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Pénzügyi bélyegek a Habsburg birodalomban 
és Magyarországon 

 
/könyvismertetı/ 

Részlet Visnyovszki Gábornak, a MAFITT elnö-
kének a könyv elején olvasható ajánlásából: 

„Jelentıs elırelépés volt, hogy még az ezredfordu-
ló elıtt a győjtık által leginkább forgatott Magyar 
Bélyegek Katalógusába is belekerült ez a rendkívül 
érdekes filatéliai terület, amelyet a FIP is felkarolt. 
A háttérben egyre jobban formálódott az új győjtı-
generáció, a MABÉOSZ szakosztályaként az ok-
mánybélyegek győjtıi elıkelı rangot vívtak ki a 
filatéliai közéletben. Egy korszerő katalógus elké-
szítése szinte közüggyé vált, ám az elképzelés csak 
hosszú, nehéz és munkás évek során öltött testet. 
Számos egyeztetés, vita, véleménykülönbségek szakí-
tópróbája kísérte a maroknyi csapat ténykedését, 
amely ezt a 2007 végére mégiscsak elkészült kiad-
ványt jegyzi…. 

A könyv, amely monografikus jellege miatt joggal 
nevezhetı kézikönyvnek, elıttünk fekszik … Az 
ajánló dolgát … számos kézzelfogható pozitívum is 
segíti, így például a mőszaki megvalósítás, a ren-
geteg adat, a sok színes kép, az elıtörténet az elı-
dök alakjának közelre hozásával, a kézzelfogható, 
euróban megadott értékelés, a bátor szakítás a sok 
évtizedes mechanikus árarány-képzéssel az új sta-
tisztikák alapján, a sorszámozás ésszerősítése úgy, 
hogy a régi is látótérben maradjon, a kitekintés 
egy szélesebb környezetre idıben és térben – és 
sorolhatnánk tovább... Az sem kétséges, hogy sok 
értékelési és egyéb vita is követi majd a megjele-
nést, de ez természetes, sıt ez a könyv egyik alap-
feladata. Az elıállítási struktúra bizonyára lehetı-
vé teszi majd a vélemények figyelembe vételét és 
rugalmas, rövid határidıs követését is.” 

A filatélia mővelése kollektív tevékenység, amit e 
könyv megszületését megelızı viták és a tagsá-
gunk bevonásával végzett többéves közös munka is 
jól jellemez. A szándék az új katalógusra gyakorla-
tilag már rövid idıvel a Floderer katalógus megje-
lenését követıen létrejött, de az elsı érdemi sorok 
papírra vetése a sok megelızı elıkészület és rész-
ben meddı egyeztetés miatt csak 2002-re datálha-
tó. A munka folyamatáról, annak történelmi-, tu-
dományos és szociológiai hátterérıl ezért akár 
érdemes lehetne egy hosszabb beszámolót is meg-
írni.  

Ennek talán legfıbb tanulsága, hogy mindenképp 
szükség van egy olyan irányító személyre, aki 
megfelelı győjteménnyel, tudással, számítás-
technikai ismerettel, szervezıkészséggel és ki-

tartással is rendelkezik a munka összefogására. A 
lényeg azonban ma már mégiscsak maga a sokak 
által régóta várt új könyv. Fı célunknak a FIP által 
még csak egy bı évtizede elfogadott/elismert 
pénzügy-filatéliában e bélyegek magyar szakiro-
dalmának felemelését tekintettük a osztrák-magyar 
postabélyegeknél kialakult magas színvonalra. A 
megmaradt kevés győjtı túlnyomó része ugyanis 
ma is csak a postabélyegeket tekinti „bélyegnek” 
és errıl az álláspontról szeretnénk ıket kimozdíta-
ni. A könyv ezért nem csak a sok illetékbélyeg-
változat közt magukat már jól kiismerı régi győj-
tık, hanem minden érdeklıdı –- sıt kimondottan a 
kezdık! – számára is igyekszik megkönnyíteni 
ennek a nemzedékek munkájával összegyőjtött 
ismeretanyagnak az elsajátítását, valamint minden-
napi használatát. Büszkén állíthatjuk, hogy anya-
gunk már nemzetközi összehasonlításban is rend-
kívül tartalmas, érdemes tehát foglalkozni vele. 

