kétoldalról a W-betűt, kivéve a 2.ábrát, ahol csak kettő.

Lényeges különbséget találhatunk a csigák közepén is, ahol a csigavonal 
vége elnyúlt tojás alakú pontban végződik. Ez a tojás alakú pont „lefelé lóg” az 
Lábra esetében mind a négy csigánál, míg az összes többi esetben „felfelé mu
tat”, azaz ezeknél kevesebb kanyart tesz meg a csigavonal. Utóbbi esetekben a 
bal felső tojás alakú pont elszakadhat (4., 5. és 7.ábrák) a csigavonaltól. Ettől 
függetlenül a csigavonal mindenhol folyamatos, kivéve az l.áb ra  esetén, ahol 
az mind ajobb, mind a baloldali és lejjebb levő csigánál megszakad.

A 15-ös szám és a kétoldali díszítés.
A szám alakja és formája is változatos. Az 1-es szára és az 5-ös függőle

ges szára közötti szög és távolság variálódik. Egyik jellemzőnek azt választot
tam, hogy az 1-es magasságát (az 1. tetejétől a szár alsó elágazásáig mérve) 
elosztottam az 1-es felső pontja és az 5-ös vízszintes szárának baloldali felső 
pontja közötti távolsággal. Erre azért volt szükségem, mert így kiküszöbölhető 
volt a számok festékezettségi különbségek miatti vastagságváltozása, vala
mint az 5-ös szám magasság/szélességarányának variálódása. Tehát ez az 
arányszám jellemző lesz az 1-es magasságához viszonyított távolsághoz. De
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egyben m egadom  az 1-es függőleges szára 5-ös függőleges szára közötti
sz ö g e t is:

m a g a s s á g /tá v o ls á g b e z á r t sz ö g

1 .áb ra 3 .6 0 11.0“
2. á b ra 1.82 8.8"
3. á b ra 2 .38 9.2"
4 .á b ra 1.73 22.0"
5 .áb ra 1.73 2 3 .0 “
6 .á b ra 2 .0 0 11.0“
7 .á b ra 1.68 22.5"

A m a g a s s á g /tá v o ls á g  a rá n y sz á m a  k e re k ítv e  ö tfé le  v a r iá c ió t m u ta t, m íg  a 
b e z á rt s z ö g  3 -fé le  lehet. A z  5 -ö s  sz á m  fe lső  v íz sz in te s  v o n a la  e g y  v íz sz in te s  
in d u lá s  u tá n  b e h a jlá s t m u ta t, k iv é v e  a z  lá b ra  e se té b e n , a h o l az  te l je s e n  e g y e 
n es. K ü lö n b s é g e k  v a n n a k  a k é t b e tű  k ö z ö tti „ é r in tk e z é s ” te k in te té b e n  is. A  
2.ábra  e se té b e n , ah o l a  s z á m o k  sz é le i é le s e k  é s  f il ig rá n o k , a k é t  sz á m  n e m  
é r in tk e z ik  e g y m á ssa l. A z  5. és  a 7.ábráknád  s e m  ta lá lk o z n a k  a s z á m o k , d e  
lá th a tó a n  az  e lm o s ó d o tt és v a s ta g  n y o m á s  e lle n é re  lo k á lis  fe s té k h iá n y  m ia tt. A  
tö b b i e se tb e n  ö s sz e fo n ó d á s  van . A z  5 -ö s  h a sa s  g ö rb ü le te  k iz á ró la g  a  4.ábra  
e se té b e n  é r in tk e z ik  a jo b b o ld a li  in d á s  d ísz íté s se l. A z  1-es e lő re fe lé  m u ta tó  és 
v a s ta g a b b  p o n tb a n  v é g z ő d ő  k a n y a ru la ta  c sa k  az  L á b ra  e se té b e n  n e m  é r in t
k e z ik  a b a lo ld a li in d á s  d ísz íté s se l.

E l té ré s e k e t ta lá lu n k  a  15-ös sz á m  m e lle tti  in d á s  d ís z í té s e k  e se té b e n  is. A  
b a lo ld a li  in d á s  d ís z íté s  fe lfe lé  4 , e g y re  h o s sz a b b o d ó  in d á t ta r ta lm a z , m íg  
le fe lé  k e ttő t. E z  k iv á ló a n  lá tsz ik  az  L á b rá n . A  le g fe lső b b  és e g y b e n  le g 
h o ssz a b b  in d a  k e ttő s sé  v á lik  a  2. é s  a ó.ábrák  e se té b e n . U g y a n a k k o r  a 3 ., 4. é s  
5 .ábrákná l a fe lső  k é t in d a  ö s sz e  v an  fé lig  n ő v e  és a lu lró l c sa k  3 k in y ú lá s  
lá th a tó . A  le fe lé  m u ta tó  2 in d á n á l az  S.ábra  e se té b e n  m e g s z a k a d á s  lá th a tó . A  
s z á m tó l jo b b r a  ta lá lh a tó  in d a d ísz íté s  e se té b e n  s z in té n  n é g y  in d a  m e g y  fe lfe lé  
és  k e ttő  le fe lé  {L ábra). A  2.ábra  e se té b e n  a  le g fe lső  é s  e g y b e n  le g h o ss z a b b  
in d a  sz in té n  k e ttő sn e k  lá tsz ik  fe s té k h iá n y  m ia tt. A z  L  é s  a 3*áhráknál m e g 
sz a k a d t in d á k a t lá tu n k , e lső  e se tb e n  a  4 ., m íg  az  u tó b b i e se tb e n  a 2. in d a  n e m  
é r in tk e z ik  a z  a la p v o n a lla l.

A  h'K R E U ” fe lira tré s z  e le m z é se .
Itt is je le n tő s  e l té ré s e k e t ta lá lh a tu n k . S a jn o s  az  e lté rő  v a s ta g s á g ú  fe s té -  

k e z e tts é g  m e g n e h e z íti  a k is  k ü lö n b s é g e k  v iz sg á la tá t. J e l le g z e te s  tá v o ls á g k ü 
lö n b sé g  v a n  az  R - és az  E -b e tü k  k ö z ö tt. E lté ré se k  v a n n a k  a K -b e tü  a la k já b a n  
is. Itt a jo b b ra  le fe lé  és  a jo b b ra  fe lfe lé  m e n ő  fe rd e  s z á ra k  ta lá lk o z á s i p o n tjá n a k  
m a g a s s á g a  v á lto z ó . E g y es  e se te k b e n  a te lje s  K -b e tü  lá th a tó , m íg  m á sh o l h iá -
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nyok, megszakadások vannak. A 2., 4., és 7.ábrák esetében a K, Rés E-betüket 
alulról folyamatos görbe vonal köti össze. Máshol e betűk összeérnek ugyan, 
de a K- és az R-betűk saját alsó kis vízszintes vonalkái között az értelemszerű 
kihagyás megvan. Az U-betű mindig külön áll. Felső vízszintes vonalkái hol 
különállóak, hol összeérnek, mégpedig függetlenül a festékezettség által meg
adott vastagságtól. Az U-betű alakja is variálódik. Itt is meg lehetne adni a 
betűmagasság/betűszélesség eltérő arányait. De az U-betű baloldali alsó 
hajlata is hol megvan (i., 3., 7.), hol majdnem szögletes (2., 4 5., 6.). Az E- 
betű középső vízszintes szára inkább egy háromszöget alkot; az Lábra eseté
ben nem érintkezik a függőleges szárral. €

A“TZER” feliratrész elemzése.
A TZER feliratrészben is jelentős különbségeket találhatunk. Ilyen a T- 

betű függőleges szára és felső vízszintes szára közötti arány. Igen jellegzetes 
eltérések találhatók a Z-betűk alakja között: az 7., 4., 5., és 7.ábrákon látható 
Z-betűkhöz képest a 2., 3., és 6.ábrákon levő Z-betűk sokkal szélesebbek és 
laposabbak. A T- és a Z-betűk alul össze vannak kötve a 2., 3., óuíbrák eseté
ben. Az E-betű alsó vízszintes szára élesen kicsúcsosodik felfelé a 2., 3., és 6. 
ábrák esetében. Az E- és R-betűk össze vannak kötve alul a 2., 4 5 . ábrák 
esetében.

A körkörös gyöngysor vizsgálata.
Az 1. és 2.ábrák esetében a gyöngyök mindenhol össze vannak kötve 

egymással és mindegyik gyöngy ép. Atöbbi ábránál - dacára az erősebb festé- 
kezettségnek - bizonyos gyöngyöknék hiányok, törések vannak, esetenként 
több gyöngy esetében is. A 4., 5. és 7.ábráknál a két gyöngysort felül össze
kötő vízszintes vonal meg van törve.

A színtelen dombomvomású középrész vizsgálatához megfelelő technikai 
eszközök (kellő szögű megvilágítás) hiányában nem fogtam hozzá.

Összefoglalásul.
Azt mondhatom, hogy bár csupán egy kiadás egyetlen címlete egyetlen 

városi variánsának mindössze 7 példányát vettem vizsgálat alá, és annak is 
csupán a fekete festékkel nyomtatott részeit, hihetetlenül sok eltérést találtam 
közöttük. El lehet képzelni azt, hogy ennél nagyságrendekkel több példány 
vizsgálata esetében szakszerűbb összefüggéseket, akár típusokat is meg 
lehetne határozni. Mindez kiterjeszthető lenne az adott címletnek más 
városokban történő alkalmazásaira is és természetesen mindez minden címlet 
esetében is elvégezhető lenne, természetesen városok szerint különválasztva. 
Ehhez mindössze hatalmas anyagmennyiségre lenne szükség, ami különösen a 
nagyobb névértékű címletek esetében szinte elképzelhetetlen. Ennek ellenére

19



meg kell állapítanom azt, hogy a HANUS katalógus hatalmas adatmennyi
ségéhez képest még mennyi kutatni való adathalmaz létezik számtalan helyen 
elfekve.

Voltak már többen olyan bélyeggyűjtők és/vagy filatelisták, akik azt 
mondták, hogy vagy „mindegyik ugyanaz”, vagy bőven elég lenne mindegyik 
címletből és mindegyik városi variánsból 1-1 példányt összegyűjteni ahhoz, 
hogy valaki azt mondhassa, hogy teljes a gyűjteménye, sőt olyan véleményt is 
hallottam már, hogy a városokat jelentő betűknek sincs is igazi jelentősége, az 
mind ugyanazt a címletet jelenti, és ezek a HANUS katalógusban is csak egy 
katalógusszámot kaptak. A 15 KREUZER esetében a 468-at.

Dr. RillAttila

ILLETÉKBÉLYEG MINTA

A BRIEFMARKEN SPIEGEL (BMS) 2010. márciusi számában érdekes 
olvasói levelet olvastam és a reá adott szerkesztőségi választ, (ide kell beszúr
nom azt, hogy a nyugateurópai filatelista szaklapok közzétesznek olvasói 
leveleket és kérdéseket és igyekeznek rá szakszerű választ adni, akár megfe
lelő szakértők megkeresése révén, ami egyáltalán nem jellemző a BELYEG- 
világra, igaz, ez utóbbi nem is nyugateurópai nem is filatelista nem is szak
lap). Az alábbiakban közreadom a cikket, de képmellékletként saját bélyeg
anyagomat használtam fel, így nem ütközöm jogvitákba.

Christoph Schöberl E-mailben kérdést tett fel a BMS-nek.
„Halló, nevem Christoph és nagy örömmel olvasom az önök Újságját. A 

BMS egyszerűen szuper, egy valóban izgalmas lap. Csak így tovább ! Sajnos 
Ausztriában élek és minden esetben Németországba kell jönnöm ahhoz, hogy 
a BMS-t megvehessem, mivel nálunk az újságosoknál az nem kapható (a 
fordító megjegyzése: a BELYEGvilág sem kapható sehol a lapterjesztőknél). 
Qe végül is egy másik kérésem van. Van egy olyan bélyegem, amitől nem tu
dok okosabb lenni. Hetek óta próbálom ezt a bélyeget beazonosítani. Angliai, 
amerikai és osztrák kapcsolataim sem segítettek rajtam - senki sem tudott 
tippet adni. Még az internet sem ismeri ezt a bélyeget. Önök talán?”

A Szerkesztőség válasza:
„Mindenekelőtt nagyon örülünk annak kedves Christoph, hogy lapunk 

annyira tetszik Önnek. Természetesen a BMS-t Ausztriában is megkaphatja, 
ha előre megrendeli. Ekkor mindig pontosan megtalálhatja a postaládájában. 
Forduljon egyszerűen lapunk terjesztőjéhez telefonon.
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A k k o r  n é z z ü k  a k é rd é sé t. E gy  ille té k b é ly e g -m in tá ró l v a n  szó , a m e lly e l az  
E m il M u sil c é g  k ísé re lte  m e g  az t, h o g y  ille té k b é ly e g e k  e lő á l l í tá s á h o z  n y o m á si 
m e g b íz á s t k a p h a sso n . A z  i l le té k b é ly e g e k e t - e b b e n  az  e se tb e n  eg y  „ s z o k á so s ” 
o k ira ti i l le té k b é ly e g rő l v a n  szó  - h o ssz ú  é v e k  ó ta  (e g é sz e n  a z o k  n é h á n y  é v v e l 
e z e lő tti  m e g sz ű n é sé ig )  az  az  O sz trá k  Á lla m i N y o m d a  á llí to tta  e lő , a m e ly n e k  

tö b b  é v sz á z a d  ó ta  m o n o p o ljo g a  v o lt  m in d e n fé le  h iv a ta lo s  n y o m ta tv á n y  e lő 
á llítá sá ra . A z  il le té k b é ly e g e k e t tö b b fé le  m o d e m  e ljá rá s  s e g íts é g é v e l v é d té k  a 
h a m is ítá s o k  és a  c sa lá rd  ú jra fe lh a sz n á lá s o k  e lle n , íg y  p é ld á u l n y o m a t az  e n y - 
v e z é s re  ( tö b b s z ö rö s  fe lh a sz n á lá s  c é ljá b ó l tö r té n ő  le á z ta tá s  e se té b e n  a b é ly e g 
k é p  le o ld ó d o tt) . E h h e z  e g é sz e n  v é k o n y  á tte tsz ő  p a p ír t h a s z n á lta k  (a  h á to ld a lo n  
ta lá lh a tó  b é ly e g k é p n e k  e lö lrő l lá ts z ó d n ia  k e lle tt) ; g y a k ra n  c se ré lté k  a  
b é ly e g k é p e t (c s e ré lő d ő  é v sz á m o k )  stb .

M u sil a n n a k id e jé n  b e te r je s z te t t  e g y  o ly a n  b é ly e g m in tá t , a m e ly n e k  k é p e  
h a so n ló  v o lt  az  a k k o ri i l le té k b é ly e g e k  k é p é h e z . A  c s á s z á r  a rc k é p é t e g y  a lle 
g o r ik u s  nő i a rc k é p p e l h e ly e tte s íte tte . A  sz ö v e g  te rm é sz e te s e n  m e g  le tt v á lto z 
ta tv a : a s z ö v e g  e g y  ré sz e  e lő l vo lt, m á s  ré sz e  m e g  h á tu l. E g y  il le té k b é ly e g  
k o m p le tt  u tá n n y o m á sa  te rm é s z e te s e n  i l le té k b é ly e g h a m is ítá sn a k  s z á m íto tt  
v o ln a . M in d a z o n á lta l M u s iln a k  s ik e rü lt v íz je le s  p a p ír t  a lk a lm a z n ia , a m i a  
v é k o n y  és é rz é k e n y  p a p ír  e se té b e n  n e m  is v o lt o ly a n  e g y sz e rű . D e  k ü lö n b e n  a  
b é ly e g n a g y s á g , a  fo g a z á s , a  b é ly e g k é p  e lre n d e z é se  és v a ló s z ín ű le g  a n y o m d a i 
ív  e lre n d e z é s e  ig e n  jó l  h a so n lí to tt  az  e re d e ti i l le té k b é ly e g e k h e z . Ú gy  tű n ik  

a z o n b a n , h o g y  a  k e z d e m é n y e z é s  n e m  v o lt s ik e re s , m iv e l  a z  i l le té k b é ly e g e k e t 
az  O sz trá k  Á lla m i N y o m d a  n y o m ta tta  to v á b b i é v tiz e d e k e n  k e re sz tü l.

M in d a m e lle tt  i ly e n  p ró b a d a ra b o k a t r i tk á n  le h e t lá tn i. A z  i l le té k b é ly e 
g e k e t g y ű jtő k  v a g y  a  tö r té n e le m  irá n t é rd e k lő d ő k  s z á m á ra  é rd e k e s e k  le h e tn e k  
a k k o r  is, h a  n e m  b é ly e g e k rő l v a n  szó . E g y  idő  ó ta  a z  i l le té k b é ly e g e k e t (m in d e 
n e k e lő t t  A u sz tr iá b a n )  e lis m e r té k  a i l la té b a  m e llé k te rü le té n e k  és be  le h e t 
e z e k e t m u ta tn i f ila té lia i k iá llí tá so k o n . „

E d d ig  a  fo rd íto tt  id é ze t. E h h e z  te n n é k  h o z z á  k ie g é s z ítő  m e g je g y z é se k e t. 
A  s z e rk e sz tő s é g  v á la sz á b a n  e m líte tt  „ k o ra b e li  o k ira ti i l le té k b é ly e g e k ” 
A u sz tr ia  1 8 9 8 -as  k ia d á s á ra  v o n a tk o z n a k . E n n e k  a  k ia d á s n a k  le á z ta to tt  
p é ld á n y a i m á r  c sa k  a sz ín e s  k e re te t, a z  é r té k sz á m o t, a  d á tu m o t, a  k ö rb e n  lev ő
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u ra lk o d ó fe je t é s  a k é to ld a li d ís z íté s t ta r ta lm a z z á k . A  b a rn á s -v ö rö sb a rn á s  
„ a ln y o m a to t” a z o n b a n  m á r  n e m , m e rt az  az  ira to n  m a ra d t v a g y  v é g le g  
le o ld ó d o tt, h is z e n  a  b é ly e g  h á to ld a lá n  lev ő  g u m iz á s ra  n y o m ta ttá k . A z  18 9 8 -a s  
k ia d á s  H E L L E R -e s  é r té k e in e k  m é re te  27  x 36  m m , a K R O N E N  é r té k e in e k  
m é re te  3 1 x 4 1  m m  v o lt.

A  21 .o ld a lo n , fe n n t 3 s a já t p é ld á n y t m u ta to k  be . A  b é ly e g e k  m é re te : 30  x 
4 0  m m . V é k o n y  h á r ty a  p ap ír. A z  e lü l lev ő  s z ö v e g  fe lü l: 5 P R O B E  5, a lu l m e g  
1904. A  h á tu l le v ő , d e  e lö lrő l o lv a sh a tó  sz ö v e g  fé lk ö r  a la k b a n  a n ő i fej k ö rü l: 
fe lü l: S T E M P E L M A R K E , a lu l m eg : „E . M U S IL , W IE N ” . H á ro m fé le  t íp u 
su k a t ism e re m .

1. : é lé n k  té g la v ö rö s  sz ín ű  a z  e g é sz  b é ly e g ,
2 .  : z ö ld  sz ín ű  a  k e re t, a  b é ly e g  e lő k é p é n  le v ő  s z ö v e g  és a  nő i fe j, m ik ö z 

b en  a h á to ld a lo n  lev ő  „ a ln y o m a t” b a rn á sv ö rö s .
E z e k n é l a  b é ly e g e k n é l az  e n y v e z é s  h u llá m o s  d o m b o rn y o m á s -s z e rü e n  

le tt fe lh o rd v a , és  ez  a  d o m b o rn y o m á s -u tá n z a t jó l  lá th a tó  a b é ly e g e k  e lü ls ő  
o ld a lá n  is , k ü lö n ö s e n  jó l  a  fe h é r  b é ly e g s z é le n . A  h á to ld a lo n  a z o n b a n  a  
k im a g a so d á s  m a tt s z ín ű , m íg  a z  á rk o k  fé n y e se k .

A  3. t íp u s n á l (a  k ö z é p s ő , b é ly e g s z é l n é lk ü li  p é ld á n y )  a  b é ly e g  e lő k é p é n  
lev ő  sz ö v e g  és a  n ő i fej l i lá s b a m a , m íg  a  h á to ld a lo n  le v ő  „ a ln y o m a t” 
b a rn á sv ö rö s . D e  e n n é l a  típ u sn á l e g é s z e n  m á s  d o m b o m y o m á s s z e rü  e n y v e z é s t 
a lk a lm a z ta k : h á tu lró l n é z v e  a m a tt é s  k id o m b o ro d ó  ré s z e k  to m p íto t t  v é g ű  
ro m b u s z o k a t a lk o tn a k  rá c so z a to sa n , és  a ro m b u s z o k  k ö z ö tti ö s sz e fü g g ő  té r  
fén y es .

A  B M S  c ik k e  5 H E L L E R -e s  n é g y e s tö m b ö t m u ta to tt  b e  e lö ln é z e tb e n  és 
h á tu ln é z e tb e n . A  h á tu ln é z e ti  k é p  jó l  m u ta tja  a  h u llá m o s  és d o m b o m y o -  
m á ssz e rű  e n y v e z é s t. A z  e lö ln é z e ti  k é p  a z o n b a n  tú l fe h é rn e k  m u ta tja  a  
b é ly e g e k e t, b á r  a z o n  is  lá ts z ik  a  h u llá m o s sá g , m in th a  v íz je l le n n e  c su p á n . A z  
é n  b ir to k o m b a n  lev ő  5 H E L L E R -e s e k  e g y m á s  m e llé  té v e  e lö lrő l és  h á tu lró l 
n e m  m u ta tjá k  a z t a  s z ín e lté ré s t , a m it a  c ik k  k é p e  su g a ll . íg y  a k ü lö n b s é g n e k  k é t

m a g y a rá z a ta  leh e t: v a g y  v a n  m á s  p a p írú  
v a r iá c ió  is, v a g y  a  s z k e n n e lé s  és  a B M S - 
b en  v a ló  b e ille sz té s  m e g v á lto z ta tta  a 
s z ín a rá n y o k a t.

A z t m e g  k e ll m é g  je g y e z n e m , h o g y  
a z t e d d ig  a B M S  c ik k ig  é n  se m  tu d ta m , 
h o g y  e z e k  a p ró b a n y o m a to k  m a g á n p ró 
b a n y o m a to k , d e  e d d ig  is m e g b e c s ü lt  
d a ra b ja i v o lta k  a z  o s z trá k  il l té k b é ly e g -  
g y ü jte m é n y e m n e k .

Di\ Rill Attila
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LONDON 2010 a The Revenue Society szemszögéből

A  L O N D O N  2 0 1 0  a la tt  b e lé p te m  a  T h e  R e v e n u e  S o c ie ty -b e  év i 20  £ -o$  
tag d íj fe jé b e n . É v i 4  db  The Revenue Journal-t íg é rte k . A z  e lső t h e ly b e n  m e g 
k a p tam . A  k ö v e tk e z ő t  (V o lu m e  X X I N u m b e r  1, Ju n e  2 0 1 0 ). A z  5 -7 . o ld a la k o n  
sz e rz ő k  fe ltü n te té se  n é lk ü l, ,J\fe\vs”-cím m el b e s z á m o ló  írá s  je le n t  m e g  a  
L O N D O N  2 0 1 0  b é ly e g v ilá g k iá llí tá s ró l. A z  5. lap  a ljá n  e g y  fo tó : a  A  
R E V E N U E  T á rs a s á g  b é re lt  á ru s ító  h e ly e  lá th a tó  3 a k tiv is tá v a l:  M a rk  C re m in , 
C h ris  W ate rs  és E d  H itc h in g s . U tó b b i a  R E V E N U E  S o c ie ty  e ln ö k e . É n  c sa k  

s z e m e lv é n y e k e t k ív á n o k  e z e n  írá sb ó l k ö z re a d n i, h is z e n  a k iá llí to tt  a n y a g o k ró l 
m á r  b e sz á m o lta m .

„A  L O N D O N  2 0 1 0  e ljö tt  és e lm ú lt. G y o rs  re a g á lá s k é n t b e sz á m o lh a tu n k  
a rró l, h o g y  e g y  k iv á ló  Shovv-t lá th a ttu n k  és tá rs a s á g u n k  b é re lt á ru s ító  h e ly é n  
k iv á ló  ü z le te t s ik e rü lt  e s z k ö z ö ln ü n k  - k ö s z ö n h e tő e n  ö s sz e s  o ly a n  ta g tá r 
sa in k n a k , a k ik  a n y a g o t a d ta k  é r té k e s íté s re , v a la m in t a z o k n a k , a k ik  s z a b a d  
id e jü k e t fe lá ld o z v a  e la d á s i ta p a s z ta la ta ik a t  a d tá k  h o z z á . A  te lje s  k é sz le t é r té k e  
m e g k ö z e lí te t te  a  1 1 0 .0 0 0  £ -o t (R ill: ez  m e g fe le l 36 .3  m illió  F o r in tn a k ! !!) é s  
e b b ő l a  k iá llí tá s  a la t t  4 5 .0 0 0  £ é r té k b e n  (R ill: ez  m e g fe le l 14 .85 m iiló  F o r in t
n a k ) s ik e rü lt  i l le té k b é ly e g e k e t e la d n i. H á lá v a l ta r to z u n k  T o n y  H a ll-n a k  (R ill: a 
R e v e n u e  T á rs a s á g  p é n z tá ro s a )  és  s e g ítő in e k  a z  á ru s ító  h e ly  m e g sz e rv e z é sé é r t, 
a  té te le k  fe ld o lg o z á s á é r t  és  a  v is s z a m a ra d t a n y a g o k  v a la m in t a  b e fo ly t ö s sz e g  
e ls z á m o lá s á é i t .

A  b o x -b a n  m in d ig  n a g y  n y ü z sg é s  v o lt, és  c s a k  a k iá llí tá s  id e je  a la tt 6 0  új 
ta g o t s ik e rü lt  fe lv e n n ü n k  tá rs a s á g u n k b a , a m i tü k rö z i az  i l l le té k b é ly e g e k  irá n ti 
n a g y  é rd e k lő d é s t. E z  a z  ú jsá g  éri e l e lő s z ö r  az  új b e lé p ő k e t és  m i m o s t itt ü d v ö 
z ö ljü k  új k o llé g á in k a t., ,

M e g je g y z é s e im . E d  H itc h in g  m a g a  m in d e n  e g y e s  o ly a n  m e g je le n t  é rd e k 
lő d ő t m e g k é rd e z e tt ,  ak i b e le  is a k a r t te k in te n i az  e la d á s ra  s z á n t a n y a g o k b a , 
h o g y  ta g ja -e  m á r  a  T á rs a sá g n a k . N e m le g e s  v á la sz  e s e té n  te rm é s z e te s e n  
fe la já n lo tta  a  b e lé p é s i  le h e tő sé g e t a z z a l a  „ m é z e s m a d z a g g a l” , h o g y  b e lé p é s  
(2 0  £ ta g d íj a z o n n a li  b e f iz e té s e )  és  v á sá r lá s  e se té n  a  v e v ő  a z o n n a l 2 0 % -o s  
k e d v e z m é n y t k a p h a t. E z e k  s z e r in t - g o n d o lo m  - ez  a  k iv é te le z é s  a  k o rá b b i 
re n d e s  ta g o k a t is m e g ille tte . H a  c s a k  az  e la d á s o k  ré v é n  b e fo ly t 4 5 .0 0 0  £ =  kb . 
14.85  m illió  F o r in t ö s s z e g e t te k in te m , a k k o r  „ fe jle t t  N y u g a t i o n  n e m  le h e t 
te m e tn i az  il le té k b é ly e g  g y ű jté s t. B á r  p e re sz e  e z t a  m i S z a k o sz tá ly u n k  
ta g ja in a k  z ö m e  is v a llja , le g a lá b b is  K e le t-E u ró p a  e z e n  ré g ió já ig  b e z á ró la g , 
e l le n té tb e n  a  le g u tó b b i S o p ro n i N e m z e tk ö z i B é ly e g k iá ll í tá s  p ro m in e n s  h a z a i 
s z e rv e z ő iv e l, a k ik n e k  in fo rm á c ió h iá n y o n  a la p u ló  v é le m é n y e  sz e rin t a z  il le 
té k b é ly e g e s  é s  a  díj je g y e s  g y ű jtő k  e lm a ra d á s a  a  s o p ro n i re n d e z v é n y rő l e ze n  
g y ű jté s i á g a k  v is s z a s z o ru lá s á t  je lz i  a  n e m z e tk ö z i tre n d e k n e k  m e g fe le lő e n . H át 
n in c s  ig a z u k  - s z e re n c sé re !  L O N D O N  2 0 1 0  e g y é r te lm ű e n  je lz i  m in d  az  il le 
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té k b é ly e g -g y ű jté s , m in d  a  d íjje g y e se k  g y ű jté sé n e k  v á lto z a tla n  n e m z e tk ö z i d i
v a tjá t, le g fe lje b b  ez  a le g k ü lö n b ö z ő b b  o k o k  m ia tt n e m  m a n ife s z tá ló d ik  a h a 
zai, a M A B E O S Z  á lta l s z e rv e z e tt  k iá llítá so k o n  v a ló  ré s z v é te l irán ti tü le k e 
d é sb e n .

A  T h e  R e v e n u e  Jo u rn a l Ju n e  2 0 1 0  la p sz á m a  h o s sz a b b  és k iv á ló  írá s t 
k ö z ö lt K a n ad a  „ ín sp e c tio n  o f  E lec tr ic ity  M e te rs^ -b é ly e g e irő l (1 8 9 8 -1 9 5 0 ): 
19 o ld a ln y i s z ö v e g  és k é p , A 4 -e s  m é re tb en . E z t k ö v e ti eg y  7 -o ld a la s  írás  a D é l- 
A frik a i K ö z tá rsa sá g  il le té k b é ly g e irő l,, m a jd  eg y  3 o ld a la s  írás  k o re a i v á ro s i 
i l le té k b é ly e g e k rő l. E z  a la p sz á m  m e g a d ja  a  ta g o k  n e v é t, s z á m lá z á s i  o rs z á g á t 
és E -m a ile s  e lé rh e tő s é g é t (e z é r t k é rtü k  m i is ta g ja in k a t az  e lő z ő  O K M Á N Y 
B É L Y E G  la p sz á m b a n , h o g y  a k in e k  v a n  és n e m  e lz á rk ó z ó  típ u sú , az  a d ja  m e g  

E -m a il c ím é t) . A  la p sz á m b a n  a ta g o k  9 g y ű jtő i c se re -e la d á s -v á sá r lá s - i  h ir
d e té s t a d ta k  k ö zzé . 7 n a g y  á rv e re z ő  c é g  je le n te te t t  m e g  h ird e té se k e t A 4 -e s  m é 
re tb e n , am i je le n tő s  m é rté k b e n  h o z z á já ru l a lap  re n ta b ili tá sá h o z . E z  e g y b en  
az t is je le n ti ,  h o g y  7 n a g y  a n g o l á rv e re z ő  c é g  á rv e re z  p e rm a n e n s e n  il le té k 
b é ly e g e s  té te le k e t is, ille tv e  tö b b  c é g n e k  v a n  k é sz le te  i ly e n e k b ő l, a m it e la 
d á sra  k ín á l. A  T h e  R e v e n u e  Jo u rn a l e ze n  la p sz á m a  ö s sz e se n  4 8  o ld a la s , A 4 -e s  
m é re tű , fé n y e s  k e m é n y e b b  k a rto n p a p írra l b o ríto tt, d e  c sa k  fe k e te - fe h é rb e n  
je le n ik  m eg .

Dk RillAttila

Nem minden olyan bélyeg hibás, ami annak látszik

A z a lá b b ia k b a n  k é t ira tk iv á g á s  b e m u ta tá s á n a k  s e g íts é g é v e l c s o n k í
tá so k ró l fo g o k  b e sz é ln i.

Új Z é la n d  S T A M P  D U T Y  k ia d á sa i k ö z ö tt  a  6. é s  a 7. k ia d á s  m in d e n  

c ím le te  v á lto z ó  b é ly e g k é p ü  és v á lto z ó  sz ín ű . A  6. k ia d á s  1 8 8 0 -b a n  je le n t  m e g  
23 c ím le tte l: 4 d - tő l 2 0 £ -ig . A  b é ly e g e k  N Z -v íz je le t ta r ta lm a z ta k . 12-es fo g a 
z a tta l re n d e lk e z te k . A  7. k ia d á s  18 8 2 -b e n  je le n t  m e g  és ta r ta lm a z ta  az  6. k ia d ás  
n é h á n y  c ím le té t is, d e  k ie g é s z íte tté k  az  to v á b b i é r té k e k k e l is. íg y  a  s o ro z a t ó d 

tó l 1 0 00£ -ig  ta r to tt, ö s sz e se n  55 c ím le tte l. A  v íz je l v is z o n t v á lto z o tt: N Z  és 
c s illag . A z  1 880 -as  és  1 8 8 2 -es  k ia d á s o k  a z é rt is é rd e k e se k , m e rt e z e k e t a  b é 
ly e g e k e t p o s ta b é ly e g k é n t is fel le h e te tt h a sz n á ln i. A  p o s ta i fe lh a sz n á lá s o k  r it
k á b b a k  és e z é r t é r té k e s e b b e k  és e z e k e t a b é ly e g k a ta ló g u s o k  is h o z z á k .

M á r k o rá b b a n  tö b b s z ö r  és  tö b b  h e ly e n  is ír ta m  a rró l, h o g y  a sz e le k tív e n  
sz a k a n a lfa b é ta  b é ly e g g y ű jtő k  és b é ly e g k e re s k e d ő k  c sa k  a b é ly e g k a ta ló g u 
so k a t ism e rik  (M IC H E L , Y V E R T , S T A N L E Y  G IB B O N S  stb ), és  a b b ó l k iin 
d u lv a  e z e n  k ia d á s o k  fisk á lis  fe lh a sz n á lá s a it  ig y e k e z n e k  jó h is z e m ű e n  v a g y  át- 
v e ré s i c é lz a tta l a p o s ta i fe lh a sz n á lá so k  á ra in  é r té k e s íte n i. A  10£ fe le tti n é v 
é rté k ű  b é ly e g e k  p o s ta i fe lh a sz n á lá sa  m á r  sz in te  e lk é p z e lh e te tle n , de  m á r  a  3 -4
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S h illin g  fe le tti c ím le te k  is so k k a l r i t
k á b b a k  p o s ta i fe lh a sz n á lá s s a l. A  fis 
k á lis  é s  a p o s ta i fe lh a s z n á lá s o k  m e g 
k ü lö n b ö z te té s é h e z  jó l  k e ll(e n e )  is 
m e rn i a p o s ta b é ly e g z ő k e t. U g y a n a k 
k o r  az  Új Z é la n d -i f isk á lis  b é ly e g z ő k  

eg y  ré sz e  h a so n lí t  a  p o s ta b é ly e g 
z ő k h ö z .

A z  L á b rá n  az  1 8 8 2 -es  k ia d á s  
z ö ld  sz ín ű  3 £ -o s  é r té k e  lá th a tó  ira t
k iv á g á so n . E z  a b é ly e g  le á z ta tv a  é r té k 
te le n n e k  te k in th e tő , h isz e n  a b é ly e g  
fo g a z a ta  le v a n  v á g v a  m in d  a 4  o ld a lo n  
e g é s z e n  a b é ly e g k é p ig . A z  ira tra  e lő 
sz ö r  rá ra g a s z to tta k  e g y  s ö té tk é k  sz ín ű  
„ a lá té te t '’. E rre  r a g a s z to t tá k  rá  a 
fo g a z a tá tó l m e g fo s z to t t  i l le té k b é ly e 
g e t, a m i fe lü l k ic s it le ló g  a z  „ a lá té té 
rő l az  ira tra . E z u tá n  á tü tö tté k  a h á ro m  p a p ír ré te g e t  és  eg y  4 .3  m m  v a s ta g  
ó n fó liá t fű z te k  á t ra jtu k  k e re sz tü l úgy, h o g y  a  fó lia  k é t  s z á ra  h á tu l ö ssz e é rt.

Itt k e ll m e g je g y e z n e m  az t, h o g y  N a g y - 
B n ta n n iá b a n  is s o k á ig  a lk a lm a z tá k  ez t a m ó d sz e rt, 
d e  o tt a z  ira to n  h á tu l az  ö s sz e é rő  ó n fó lia -d a ra b o k a t 
e g y  z á ró b é ly e g g e l is le z á r tá k  (E z e k n e k  tö b b  t íp u s a  
is vo lt. E rrő l k o rá b b a n  m á r  ír ta m  eg y  c ik k e t az  
O K M Á N Y B É L Y E G -b e n ) . E z u tá n  a b é ly e g re  és  a 

k é k  sz ín ű  „ a lá té f ’-re  az  ira tra  is á tm e n ő  sz ín te le n  
d o m b o m y o m á s ú  f isk á lis  b é ly e g z ő t n y o m ta k . E n 
n e k  a  b é ly e g z ő n e k  fe lira ta  fen t: N E W  Z E A L A N D , 
a lu l m e g  S T A M P  D U T Y . V é g ü l m é g  e g y  fe k e te  
k é z ib é ly e g z ő  is k e rü lt  a  b é ly e g re  (e n n e k  d á tu m a  
1885). íg y  te h á t e g y m á s  u tá n  n é g y  „ k ille r” -m ó d - 

s z e rre l te tté k  is m é te lt  fe lh a sz n á lh a ta tla n s á g  á lla 
p o tá b a  a  n a g y o b b  c ím le tű  il le té k b é ly e g e t. T e h á t a 
b é ly e g  g y ű jtő ile g  „ h ib á s ” d e  m é g s e m  h ib á s , h isz e n  
v a ló s  fe lh a sz n á lá s i v a g y  é r té k te le n íté s i m ó d o t b i
z o n y ít.

A l .á b rá n  h a so n ló  fe lh a sz n á lá s t lá th a tu n k . Itt 
e g y  ró z s a s z ín  sz ín ű  9 £ -o s  és  e g y  b a rn a  sz ín ű  2 S h  &  
ód  il le té k b é ly e g  lá th a tó . I tt  c sa k  a P o u n d  n é v é r té k ű  
c ím le te t  fo g tá k  á t ó n fó liá v a l, a  S h il lin g e s  é r té k e t 
m á r  n em . A z  ira tk iv á g á so n  jó l  lá ts z ik  az , h o g y  a
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s ö té tk é k  sz ín ű  „ a lá té t"  m e g h a tá ro z o tt  m é re tű , és  az  e g y ik  i l le té k b é ly e g  le lóg  
ró la . A  fe k e te  f isk á lis  b é ly e g z ő  d á tu m a  1892.