Mivel e könyv azért elsısorban mégis csak kataló-
gus, ezért természetes, hogy mindenkinek, aki 
kézbe veszi, elsı kérdése az árakra vonatkozik. A 
leggyakoribb kérdések: mi a viszonyuk a régi ára-
záshoz, hogyan készültek, milyen szorzóval hasz-
nálhatók, és mire számítsunk a jövıben? 

A könyv fıbb újdonságai az ÉRTÉKELÉS 
szempontjából 

1. Talán legfontosabb, a győjtık által nagyon várt 
változás, az eddiginél helyenként sokkal magasabb 
átlagáron való értékelés, az árak befagyását ered-
ményezı eddigi pontrendszer helyett EURÓBAN. 
Ezt az értékelést elsıdlegesen az összes eddigi 
katalógus árarányainak összevetésére alapoztuk, 
de nem vettük át a történelmileg kialakult több 
évtizedes árrendszert mechanikusan, kritikátlanul. 

Győjtıtársaink segítségével készült negyedmillió 
bélyegen végzett statisztikai háttérre támaszkodva 
ugyanis lehetıségünk nyílt bátran szakítani a ko-
rábbi szerzık hetven-nyolcvan évvel ezelıtt kiala-
kított árarányaival, ahol a ténylegesen tapasztalt 
fennmaradási arányok alapján ez szükségesnek 
látszott. Az ebbıl adódó jellemzıen maximum -
50% és +100%-ban korlátozott eltérések az új árak 
túlnyomó részét érintették. Statisztikánk az ellen-
ırizhetıség érdekében a könyv weboldalán az in-
terneten is megtalálható. 

A felméréssel korrigált új árakon ezután öt szer-
zınknek a győjtıi csereforgalomban az árverése-
ken szerzett évtizedes tapasztalatait felhasználva, 
a mind itthon, mind nemzetközileg is érzékelhetı, 
1990 óta egyre növekvı érdeklıdés várható ten-
denciáit is figyelembevettük. Ebben ma már a ha-
zai és internetes árveréseken a legutóbbi három év 
alatt történt több mint 1.200 konkrét adásvétel 
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adatait tartalmazó adatbázisra is támaszkodha-
tunk. Zömében képekkel is dokumentált is tartal-
mazó adatokból a világ minden táján tevékenyke-
dı, öt-hatszáz eladóból és vevıbıl álló olyan nagy 
nemzetközi piacra van rálátásunk, melynek havon-
ta folyamatosan százezer forint feletti forgalma van 
az osztrák- és magyar illetékbélyegekbıl. Mind-
ezek alapján az új árak mintegy 5%-a jelentısen, 
néhol nagyságrendjében is eltér az eddig megszo-
kott, de helyenként torz arányoktól! Ezek közül 
némelyik bizonyára meghökkentı lesz azok szá-
mára, akiknek ezek az információk eddig nem 
álltak a rendelkezésükre. Azonban megalapozottan 
állíthatjuk, hogy ezeknek a – mind felfelé, mind 
lefelé elmozdított – új áraknak a túlnyomó része a 
jövıben meg fogja állni a helyét. 

Az árszintet a postabélyegek Michel világkataló-
gusához próbáltuk igazítani. Aki gyakorlott győjtı, 
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 sze-
rint elég széles sávban mozog, aminek közepe 
talán 50 forint körül lehet. Általános érvényő, min-
denütt alkalmazható „piaci ár” a bélyegek esetében 
igazság szerint nem is létezik, mert ez mindig az 
adott adásvételi körülményektıl (ország, hely, a 
kínált tételek mennyisége, a kínált győjtemény fel-
dolgozottsági foka, az adott tétel és az átlagminı-
ség viszonya) függ. Bár az osztrák-magyar pénz-
ügyi bélyegekre könyvünk az elkövetkezı egy 
évben valószínőleg jelentıs hatást fogy gyakorolni, 
de tudomásul kell vennünk, hogy a tényeges árakat 
maguk a piacok (győjtıi közvetlen adásvételek, 
hazai és nemzetközi aukciók, internetes piacterek, 
mint pl. a nemzetközi eBay vagy a hazai Vatera) 
fogják kialakítani, várakozásunk szerint a kataló-
gusár 20-80% közötti sávjában. 

A jövı feladata lesz számunkra egy árstatisztikai 
követés alapján az árak rendszeres karbantartása. 
Ennek során amennyire ez lehetséges, törekedni 
fogunk egy adott feltételrendszerre érvényes nettó 
árak megállapítására. 