A z itt b e m u ta to tt fo g a z a tle v á g á s o s  és ó n fó liá s  é r té k te le n íté s i m ód  
k o ra b e li a z a z  „ k o ra i"  fe lh a sz n á lá s i m ó d n a k  sz á m ít a m a g a s a b b  n é v é r té k ű  ille 
té k b é ly e g e k  e se té b e n . U g y a n is  az  1880-as és  1 882 -es  k ia d á s  é r té k e it ig en  s o 
k á ig  fe l le h e te tt  h a sz n á ln i. E gy  ilyen  k é ső i fe lh a sz n á lá s t 3 .áhrán -h .sz . m u ta 
tok  be . A z  ira td a ra b  ö s sz e se n  11 b é ly e g e t ta r ta lm a z ; 9 db  V ic to ria  k irá ly 
n ő fe je s  i l le té k b é ly e g e t (1 0 0 £ , 2 x 3 0 £ , 8£ , 1£. 2 x 7S h , 6 S h , 5 S h ) és  2 d b  
V .G y ö rg y ö s  (6 d  M 1C H E L  143, 1915 és ld  M IC H E L  174, 1926) p o s ta 
b é ly e g e t. A b é ly e g z é s  d á tu m a : 1929. fe b ru á r  11. E b b en  a z  e se tb e n  h á rm a s  
v e g y e s  „ b é r m e n te s í té s i r ő l  is b e sz é lh e tü n k : e g y ré sz t i l le té k b é ly e g e k  és p o s 
ta b é ly e g e k ; m á sré sz t V ic to ria  és  V .G yörgy , h a rm a d ré s z t  k é t k ü lö n b ö z ő  k ia 
d á sú  p o s ta b é ly e g  fe lh a sz n á lá sa . D e e b b en  az  id ő sz a k b a n  m é g  a m a g a s  n é v 
é rté k n e k  s z á m ító  100£ -os  ille té k b é ly e g e t sem  fű z té k  m á r  á t ó n fó liá v a l, n e m  
b e sz é lv e  a rró l, h o g y  az  ille té k b é ly e g e k  fo g a z a ta  m e g m a ra d t.

H á ro m  ta n u lság :
1. S e m m it sem  sz a b a d  le á z ta tn i, h a  nem  m o d e rn  tö m e g a n y a g ró l v an  szó .
2. N e m  m in d e n  h ib á s , a m i a n n a k  lá tsz ik .
3. É rd e k e s  az  i l le té k b é ly e g e k  v ilá g a  is, n y ito tt  b é ly e g g y ű jtő  é s /v a g y  fila - 

te lis ta  a z o k  irá n t is é rd e k lő d ik .
Dk RillAttila

Nicht allé solche M arken sind fehlerhaft, die so aussehauen.

H ie r  w e rd e  ich  m it H ilfe  v o n  2 D o k u m e n ta u s s c h n it te n  ü b e r  V e rk ü rz u n g  
sp re c h e n .

B e i d é r  6. u n d  7. S T A M P  D U T Y  A u sg a b e n  N e u se e la n d s  h a b é n  a llé  
W erts tu fen  a n d e re  M a rk e n b ild  u n d  F a rb e . D ie  6. A u sg a b e  w u rd e  im  Ja h re  
1880 a u sg e g e b e n  m it 23 W e rts tu fe n  v o n  4 d  b is  20£ . D ie  M a rk e n  h a b é n  N Z  
W a sse rz e ic h n e n  u n d  12 Z a h n u n g . D ie  7. A u sg a b e  w u rd e  im  Ja h re  1882 au s-jii' ^
g e g e b e n  u n d  e n th ie lt  e in ig e  W erte  d é r  6. A u sg a b e , w u rd e  a b e r  e rg á n z t m it w e i- 
te re n  W erten . S o  d ie  g a n z e  S e rie  b e s te h t in sg e sa m t a u s  55  W erte , v o n  6d  b is  
10 0 0 £ . D a s  W a sse rz e ic h n e n  v e rá n d e r te  s ich : N Z  u n d  S te m . D ie  A u s g a b e n  v o n  
1880 u n d  1882 s in d  d e sw e g e n  a u c h  in te re ssa n t, da  d ie se  a ls  B r ie fm a rk e n  a u c h  
v e rw e n d e n  k o n n te . D ie  S te m p e lm a rk e n  m it P o s ts te m p e ln  s in d  s e lte n e r  und  
d e sw e g e n  w e rtv o ü e r , u n d  d ie se  s in d  in  d e n  B rie fm a rk e n k a ta lo g e n  a u ch  
d a rg e s te llt .

ic h  h a b é  f rü h e r  sch o n  ö f te rs  un d  in m e h re re n  S te lle n  d a rü b e r  g e sc h r ie -  
b en , d as  B r ie fm a rk e n sa m m le r  u n d  B r ie fm a rk e n h á n d le r  n ic h t g e n u g  fach - 
k u n d ig  k e n n e n  n u r  d ie  B rie fm a rk e n k a ta lo g e  (M IC H E L , Y V E R T , S T A N L E Y
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stellt. Dér Dokumentausschnitt enthált insgesamt 11 Marken: 9 Stück 
Stempelmarken mit dem Kopf von Königin Victoria (100£, 2 x 3 0£, 8£, 1 £, 2 x 
7Sh, 6Sh, 5Sh) und 2 Briefmarken Georg V. (6d MICHEL 143, 1915 und ld 
MICHEL174,1926). Das Dátum des Stempels ist 11 Február 1929. lm diesen 
Fali können wir über einen dreier „Mischffankatur” sprechen: zuerst Stempel
marken und Briefmarken zusammen, dann Königin Victoria und König Georg 
V. zusammen, und zuletzt zwei Briefmarken von verschiedenen Ausgaben. 
Aber in diesem Zeitraum hat mán diese Stempelmarke mit hohem 100£ Nenn- 
wert mit Zinn-Folie nicht mehr durchgefödelt, und die Zahnung dér Stempel
marken sind auch intakt geblieben.

Drei Lehren:
1. Mán darf nichts ablösen wenn es sich nicht über modeme Massenware 

handelt.
2. N icht allé Sachen sind fehlerhaft, die so ausschauen.
3. Die Welt dér Stempelmarken ist auch interessant, offene Briefmarken- 

sammler und/oder Philatelisten interessieren sich fúr diese auch.

Dr. Attila Rill

Olvasói kérdés

Egyik olvasónk kérdezted, hogy mennyire volt szabályos az okmány
bélyeg használata postai fogalomban. Az alábbi levél képét mellékletként 
küldte el. Kérem Tagtársainkat, aki érdemben tud erre válaszolni az a szerkesz
tőség címén tegye ezt meg. Szerk.

Feladták:
Balatonfűzfőn

*1948.XI.23-án

Érkeztették:
Budapesten
1948.NOV.24-én
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G IB B O N S  usw .), u n d  d a v o n  a u sg e h e n d  p ro b ie re n  d ie se  S te m p e lm a rk e n  m it 
F is k a le n tw e r tu n g e n  g u tg lá u b ig  o d e r  m it b e s c h w in d e ln d e n  Z ie l m it P re ise  d é r  
p o s ta lis c h e n  E n tw e rtu n g e n  v e rk a u fe n . D é r p o s ta lis c h e  V e rw e n d u n g  v o n  
M a rk e n  ü b e r  I0 £  N e n n w e r t  is t fá s t u n v o rs te llb a r , a b e r  d ie  W erte  íib e r 3 -4  
S h il lin g  s in d  sc h o n  v ie l s e lte n e r  m it p o s ta l is c h e n  E n tw e rtu n g . Z ű r  
U n te rs c h e id u n g  d é r  f isk a i-  u n d  p o s ta lis c h e n  E n tw e rtu n g e n  m ü s s te  m á n  d ie  
P o s ts te m p e l g u t k e n n e n . G le ic h z e itig  ist e in  Teil d e s  F is k a lS te m p e ls  N eu - 
se e a la n d s  z u  d e n  P o s ts te m p e ln  á h n lic h .

A u f  d é r  A b b .l .  is t d é r  W ert v o n  3£  g rü n  d é r  A u s g a b e  v o n  1882 a n  e in e n  
D o k u m e n ta u s s c h n it t  s ich tb a r. D ie se  B rie fm a rk e  a b g e lö s t  k ö n n te  m á n  a ls  w e it-  
lo se  b e rü c k s ic h tig e n , d a  d ie  Z a h n u n g  d é r  S te m p e lm a rk e  is t ü b e ra ll a b g e -  
s c h n it te n  e a n z  b is  d a s  M a rk e n b ild . A u f  d a s  D o k u m e n t w u rd e  z u e r s t  e in e  d u n - 
k e lb la u e  „ U n te r la g e "  a n g e k le b t. D a ra u f  w u rd e  d ie  S te m p e lm a rk e  sc h o n  o h n e  
Z a h n u n g  g e k le b t, h in u n te rh á n g e n d  e in  w e n ig  o b e n  v o n  d é r  U n te r la g e  a u f  d as  
D o k u m e n t. D a n a c h  w u rd e  d ie  d re i P a p ie rs c h ic h t m it z w e i D u rc h s tic h  v e r
s e k e n  und  w u rd e n  m it  e in e n  4 .3  m m  b re ite n  Z in n -F o lie  d u rc h g e fá d e lt  so , d as  
d ie  b e id e n  E n d e n  d é r  F o lie  h in te n  a n e in a n d e rre ic h e n .

H ie r  m u ss  ic h  e rw á h n e n , d a s  in  G ro b b r i ta n n ie n  h a t m á n  d ie se  M e th o d e  
la n g z e itig  v e rw e n d e t, a b e r  d ó r t w u rd e  d ie  h in te n  a n e in a n d e rre ic h e n d e  Z in n -  
F o lie s tü c k e  m it e in e n  S c h lu B -M ark e  a b g e k le b t (D ie s e  e x is t ie re n  in m e h re re n  
T y p en . D a rü b e r  h a b é  ic h  f rü h e r  e in e  A rtik e l in  d é r  O K M Á N Y B É L Y E G  Z e i

tu n g  g e sc h r ie b e n ) . D a n a c h  h a t m á n  a u f  d é r  M a rk e  u n d  d u n k e lb la u e  „ U n te r 
la g e "  e in e n  fa rb lo se n  H o c h p rá g e d ru c k -F is k a l-S te m p e l d u rc h g á n g lic h  a u f  d e m  
D o k u m e n tp a p ie r  g e p re ss t. D ie  o b e re  A u fs c h r if t  d ie se s  S te m p e ls  ist. N E W  
Z E A L A N D , u n d  d ie  u n te re : S T A M P  D U T Y  S ch lieB lich  w u rd e  n o c h  e in  
s c h w a rz e r  H a n d s te m p e l a u f  d é r  M a rk e  g e ta n  (1 8 8 5 ) . S o  w u rd e  d ie se  S te m p e l
m a rk e  m it h ö h e re m  N e n n w e r t  m it 4  a u fe in a n d e r  fo lg e n d e n  „ K ille r" -M e th o d e n  
u n m ö g lic h  z ű r  W ie d e ra u fb ra u c h  g e m a c h t. A lsó  is t d ie se  S te m p e lm a rk e  sa m m - 
le rse ite  „ fe h le rh a f t"  o b w o h l d o c h  n ic h t fe h le rh a f t, d a  d ie se  e in e  w irk lic h e  E n t- 
w e rtu n g s -  o d e r  e in e  V e rb ra u c h s -W e ise  b e z e u g t.

A u f  d é r  Abb.2 . is t e in  á h n lic h e r  V e rb ra u c h  d a rg e s te llt . H ie r  ist e in e  
ro s a ro te  9 £  u n d  e in e  b ra u n e  2 S h  &  6d  S te m p e lm a rk e  s ich tb a r. N u r  d ie  
S te m p e lm a rk e  m it P O U N D  N e n n w e r t  w u rd e  m it  e in e r  Z in n -F o lie  u m fa s s t, d é r  
S h il lin g -W e rt s c h o n  n ic h t. A u f  d e m  D o k u m e n ta u s s c h n it t  s ie h t m á n  g u t, d a ss  
d ie  A b m e s s u n g  d é r  d u n k e lb la u e  „U nterlage"" is t d e te rm in ie r t  un d  d ie  e in e  
S te m p e lm a rk e  is t h in u n te rh á n g e n d . D as  D á tu m  d e s  s c h w a rz e n  F is k a ls te m p e ls  
is t 1892.

D ie  h ie r  v o rg e s te ll te  E n tw e r tu n g s -M e th o d e  m it Z a h n u n g a b s c h n e id e n  
u n d  m it Z in n -F o lie -D u rc h b in d u n g  z á h lt  zu  d e n  z e itg e n ö s s is c h e n  u n d  „ frü h e -  
re n "  E n tw e r tu n g s -M e th o d e n  im  F a lle  d é r  S te m p e lm a rk e n  m it h ö h e re m  N e n n 
w ert. D ie  W erte  d é r  A u s g a b e n  v o n  1880 u n d  1882 k o n n te  m á n  n á m lic h  lá n g é  
Z e it  v e rb ra u c h e n . E in  s o lc h e r  S p á tv e rb ra u c h  is t a u f  d é r  Ahb3Ji.fsA i\v<g£-
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Iratmustra

Egyik Olvasónk küldte be a két “Marhalevél” másolatát. “Igaz ez nem 
nagyon régi, de azért lehet érdekes? Vajon miért van rajta annyi okmánybé
lyeg?” szöveg kíséretében. T é n y le g , m ié r t  v a n  a n n y i  r a jta ? ? -s z e r k .

Marhalevél
Az

állat-
tulajdonov 

neve és a  lakóhelyê
darab' 
sváma 
és faja

születési
éve,

hónapja 
é» napja, 

színe, 
ivara

különös 
Ismer
tető 

jel® és 
Jegyol

ÜS**&Í

WxZQtÚi&i

..a 16
feiuii jodLe

(Félévesnél idősebb juh(ok)ra, topábbá három- 
hónaposnál idősebb, de hathónaposnál fiatalabb 

malöc(ok)ra használható.)

Sorszám:

I  414145

Megye: ~:9T MEGY?

Járás:

Község {várnai, v’árosi kerület):

j y .  S í ' : . i c ....::....
-*UU— t-.liái __ttti v  mi ... / '

Folyószámi

ALLATEG ÉSZSÍÍO ÜGYI bizonyítvány
(firvényei S napig)

Igazolom, hogy az átláttok) tulajdonná na k, Ház 
Heg tartási helyének megváitoziatis.-t állaiegészség'- 
gyi szempontból akadályba nem ütközik.

1 ... - —-üor “
\ * \

I fr í t tO* XMItfgi '  XfUttO*

l H I T  t ű
ó i- ? Í 0

ILUTIK
1 0

fOfllNT illat uMk
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Marhalevél {Félévesnél idősebb juh(ok)ra, továbbá három - 
hónaposnál idősebb, de hathónaposnál fiatalabb 

malac (ok) ra használható.)

ÉKE* MG. T. SZÖV:
KARCAG '

^  Sorszám: ’

&  308532

Megye:

Járás:

M í t

3. Irányítás KARCA6

Község (város, városi kerület):

A
4. tulajdonjog 

igazolása

sajAt tenyésztés

Folyószám:

Álla teg észség ü g y i bizo ny ítv án y
(Érvényes fi nttpig)

Igazolom, hogy az állat(ok) tulajdonjogának, ille
tőleg tartási helyének megváltoztatása állategészség
ügyi szempontból akadályba nem ütközik.

4 S 3 2
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Szombathelyi érdekességek

A  k ö z e lm ú ltb a n  ju to t ta m  h o z z á  n é h á n y  S z o m b a th e ly e n  k iá ll í to tt  o k ira t
h o z . E z e k  é rd e k e s s é g e , h o g y  1 9 2 8 -as  k iá l l í tá s u k k o r  az  á lla m i o k ira ti il le té k -  
b é ly e g  P e n g ő - f i l lé rb e n  v a n  le ró v a , e z z e l e g y ü tt  a v á ro s i b iz o n y ítv á n y  k iá llí tá s i  
d íjá t  2 é v v e l az  ú j p é n z n e m  b e v e z e té s e  u tá n  m é g  a  ré g i K o ro n a  fe lü ln y o m á s ú  
v á ro s i i l le té k b é ly e g b e n  ró ttá k  le.

1 9 2 6 -b a n  ü n n e p e lte  a z  o rs z á g  a M o h á c s i v é sz  4 0 0 . é v fo rd u ló já t, a m e ly re  
h iv a ta lo s a n  a d o m á n y b é ly e g e k e t je le n te t te k  m e g  e m lé k m ű  lé tre h o z á s á ra  k ö z 
p o n tila g , tö b b  s z ín b e n . M in t a  p é ld a  m u ta tja , S z o m b a th e ly  v á ro s a  fe lv á lla lta  az  
a d o m á n y  b é ly e g e k  é r té k e s íté s é t  az  o k ira to k  k iá l l í tá s a k o r  a  n a g y k ö z ö n s é g  fe lé .

F e lm e rü lt  a  k é rd é s , v a ló já b a n  m e n n y it  is k e lle t t  f iz e tn i e z é r t  a  k é k  sz ín ű  
M o h á c s  b é ly e g é r t. A  v á la s z t  m e g ta lá lta m  e g y  m á s ik  b iz o n y ítv á n y  h á to ld a lá n , 
a m e ly e n  e g y  5 0 0 0  K -á s  v á ro s i b é ly e g g e l e g y ü tt  v a n  a M o h á c s  b é ly e g  és fe le tte  
k é z írá s sa l a  k ö v e tk e z ő  fe lira t: "okm ánybélyeg és 48 f i l lé r  beveendő!", a lu l 
a lá írá s , d á tu m . A z  5 0 0 0  K o ro n a  = 4 0  f il lé r re l +  8 f íl lé r=  4 8  fillé r. T e h á t a  k é k  
sz ín ű  a d o m á n y b é ly e g é r t  v a ló s z ín ű le g  8 f il lé r t  k e lle t t  f iz e tn i.

BélaBá

Olvasói érdeklődés
K i tu d ja , h o g y  e z t a  100 F o r in to s  

ille té k d íjj e g y e t m ily e n  n y o m ta tv á n y b ó l 
v á g h a ttá k  k i?
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MABÉOSZ OKMÁNY-és ILLETÉKBÉLYEG GYŰJTŐK

SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLÖNYE
Klasszikusaink papírránc különlegességei 

A vegyes nyomástechnikával készült klasszikus bélyegeinknél ha nem is gyakori, de a 
teljes bélyegképen átfutó mindkét nyomásfázist megélt papírráncok a jellemzőek. 

Nagyon ritkán találkozhatunk vagy az egyik, vagy a másik nyomási fázisban 
kialakult papírránc általi nyomatkimaradással.
Ilyen ritka nyomási érdekességeket mutatunk be

Az első fáziskor a keretnyomáson létrejött papírránc miatti nyomatkimaradás, 
amely már a második fázisban nyomott réznyomáskor nem jeletkezik

A kereretnyomat ép, a második nyomásfázisban a réznyomáskor keletkezett 
papírránc miatti nyomatkimaradás

2010/4
Alapította: Voloncs Gábor, 1991
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MEGHÍVÓ

A MABÉOSZ Okmány- És Illetékbélyeggyűjtő Szakosztály 
éves közgyűlését 2011. február 12-én, szombaton tartja 

a MABÉOSZ székház 303-as termében.
Meghirdetett kezdési időpont 9-óra.

Ha az első időpontra meghirdetett közgyűlés a megjelent létszám tekin
tetében nem határozatképes {jelenleg 65f ő  a nyilván tarto tt létszám , így a h a tá 
roza tképességhez m in im álisan  33 a lá írás szükséges; az évek  ó ta  nem  je le n t
kező k  csa k  „ a lvó  lé tszám kén t ” vannak regisztrá lva), akkor a megismételt köz
gyűlés {az eredeti nap irend i p o n tokka l)  kezdési időpontja 10 óra. Előre dekla
rálva van az, hogy a határozatképesen megkezdett közgyűlés annak befejező
déséig határozatképes marad akkor is, ha közben egyesek ideiglenesen kimen
nek a teremből, vagy idő előtt távoznak. Ellenkező esetben a szakosztály mű
ködésképtelenné válna.

Napirendi pontok

1. A közgyűlés megnyitása, a jelenlevők létszámának deklarálása. A 
megjelentek üdvözlése.

2. Jegyzőkönyvvezetők és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, {ez a 
napirend i p o n t m eg  ke ll hogy előzze  a napirendi p o n to kh o z  történő  hozzá 
szólást, h iszen a zoka t m á r  jeg yző kö n yvezn i szükséges - vo lt rá példa , hogy  
fo rd íto tt  nap irend i p o n t-so rren d  m ia tt vagy fé ló rá s  vita  h iva ta los je g y ző -  
könyvezetés n é lkü l m aradt, am i m egengedhetetlen)

3. Hozzászólás a napirendi pontokhoz. {Érdem ben term észetesen  csak  
akkor, ha a közgyű lés kezdési időpontja  a korább i 9  óra, h iszen m egism éte lt 
közgyű lés esetén  csa k  a z  eredetileg  m eghirdetett nap irend i po n to kb a n  ha táro
za tképes a közgyűlés. A  m eg ism éte lt közgyűlés esetében  e napirendi p o n t a la tt 
csa k  jeg yző kö n yveze n d ő  m eg jegyzéseket lehet tenni).

4. Szakosztályelnöki beszámoló
5. Szakosztálytitkári beszámoló
6. A többi vezetőségi tag beszámolója - igény esetén. (A vezetőség i 

beszám olók  ta rta lm azzák  a 2 0 1 0-évi szakosztá ly i kö ltségvetést)
7. Hozzászólás a vezetőségi beszámolókhoz
8. A vezetőség tagjainak válasza a beszámolókhoz fűzött kérdésekre.
9. A vezetőségi beszámolók elfogadása, a felmentvények megadása.
10.2011-évi Munkaterv; az OKMÁNYBÉLYEG periodika sorsa, árának 

alakulása.
11. A szakosztály SZMSZ-ének módosítása, {a M E G H ÍV Ó -va l eg y i

dejű leg  m egjelen tetésre  kerü lt az O K M Á N Y B É L Y E G  2010/IV. lapszám ban a
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m ódosítan i k íván t SZM SZ. K érem , hogy m indenkifigyelm esen  o lvassa  el azt és 
e tém ában csa k  kiegészítéseket, további konkrét m ódosításoka t tegyen, vagy  
tö rlési ja v a s la to t. y fm * sem  idő, sem  energia, sem  k itartás nem  lesz, hogy a 
szakosztá ly i SZ M SZ -t m o n da tró l m ondatra  elem ezzük, értékeljük, m agya
rázzuk. A z  előzetesen  ja v a so lt  m ódosítá sok  a szakosztá ly  m egerősítését, b iz
tonságának növelését, öná lló ságának növelését, tám adha tóságának csökken
tésé t célozzák. N em  a szakosztá ly i tagok vannak  az SZM SZ-ért, hanem  az 
S Z M S Z  adja m eg  a szako sztá ly  m űködésének  kereteit. A z  SZ M SZ -t a sza ko sz
tá ly  m aga a lkotja  és szavazza  m eg; a zt a M A B E O S Z  E ln ö kség e  csa k  tudom á
su l veszi ille tve jó vá h a g y ja . A b szo lú t p rec íz  és h ibam entes S Z M S Z  nem  lehet
séges. A  m ódosítá sok  tekin tetében  m indenho l a gyű jtő i szem pon toka t p re fe 
ráltam , ille tve az e lm últ években  tapaszta lt anom áliák jö v ő b e li e lkerü lése  vo lt 
a célom )

12* Egyéb témák.
13. Aközgyűlés hivatalos részének befejezése
14. Szabad kötetlen beszélgetés, eszmecsere, anyagmegtekintés, csere 

stb. Közben bárki intézheti az OKMÁNYBÉLYEG periodika költségeinek té
rítését, illetve az elmaradt összegek befizetését, adott esetben korábbi befize
tések tisztázását. Lehetőség lesz a maradék régebbi lapszámok megvásár
lására. Hasonlóképpen lehetőség lesz a maradék régi emlékívek vásárlására is, 
amelyek árait a vezetőség előre meghatározza.

Budapest, 2010. November Dr.RiU Attila 
Szakosztályi elnök

Tisztelt Szakosztályi tagok!

A z  a lábbiakban  közzéteszem  a szakosztá ly  Szerveze ti és M űködési 
Szabá lyza tának (SZ .M .SZ .) m ódosíto tt fo rm á já t tanu lm ányozás és esetleges  
kiegészítések, további m ó dosítá sok  eszközlése érdekében.

A  m egvá ltozo tt körü lm ények  és a ko r  követe lm ényeinek  m eg fe le lő  m ódo
sításokat, új m eg foga lm azásoka t szükség  van m eg tenn i és a végleges fo rm á t a 
következő  közgyűlésen  m egszavazni. A  közgyűlésen  ebbő l ke ll kiindulni. O tt 
fe le s leg e s  m onda tró l m ondatra  szavazni, így a zt kérem, hogy csak  az esetleges  
kihagyásokat, á tfoga lm azásoka t vagy új ja va s la to ka t a d já k  e lő  a tagok, és 
csak  azokró l szavazzunk a hosszú  idei eltartó  p a r tta la n sá g  elkerülése  
érdekében.

Jelen  vá ltoza t k izá ró la g  annak fig ye lem b evé te léve l le tt elkészítve, hogy  
m i a je le n  szakosztá ly  ille tve  a n n a k  tag ja i összességének  érdeke, de sem m i 
egyéb hatalm i, anyagi vagy csoportérdek nem  je le n t  m eg  benne.

Dr. R iU A ttila  e lnök
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A MABÉOSZ OKMÁNY- ÉS ILLETÉKBÉLYEG GYŰJTŐK 
SZAKOSZTÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A szakosztály neve:
MABÉOSZ Okmány-és Illetékbélyeggyűjtők Szakosztálya 

A szakosztály címe:
MABÉOSZ székház; Budapest VI. Vörösmarty-u. 65.

A szakosztály j ogállása:
A szakosztály a MABÉOSZ Alapszabálya szerint önállóan működő, az illeték- 
bélyegeket és azok tágabb rokoni körét gyűjtő tagok szakmai szervezete, 
amely gyűjtői kezdeményezésre alakult.

I. §. A szakosztály gyűjtési és érdeklődési területei, céljai.
1. A szakosztály a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden formá

jának, valamint a rokon területek kutatásával és ezzel összefüggésben szakmai 
eladások, bemutatók, kiállítások támogatásával és propagálásával foglalkozik.

2. A szakosztály összefogja a hazai és a külföldi illetékbélyegek minden 
formájának, valamint azon rokon területek gyűjtőit, amely területekkel a 
MABÉOSZ egyetlen más szakosztálya sem foglalkozik. Szervezi azok össze
jöveteleit, szakmai kapcsolatait, adott esetekben cserelehetőségeit.

3. A szakosztály önálló szakmai periodikát jelentet meg OKMÁNY
BÉLYEG címmel.

II. §. A szakosztály szervezete.
1. A szakosztály szervezete:

- A szakosztályi közgyűlés
- A szakosztályi vezetőség

2. A szakosztályi közgyűlés:
- A szakosztályi közgyűlés a szakosztály legfőbb szerve, amely a szak

osztályt érintő kérdésekben szavazással dönt, amit a MABÉOSZ Elnöksége 
tudomásul vesz.

-A közgyűlést legalább évente egyszer a szakosztály elnöke hívja össze.
- Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha a szakosztályi tagok 

1/3-a, vagy a vezetőség tagjainak 2/3-a azt írásban kéri, illetve az elnök az ok 
megjelölésével azt indítványozza.
3. A szakosztályi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- A szervezeti és működési szabályzat megalkotása, és esetlegesen előze
tesen meghirdetett napirendi pontként annak módosítása.

-A vezetőség megválasztása/5 fő/.
-Az éves elnöki és titkári beszámolók elfogadása.
- A szakosztály előző évi és következő évi programjainak és költségve

téseinek elfogadása.
- A kitüntetési j avaslatok és döntések meghozatala
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-Az OKMÁNYBÉLYEG periodika sorsának meghatározása
4. A szakosztályi közgyűlés működése:

- A közgyűlés határozatképességét illetően a MABÉOSZ Alapszabá
lyában e tárgyban foglaltak szerint kell lehetőség szerint eljárni. A közgyűlés 
akkor határozatképes, amikor az OKMÁNYBÉLYEG éves árának megfize
tésével meghatározott szakosztályi tagság legalább 51 %-a jelen van.

Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a meghívóban előre rögzí
tetten megadott időpont után egy órával az újra megnyitott közgyűlés határo
zatképessé válik, de kizárólag az előre meghirdetett napirendi pontok tekin
tetében. A közgyűlés illetékességét érintő kérdésekben - határozatképesség 
esetén - a minősített többség számít, azaz ha adott esetben az IGEN-ek száma 
nem éri el az 51%-ot, de a NEM-ek száma ennél kisebb, akkor a döntés 
érvényes IGEN lesz - ellentétben a MABÉOSZ jelenlegi gyakorlatával.

- A szakosztály közgyűlése 4 évenként új vezetőséget választ. Válasz
tások esetén az elnökség Jelölőbizottsági tagokra tesz javaslatot, de tagnak 
helyben bárki más is javasolható. Aj elölőbizottsági tagokról a közgyűlési sza
vazás dönt. A jelölőbizottság javaslatokat tesz új vezetőségi tagokra, de hely
ben bárki más is javasolható. Aki javaslatot kapott, és nyilatkozik annak 
elfogadásáról azt fel kell venni a jelölőlistára függetlenül attól, hogy hányán 
javasolták. A szavazás titkos. Annak eredményét a közgyűlésen előzetesen 
megválasztott Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti. Adott válasz
táson csak olyan tag lehet jelölt, aki már legalább 1 éven keresztül periodika
fizető tagja volt a szakosztálynak. Ezzel elkerülhető olyan helyzet, hogy a 
tisztújító közgyűlésre sosem látott elemek tömege jelenjen meg, akik ott hely
ben akarnának belépni a szakosztályba, és már dönteni is akarnának szakosz
tályi személyi kérdésekben.

- A közgyűlésre a szakosztály tagjain kívül meg kell hívni a MABÉOSZ 
elnöksége képviselőjét és a tiszteletbeli tagokat.

- A megjelent tiszteletbeli tagoknak felszólalási és javaslattevési joga 
van. Ahelyben megjelent és addig nem tagnak számító személynek csak jelen
léti joga van, felszólalási joga nincs.

- A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy másolatát 
el kell küldeni a MABÉOSZ elnökségének. Jegyzőkönyvvezetőre és a hitele
sítők személyére a közgyűlés kezdetekor az elnök tesz javaslatot vagy bárki 
önként jelentkezhet erre a feladatra, de a jelölteket a közgyűlés nyílt szava
zással választja meg.
5. A szakosztály vezetősége 15 fő/:

- Szakosztályi elnök
- Szakosztályi titkár
- Elnökségi tagok 3 fő, közöttük egy periodika főszerkesztő és egy pénz

táros
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A szakosztály vezetőségét a szakosztály küldöttgyűlése választja meg 4 
éves időtartamra, a szövetségi választások ciklusával azonosan. A lemondott, 
vagy elhalálozott vezetőségi tagok helyére (max. 1 fő) az Elnökség a következő 
Közgyűlésig bíz meg valakit a szakosztály tagjai közül. Új vezetőségválasztást 
kell tartani akkor, ha az elnök lemond, vagy elhalálozik, illetve ha a vezetőség 
tagjainak több mint fele tartósan nem vesz részt a munkában.
6. A szakosztály elnöke:

a. Szavazati, felszólalási és javaslattevési joggal képviseli szakosztályát 
a MABÉOSZ Szövetségi Küldöttgyűlésén. A szakosztályi periodikában be
számol a küldöttgyűlésről a szakosztályi tagok tájékoztatása érdekében.

b. Irányítja a szakosztály tevékenységét. Érvényt szerez a szakosztályi 
közgyűlés határozatainak. Évente legalább egyszer közgyűlést hív össze.

c. Képviseli a szakosztályt a hasonló területen tevékenykedő nemzetközi 
fílatelista szervezetek felé, a MABÉOSZ vezetősége felé, a társszakosztályok 
felé.

d. A szakosztályi közgyűlés elé teijeszti az éves beszámolót, a következő 
évi programot és költségvetési tervezetet.

e. Tisztségét társadalmi munkában látja el.
f. Az OKMÁNYBÉLYEG főszerkesztőjével együtt a periodika szer

kesztőbizottságának tagja.
g. A MABÉOSZ Alapszabályában lefektetett elvek alapján, a 

MABÉOSZ Elnökének vagy Elnökségének felkérése, felszólítása alapján be
számolót küld az elvégzett munkákról, a programtervezetekről és beszámol a 
MABÉOSZ Elnökségétől kapott esetleges anyagi támogatások felhasználá
sáról valamint a periodika előfizetés alapján az aktuális szakosztályi tagok 
számáról. A szakosztály elnöke nem köteles a szakosztályi tagok MABÉOSZ 
tagsági díja befizetéséről bizonyítékokat szerezni, azt a szakosztályi tagok 
bemondása alapján fogadja el, és a befizetéseket a MABÉOSZ Elnöksége a 
naprakész tagnyilvántartás segítségével ellenőrizheti.
7. A szakosztály titkára:

Szervezi a szakosztály munkáját, elvégzi az adminisztratív feladatokat és 
a pénzügyi elszámolásokat. Az elnököt helyettesíti akkor, ha arra megbízást 
kap az elnöktől. Az elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az el
nöki jogköröket gyakorolja. Szakosztályi álláspont szerint, írásbeli megha
talmazás mellett teljes joggal helyettesítheti az elnököt annak akadályoztatása 
esetén a MABÉOSZ küldöttgyűléseken akkor is, a erre a MABÉOSZ jelenlegi 
Alapszabálya - sajnos - nem ad lehetőséget.

III. §. A szakosztály tagsága.
1. A szakosztálynak tagja lehet minden olyan bélyeggyűjtő, aki tagja a 

MABÉOSZ-nak. A szakosztályi tag más szakosztályoknak is szabadon tagja 
lehet.

2. A felvétel iránti kérelmet a szakosztály elnöksége bírálja el.
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3. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteletbeli tagként kiemelkedő 
szaktudásuk alapján olyan hazai és külföldi gyűjtőket, akik nem tagjai a 
MABÉOSZ-nak. E személyek felvételét a szakosztályi közgyűlés elé kell ter
jeszteni jóváhagyásra. A tiszteleti tagok tisztségre nem választhatók, de a 
szakosztály közgyűlésén tanácskozási és felszólalási joggal részt vehetnek.

4. A szakosztályi tagok jogai és kötelességei:
- A szakosztályi tagok a közgyűléseken szavazati joggal rendelkeznek a 
szakosztály tevékenységi-működési körén belül és élhetnek a szavazati jog 
adta lehetőségekkel és kötelességekkel. Joguk van egyéni gyűjtői vélemé
nyüket szóban vagy a periodikában írásban közzé tenni.
- A szakosztályi tagok kötelesek az általános erkölcsi és polgári jogi köteles
ségeiket betartani. Nagymértékű csalás, hamisítás, szélhámosság észlelése 
esetén erkölcsi kötelességük ez ellen fellépni és a tudomásukra jutott eseteket 
közhírré tenni.

5. A szakosztályi tagság megszűnik:
- A szakosztályból való kilépéssel 
-A tag halálával
- AMABÉOSZ-ból való kilépéssel
- Aközgyülés által jóváhagyott fegyelmi határozattal.

IV. §. A szakosztály szakmai periodikája.
A szakosztály OKMÁNYBÉLYEG címmel önálló szakmai periodikát 

ad ki évente. Az előirányzott gyakoriság évi 4 lapszám, a beérkező szakcikkek, 
beszámolók, tagi vélemények, hírek, hirdetések mennyiségének függvényé
ben. Az OKMÁNYBÉLYEG-ben minden szakosztályi tag szabadon publi
kálhat. Cenzúra nincs. A megjelent írásokra bárki szabadon reagálhat akár az 
OKMÁNYBÉLYEG-ben, akár a MABÉOSZ hivatalos szaklapjában, akár 
bármelyik más sajtótermékben. Az OKMÁNYBÉLYEG a tagság folyamatos 
szakmai és szervezeti tájékoztatásán kívül a tagok legújabb kutatási eredmé
nyeihez és olvasói véleményéhez is szabad publikációs lehetőséget nyújt.

Az OKMÁNYBÉLYEG előállítási és postázási költségeit a tagok befi
zetései biztosítják, akik ezért megkapják a periodikát és ezzel egyidejűleg tel
jes jjpgú szakosztályi taggá válnak. Az OKMÁNYBÉLYEG-böl tiszteletbeli 
példányt kap a MABÉOSZ Könyvtára és a BÉLYEGMÚZEUM.

Budapest 2010
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Szatmár vármegye helyhatósági bélyegei

Témaválasztásom indítéka egy 70 évvel ezelőtti kezdeményezés volt, 
amely Vejtey Ferenc, akkor ny. miniszteri osztályfőnök, neves okmánybélyeg 
gyűjtő nevéhez kötődik. Ő volt az, aki a Magyar Bélyegújság 1940. évi 12. 
számában felhívást tett közzé, melyben információt, kiadási adatokat, leírást 
kért elsősorban az Erdélyben élő bélyeggyűjtők felé az erdélyi városok 1919- 
1940. évek közötti helyi kiadású illetékbélyegeiről.

A világháború idején Vejtey úr felhívása igen gyér eredményt hozott. Az 
újság 1941. jan. 5-i számában azt írta, hogy „...közzétett felhívásom ajapján 
eddig sajnos kevés (...) gyűjtőtől kaptam adatokat.” Ebben a cikkében ugyan 
akkor közöl egy rövid jegyzéket az addig ismert helyhatósági bélyegekről. Az 
egyes városoknál csak az ismert névértékeket sorolja fel, bélyegképet nem mu
tat. Megjegyzi, hogy „adatai nagyon hiányosak” de ennek ellenére szükséges
nek érzi az ismert bélyegek ismertetését „addig is, míg ezen bélyegek katalo
gizálhatok lesznek”. Név szerint is megemlíti segítőit: „A most közölt anyag 
legnagyobb részét dr. Káldor Arthur (Szombathely), Kállai Géza (Miskolc) és 
dr. Kiss István (Simontomya) uraktól kaptam...”

Dr. Kiss István igen jelentős anyaggal rendelkezett. Miután gyűjtemé
nyének ez a része szerencsésen visszakerült Angliából Magyarországra, azt 
gondolom nem érdemes tovább várni, hanem amit tudunk ezekről a szép és 
még sohasem publikált bélyegekről, azt be kell mutatni lapunkban. Dokumen
tálom ezáltal ide vonatkozó ismereteink jelenlegi szintjét, és talán a hazai és 
külföldi gyűjtők egyaránt ösztönzést is kapnak e terület további kutatásához.

Ismereteink 70 év elteltével is alapvetően hiányosak. A most és a későbbi
ekben bemutatott bélyegek nagy részénél ma sem ismerjük a kiadás évét, a pél
dányszámot, esetleg egyes névértékek is lehet, hogy még ismeretlenek. Ma is 
számítunk a kedves gyűjtőtársakra, kérjük írják meg, ha a közzétett anyaghoz 
valamilyen kiegészítést, javítást vagy pontosítást tudnak hozzáfűzni. A cél 
mindenesetre az, hogy amennyire lehet rendezett és minél teljesebb listánk le
gyen ezekről a ma már alig fellelhető szép helyhatósági kiadásokról.