2. Sikerült a postabélyegeknél kialakult, hagyomá-
nyos katalogizálási elveket érvényesítenünk, így 
pl. a HASZNÁLATLANOK eddig nem voltak 
külön értékelve. Legfıbb mentorunk, G.S. Ryan a 
könyv írásának elkezdésekor, még 2003-ban kül-
dött instrukcióiban egyik legfontosabb célként 
szorgalmazta a gumizással fennmaradt bélyegek 
értékelésének megalapozását. Az alapsorok hal-
ványsárga színnel kiemelt táblázatai ezért a posta-
bélyeg-katalógusnál általánosan elterjedt módszer 
szerint többoszloposak, és a használt- és használat-
lan „sor” összértéket is tartalmazzák. Példaoldal: 

 

Valamennyi lehetséges bélyegváltozatra – az eddi-
gi átlagoló szorzószámok helyett lehetıség szerint 
címletre részletezett táblázatos – felárat igyekez-
tünk megadni. Ennek lehetısége a filatéliai feldol-
gozottság függvénye, aminek a jövıbeli jelentıs 
javulására számíthatunk, nem utolsósorban köny-
vünk hatásának tulajdoníthatóan.  A változattáblá-
kat az alaptáblázatoktól elütı halvány színekkel 
különböztettük meg. A kék hátteret a papír- és 
vízjelváltozatokhoz, a zöldet a fogazatokhoz, a 
többit az egyéb változatokhoz használtuk. 

Táblázatossá vált a katalógusban a C.M. kiadás 
fogazatváltozatainak értékelése, és teljesen újak  a 
III.-VI. vízjelek régóta hiányolt vízjelállásainak 
felártáblázatai. Ez utóbbiak teljesen új, eredeti 
kutatási eredmények, melyekben egyik úttörı kuta-
tójuknak, – bár munkáját sajnos nem volt ideje 
befejezni és nyilvánosságra hozni, így ennek fel-
használásra nem volt lehetıségünk, – Vadász Jó-
zsefnek is emléket kívántunk állítani.  
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A C.M. kiadás fogazatváltozatai 1898/99: vízjelállások    1900: Értékpapír forgalmi adó 

Új elem a kivágott szignetták értékelése is. Az 
iratokon fennmaradt bélyegek értékelése is lénye-
gesen változott. Tanácsadónk, Hodobay Andor 
kutatásai eredményeinek figyelembe vételével a 
korábbi mechanikus árképzés helyett ez most már 
sokkal megalapozottabb és részletesebb. 

A könyv újdonságai TARTALMI  szempontból: 

1. A könyv a filatélia egy újra felfedezett, valójá-
ban legrégibb ágát, a PÉNZÜGYFILATÉLIÁT 
formálja újjá, tölti meg korszerő, magas színvonalú 
filatéliai tartalommal. Ennek szakirodalma eddig 
hiányos, széttagolt és nehezen hozzáférhetı volt. 
Összefoglaló munka hiányában a témával való 
szakszerő foglalkozásnak eddig sok (szemléletbeli 

és tárgyi) akadálya volt. Évekig tartott, míg egy 
győjtı az elıítéleteket is leküzdve, ezen a területen 
elkezdte kiismerni magát. A magyar szakiroda-
lomból eddig gyakorlatilag teljesen hiányzott a 
történelmi és területi kapcsolatok tárgyalása is 
(kitekintés a HABSBURG birodalom megelızı és 
párhuzamos kiadásaira) ami elengedhetetlenül 
szükséges a történelmi beágyazottság jobb megér-
téséhez. E területen sok információ elıször vált 
magyar nyelven is hozzáférhetıvé, de pl. a több 
mint 300 éves múltra visszatekintı okirati 
szignetták árazása, valamint a játékkártya-, hír-
lap-, és naptárszignetták ábrák összefoglaló bemu-
tatása nemzetközileg is hiánypótló jelentıségő. 

   

1818. okirati szignetták A forgalmi illetékek bevezetıje Naptárszignetták 

 

2. A katalogizálásban mind a kezdı, mind a haladó győjtıknek is jobb eligazodást biztosító ÚJ REND-
SZEREZÉST alkottunk meg (de közben egyelıre még megtartottuk a régi számozással való kapcsolatot is).  