Szatmárnémeti (Satu Maré) városi bélyegei
1. Városi illeték (1913) 1K
2. Anyakönyvi bélyeg (1916) 1K {Lábra)
3. Városi illeték (1916) 2K
4. Lakáshiv. bélyegek (1918 ?) 1,3,6,10,12,24 és 40 K

Katalógusaink és a magyar gyűjtők is ezt a négy kiadást ismerik. Gyűj
teményemből bemutatom az 1918 utáni városi kiadásokat
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merábra azonos az 1916 évi anyakönyvi bélyeg ábrájával. A névértéket szám
mal és szöveggel is vörös színnel nyomták. Szép eltolódás látható a 2.1 ábrán. 
ívszéli példányok egy vagy két oldalon vágott széllel is lehetnek.
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rózsaszín hártyapapíron 2 Lei kék, vörös 
rózsaszín hártyapapíron 5 Lei barna, vörös

A felirat és a díszítményes keret egyezik az előzővel. Ismert nyomat
hiány is, ahol az értékszám hiányzik (5.ábra).

7. Anyakönyvi illetékbélyeg (6. ábra)
fehér papíron 5 Lei kék, vörös A díszítményes keret egyezik az 
előzőkkel. A címer fölötti szöveg változott: TIMBRU 
ORASENESC. / OFICIUL STARI CIVILE / ROMÁNIA/
SATU-MARE.
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(Városi bélyeg / Anyakönyvi hivatal / Románia / Szatmárnémeti)
Abélyeg kétféle színnel (kék és vörös) készült.

8. Anyakönyvi illetékbélyeg (7. ábra) 
fehér papíron 5 Lei kék
Abélyeg keretezett, de a díszítmény elmaradt.
A felirat, mint előbb, de a városnév (SATU-MARE) nem ritkított szedéssel van 
és nincsenek pontok! A bélyeg csak egyszínű (kék) nyomással készült, a 
névértéket a címerpajzs alatt találjuk.

9, Anyakönyvi illetékbélyeg (8. ábra)
szürkésfehér papíron 5 Lei kék
Keretezés, mint az előzőnél. A címer és a fölötte lévő szöveg között itt először 
van keretvonal. A címer fölötti szöveg mint az előzőnél, de a tagolása vál
tozott: TIMBRU ORASENESC / ROMÁNIA / OFICIUL STARII CIVILE / 
SATU-MARE (Városi bélyeg / Románia / Anyakönyvi hivatal / Szatmár
németi) Itt a sorrend más, mint az előzőnél, valamint a STARII szóban két I 
betű van!

A megyei Mezőgazdasági Kamara CAMERA DE AGRICULTURA feli
ratú illetékbélyegeket adott ki. Ezek névértékenként különböző szakterületet 
jelölnek meg, mint fejlesztési célt, a bélyegképek is ezt illusztrálják. Ezek a 
következők:
1 Leu: INMULTITIOILE = -fajtiszta juhtenyésztés
2 Lei: SEMANATISEMINTE ALESE = -vetőmag nemesítés 
3Lei:APARATI INTERESELE PLUGARIEI =~a földművelők érdekvédelme 
5 Lei: SEMANATI PLANTE DE NUTRET = -takarmány növények
10 Lei:HRANITI BINE VITELE = -szarvasmarha tenyésztés

Ismert az 1 Leu-s bélyeg nyomdailag átértékelve 50 bani-ra.
Ezeket a bélyegeket a város SATU MARÉ felülnyomással használta.

10. Mezőgazdasági Kamara illetéke
1.2.3.5 és 10 Lei (városnév felülnyomással) (9-13.színesábrák)
50 báni/1 Leu (felülnyomás nélkül) RITKA! (14.színes ábra)
Megj.: a bélyegen 'Satu-Mare'-i bélyegzés látható, azért itt szerepeltetjük.

A megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara is adott ki CAMERA DE 
COMERT Sí DE INDUSTRIE feliratú illetékbélyegeket Satu-Maré város 
használatára.

11. Kereskedelmi és Ipari Kamara illetéke
2.5 Lei (15,16.ábrák)

12. Kér. és Ip. Kamara tőzsdeilletéke
A bélyegen alul BORSA DE MARFURI / SATU MARÉ (Tőzsde / Szatmár
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németi)szöveggel.
1 Leu, 2,5,20 és 50 Lei {17ábra)

Megj.: A bélyegkép minden névértéknél egyforma, ezért csak egy 2 Lei-s 
képét mutatom, mivel ezen a város polgármesteri hivatalának szép bélyegzése 
látható.

Befejezésül egy számomra ismeretlen céllal 
kiadott városi bélyeget mutatok be, semmi infor
mációt nem tudok róla.

13. 2 Lei (18.ábra)

Nagybánya (Baia Maré) városi bélyegei

1. 1910. Városi illeték w'aw “
1,2K dombomyomású középrész {19. ábra)

Sajnos itt is az a helyzet, hogy katalógusaink csak ezt az egy kiadást 
ismerik, illetve csak ezt közlik. Bemutatom a későbbi helyi kiadásokat.

2.1920/21. Városi illeték kétnyelvű fekete szöveggel 
Abélyeg négy oldalán: 'Baia-mare' (fent), 'Nagybánya' (lent),
'Timbru comu-nale' (jobbról), 'Városi illeték' (balról) szöveg, a számérték 
kövér szedéssel 1(*), 2,3 és 4 Lei {20.ábra)

* 3 .1920/21. Városi illeték kétnyelvű fekete szöveggel 
Hasonló az előzőkhöz, de az értékszám nagyobb és normál szedéssel.

2.50,4 és 5 Lei {21.ábra)
4 .1921/23. Városi illeték kétnyelvű színes szöveggel 

Abélyeg négy oldalán: 'Baia-Mare' (fent), 'Nagybánya' (lent), 'Timbru comu- 
nale' (balról), 'városi bélyeg' (jobbról) szöveg.
A bélyeg grafikáj a telj esen más, mint az előzők.
Kék alnyomat, rajz, szöveg, névérték vörös. l ,2és3Lei(*) {22.ábrá) 
Megj.: (*) = az adott névérték Vejtey szerint
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22.ábra 23.ábra 24.ábra

5.1921/23. Városiilleték
Új bélyegkép, színes alnyomat, középen a város címerével. Fent BAIA 
MARÉ, lent TIMBRU / KOMUNAL szöveg, az értékszám középen, körben 
van, az érték jelzés alatta. Az értékszám kicsi, kövér.
1,2 és 3 Lei (23.ábra)

6 .1921/23. Városi illeték új kiadás 
Bélyegkép u.az, mint az előzőnél, az értékszám 
nagy, kövér. 3,4 és 5 Lei (24. ábra)

7.1921/23. Városi illeték új kiadás 
Bélyegkép u.az, mint az előzőnél, az értékszám 
keskeny, magas. 2.50 és 10 Lei (25.ábra)

A fenti bélyegek bemutatása egyben jó alka
lom e gyűjtési terület művelésére vonatkozó fel
fogásom ismertetésére is. Azt hiszem az előzőkből 
egyértelműen kiderült, hogy a helyhatósági bélye

25.abra
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gek, azaz a helyi kiadások tartalmilag sokkal szélesebb területet fednek le, 
mint ahogy azt jelenleg általában értelmezik. A két világháborút produkáló 
XX. szd. folyamán a létrejött határváltozások, jelentős területek ide-oda csato
lása, a közigazgatást irányító államhatalom változása természetesen vissza
tükröződik ezeken a helyhatósági bélyeg kiadásokon, de a város (vagy köz
ség), amely kiadta a bélyegeket az maradt mindig ugyanaz.

Ha tehát “helyi kiadásokról” beszélünk meg tudja valaki indokolni, hogy 
miért szelektálunk, egyes bélyegeket nyilvántartunk, katalógusban értéke
lünk, gyűjteményünkbe betesszük, másokról pedig egyszerűen nem veszünk 
tudomást. Emlékezetbe idézem a közelmúlt vitáit a bajai 1 Korona és 1 Kruna 
értékű bélyegekről, meg a sok ehhez hasonlóról. A leggyakoribb ellenvetés az 
szokott lenni, hogy az egyik magyar bélyeg, a másik nem. Micsoda marhaság!

Csak remélem, hogy ezek a hibás nézetek lassan kikopnak a köztudatból 
és a “helyi kiadás” az adott törvényhatóság által kiadott bélyegek összességét 
fogja majd jelenteni.

Én addig is ebben a szemléletben gyűjtöm és rendszerezem a városi 
bélyegeket.

Következő alkalommal Bihar vármegye (Judetul Bihor) és Nagyvárad 
(Oradea) bélyegeit fogom bemutatni.

Székesfehérvár, 2010. november 7.
Dr. Németh Kálmán

BIKANER
r f

BIKANER az Észak-Indiai Rajasthan Állam északnyugati részén 
elterülő kerület. Bikaner város a Bikaner Kerület adminisztratív központja. 
Korábban a Bikaner fej edelmi Állam fővárosa volt.

A XI. századig ezt a területet Bikanemek hívták. A Guijala-Pratihara 
klán alá tartozott és a hatalmas Bargujar király uralkodott felette. Magát az 
azonos nevű várost 1486-ban Rao Bika alapította. Rao Bika a Rathor klánhoz 
tartozó Rao Jodha maharadzsa (Jodhpur város alapítója) második fia volt. 
Birtokai gyarapítása végett meghódította Rajasthan északi száraz területeit. 
Mivel Jodhának csak második fia volt, így nem volt lehetősége apja Jodhpur-i 
területeit vagy a maharadzsa címet megörökölni. Ezért elhatározta saját ki
rályságának felépítését Bikanerben, amit azután „Jungladesh”-nek beveztek. 
Bár Bikaner a Thar sivatagban terült el, oázisnak számított a Közép-Ázsia és 
Gujarat közötti útvonalon, mivel forrásvizekkel rendelkezett. A Bikaner város 
és állam elnevezést azután utólag az alapító Bika neve után eredeztették, mint 
Bika gyarmata (“the settlement of Bika”). Bika 1478-ban egy erődöt építtetett,
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amely manapság romos állapotban van. Bikaner hatodik uralkodója, az 1571- 
től 1611 -ig uralkodó Raja Rai Singhji alatt felvirágzott a város.

AMughal Birodalom idejében elismerte a Mughalok hübéruralmát és így 
megkaphatta Akbar Császár és annak fia, Jahangir császár hadsereg-főpa- 
rancsnoki magas pozícióját. Sikeres hadjáratával meghódította a Mewar Ki
rályság felét. Jutalmul megkapta a Mughaloktól Gujarat-ot és Burhanpur-t. 
Ezen területek adóbevételéből építette fel a Bikaner várostól másfél kilométer
nyire levő és 230 méterrel kiemelkedő dombon Junagarh erődöt (Lábra). Raja 
Rai Singhji kiválóan ismerte a művészeteket és az építészetet és sok országot 
látogatott végig, és ez visszatükröződik a Junagarh erődben található -szám
talan műemlékben. Az 1631 és 1639 között a szintén Mughal hűbériség alatt 
uralkodó Kárán Singh megépíttette a Kárán Mahal teret. Az 1669 és 1698 
között uralkodó Anup Singh újabb palotákat építtetett. Ezt követően a többi 
uralkodó, többek között Gaj Singh (1746-1787), Surat Singh (1787-1828), 
Dungar Singh (1872-1887), Ganga 
Singh (1887-1943) mind jelentős 
mértékben hozzájárult a műemlék- 
együttes szépítéséhez és bővítéséhez.

A XVIII században Bikaner és 
Jodhpur uralkodói között gyilkos 
háború tört ki. 1818-ban Bikaner brit 
fennhatóság alá került. A Rajasthan-i 
uralkodók között Ganga Singh volt a 
legismertebb király és elnyerte a brit 
fennhatóság jóindulatát, lovaggá ütött 1 -ábra
parancsnok lett valamint elnyerte az „India csillaga” címet. A Birodalmi 
Hadügyi Kormánytanács (Imperial War Cabinet) tagja lett, képviselte országát 
a Brit Birodalomban és Brit Birodalmat a Versailles-i békekonferenciákon. Az 
utolsó uralkodó Sadul Singh 1943-ban lépett a trónra, de 1949-ben elismerte az 
Egyesült Indiát. A királyi család azóta a Lalbagh palota egy részében él, a 
másik részéből szállodát alakítottak ki.

Az eredetileg kisméretű alapítású városból idővel Rajasthan negyedik 
legnagyobb városa lett. 2001-ben 529.007 lakosa volt (53% férfi és 47% nő). 
Az ími-olvasni tudás %-os aránya sokkal magasabb az indiai átlagnál. Jaipur- 
hoz hasonlóan Bikanert is a tevék városának nevezik. Az 1928-ban befejezett 
Ganga csatorna, valamint az 1987-ben elkészült Indira Gandhi csatorna (egyi
ke a világ legnagyobb csatornáinak) lehetővé tette a mustár, a gyapot, a 
földimogyoró, a búza és zöldségek termelését.
Bikaner illetékbélyegei. Felragasztható illetékbélyegek:

Törvényszéki illeték (Court Fee)
Elismervény illeték (Receipt)
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Általános illeték (Revenue)
Váltó illeték (Foreign Bili)
Vigalmi illeték (Talbana)I

Illetékiegves nyomtatványok:
Bélyegzett papírok 
Általános illeték (Revenue) 
Törvényszéki illeték (Court Fee) 
Másolat illetéke (Copy Fee)
Nem bírósági illeték (Non-judicial) 
Váltó (Hundi)

A bélyegképet illetően több mint 81 típus ismert. Adott típusokon belül 
sok címlet ismert. Címleteken belül sok színárnyalat ismert. Ezek bemutatása 
és felsorolása itt és most lehetetlen. Bár Bikaner a hihetetlenül sok indiai feu- 
dálállam között csak egy, saját illetékbélyegei összes variációjának összegyűj
tése már önmagában jelentős gyűjteményt képezne, nem is beszélve a felhasz
nálási variációkról, az illetékbélyeggel kiegészített illetékbenyomott nyomtat
ványokról, valamint a vegyes (illetékbélyeg + postabélyeg) felhasználásokról. 
Ezért csak pár kiemelt példát mutatnék be figyelemfelkeltés céljából.

2. színes ábra: Törvényszéki illeték Shri Ganga Singhji Bahadur maha
radzsaarcképével, 10 Rupees csokoládébama

3. színes ábra: Elismervény illeték 1 ANNAlilásvörös színben

4.ábra-Abb.
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4. ábra. 1 Anna elismervény illetékbélyeg (piros) iratdarabon, 1 ANNA 
VII Edward postabélyeges illetéklerovással kiegészítve. Ez a darab is annak 
bizonyítéka, hogy nem lehet élesen és kekecen különválasztani egymástól az 
illetékbélyegeket és a postabélyegeket, mondván: vagy csak ezt gyűjti a gyűjtő 
vagy csak azt. Igazi gyűjtő eleve majdnem mindent gyűjt, de semmi esetre 
sem igyekszik beszűkítő, kiszorító, korlátozó, diszkrimináló, eleve elfogult 
lenni - legalábbis filatéliai értelemben.

5. színes ábra. Bélyegzett illetékü váltó. 12ANNAS; piros.

Dr.Rill Attila

BIKANER
BIKANER fíndet sich in dem nordwestlichen Teil des Staates Rajasthan 

in Nord-Indien. Die Stadt Bikaner ist zugleich das administrative Zentrum des 
Bezirkes Bikaner. Früher war die Hauptstadt des Fürsten-Staates Bikaner.

Dieses Gebiet wurde bis den XI. Jahrhundert Bikaner genant. Gehörte zu 
dem Familie Gurjala-Pratihara und dér machtiger König Bargujar beherrschte 
das. Die Stadt mit demselbenName wurde im Jahre 1486 von Rao Bika gegrü- 
ndet. Rao Bika war dér zweite Sohn von Maharaja Rao Jodha (Begründer von 
dér Stadt Jodhpur), gehörend zu den Familie Rathor. Zűr vergröGem seine 
Besitzungen eroberte er die nördliche trockene Gebiete von Rajasthan. Da er 
nur dér zweite Sohn von Jodha war, hatte keine Möglichkeit die Gebiete in 
Jodhpur seines Father oder den Titel von Maharaja zu erben.

So hatte er sich dér Aufbau seine eigene Königtum in Bikaner ent- 
schlossen, was dann als „Jungladesh" genannt wurde. Obwohl Bikaner lag in 
dér Thar Wüste, rechnete als Oase auf dem Weg zwischen Mittel-Asien und 
Gujarat, da er Quellén hatte. Die Benennung dér Stadt und des Staates wurde 
dann nachtráglich laut des Namens von dér Gründer Bika hergerührt als die 
Kolonie von Bika. Bika hat im Jahre 1478 eine Festung bauen lassen, die heute 
trümmelhaft ist. Wáhrend dér sechster Herrscher von Bikaner, dér von 1571 
bis 1611 herrschende Raja Rai Singhji kam die Stadt im Aufschwung. Er hat 
zűr Zeit des Mughal Reiches die Feudal-Herrschaft dér Mughals anerkannt 
und so konnte er die namhafte Position von Armee-Oberbefehlshaber des 
Kaisers Akbar und dérén Sohnes Kaisers Jahangir erhalten. Mit seinen 
erfolgreichen Feldzug hat er die Hálfte des Königtum Mewar erobert.

Als Belohnung hat er von den Mughals Gujarat und Burhanpur bekom- 
men. Von den Steuer-Einnahmen diesen Gebieten hat er die Festung Junagarh 
aufbauen lassen, die von dér Stadt Bikaner anderthalb Kilométer entfemt ist 
und auf einen Hügel von 230 Meter Höhe liegt (Abb.l.). Raja Rai Singhji hat 
die Künste und die Baukunst gut gekannt und besuchte viele Lánder, was in 
den vielen Kunstdenkmáler dér Festung Junagarh sich widerspiegelt.

Dér auch wáhrend des Mughal Feudalismus zwischen 1631 und 1639
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herrschende Kárán Singh hat den Platz Kárán Mahal bauen lassen. Dér 
zwischen 1669 und 1698 herrschende Anup Singh hat noch andere Palaste 
bauen lassen. Danach habén die anderen Herrscher, wie z.B. Gaj Singh(1746- 
1787), Surat Singh (1787-1828), Dungar Singh (1872-1887), Ganga Singh 
(1887-1943) zűr Verschönerung und zűr Erweiterung dér Kunstdenkmal- 
Gruppe in bedeutenden MaB beigetragen. In dem XVIII Jahrhundert hat ein 
mörderischer Krieg zwischen die Herrscher von Bikaner und Jodhpur heraus- 
gebrochen.

lm Jahre 1818 gelangte Bikaner unter britische Obergewalt. Zwischen 
dér Herrscher in Rajasthan war Ganga Singh dér am besten anerkannte König 
und hat das Wohlwollen dér britischen Obergewalt erlangen, wurde einer zum 
Ritter geschlagene Befehlshaber und daneben hat den Titel „dér Stem Indi- 
ens“ erhalten. Er wurde ein Mitglied des Reichs-Kriegswesen-Staatsrates 
(Imperial War Cabinet), vertrat sein Land in dem Britische Imperium und das 
Britische Imperium wáhrend den Friedens-Konferenzen in Versailles. Sadul 
Singh dér letzte Herrscher hatte seine Thronbesteigung im Jahre 1943, aber im 
Jahre 1949 hat er das Vereinigte Indien anerkannt. Die königliche Familie lebt 
seitdem in einem Teil des Lalbagh Palastes, von dérén anderen Teil ein Hotel 
gebildet wurde.

Aus dér original kleinen Stadt wurde zurzeit das viergröBte Stadt von 
Rajasthan. Hatte im Jahre 2001 529.007 Einwohner (53% Mann und 47% 
Frau). Dér Prozentsatz dér Schreiben-Lesen-Kenntnis ist viel höher als dér 
Durchschnitt in Indien. Áhnlich als Jaipur wird Bikaner auch als dis Stadt dér 
Kamele genannt. Dér im Jahre 1928 vollendete Ganga Kánál und dér im Jahre 
1987 vollendete Indira Gandhi Kánál ermöglichten die landwirtschaftliche 
Produktion von Senf, Baumwolle, Erdnuss, Weizen und von grünen.