A bélyegkiadásokat a postabélyegeknél szokásos rendszerezı elveket az eddiginél következetesebben 
osztva alapbélyegekre és változatokra újragondoltuk és átcsoportosítottuk. Ezzel – egyik legfıbb szándé-



 4 / 8 

kunk szerint –az új győjtıknek e filatéliai területre való belépését igyekeztünk megkönnyíteni, ami egyút-
tal a haladók számára is az eddiginél következetesebb és áttekinthetıbb rendszerezési lehetıséget biztosít.  

A kiadásoknak követı átrendezésese – az internetes oldalunkon (www.okmanybelyeg.tar.hu) is hozzáfér-
hetı – alábbi táblázattal tekinthetı át:  
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3. A magyar pénzügyi bélyegek szempontjából létrejött a TELJESKÖRŐSÉG, több területen is eddig 
KATALOGIZÁLATLAN magyar illetékbélyegek tárgyalását pótoltuk (játékkártya-szignetták, katonai 
közigazgatási területek, DDSG, új városi kiadások, stb.)  

     

     

Példák az újonnan katalogizált bélyegek közül 

 

Korábbi szerzık katalogizálási hibáit és a felismert  
ellentmondásokat kiszőrve e könyv sok új filatéliai 
megállapítást is tartalmaz. Ahol csak lehetséges 
volt, pótoltuk a forgalomba hozási- és kivonási 
rendeletszámokat, a forgalmi idıket, tervezık ne-
vét, az ismert, vagy megbecsülhetı gyártási pél-
dányszámokat. Ezek az információk a korábbi 
forrásokból csak esetlegesen, rendszertelenül, sıt 
néhol ellentmondásokkal terhelten voltak csak 
megállapítható. 

A Kaptay könyv megjelenését követı idık levele-
zésébıl származó információk, valamint kutatási 
eredmények alapján a korábbi mővek néhány téve-
dését/hiányosságát is igyekeztünk korrigálni. Ilye-
nek pl. a forgalomba nem került, valamint a fordí-
tott felülnyomások a számlailleték-bélyegeknél. 
Hasonló problémákat jelentnek az eddig illetékbé-
lyegek között katalogizált parafilatéliai anyagok 
(segély- és tagdíjbélyegek) is. Sajátos problémánk 
a helyi kiadásoknál az inflációs idıkben gyakran 
alkalmazott kézi átértékelések azonosíthatóságának 
kérdése is. Az eddigi katalógusok ezeket eddig 
önálló számmal, külön alapbélyeg-sorszámmal 
katalogizálták, dacára, hogy hiteles azonosításuk 
nem megoldott. Az ilyen példányok tulajdonosai-
nak anyagi érintettsége miatt ez természetesen 
nagy vitákat fog generálni, amit egy ilyen munka 
során természetesnek kell tekinteni. Ez nem kerül-
hetı meg és nem is célszerő megkerülni, hanem fila-

téliailag elfogadható, mindenki által alkalmazható 
megoldásra kell jutnunk. 

4. Ami eddig még nem volt: minden bélyegkép 
EREDETI MÉRETŐ és SZÍNES. A bélyegképek, 
a kibocsátás körülményeinek leírása sok filatéliai 
és történelmi háttér információt is tartalmaz, ami-
nek életszerőségét pénzügyfilatélia történetébıl és 
a mai győjtıi közéletbıl vett fotóanyaggal is fo-
kozni tudtuk. Ezekkel együtt a 312 oldalas A4-es 
formátumú könyv egyben jó olvasmány és egyben 
nagyon látványos is lett – emiatt még egy e terüle-
tet nem mővelı filatelista számára is nagyszerő 
ajándék lehet pl. a családtagjaitól. 

5. A nemzetközi KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELHEZ 
megadtuk a szükséges információkat, iránymuta-
tást. Nagyon fontos eredmény, hogy letisztult a 
szakirodalom az eddigi sallangoktól. Leválasztot-
tunk mindent, ami nem pénzügyi és ezért nem 
kiállítható (pl. segélybélyegek, tagdíjbélyegek) 
vagy nem bélyeg, és emiatt további szempontok-
kal kibıvített tárgyalásmódot igényel (zárjegyek, 
illetékjegyes őrlapok, pl. váltók, ügyvédei megha-
talmazás, marhalevél, stb). Ez utóbbiak ugyan már 
most is kiállíthatók lennének, de ennek nagy aka-
dálya, hogy olyan részletességő szakirodalom, 
mint amilyen mostantól a pénzügyi bélyegekrıl 
már rendelkezésre áll, sajnos még nem született 
meg. 
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6. A könyv a további munkát megalapozó, minden 
eddiginél részletesebb, 700 tételes bibliográfiát és a 
legfontosabb térképeket is tartalmazza, amelyek az 
eddigi mővekbıl nagyon hiányoztak. 