Die Stempelmarken Bikaners
Aufklebbaren Stempelmarken:

Gerichts-Gebühr (Court F ee)
Quittungs-Gebühr (Receipt)
Allgemeine Gebühr (Revenue)
Wechsel Gebühr (Foreign Bili)
Lüstbarkeitsteuer (Talbana)

Drucksache mit eingedruckten Markenbild:
Gestempelte Papiere 
Allgemeine Gebühr (Revenue)
Gerichts-Gebühr (Court Fee)
Kopie Gebühr (Copy Fee)
N icht Gerichts-Gebühr (Non-judicial)
Wechsel (Hundi)
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Bezüglich des Markenbildes mán kennt mehr als 81 Typen. Bei gege- 
benem Typen kennt mán mehrere Wertstufen. Bei den Wertstufen existieren 
mehrere Farbtöne. Alles prasentieren oder aufzáhlen ist hier und jetzt unmög- 
lich. Obwohl Bikaner nur eine dér unglaublich viele Feudalstaaten Indiens ist, 
allé seine Fiskalmarken und dérén Varianten zusammentragen würde eine 
bedeutende Sammlung bilden, wenn wir über die Verwendungs-Varianten, 
über die mit Stempelmarken ergánzten Drucksachen oder über die gemischte 
Verwendung (Fiskalmarke + Briefmarke) nicht sprechen. Deswegen möchte 
ich nur einige Beispiele zeigen Sammler darauf aufmerksam zu machen.

Abb.2-farbig: Gerichts-Gebühr 10 Rupees braun mit das Bildnis von Shri 
GangaSinghjiBahadurMaharaja. *

Abb.3-farbig: Quittungs Gebühr 1 ANNAlilarot
Abb.4 (Seite.16.): Quittungs-Gebühr 1 ANNA (rőt) auf Ausschnitt er- 

ganzt mit 1 ANNA VII Edward Briefmarke. Diese Stück bezeugt uns, das mán 
kann nicht die Stempelmarken und die Briefmarken voneinander scharf tren- 
nen, wie Mán sagt: „oder das oder jenes sammelt dér Sammler“. Ein echte 
Sammler sammelt vorweg fást alles, aber bemühet sich um keinen Fali veren- 
gemd, ausdrángend, beschránkend, diskriminierend, vorweg eingenommen 
zusein - mindestens inphilatelistischeBedeutung.

Abb.5-farbig: Gestempelte Wechsel, 12ANNAS; rőt
Dr. Attila R1LL

The Revenue Journal
Volume XXI Number 2 Whole Number 82 September 2010 

www.revenuesociety.org.uk

Ez a lapszám a 48.-tól a 64. oldalig tartalmaz írásokat, azaz a számozott 
oldalakat beleértve összesen 52 oldalnyi A4-es méretű kiadvány. A borítója 
vastagabb papírosú; fekete-fehér kiadvány zöld színű betétlappal.

Az első borító belső oldalán minden esetben bemutatkozik a The Revenue 
Society, azaz az Angol Illetékbélyeggyüjtő egyesület. Az első bekezdésben 
azonnal definiálják létezési céljaikat: az illetékbélyegek és a rokon anyagok, 
mint a helyi, a regionális, nemzeti és nemzetközi hatóságok kiadványainak 
gyűjtése és tanulmányozása. Azaz kihangsúlyoznám azt, hogy nem csak a „ha
zai” kiadások érdeklik az angol egyesület tagjait, mint ahogyan azt a MABÉ- 
OSZ Postatörténeti Szakosztálya, a Hagyományos Szakosztálya vagy akár a 
MAFITT hirdeti, hogy őket csak a Magyar Posta kiadványai érdeklik, hanem 
„azok ott” nemzetközi érdeklődésűek. En is minden esetben igyekszem hirdet
ni azt, hogy a MABÉOSZ Okmány- és Illetékbélyeggyüjtő Szakosztály ne 
deklarálja azt, hogy csak a magyar és esetleg a Habsburg birodalmi kiadások
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érdeklik tagjait vagy azok zömét, hanem legyünk kitekintőek. Éppen ezért is 
örültem a kubai illetékbélyegekről eddig megjelent sorozatnak. A The Keve
rnie Society igyekszik támogatni az illetékbélyegek gyűjtését és bemutatását 
minden szinten (azaz nem csak a nemzetközi versenykiállításokat preferálja, 
mint ahogyan a MABÉOSZ teszi Kiállítási- és Zsűri-Bizottságának vezetői és 
tagjai tevékenysége és nézetei révén), és gondoskodik arról, hogy legyen meg
felelő fórum információcserére, mint ahogyan azt az OKMÁNYBÉLYEG is 
teszi, ellentétben a BÉLYEGvilággal, ahol szelektív cenzúra uralkodik napja
inkig. Az egyesület tagdíja 15£ évente, a tengerentúliaknak 20£. Azaz a tagság 
nemzetközi és nem nemzeti! A The Revenue Journal évente 4 lapszámmal je
lentkezik.

Azután részletesen felsorolják a tisztségviselők nevét és elérhetőségét 
(E-mail címekkel). Már ebben is nagy eltérés mutatkozik a MABÉOSZ-al 
szemben, ahol alkalmanként álságos módon személyiségi jogokra hivatkozva 
titkolják érdeklődők előtt a köri vezetők nevét, címét vagy egyéb elérhető
ségét, akadályozva ezzel a MABÉOSZ-tag gyűjtők személyes kapcsolatait.

Kilenc vezetőségi tag E-mail címe van megadva és ezen belül a pénz
táros, a titkár és a szaklap szerkesztőjjének postacímét és telefonszámát is 
megadják. Ez azért is érdekes számomra, hiszen például Londonban általános 
jelenség az, hogy kertes házak esetében sehol sincsenek kiírva a nevek, csak a 
házszámok, és a postás a házszámok szerint kézbesíti a postaküldeményeket, 
így valakit csak akkor lehet megtalálni, ha az illető megadta pontos címét, és 
felkeresésekor egy név nélküli házba kell becsengetni. Ott is vannak persze 
személyiségi jogok, de azokat kissé másképpen értelmezik mint Magyaror
szágon. Utóbbi helyen a külföldre küldött levelekre még ma is illdomos felírni 
a feladó pontos nevét, nehogy kihívj uk magunk ellen a magyarországi hatalom 
(belügyi és vám... - ezeken a helyeken sok még a túlélő káder, amit az is jelez, 
hogy az értéklevelekre ma is kierőszakolja a megfélemlített postáskisasszony 
azt, hogy a küldeményre precízen rá legyen írva annak tartalma annak ellené
re, hogy Magyarország - elvileg - már EU-tag, ahol a személyek, a munka- 
vállalók, a pénz és érték szabadon vándorolhat) haragját és kíváncsiságát.

Meg kell jegyeznem, amit már korábban több helyen publikáltam, hogy 
az ajánlott- és értékküldeményeket leszámítva az Angliából érkező leveleimre 
az esetek 99%-ában nem írja rá a feladó sem nevét, sem címét, hiszen a posta
bélyeggel vagy a készpénzbérmentesítéssel kifizette a szállítási és kézbesítési 
költségeket és senkinek semmi köze hozzá, hogy ki írt a címzettnek - ja  ott 
igazi demokrácia van! Angliában.

A kiadvány 5 teljes A4-es oldalon céges hirdetéseket tesz közzé. Ennek 
komoly pénzügyi kihatásai vannak: rentábilissá teszi a lapkiadást. Nem lebe
csülhető a gyűjtők megszólítása, hiszen olyan nagyobb árverező cégek reklá
moznak, amelyeknek nagy illetékbélyeg-kínálata van, akár raktáron, akár ár
veréseiken. Itt is meg kell jegyeznem azt, hogy ilyen német kereskedők és ár
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verezők szinte nem léteznek, mivel a német gyűjtői társadalom elég régóta 
kivetette magából az illetékbélyegeket, a díjjegyes kivágásokat, a levélzáró- és 
propaganda bélyegeket, a vasútbélyegeket, a távirda bélyegeket, arra hivat
kozva, hogy azokat nem keresik és így nem is kínálják. Az utóbbiakat még a 
MICHELpostabélyegkatalógus is száműzte, bár a40-es években kiadott kata
lógusaiban a távirdabélyegek is szerepeltek még. Ez a jelenség szerencsére 
angol területeken nem terjedt el.

Ezek azért fontos szempontok, mert - sajnos - a gyűjtők túlnyomó részére 
igaz az a mondás, hogy csak azt gyűjtenek, ami benne van a katalógusokban. 
Éppen ezért dicséretes az MPIK komoly stratégiaváltása a „régi időkhöz” 
képest, hiszen abban már a „megszállások” mellett az illetékbélyegek, a díjje- 
gyesek, újabban az IPH címkék stb. is benne vannak, nem beszélve a távirda 
bélyegekről. Másrészt éppen ezért is örültem annak, hogy szakosztályunkon 
belül korábban érdeklődés mutatkozott a nem illetékbélyegnek számító 
„EGYÉB papírdarabkák” iránt is, mint a MÁV-bélyegek, a szakszervezeti 
tagdíjbélyegek, a vöröskeresztes bélyegek, a segélybélyegek stb, hiszen ezek
nek jelenleg még nincs önálló gyűjtői szakosztálya és a folyamatosan fogyó 
MABÉOSZ tagság mellett a közeljövőben előreláthatóan nem is lesz.

A lap első számozott oldalán megtudhatjuk azt, hogy a John Barefoot Ltd. 
35£-ért megjelentette a 179-oldalas „UnitedKingdom Revenues” újabb, 5. kia
dását. „Te jó Ég! Megint egy újabb katalógus?” - volt a cikkíró reagálása. 
Hiszen a 4. kiadás 2002-ben jelent meg és közben az a készlet elfogyott. Itt kell 
beszúrnom azt, hogy könyvalakú és korlátozott példányszámú kiadásról van 
szó, amit én minden esetben preferálok a CD-kkel szemben, az internetről 
bármikor letölthető verziókkal szemben. Hiszen egy könyvalakú kiadványnak 
bibliofil értéke is van, ami csak minőségromlás mellett másolható, míg az elek
tronikus adathordozók manapság bárki által szabadon másolhatók, módo
síthatók, de idővel (és ez egyre rövidebb időtartamot jelent) elértéktelenednek, 
elővehetetlenné válnak, azaz állandó másolásra kényszeríti tulajdonosát - 
gondoljunk csak arra, hogy a korai mágneses szalagokon, az első vékony és 
nagy átmérőjű lemezeken, de a floppyk nagy részén levő adathalmazok mára 
elérhetetlenekké váltak, sokszor nincs is már hova „bedugni” azokat. A köny
vet csak a tűz, az árvíz, a vörösiszap és a házikutyusok képesek tönkretenni, ha 
nem beszélek a diktatúrák könyvégető akcióiról.

Az 5. kiadású katalógusnak azonban vannak módosításai is a korábbi 
kiadásokhoz képest. Már a neve is változott: „Great Britain” helyett „United 
Kingdom” lett, hiszen a néhai Peter Mansfield számtalanszor kifejtette több 
helyen is azt, hogy a „GB” csak egy sziget, míg az „UK” magában foglalja még 
Észak-írországot, a Csatorna Szigeteket és Mán Szigetet is. Az új kiadvány 
másik nagy változása az, hogy az összes ábra színes lett és a 4. kiadás kétes 
minőségű színes ábráinak a minősége is javult. Harmadrészt az új kiadvány 
kövérebb lett 14 oldallal és olyan új címekkel, mint „America”, „Életjáradék
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díj”, „Fogadási illeték”, valamint több új kép került közlésre és a bevezető rész 
is hosszabb lett. Más helyeken is történtek adatbővítések. így például az eddigi 
73-féle „Horse Duty” (Ló-illeték) helyett 83-féle lett közölve. Bekerült a kata
lógusba egy új specializált tanulmány a „Lancaster Chancery Court”-bélye- 
gekről (Feliebviteli Törvényszék), amelyben a szövegrész 6-féle variációját 
sorolják fel. De új adatokkal bővült a „Rádió Licences” (Rádió engedély) feje
zet is. Az „Ireland” fejezet is bővült például, olyan 1921-ben Észak-írország 
számára készített bélyegekkel, amelyeket a nyomdában elkészítettek ugyan, 
de forgalomba sosem kerültek. De két másik Észak-Írországi illetékbélyeg tí
pus esetében is eszközöltek módosításokat. Mindezeket nem az olvasók unta- 
tása céljából soroltam fel, hanem azért, hogy rámutassak arra, hogy még egy 
olyan országban is lehet még mit kutatni és az eredményeket publikálni, ahol 
hozzánk képest mindig is sokkal nagyobb közkedveltségnek örvendtek az 
illetékbélyegek és így relatíve sokkal nagyobb volt ezek gyűjtőtábora.

Ami az árak alakulását illeti, ott a „szokásos”, itthon is ismert vitákat le
het követni, amely szerint egyes árazások túlzottak a kereslet és kínálathoz ké
pest, míg mások túl alacsonyak. E területen résztévedéseken és alulinfor
máltságokon kívül sok szubjektív szempont és természetesen érdekellentétek 
is tükröződnek, hiszen más az érdeke egy-egy kereskedőnek, más a nagy feles
leges készletekkel rendelkező gyűjtőknek és ismét más a hiányaikat kitölteni 
akaró gyűjtőknek.

Ezután egy 7-oldalas tanulmány olvasható „The Revenue Stamps of the 
Republic ofSouth Africa (1978-2009)” címmel, Giovanni Palazzo tollából. A 
cikkben több ábrát (közöttük számtalan részletkinagyítást) és több táblázatot 
találhatunk. A bevezetésből kiderült az, hogy a szerző az előző lapszámban be
számolt már a Dél-Afrikai Köztársaság 1961 és 1978 között kiadott illetékbé
lyegeiről. A most tárgyalt periódusban 16 címletből álló sorozat volt forga
lomban: 8-féle Cent (2 Cent-től 50 Cent-ig) és 8-féle Rand (1 R-től 200 R-ig) 
címlet. Ezen bélyegeknek az az érdekessége, hogy a bélyegábra mind a 4 sar
kában rozettákat találhatunk és a bal alsó rozetta mellett két számot láthatunk, 
ami a nyomtatás évére utal. így az évenként nyomtatott bélyegmennyiségekre 
évenként más-más kettős szám jutott.

szerző egy két részre osztott hatalmas táblázatban címletenként és 
évenként ismerteti azt, hogy mikor milyen címleteket nyomtak, mikor nem 
kerül nyomásra néhány címlet illetve azt, hogy mely adott évek és mely adott 
címletek esetében történt az évszám megjelenítése fordított állásban. így a tel
jes iratok segítségével azt is kutatni lehet, hogy az adott évben nyomott bélye
geket mikor és hol használták fel.

Ezen illetékbélyegek másik érdekessége az, hogy úgynevezett „titkos 
pont”-okat helyeztek el a bélyegeken, mégpedig ezeket is évente ciklusosán 
változó helyeken, közel a bélyegek kereteihez. így például a pont helye az egy
mást követő években: 1978: bal felső sarok, 1979: jobb felső sarok, 1980: jobb
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alsó sarok, 1981 bal alsó sarok, 1982: felül középen, 1983: jobboldalt középen, 
1984: alul középen, 1985: baloldalt középen, és 1986: ismét indul a ciklus, 
azaz bal felső sarok, és így tovább. Ezek a ponthelyek kiegészítik illetve mege
rősítik a rányomtatott évszámokat, amelyek segítségével pontosan követni le
het azt, hogy melyik bélyeget pontosan melyik évben nyomták.

Érdekes adatokat lehet megtudni a papírtípusokról, a nyomási különle
gességekről és a fogazásokról is. A kisebb névértékű Cent-es bélyegeket “nor
mál” módon nyomták, de a Rand értékeket oly módon, hogy a háttérképet és az 
értékszám kontúrjait az enyvezésre nyomták, mint ahogyan az az 1900-as évek 
elején kiadott osztrák illetékbélyegek esetében is történt. így a leáztatás után a 
bélyegkép egy része az iratpapíron marad, ami lehetetlenné teszi annató ismé
telt felhasználását. A fogazások tekintetében is történtek változások - a foga
zatmániások (lásd a krajcáros bélyegeinket) nagy örömére. Az 1978-as kiadás
nál a korábbi 14-es fésűs fogazást alkalmazták, de még abban az évben vál
tottak 12 ‘A-es fogazatra. 1997-től kezdve néhány címlet esetében bevezették 
az ovális „ket-tős” foglyukat is.

Színvariációk, kisebb árnyalatnyi eltérések is előfordulnak. Változtatták 
a papírtípust is. Korábban félig átlátszó papírra nyomtak, majd átlátszatlan, 
vízjelnélküli, krétával felületkezelt papírt használtak. Érdekes különbségek 
mutatkoznak UV-lámpa fényében is. Itt több variációt is ismernek. Kétféle 
papír nem fluoreszkál, egy „fehérebb a fehérnél” és egy sárgás színben fluo
reszkál. Ezen utóbbi szín egy ideig akkor is látható, amikor már kikapcsoltuk 
az UV-lámpát, azaz a papír foszforeszkál. A bélyegek kerete és az értékjelzés 
fekete színben történt. A keret és az alnyomat „csúszkál” egymáshoz képest, 
ami mind a korai osztrák birodalmi, mind a magyar korai illetékbélyegek 
esetében normális jelenségnek tekinthető. A cikk további részében részletesen 
taglalva van a nyomólemez előállítási folyamata. Hogy érdekesebb legyen a 
dolog, a bélyegek egy részét kétféle szöveggel felülnyomták és így további 
kétféle célú illetékbélyeg sorozatot adtak ki. Ezeket azonban nem minden év
ben készítették, viszont variálták.

Mindez azért érdekes, mert modem időszak illetékbélyegkiadásairól van 
szó, de ezek magukon viselik a klasszikus korszak összes filatéliailag érdekes 
és kutatható momentumait, hiszen egy adott időszak alatt rendkívüli variabi
litás keletkezett. De emellett még a Dél-Afrikai Köztársaság is azon országok 
közé tartozik, amelyekben összeérnek az illetékbélyegek és a postabélyegek. 
Ebben az időszakban hivatalosan nem volt megengedett az illetékbélyegek 
postabélyegként történő felhasználása, de ennek ellenére az első 10 kisebb 
címletnek ismertek postabélyegként történő felhasználása, néha postabélye
gekkel együtt vegyes bérmentesítésként. Másik érdekesség az, hogy a Dél- 
Afrikai Posta az egyedüli hivatalos kereskedelmi részleg az illetékbélyegek 
árusítására. A cikk további részében a szerző részletezi a fizetendő illeték
tarifákat.
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A következő egyoldalas írást két-oldalnyi képanyag követi. Az írás címe: 
„Tungurahua (Ecuador)”, szerzője Joe Ross. Ecuador-nak 24 tartománya van. 
Ezek egyike Tungurahua. Az Andok magas hegyei között fekszik és nevét az 
ilyen nevű vulkánról (5029 méter magas) kapta. A terület régóta aktív vulkáni 
tevékenység által sújtott. Az 1570-ben alapított Pelileo várost 1949 augusztus 
5-én egy földrengés teljesen elpusztította, miközben vagy 5000 ember meg
halt. A vulkán 2006 augusztus 16-én felrobbant, és Pelileo városát betemette 
kövekkel és hamuval. A 2008 február 6-i kitöréskor a forró láva, és hamu 10 
kilométer magasba tört fel. Tungurahua-nak 9 kantonja van: Ambato, Bános, 
Cevallos, Mocha, Patate, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro, 
Tisaleo. Tungurahua fővárosa Ambato.

Ecuador 1966-ban elfogadott N°. 680 számú Városi Törvénye írta elő azt, 
hogy legyen a kantonoknak saját illetékbélyege, mégpedig kellő mennyiség
ben és kellő számú címletben ahhoz, hogy az összes típusú helyi dokumentum 
illetékét le lehessen róni vele. Ecuador pénze a Sucre volt. Emelkedő infláció 
és többszöri leértékelés után a kormányzat 1980-ban az USA dollárhoz kötötte 
értékét. 1989-ben 1 US $ egyenlő volt 526 Sucre-val. E azért is érdekes, mert a 
kantonális illetékbélyegek egy része Sucre-ban, egy része US $-ban adta meg 
névértékét. A cikk 8 canton illetékbélyegeiből mutat be összesen 19 ábrát. Mi
vel én nem rendelkezem ilyenekkel, nem tudom bemutatni ezeket. Abevezető 
részben felsorolt vulkanikus okok miatt is rendkívül ritkák a Pelileo-i illeték- 
bélyegek és dokumentumok (R.A.: itt érhető tetten a vulkanizmus és a filatélia 
kapcsolata).

Egy kétoldalas írás címe Alán D. Anyon-tól: ,A Colombia Ecclesiastical 
Document”. A cikk egy egyházi dokumentumot mutat be, ami azt igazolta, 
hogy egy Nelson Vicente Coello a Columbia-i Cali-ban levő San Pedro kated
ráikban lett megkeresztelve 1943. február 7-én, és ez az irat 1948. február 5-én 
készült másolat az eredeti keresztlevél adatainak átvitelével. A másolat rányo
mott díjjeggyel ellátott papírra készült (spanyolul: papéi sellado, angolul: 
stamped revenuepaper). A  díjjegyes papírt az angol De La Rue nyomda készí
tette. Az iraton ezen kívül még 7 darab és egyben 6-féle illetékbélyeg is talál
ható. Ezek közül 4 illetékbélyeg háromféle gumibélyegzővel van értéktele- 
nítvejiárom bélyeg pedig kétféle kézírással. Acolumbiai nemzeti okmányille
téket valamint az egyházközségi illetéket Cali-ban nyomott illetékbélyegek
kel rótták le, amelyek közül az egyházi két bélyeget kézírással, az állami ille
téket ovális gumibélyegzővel értéktelenítették. A benyomott illetékjegy nem 
lett lebélyegezve, de a két állami illetéklerovó bélyeget úgy ragasztották fel az 
iratra, hogy a benyomott érték egy része takarva legyen. A papi aláírást 1949 
november 7-én a Cali-ban levő Ecuador-im konzul hitelesítette és e célból két 
Ecuador-i illetékbélyeg került az iratra(MOVILES - gumibélyegzővel ellátva, 
és DEFENSA NÁCIÓNÁL - a konzul aláírásával értéktelenítve). Végezetül 
1950 február 13-án az Ecuador-i Külföldi Kapcsolatok Minisztériuma Quito-
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bán még egy Quito-i városi illetékbélyeget ragasztott az iratra, amit egy har
madik fajta gumibélyegzővel értéktelenítettek. A történet lényege az, hogy 
Nelson Vicente Coello Ecuadori nemzetiségű polgár a Columbiai Cali-ban 
született és ezt igazolnia kellett valamiért. Emiatt egy igen érdekes és rendkí
vül dekoratív irat keletkezett.

Saját kiegészítés: Ecuador-ról alig valamit tud a hazai gyüjtötábor. Én 
ezen ország korai díjjegyeseit is gyűjtöm. Kis ország kevés nemzetközi kap
csolattal, de csekély belföldi postai forgalommal. A díjjegyesek esetében a va
lóban futott darabok száma lényegesen kevesebb a használatlanokhoz képest. 
Kiegészítésképpen egy külön kis ismertető cikkben bemutatok Ecuador-i 
állami illetékbélyegeket a teljesség igénye nélkül, pusztán érdeklődésfelkeltés 
céljából.

Akövetkező 3-oldalas írás JoeRoss-tól „ Vietnam Consular Stamps 1950- 
75" címmel távolkeletre visz el minket. A cikk egy 2006-os írás kiegészített, 
bővített verziója. Vietnamnak konzuli illetékbélyegei már francia gyarmati 
idejében voltak. A Vietnam-i illetékbélyegekről korábban már több irodalom 
szólt: „French Colonies, Part IV” (Donald Duston, 1990); „The Revenues of 
Viet-Nam an Electronic Catalog" (Society of Indo-China Philatelists, 2002); 
„South East Asia Revenues” (John Barefoot 2006); ,Jndo-China Revenue 
Stamp Catalog” (Society of Indo-China Philatelists, 2008). Jelen cikk szerzője 
szerint bár gazdagnak mondható a rendelkezésre álló katalógus-irodalom, de 
mindegyiknek más az összeállító filozófiája. Ő az 1990-es Duston és a 2002-es 
Society of Indo-China Philatelists összeállításokból kiindulva, valamint saját, 
kicsinek titulált gyűjteményét figyelembe véve próbálta meg egyeztetni az 
adatokat, de rájött arra, hogy a katalógusok ábrái és saját bélyegei egy része 
nem egyeztek meg egymással, ezért írta ezen cikkét, amelyben saját rendsze
rezését adja meg az adott időtartam nevezett kiadásait (konzuli illeték- 
bélyegek) illetően.

Ezek után részletekbe menően ismerteti az 1950-56, az 1956-60, az 1955- 
60, az 1960-75 kiadások nyomási típusait, eltéréseit (ez legalább 10-féle név
értéket, 24-féle alapkiadási címletet és számtalan variációt képvisel). Szá
momra csupán annyi tanulsága van ezen írásnak, hogy igen fontosak a korábbi 
katalógusok, szakkönyvek, kézikönyvek, cikkek, de aki keres, aki kutat, aki 
vizsgál, az mindig talál eltéréseket, javítandókat, kiegészítendőket, tehát töké
letes és hibamentes szakirodalom nem létezik, miközben maguk a kutatók is 
tévedhetnek néhány részletkérdést illetően. Tehát tanulmányozni kell a szaki
rodalmat, ismerni kell azt akkor, ha bárki bármit mint újdonságot, mint felfe
dezést leír és csak akkor jelentheti ki azt, hogy valóban újdonságot fedezett fel, 
ha a fellelhető szakirodalmat érdemben áttanulmányozva nem lelt rá korábbi 
leírásra. Ugyanakkor kritikával kell olvasni a korábbi szakirodalmat, és ha 
bárki ellentmondást fedez fel a leírtak és az általa tapasztaltak között - saját 
gyűjteménye alapján - , akkor információit közzé kell tennie, hogy a többi
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gyűjtő is hozzálásson a kutatómunkához és vagy megerősítsék megjegyzéseit, 
vagy cáfolják azokat. Ez a filatéliai tudás fejlődésének normális menete.

Egy kis írás fontos tudnivalókkal ismerteti meg olvasóit. Címe: „ Victoria 
c.t.o. stamps” (Dávid Gottesman). A cikk eleve feltételezi azt, hogy az angolul 
tudó olvasó ismeri a „c.t.o.” rövidítés jelentését. A magyar olvasók zöme biz
tosan nem ismeri ezt. (Itt jön a sokak által biztosan elítélendő önreklám helye: 
Az általam szerkesztett és a PROF1LA Kft. által 2006-ban kiadott „ANGOL 
FILATÉLIAI FOGALMAK, SZAVAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK SZÓTÁRA” 17. 
oldalán megtalálható jelentése: Cancelled-to-order, azaz megrendelésre lebé
lyegzett). A cikk bemutat 5$ és 6$-os Victoria (Ausztrál állam) bélyegeket 
(Victoria angol királynő arcképével), amelyeken postabélyegzés található 
(1901-ből).

Az angol és angol gyarmati illetékbélyegek és természetesen postabé
lyegek technikailag illetékbélyegek de egyben postabélyegek is voltak, azaz 
felhasználhatóságuk vegyesen és szabadon megtörténhetett. Nevezett Victo
ria állambeli illetékbélyegeket 1901. junius 30-ig lehetett szabadon postabé
lyegként felhasználni. Ennek ellenére ezeket nem ismerik postabélyegként 
felhasználva, arról nem beszélve, hogy a magasabb £-értékek postai felhasz
nálása szinte elképzelhetetlen. Abélyegek példányszáma kicsi volt: a 6£, 7£ és 
8£ értékekből 12000db, a 9£ illetékbélyegből mindössze 6000 db készült. 
Bélyegekből a magasabb Shilling-értékeket és a £-értékeket egészen a 100£ 
névértékig ismerik MELBOURNE postabélyegzéssel (1901), de ezek sosem 
voltak postai felhasználásban, csupán a bélyeggyűjtőknek való eladás céljából 
bélyegezték le azokat előzetesen, azaz „megrendelésre”. (R.A.: Ugyanakkor 
korábban számtalanszor leírtam már azt, hogy sok gyűjtő-kiskereskedő-keres- 
kedő tévedésben van és becsap más alulinformált vevő gyűjtőket akkor, ha 
ezeket mint postai felhasználásokat adja el csillagászati árakon.).

Kisebb írások foglalkoznak továbbá Libéria-i illetékbélyegekkel; Indo- 
nézia-i dohány zárjegyekkel (Vigyázat: ezen Egyesület tagjainál a zárjegyek is 
az illetékbélyegek közé tartoznak!); Colombia-i illetékbenyomott papírokkal; 
Victoria királynőt ábrázoló ciprusi illetékbélyegeknek a Török birodalom ál
tali lebélyegzéseivel. Egy bemutatott és 1888 junius 18-án dátumozott szerző
dés a$t bizonyítja, hogy a Singapore-i területen történő terület és ingatlanátru
házás 17.017,80$ értéke után összesen 103,50$-nyi illetéket fizettek ki 1874- 
es és 1888-as kiadású illetékbélyegek vegyes felhasználásával.

Egy kis írás ismerteti az USA-ban kiadott „The Cinderella Philatelist" 
kiadványt. Ebből kiderül az, hogy az USA-ban körülbelül 300 tagja van a 
Poster Stamps-gyű)tőknek (levélzárók, propaganda bélyegek), és azon belül 
is 50:50%-ban vannak angolok és tengerentúliak. De kiemelésre került az, 
hogy mind az összlétszám, mind az arányok igen hasonlóak a The Revenue
Societv adataihoz.✓
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Erling van Dam magánkiadásban megjelentette következő képes kata
lógusát: ,JJams ReveNews#15T\ Ebben a kanadai és kanadai szövetséges 
államok ( Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfound- 
land, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Yukon) illetékbélyegeit 
tárgyalja.

Regis Hofíman megjelentetett egy színes katalógust ,JCenya Hospital 
Insurance Fund tax stamps" címmel. Ezek szerint vannak olyan („elve
temült”) gyűjtők is, akiket például a kenyai kórházi biztosítási illetékbélyegek 
is érdekelnek. Én eddig még nem is hallottam ilyenekről. Most már tudom, 
hogy léteznek.

Alex Kemura ,J3lue Survey ofItalian Municipals” címmel jelentetett meg 
2010. áprilisában egy kiadványt, amelyben a kis olasz Umbria tartományt mu
tatja be képekben úgy, hogy bemutat nevezetes építészeti remekeket és mel
lettük olyan helyi illetékbélyegeket, amelyeken a fő motívum az adott épület, 
vagy amelyeken a helyi címerek vannak ábrázolva. Jelen ismertető cikkben az 
Assisi-ben levő Szent Ferenc katedrális van bemutatva és mellette két címeres 
helyi illetékbélyeg Assisi-bői.

A lapszám közepén 4-oldalas, zöld papírra nyomtatott tudósítások olvas
hatók a The Revenue Society további tervezett 2010-évi és 2011-évi esemé
nyeiről (összejövetelek, nemzeti kiállítások, nemzetközi kiállítások, szeminá
riumok), valamint ismertetik sok tag E-mail címét és természetesen a tagok 
apróhirdetéseit (ahol sajnos az én apróhirdetésemben éppen az E-mail címe
met rosszul adták meg, így eddig senki sem tudott elérni).

Összességében az mondható, hogy a The Revenue Society tagjai a The 
Revenue Journal tükrében széleskörű nemzetközi érdeklődéssel gyűjtenek és 
szinte dúskálnak a legkülönbözőbb területekkel foglalkozó kiadványokban, 
katalógusokban, szakcikkekben, de persze az illetékbélyegeket érintő kis ma
gán- és céges hirdetésekben is. Az angol szövetség eddig egyáltalán nem pa
naszkodott leépülésről, tagságcsökkenésről, érdektelenségről. A taglétszám 
természetesen csekély az összlakossághoz képest, kicsi a bélyeggyűjtő tábor 
egészéhez képest, de az egyesület tagjai lelkesek, aktívak, széleskörűen érdek
lődők, ami sajnos nem mindig és minden viszonylatban mondható el magyar- 
országi relációban.

Dr. Rill Attila

Mint ahogyan a LAPSZEMLE-ben írtam, kiegészítésképpen egy külön 
kis ismertető cikkben bemutatok Ecuador-i állami illetékbélyegeket a telj esség 
igénye nélkül, pusztán érdeklődésfelkeltés céljából. Emellett utalok távir- 
dabélyegekre is, mert érdekelnek és gyűjtőm ezeket is, mert összefüggés van a 
távirdabélyegek és a postabélyegek valamint az illetékbélyegek között, mert a 
nemzetközi bélyegkatalógusok negligálják ezeket, mert nincs a MABÉOSZ-
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nak egyetlen olyan szakosztálya sem, amely érdemben foglalkozna a világ 
távirdabélyegeivel annak ellenére, hogy bizonyos országokban és területeken 
a posta és a távirda élesen elválasztható egymástól, máshol meg nem.

3.ábra
Az l.ábrán bemutatom a jellegzetes Ecuador-i illetékbélyegek egyik 

típusát „blank” állapotban. Ebből a típusból az alábbi címleteket ismerem 
eddig: 1 Centavo (ultramarin és narancs), 2 Centavos (barna és borvörös), 4 
Centavos (barna), 5 Centavos (vörös), 10 Centavos (narancssárga), 20 Cen
tavos (ultramarin), 50 Centavos (zöld), 1 Peso (barna), 1 Sucre (sötétzöld).

A 2. ábrán az alapbélyegre alul a bélyegképpel együtt rányomtatták az 
1881 -1882-es évszámokat.

A 3.ábrán 6 bélyegen mutatom be azt, hogy a „blank” bélyegre alul 
fekete színben rányomtatták az 1884-1885-ös évszámokat.

A 4.ábrán olyan, 1881-1882-es bélyegeket mutatok be, amelyeken feke
te színben középen ferdén nyomtatták rá az 1886-1887-es évszámokat.

Az S.ábrán olyan bélyegeket muta
tok be, amelyeknél a „blank” bélyegekre 
alul nyomtatták rá az 1886-1887-es év
számokat. A két azonos címletű bélyeg
nél jól látszik az, hogy a felülnyomat 
„csúszkál”, ami ezeknél a felülnyomott 
kiadásoknál általánosnak mondható.

5.ábra
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6.ábra
A ó.ábrán olyan bélyegeket mutatok be, amelyeknél az 1887-1888-as év

számokat ismét a bélyegekkel együtt, azok színében nyomták egy menetben. A 
sor utolsó bélyege már Sucre névértékű; egyben mérete a fogazásnak köszön
hetően magasabb, mint az átlag.

A 7.ábrán 3 bélyegen azt mutatom be, hogy az előző sorozat értékeit fe
kete festékkel középen és ferdén felülnyomták az 1889-1890-es évszámokkal. 
A kiválasztott daraboknál azt is be kívánom mutatni, hogy a felülnyomatok 
egyrészt „csúszkálnak”, másrészt a függőlegessel bezárt szögük is változó.

Léteznek a bélyegképpel egy menetben és azonos színben nyomtatott 
olyan bélyegek is, amelyeknél alul a 1891 -1892-es évszámok szerepelnek, de 
ilyet „tisztán” nem tudok bemutatni.

A 8.ábrán a bélyegképpel egy menetben és azonos színben nyomtatott 
1893-1894-es évszámokat mutatom be.

7.ábra 8.ábra

A 9. ábrán olyan, egy menetben nyomott 
1887-1888-as bé-lyeget mutatok be, 

9.ábra amelynél alul nyomták rá elfedően az 1893-
1894-es évszámokat.
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A lO.ábrán egy olyan, egy menetben nyomtatott, a bélyeg
képpel azonos 1887-1888-as évszámokat mutató bélyeget 
mutatok be, amelyet 1896-ban felülnyomással és átértéke
léssel postabélyeggé változtattak. A MICHEL adatai szerint 
10-féle felülnyomásos postabélyeg jelent meg: 4-féle 
alapbélyeget 4-féle átértékeléssel láttak el.

Itt lehet persze vitatkozni azon, hogy ezeket a gyűjtő 
hova tegye: a csak bélyeget gyűjtők postabélyegként fogják 
kezelni, míg a korábban bemutatottakat esetleg csak mint

lO.ábra „MIST” (szemét!?!) értékelik, én meg az 
illetékbélyegek közé helyeztem az alap

bélyegből kiindulva.
A 11. ábrán a bélyegképpel egy menetben és azonos 

színben nyomtatott olyan bélyeget mutatok be, amelynél 
alul a 1891-1892-es évszámok szerepelnek, de az illeték- 
bélyeget fekete festékkel és ferdén „TELEGRAFOS” 
felülnyomattal látták el. ** áhra

12.ábra

13.ábra

A 12.ábrán már egy új, kisebb méretű sorozatot mutatok be, amelyeknél 
felül „MOVILES” felirat, alul középen, az értékmegadás felett a „TIMBRE 
FISCAL” felirat található.

A 13.ábrán egy más típusú sorozatból mutatok be szemelvényeket. Az 
első bélyegen felül az 1917-1918-as évszámok szerepelnek egy menetben
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nyomva. Ez a bélyeg egyben perfín is. A második bélyeg felül az 1911-1912- 
es, egy menetben nyomott évszámokat tartalmazza, valamint egy függőleges, 
4-soros, fekete színben nyomtatott felülnyomatot: 10 Centavos bélyegen. „UN 
CENTAVO CENTENARIO QUAYAQUIL1921-1922”. Aharmadik bélyegen 
két sorban és piros színben 1921 1922-es évszámok szerepelnek (az Un Cen
tavos alapbélyeg színe sötétkék), míg a sor végén levő bélyegpámál ugyanez a 
kétsoros évszám színe fekete (a 10 centavos alapbélyeg színe narancs).

A 1 4 . ábra  
ismét más típusú 
illetékbélyegekből 
mutat be szemel
vényeket, ahol fe
lül szintén külön
böző, évszámok 
vannak, de alul, az 
értékjelzés felett a
TIMBRE és a 14.ábra
FISCAL szavak nem egymás mellett középen vannak, hanem a bélyeg két 
szélén eltávolítva egymástól. Az első 2 Centavos bélyeg évszámpárja felül: 
1897-1898. Majd felülnyomással átértékelt bélyegek következnek: az egyik 
1897-1898-as bélyegen UN (1) kétsoros, vízszintes és fekete színben 
megjelenő felülértékelési felülnyomat, a másikon meg QUATRO (4) kétsoros, 
piros színben végzett felülnyomat látható. A negyedik bélyeg évszáma felül, a 
bélyeg színében 1899-1900, míg a kétsoros függőleges fekete felülnyomat 
SINCO (5) felülértékelés.