KÖNYVKÉSZÍTÉS - TECHNIKAI TAPASZTA-
LATOK   
(csak azoknak, akik hasonló könyvet szeretnének készíteni, a 
többiek ezt a rész nyugodtan kihagyhatják.) 

A könyvírás során szerzett tapasztalataim még 
számítástechnikai szakemberek számára is érdeke-
sek lehetnek. Legtöbben ugyanis úgy tudjuk, hogy 
a kézirat elkészítése után otthoni körülmények közt 
gyakorlatilag megfizethetetlen, igen költséges 
nyomdai szoftvereket használó elıkészítési munká-
ra is szükség van. Ezzel szemben munkánkhoz 
csak hagyományos, mindenki által ismert irodai 
szoftvereket használtam és a nyomdai átadás ezek-
bıl egy félórás nyomtatási mővelettel készült, egy 
CD hatodrészén elférı állományban történt. Mind-
ez annak ellenére, hogy eközben a többszáz kép és 
táblázat szövegbe-illesztése miatt a szokásos 
nyomdai feladatokhoz képest is rendkívül bonyo-
lult tördelési feladatot kellett igényesen megoldani. 
A feladat tehát otthoni körülmények közt is elvé-
gezhetı. Igaz, ehhez nem kis számítástechnikai 
ismeretre, kitartásra és találékonyságra is szükség 
volt.  

Nagy elıny volt, hogy a felhasznált szakirodal-
mat nem a könyvespolcról, hanem a notebook-ról, 
digitalizált formában használhattam. A többezer 
oldal egyszeri beszkennelése ugyan idıigényes 
volt, de késıbb ez sokszorosan megtérült, mivel 
ezek tartalma bárhol, minden körülmények között 
rendelkezésemre állt, és egy-egy részletet újra 
tudtam olvasni könyvespolcon való keresgélés, 
hosszas lapozgatás nélkül pillanatok alatt, méghoz-
zá akár több könyv azonos témával foglalkozó 
oldalait egymás mellett összehasonlítva 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 fenntar-
tása érdekében. A ma már természetesnek tőnı, jó 
áttekinthetıséget a tartalomjegyzék és az ehhez 
igazodó fájlrendszer gyakori átrendezése eredmé-
nyezte. A munka közbeni kisebb rendszeres változ-
tatások mellett kb. éves gyakorisággal egy-egy 
mindent felforgató átrendezés, nagyobb karbantar-
tásra is szükség volt. Ez a mentések szervezéséhez 
volt fontos, mert a méretek és a változások gyako-
riságát figyelem bevéve, célszerő a szövegrıl, a 
képekrıl és a táblázatokról egymástól függetlenül 
és eltérı gyakorisággal biztonsági másolatokat 
készíteni. A legnagyobb helyigényő képek változ-

nak a legkevésbé gyakran, ezeket elég volt átlag 
havonta menteni. A táblázatokat szükség szerint, 
általában ennél gyakrabban, a szövegekrıl viszont 
sokszor óránként is készült egy-egy biztonsági 
másolat. Így egyszerően visszakereshetı volt a 
legutóbbi helyes állapot, ami szükség esetén egy 
hibás mővelet gyors korrekcióját tette lehetıvé. 

Minderre azért volt szükség, mert több ezernyi, szö-
veget, képet és táblázatot tartalmazó részlet között 
kell kellett eligazodnom. Ez elég gyakran az állo-
mányneveknek az egyre finomodó koncepcióhoz 
jobban igazodó, felismerhetıbbre való átnevezését is 
igényelte. Ez késıbb nagyon megtérült, de eléggé 
megnehezítette a számítógépek közötti áthelyezések-
hez szükséges másolatok késıbbi megtalálását és a 
másik gépen levı állapotok aktualizálását. Persze 
lehetett volna mindent kizárólag egy gépen használni 
– csak akkor én is könnyen úgy járhattam, mint J. 
Barefoot, aki 2000 körül már épp készen lett volna 
egy új angol nyelvő új magyar illetékbélyeg-
katalógussal, amikor egy vírusfertızés miatt az ösz-
szes munkája odaveszett. Emiatt kénytelen is volt 
lemondani a tervezett könyvrıl. Ugyanez pl. a számí-
tógép lemezegységének fizikai meghibásodása miatt 
is bekövetkezhet. Gépek közti hordozhatóság nélkül 
évekig könyvet írni ezért nem igazán mondható biz-
tonságosnak. A többgépes biztonságért azonban sok 
problémával, pl. az ezek közt kialakuló, folyamatosan 
változó fájlstruktúrák szinkronizálásának kihívásával 
kell megküzdenünk. 

Egy filatéliai könyv egyébként könyvtechnikailag 
is nagy kihívás. Egy szépirodalmi mőhöz, de álta-
lában még egy tudományos szakmunkához sem 
kell annyi eltérı mérető képet és táblázatot létre-
hozni, kezelni és elfogadható megjelenésben be-
szerkeszteni a szövegbe, mint egy bélyegkataló-
gusban. Az ehhez szükséges eszközöket senki sem 
kapja készen: ezeket folyamatosan fedezi fel és 
tanulja meg használni mindenki – figyelembe vé-
ve, hogy ki mire képes. Egy többéves munka alatt 
ráadásul a feladat általában kinövi a kezdetben 
használt eszközöket, illetve ezeket erkölcsi avulá-
suk miatt is idınként érdemes újabb, könnyebben 
használhatókra cserélni. Ilyenkor bizony használa-
tukat is újra és újra el kell sajátítani, megküzdve a 
kezdeti nehézségekkel, az eszközök kisebb-
nagyobb tervezési vagy kivitelezési hibáiból adódó 
korlátok kitanulását is beleértve.  

Az alkalmazott fizikai eszközeim voltak: számító-
gép, szkenner, nyomtató, digitális kamera, in-
ternet-kapcsolat, és egy otthoni hálózat. A leg-
gyakrabban használt szoftverek az operációs rend-
szeren felül: tőzfal, vírusvédelem, fájlmenedzser, 
levelezıprogram, internet-telefon,  szövegszer-
kesztı, képszerkesztı, táblázatkezelı, CD-író. 
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Amit ezek közül az átlag számítógép tulajdonos 
nem a gépével együtt kap, az szabadhasználatú, 
egyszerőbb változatban általában az internetrıl 
könnyen beszerezhetı. Az otthoni munkához ma-
gam is ez utóbbiakat részesítettem elınyben, bár 
szakmámból adódóan (informatikus vagyok) mun-
kahelyi környezetben sokféle más is rendelkezé-
semre állt. 

A munka közben többször váltottam számítógépet, 
és a használt a szoftverek mindegyikének több új 
verziója is megjelent. Ezek az – néha bizony elég 
költséges – váltások azonban egyáltalán nem vol-
tak öncélúak. A mostani eszközök lehetıségei 
sokszorosak és erre szükség is volt. Amikor a 
munkába belekezdtem, magam is sem tudtam elı-
re, hogy a digitális anyag folyamatos szaporodását 
meddig tudja majd követni a gépem sebességgel és 
memóriával. Elıre láttam, hogy az akkor számom-
ra hozzáférhetı processzorsebesség, RAM és hát-
tértér, valamint némileg épp elavult szoftvereim 
csak a munka elkezdéséhez lesznek elegendıek. 
Ma párhuzamosan egy közös hálózatba kapcsolt 
asztali géppel és két notebook-kal is dolgozom. 
Mindegyik teljesítménye több mint tízszerese a 
legelsı 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 célszerő az alábbi hosszú 
ékezetes magyar betőket használni: í, ı é ő. A 
nagybetősök közül ezeken felül az Á-t és Ú-t sem! 
Már a tömörítık sem szeretik (leszedik az ékezete-
ket, mert csak angolul tudnak), de gpek közti átvi-
telkor az operációs rendszertıl függıen ezek egyes 
gépeken, vagy a CD-re írva nemcsak hogy meg-
nyithatatlanok lesznek, hanem az is elıfordulhat, 
hogy fájrendszerbe való bemásolás után kitörölhe-
tetlenné is válnak, amin eddigi tudásom szerint 
csak a winchester formázás segít! 