15. ábra
A lS.ábrán kis vegyeskereskedés van bemutatva: új bélyegtípusok és 

felülnyomott korábbiak. A második bélyeg ismét egy távirdabélyeggé átlénye- 
gített illetékbélyeg.

Az első, majd a 3. és a 4. bélyeg úgynevezett kényszerfeláras bélyeg. A 
ráutaló felülnyomatszöveg: CASAde CORREOS, illetve CASAde Correos y 
Telégrafos Quayaquil. Ezeket a kényszerfeláras bélyegeket egy 1919 február 
1-i dátumozású rendelet írta elő és a felár célja egy, Quito-ban felépítendő új
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főpostahivatal felépítésének támogatása volt. A sor első bélyege 1920-ban je 
lent meg (MICHEL 2), a sor 3. (MICHEL 23) és 4. (MICHEL 25) bélyegei pe
dig 1934-ben. Utóbbi még egy 2 CENTAVOS ferde második felülnyomatot is 
tartalmaz. A 15.ábra utolsó bélyege ismét egy, az eddigiektől eltérő ábrájú 
illetékbélyeget mutat be.

A ló .ábrán  arc
képes távirdabélye- 
geket mutatok be.

17.ábra

A 17.ábrán egy olyan, 1892-ben kiadott postabélyeg (8db) sor első 7 
értékét mutatom be, amelyeket fekete „TELEGRAFOS” felülnyomattal távir- 
dabélyegekké alakítottak át. Csak megjegyzem azt, hogy ugyanezen alap
bélyegeket „FRANQUEO OF1CIAL) felülnyomattal is ellátták, amelyek így 
hivatalos bélyegek lettek (MICHEL 1-7 Dienstmarken).

A 18.ábrán Ecuador 1894-es postabélyegkiadásának két címletét mu
tatom be. A kezdő lebé
lyegzett darabok a postai 
felhasználást m utatják, 
míg a jellegzetes lyukasz
tások a távirdabélyegként 
történő felhasználást.

18.ábra
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Fekete felülnyomással ezekből a postabélyegekből is készítettek hivatalos 
bélyegeket.

A 19. ábrán az 
1894-es kiadású posta
bélyegeknek 1897-ben 
végzett, 1897-1898 év
számokat tartalmazó 
felülnyomásaiból mu
tatok be példákat.

Egyrészt látható 19.ábra
az, hogy a felülnyomások szöge, iránya változó, de a számok mérete is éltérő - 
a MICHEL 18 felülnyomott postabélyeget sorszámoz, 3 külön kiadásként 
katalogizálva. A baloldali két lyukasztott bélyeg távirdabélyegként lett fel
használva.

Végezetül ismét elmondanám azt, hogy ezen kis bemutató csak figye
lemfelkeltő célzattal történt, de remélem észrevették a gyűjtők azt, hogy még 
egy ilyen kicsi, tőlünk oly távol levő ország illetékbélyegei is milyen érdekes 
és szerteágazó gyűjtési területet kínálnak, ahol szerves összefüggésben vannak 
egymással az illetékbélyegek, a postabélyegek és azok több válfaja, valamint a 
távirdabélyegek.

Dr.Rill Attila

MARHALEVELEK

A marhalevelek is szakosztályunk gyűjtési körébe tartoznak - többek 
véleménye szerint. Dr. Flóderer István katalógusában a 299-311 oldalakon 
találkozhatunk leírásukkal. A hazai marhalevelek köre azonban ennél lénye
gesen tágabb. Szóbeli és bizalmas információk szerint készül ennek a terület
nek új szakszerű feldolgozása. Ha majd megjelenik, számtalan gyűjtőnek fog 
nagy örömet okozni. A marhaleveleknek formai szempontból véleményem 
szerint alapvetően 4-féle megjelenési formája van. Röviden felsorolnám eze
ket:

1. Illetékbenyomás és kiegészítő illetékbélyegek nélküli marhalevelek
2. Illetékbenyomásos marhalevelek
3. Illetékbenyomásos de illetékbélyegekkel dekorált marhalevelek
4. Nem publikált marhalevelek (mert a postáskisasszony............... )

Ezen utóbbi típusból mutatnék itt be egy szép példányt:
Marhalevél

Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vad bikának legvadabbikába. 
Vonzalmát megírta egy marhalevélben nagyjából ekképpen:
- Hatalmas Barom! Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom.
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Tudom, mily elfoglalt, milyen megbecsült Ön, mégis tollat ragadott csülköm, 
hogy amit a marhanyelv elbőgni restell, így adjam tudtára, Mester!
Ön, ismervén jól a tehénszív rejtelmét, Tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. 
Amíg szorgalmasan duzzasztóm tőgyemet, gondolatom egyre Ön körül őgyeleg. 
Muú! Minden bikák közt legelőkelőbb! Midőn megláttam a legelő előtt, 
elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsálamban, 
s úgy éreztem, kéj oson keresztül a rostélyoson.
Muú. hogy forrt a vér szívembe, hogy tódult a bélszínembe!
Az a perc, mit Ön velem tölthet maholnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. 
Ám míg Önről ábrándozom kérődzve, vad féltés öl a szívemig férkőzve, 
és átjárja ó mind a kín velőscsontom, mócsingjaim.
Már bánom e merész vágyat, hisz ö n  büszke tenyészállat, 
csupa gőg, mely után az egész tehéncsorda bőg.
De ne féljen Bikaságod! Ha nem szeret, félreállok.
Nem fog látni levert búsnak, mert beállók leveshúsnak.
Ám. ha mégis kegyes szívvel veszi e levelet és megszánja az Önért égő tehenet. 
Válaszoljon hamar rája, Üdvözli Önt a marhája.

im a levél. Ráírva a kelte. Az úton a posta előtt le is pecsételte.
De a postáskisasszony nem vette fel...

LadányiMihály (1934-1986)

Remélem ezen igazán érdekes és szép marhalevél nemcsak a tervezett 
szakkiadvány szerzőjét sarkallja gyorsabb munkára, hanem messzemenően 
kiszélesíti a marhalevelek gyüjtőtáborát is.

Egyetlen gond az, hogy ezzel a módszerrel csupán a magyar gyűjtök tá
borát lehet szélesíteni, hiszen igencsak kemény dió lenne ezt németre vagy 
angolra átültetni - Karinthy-féle feladat.

Ugyanakkor fentebbi felsorolásomból kifelejtettem a marhalevelek for
mailag 5. típusát. Most és itt pótolom. Látszólag pontosan ugyanúgy néznek 
ki, mint a személyi igazolványok és az útlevelek, de besorolásukat csak egyéb 
típusú behatóbb vizsgálatok után lehet elvégezni, amihez nem kell sem 
bélyegcsipesz, sem nagyitó, sem vízjelvizsgáló, sem UV-lámpa, sem fogazat
mérő, sem M1CHEL színskála, csupán fiil és szem.

Rill Attila
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Az OKMÁNYBÉLYEG 2010/3. számában megjelent Olvasói érdek
lődésre válaszul csatolok egy birtokomban lévő útlevél-kérelem okirat máso
lati képét, amelyről a kérdéses illetékdíj jegy származik (ezen az űrlapon ugyan 
150 Ft értékű látható).

Tisztelettel Csuti János
Ország neve:

Iktatószám :

É rkezett:.......

K iad v a ; ___
*

A munkahely véleménye, javaslata:

Engedélyezve:

E lu tas ítva ;

197__________________h ó _____  -n

Fellebbezésre

Javasolom

Elutasítom

Engedélyezem

197 . ______  __h ó ____ nap

Szülői beleegyezés:

E 407743
ILLETÉK

Tudnivalók: — Ezen „ütlevólkcrő lap" Bulgáriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba, NDK-ba és Romániába történ'" 
kiutazáshoz szükséges ú tlevél kérelmezésére használható íeL

— A kérelem beadása alkalmával mellékelni kell egy 5X0 cm méretű útlevélfényképet.
— Szolgálati célú ntav-án esetén rá ke ll vezetni a kérőlapra az u taztató  szerv véleményezését és javaslatát is.

P J  760377 G
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Szatmár vármegye helyhatósági bélyegei

9.ábra

APABAXl 1NTCRKSELE PLUGARIEI

S  A  T  T J M  A  R

AMER A de AGRIC U LT U R

10.ábra 11.ábra

SEMÁNATI PLANTE deNUTRET
S A  T  U - M  A  B

\ ülte5 0
b á n t

CAM g R A de AG RICU LTJUjlV

12.ábra 13.ábra

1  j a v  ' v i i
BIKANER

:..á

14. ábra
#1


	2006
	2006/1-2
	1- Dr. Németh Kálmán: Székesfehérvár - városi bélyegek 2. rész
	9- Székely László: 2006. február 18-i vezetőségválasztó közgyűlés jegyzőkönyve
	16- Dr. Rill Attila: Bemutatkozás
	16- Székely László: Bemutatkozás
	17- Gidófalvy Péter: Bemutatkozás
	19- Fodor István: Bemutatkozás
	20- Dr. Németh Kálmán: Bemutatkozás
	21- Tagnévsor 2006
	23- Szaklapunkról és egyéb közérdekű közlemények
	25-  Köszönetnyilványítás Burján Andornak
	25- Köszönetnyilványítás Gulyás Lászlónak

	2006/3
	4- Voloncs Gábor: 15 év.
	6- Dr. Rill Attila: Tallózás a Szabolcsi Bélyegújság IX. évfolyam, 2006 májusi számából (Voloncs Gábor cikke)
	7- Cserenap
	8- Gidófalvy Péter: HUNFILA 2006 - Vác
	9- Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek és rendszerezésük (1. rész)
	16- Fodor István: MÁV Arcképes Igazolványok Meghosszabbítási Bélyegei
	25- Németh Kálmán: Válasz Oszlányi Zoltannak (SZkesfehérvár lakáshivatali bélyegek)
	26- Dr. Rill Attila: Életének 67. évében eltávozott közülünk Vadász József
	27- Szakosztálytagok címjegyzéke
	29- Szerkesztőség: Olvasói levél - ügyvédi meghatalmazás
	30- Szerkesztőség: Olvasói levél - marhalevél

	2006/4
	3- Dr. Rill Attila: Tisztelt szakosztályi tagok!
	9- Gidófalvy Péter: Ki mit tud róla? 1 K-s arcképes okmánybélyeg
	10- Moys Gyula: Metszetjavított okmánybélyegeim
	12- Dr. Németh Kálmán: Magyarországi marhalevelek és rendszerezésük (2. rész)
	20- Dr. Rill Attila: Közérdekű téma (színes borító)
	21- Székely László: Hozzászólás a MÁV érvényesítési bélyegek feldolgozásához
	27- Dr. Rill Attila: Gratuláció (Washington 2006 Kernács György)


	2007
	2007/1
	3: Dr. Rill Attila: Meghívó közgyűlésre
	4: Dr. Rill Attila: Dr. Flóderer István 100 éves lenne
	6: Burján Andor: Még egyszer az 1944-es közigazgatási vöröskereszt bélyegekről
	9: Szücs Károly: A határőrvidék illetékbélyegeinek forgalmi ideje
	13: Dr. Rill Attila: Közérdekű információ
	16: Farkas Zoltán: További hozzászólás a MÁV érvényesítési bélyegek feldolgozásához
	21: Dr. Rill Attila: Figyelemfelkeltő apróságok
	23: Dr. Rill Attila: Tisztelt Okmánybélyeg-olvasók!
	25: Voloncs Gábor: A ceglédi hadigondozás bélyeg használata
	27: Dr. Rill Attila: Beszámoló a közös cserenapról

	2007/2-3
	3: Dr. Rill Attila: Közgyűlési jegyzőkönyv 2007.
	9: Dr. Rill Attila: Felhívás szakosztályi össezjövetelre
	10: Dr. Rill Attila: Szűcs Károly, Hodobay Andor és Rill Attila levélváltásai a szakosztályi tematikát illetően, vitaindító célzattal megjelentetve
	20: Voloncs Gábor: Senki nem dugdosott semmit!
	23- Dr. Rill Attila: Búcsú dr. Simay Attila gyűjtőtársunktól
	23- Dr. Rill Attila: Búcsú Oszlányi Zoltán a gyűjtőtársunktól
	24- Szücs Károly: Nincs kétféle "ft" vízjel
	26- Szücs Károly: Hirdetvénybélyeggel kiegészített hamis okiratok
	28- Dr. Rill Attila: Illetékbélyegek és postabélyegek együttes használata
	30- Dr. Rill Attila: Magyar illetékbélyegek a "Flódererben nem szereplő" objektumokkal együtt
	31- Burján Andor: Kiegészítő képek a 2007/1. sz. 6-8. oldal cikkéhez
	32- Burján Andor: Dr. Flóderer István - illusztrációs emlék
	37- Voloncs Gábor: Valóban tévnyomat? (1000 P-s törvénykezési illetékbélyeg)
	38- Szép Endre: Mi az okmánybélyeg (újraközlése egy régi cikknek, lásd 1995/3)
	43- Cserenap

	2007/4
	3- Dr. Rill Attila: Bizonyos típusú korai angol illetékbélyegek jellegzetessége
	11- Tóth Lajos: Olvasói levél - BHÉV 1942 bélyeg
	12- Dr. Rill Attila: Közös szakosztályi cserenap november 17-én
	16- Filep László: Számlailleték bélyeg provizóriumok: felezett okmánybélyegek
	19- Dr. Rill Attila: Érdekességek osztrák illetékbélyeges kivágásokon
	20- Dr. Rill Attila: Meghívó közgyűlésre 2008. február 9.
	21- Dr. Rill Attila: Vegyes illetékbélyeges díjlerovás
	21- Papp László: Szakszervezeti Bélyeg
	24- Gyarmathy Zsolt: Játékkártyák illetékbélyegeiről
	25- Székely László: Érdekesség az I. világháború negatív következményéből
	28- Csuti János: Olvasói levél - kérdések bélyeges űrlapokról, bélyegekről, és a válaszok
	33- Dr. Rill Attila: Osztrák lombard-velencei szignetták
	34- Székely László: Heuréka! Végre megérkezett!
	35- Szűcs Károly: Elkészült az új katalógus
	36- Szűcs Károly: Kaposvár város vigalmiadó-jegyei
	37- Béla bácsi: Olvasói levél - Nagyvárad Város Vasút bélyegek
	38- Gidófalvy Péter: Szerkesztői megjegyzés a beküldött cikkek, képek számítógépes formázásáról
	39- In Memoriam Gary S. Ryan


	2008
	2008/1
	3- Székely László: Közgyűlési jegyzőkönyv 2008. február 9.
	8- Dr. Németh Kálmán: Évelejei gondolatok
	12- Burján Andor: A Közgyűlés, ahol a K Ö Z meg süketnémának tetette magát!
	14- Vezetőség: Levél Gulyás László úr részére
	15- Dr. Rill Attila: A Gulyás László ügy
	19- Dr. Rill Attila: A kritika szabadsága - kritikai szabadság
	21- Dr. Rill Attila: A "Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon"-című (Budapest, 2007) munka véleményezése
	34- Szűcs Károly: Válaszok az új katalógussal kapcsolatban a közgyűlésen felmerült kérdésekre
	37- Szücs Károly: Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban és Magyarországon (könyvismertető)
	50- MÁV B.B.I. tagsági igazolvány bélyegekkel (csak kép)
	51- Melléklet Szücs Károly könyvismertetőjéhez
	39- Gidófalvy Péter: Világkiállítás Bécsben

	2008/2
	3- Dr. Németh Kálmán: Észrevételek az új pénzügy-filatéliai szakkönyvről.
	15- Dr. Rill Attila: MABÉOSZ Küldöttközgyűlés 2008. május 17.
	21- Dr. Rill Attila: Mit ér a kiemelt tagdíj?
	23- Voloncs Gábor: Gondolatok dolgainkről
	28- Csekő István: Vác város 1945 évi 10 P-s bélyege
	30- Szücs Károly: Új felfedezésű felülnyomat-változat
	31- Cserenap

	2008/3
	3- Mészáros Zoltán dr.: Betekintés a kubai okmánybélyegek világába I. rész
	5- Voloncs Gábor: Illetékdíjlerovási gépbélyegzés
	6- Szücs Károly: Válaszok a "pénzügy-filatéliai szakkönyv" észrevételezésére
	10- Dr. Rill Attila: WIPA 2008
	12- Szerk.: Az 1921. évi vagyondézsma bélyeg "születése"
	13- Voloncs Gábor: Vigyázat hamisítvány! (válasz a 2008/2 30-31. oldal cikkére)
	15- Adománybélyegek? (Az 1991/4 17. oldalon közölt kérdés ismétlése)

	2008/4
	3- Dr. Németh Kálmán: Esztergomi városi illetékbélyegek
	4- Papp László: Szakszervezeti Bélyeg (tanulmány DVD-n)
	6- Dr. Rill Attila: Az izzadságszag és a kölcsönzés kapcsolata
	10- Mészáros Zoltán dr.: A kubai okmánybélyegekről II. rész
	18- Dr. Rill Attila: A szakosztályi postázás problematikája
	20- Dr. Rill Attila: Kedves Gyűjtőtársak! (közvéleménykutatás a szakosztályi támogatással kapcsolatban)
	22- Dr. Rill Attila: Apró érdekességek - indiai irat
	22- Dr. Rill Attila: Apró érdekességek - szignetták
	23- Dr. Rill Attila: Meghívó közgyűlésre 2009. február 14


	2009
	2009/1
	3- Dr. Németh Kálmán: A gyulai városi bélyegek története
	12- Filep László: Texas állam részvény-átruházási adóbélyegei
	15- Hodobay Andor: A hirdetvényilleték lerovás eddig ismeretlen módja
	17- Ne tépjük szét az összefüggéseket! (1954. évi 20 Ft)
	18- Csépán István: Olvasói levél - 1891. évi 20 kr nyomathiba
	19- Csépán István: Olvasói levél - Bp. 1945-ös 100 P S-betűi
	19-  Dr. Rill Attila: GB-Szemle kiárusítás
	20- Hodobay Andor: Könyvismertetés - 1850. Bélyeg törvény magyarázata ...
	22- Jegyzőkönyv a 2009. 02. 14-i közgyűlésről

	2009/2
	3- Mészáros Zoltán dr.: A kubai okmánybélyegekről III. rész
	7- Dr. Németh Kálmán: Számjegy típusok - ívrekonstrukciók (Szeged)
	13- Hodobay Andor: Az illetékdíj lerovási gépbélyegzésekről
	22- Dr. Rill Attila: III. IBK találkozó, II. rangú bélyegkiállítás és filatéliai bemutató, Dabas, 2009. április 30-május 3.
	23- Dr. Németh Kálmán: Helyesbítés (a 2009/1. szám 20-21. oldalain lévő cikkhez)
	24- Csatlósné, Mariann: Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma 1. rész
	31- Vezetőség: Szakosztályi árverési tájékoztató
	32- Szücs Károly és Tsai: Közlemény (A Pénzügyfilatéliai kézikönyv kölcsönzése)
	33- Dr. Rill Attila: Chairman-Chat. (Elnöki csevegés)
	37- Sachsen 1895-ös kiadású illetékbélyegek kis "csokorja" (csak képek)
	38- Sirohi State illetékbélyegek kis "csokorja"
	39- Burján Andor: Olvasói levél - pénznyomozás

	2009/3
	3- Szücs Károly: Békéscsabai kézi átértékelések az 1920-as években
	17- Csatlósné, Mariann: Marosvásárhelyi Vöröskereszt segélybélyegek, 1944
	19- Nekrológ - Berényi Péter
	20- Csatlósné, Mariann: Pénzügyi Értékcikkek Webmúzeuma 2. rész
	26- Szücs Károly: Újra bajom volt Bajával (3 Ftvagy 5 Ft?)
	27- Fodor István: Érdekességek Karcag helyhatósági illetékbélyegeiből
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