WORD 

Dokumentumtérkép: nélkülözhetetlen, de instabil 
(nem szabályozható a betőméret, frissítési problé-
mák a részdokumentumokban, táblázatban levı 
cím nem jelenik meg) 

Részdokumentumok: a szöveget célszerő egy fı- 
és kb. egy tucat részdokumentumra osztva írni. Ez 
csak vázlatmódban módosítható (létrehozás, meg-
szüntetés), nincs átnevezés. Tekintettel kell lenni, 
hogy eközben a stílusok duplikálódása, vagy felül-
írási problémája léphet fel. Margók nem öröklıd-
nek át a részdokumentumba, ha önállóan megnyi-

tod az alapértelmezett beállítások lépnek érvényre, 
és ez megváltoztatja a tördelést.  

További nélkülözhetetlen funkciók: automatikus 
tartalomjegyzék, címsorszámozás, stílusok, ha-
sábok, tördelésre szövegdoboz helyett: szöveget 
tartalmazó táblázatok, töréspontok, hivatkozá-
sok – eközben számítani kell rossz áttekinthetıség-
re, kezelhetıség és instabilitásra. 

Képek csatolása lehet relatív, beágyazott táblá-
zatoké nem! (Vajon miért?) Mezı frissítés mikor: 
mindig, vagy inkább esetenként? Egyik sem az 
igazi! A táblázatcsatolás lehetısége egyébként 
alapvetıen fontos: ez teszi lehetıvé a tördeléshez 
igazítható méretbeállításokat. 

Táblázatban mintha a celláknak külön, nem látha-
tó, létrehozás után nem módosítható stílusa vagy 
formátuma lenne. A cellatartalom módosításakor 
ez váratlanul újra és újra visszaállítja a bekezdések 
stílusát – nagyon nehezen kiszőrhetı, ırjítı hiba-
forrás. 

Nyomtatáskor a képek torzulhatnak (a fekete-fehér 
GIF nem mindig méretezhetı, a 300 dpi feletti, a 
képernyın még részletgazdag fekete-fehér képek 
hibásan, tónusok nélkül jelentek meg a nyomtatás-
ban.) 

Szövegdobozt nem szabad használni, nyomtatáskor 
a Word idınként mindent törölt, ami benne talált! 

Excel: a csatolások frissítésekor egyenként kérdezi 
meg, ha a beágyazott objektum további csatolást 
tartalmaz, hogy ezekbıl is frissítsen-e. Csatolások 
frissítését nyomtatáskor ezért ki kell kapcsolni! 
Emiatt viszont kompatibilitási problémák léphet-
nek fel (ha egy módosítás után a manuális frissítés 
elmarad, a fájlban más állapot látszik, mint ami az 
objektumban van. Késıbb ez váratlan kellemetlen 
meglepetéseket okoz). 

Digitális nyomda: egy egyszerő pdf-író freeware 
elegendı a nyomdai átadáshoz, nem kell filmet 
készíteni, a színbontást és a főzött ívekhez szüksé-
ges un. kilövést (melyik oldal hátoldalára melyik 
kerüljön) megoldani. 3-400 példány alatt a könyv 
ára nem függ a példányszámtól, akár 10-20 példá-
nyos nyomtatás is elképzelhetı a nagyobb pél-
dányszámú kiadásokkal azonos, 20 ezer forint 
alatti költséggel. A nyomdai átfutási idı csak egy-
két hetes nagyságrendő.  

A fotóknál viszont a pdf veszít a színmélységbıl, 
szerencsére a kevéssé tónusos bélyegeknél ez nem 
probléma. 

Mivel a szerzık mögött nem áll egy felkészült 
kiadói szervezet, amely a képes a hibátlan korrek-
túrázást megoldani, a digitális nyomda adta lehetı-
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séget kihasználva ezért 50 alatti, kis példányszámú 
folyamatosan korrigált kiadásokat állítunk elı. 

Egyetlen eddigi katalógus sem volt hiányoktól és 
elírásoktól mentes, mégis valamennyit mindmáig 
jól tudják a győjtık használni. Ez az elsı olyan 
könyv, amelyben mindig csak annyi példány 
készül, amennyit a terjesztés épp igényel (akár 10-
20 darab is lehet) és ez egyúttal lehetıvé teszi az 
olvasóktól két kiadás közt beérkezett észrevételek 
átvezetését is. Minden olvasónk egyben szerzıtár-
sunkká is válhat, ha a könyv használata során fo-
lyamatosan a keze ügyében tartja és vezeti meg-
jegyzéseit – mindig oldal/hasáb és bekezdés-
számra hivatkozva /ami nagyon FONTOS, és 
nem mellızhetı!/ – majd ezeket idınként el is 
juttatja hozzánk. 

KAPCSOLATTARTÁS 

1. Könyvünket a hazai piacvezetı bélyegárveré-
sekkel foglalkozó cég forgalmazza. Megtalálhatók 
az interneten és Budapesten, a MABÉOSZ-ban, 
valamint a Szentkirály utcai telephelyükön is. Ára 
ugyan – amit a korábbi hasonló mővekhez képest 
kiemelkedıen gazdag tartalom és megjelenési szín-
vonal is indokol – hazai viszonylatban kissé ma-
gas, mert a hasonló nemzetközi kiadványok 100 
euro körüli áraihoz van igazítva (pl. Ferchenbauer). 
Egy-egy komolyabb hazai illetékbélyeg-
győjtemény értékének azonban ez még így is csak 
töredéke. Aligha véletlen, hogy a legnagyobb fila-
telisták Ferrari gróftól kezdve mind azt hirdették, 
hogy a bélyegbe való legjobb befektetéseik nem 
szerencsés bélyegvásárlások, hanem mindig a 
győjteményeikhez kapcsolódó szakmunkák vol-
tak, és ez a magyar pénzügyi bélyegekre a jelen 
esetben e munka hiánypótló-összefoglaló jellegé-
nél fogva különösképp igaz lehet. 

2. Könyvünk tulajdonképp még befejezetlen, és 
talán soha nem is lehet kész, hiszen az egyre pro-
fesszionálisabbá váló győjtık folyamatosan újabb 
és újabb információkat tárnak fel. Sok hiányzó adat 
vár még tisztázatásra különösen a helyi/városi ki-
adások területén, ahol a kibocsátás körülményeit 
jelenleg még eltakarja elılünk a múlt köde.  

Ezért a MABÉOSZ szakosztályunk (melynek száz 
körüli aktív tagja van) honlapján rendszeresen 
gondozunk egy, a könyvvel kapcsolatos weboldalt 
is, amelynek magyar nyelvő változatának új címe: 
www.okmanybelyeg.tar.hu. Itt lehet a könyv 
szerzıitıl közvetlenül származó friss információk-
hoz jutni, sıt, akár részt venni munkánkban is!  

A filatélia társas tevékenység, amiben ma már 
egyre növekvı szerepe van az internetnek. Az 
utóbbi években egyre több idıs, nyugdíjas győjtı-

társam tanult bele az internet használatába. Leg-
fontosabb számunkra az e-mailben való gyors, 
közvetlen információcsere, de némelyükkel már a 
számítógépet telefonként is használva tartok rend-
szeres kapcsolatot. Egyre inkább nemzetközi háló-
zatot alkotunk. Az internet segítségével találkozó-
kat, bélyegcseréket szervezünk és bonyolítunk, 
árverésekre készülünk fel, vagy online árveréseken 
veszünk részt. 

3. Amint a könyv szövegére beérkezı elsı félévnyi 
olvasói észrevételeket feldolgoztam, a digitális 
technika adta lehetıséget kihasználva rövid idı 
alatt létre tudok hozni egy mindezeket összefoglaló 
újabb kiadást és a letisztult, végleges szöveg birto-
kában egyúttal megkezdhetem a könyv angol nyel-
vő megjelentetésének elıkészítését is.  

Az igazi áttöréshez ugyanis e filatéliai ismeretek 
nemzetközi hozzáférhetıségére is szükség van. A 
munka tehát a könyv elsı megjelenésével nem állt 
le, hanem folytatódik és ebbe bárki változatlanul 
bekapcsolódhat, minden új segítı társat szívesen 
látunk! Egy olvasónk már jelentkezett is a hírlapil-
leték-bélyegekrıl szóló rész fejlesztésére: Bándi 
Attila, Bécsbıl. 

 

Készült a MABÉOSZ Okmány- és 
Illetékbélyeggyőjtı Szakosztálya 2007- évi rendes 
közgyőlésére. 

Budapest. 2007 február 9.  
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