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1. A kiállítás elnevezése 

Perfin 2012 

 

2. A rendező szervek 

A kiállítást a Magyar Perfin Klub szervezi, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének 
(MABÉOSZ) támogatásával. 

 

3. A kiállítás helyszíne és időpontja 

A kiállítás helyszíne: Budapest, Vörösmarty u. 65, MABÉOSZ III. emelet 
Időpontja: 2012. március 22-25, megnyitó március 22. 17 óra. 
A kiállítás március 25-én 15 óráig tart nyitva. 
Zsűri-kiállító találkozó: március 24. szombat 10-12 óra között.  
Eredményhirdetés: március 25. vasárnap 10 óra. 

4. A kiállítás szabályzata 

A kiállításra jelen különleges szabályzat vonatkozik, amely a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetsége Kiállítási Szabályzatára épül. A jelen szabályzatban külön nem 
említett kérdésekre a MABÉOSZ és a FIP kiállítási szabályai vonatkoznak.  

 

5. A kiállítás rangja és osztályai 

A „Perfin 2012” II. rangú kiállítás, amelyen az alábbi osztályokba tartozó gyűjtemények 
mutathatók be. 

 



5.1. Versenyen kívüli osztályok 

5.1.1. Tiszteleti osztály  

Olyan gyűjtemények és egyéb kiállítási anyagok, maximum 11 keret, azaz 132 lap 
terjedelemig, melyek magasabb rangú bélyegkiállításon nagy ezüstéremnél már magasabb 
szintű eredményt értek el. 

5.1.2. Módszertani bemutatók versenyen kívüli osztálya  

Versenyen kívül jelentkező, vagy a versenyosztály szabályainak meg nem felelő módszertani 
és egyéb bemutatók, maximum 11 keret, azaz 132 lap terjedelemig 

5.2. Versenyosztályok 

Olyan gyűjtemények és egyéb kiállítási anyagok, melyek az utóbbi 5 évben magasabb rangú 
bélyegkiállításon nagy ezüstéremnél magasabb szintű eredményt még nem értek el. 

5.2.1. Hagyományos filatéliai osztály 

Nevezhetők perforált bélyegek és ilyen bélyegeket tartalmazó küldeményekből álló, a FIP 
hagyományos osztályának szabályai szerint felépített gyűjtemények, 5-7 keret, azaz 60-72 
lap közötti terjedelemben. 

5.2.2. Postatörténeti osztály 

Nevezhetők a FIP postatörténeti osztályának szabályai szerint felépített olyan gyűjtemények, 
melyek a perforált bélyegekhez kapcsolható postai küldeményeket tartalmaznak, 5-7 keret, 
azaz 60-72 lap közötti terjedelemben. 

5.2.3. Ifjúsági osztály 

Nevezhető a FIP ifjúsági osztályának megfelelő perfin gyűjtemény  3-5 keret azaz 36-60 lap 
közötti terjedelemben. 

5.2.4. Filatéliai irodalmi osztály 

Nevezhető a FIP irodalmi osztályának megfelelő, az elmúlt 5 évben publikált filatéliai 
szakirodalom, mely magasabb rangú bélyegkiállításon nagyezüst éremnél magasabb szintű 
eredményt még nem ért el. 

5.2.5. Egykeretes gyűjtemények osztálya 

Nevezhetők a MABÉOSZ egykeretes osztályának szabályai szerint felépített gyűjtemények, 
melyek 12 lapon perforált bélyegeket és ilyen bélyegeket tartalmazó küldeményeket 
mutatnak be. Első kiállítók esetében – a szabályoktól eltérően – gyűjteményükből való 
bemutatkozó válogatást is elfogadunk. 



5.2.6. Nyitott osztály 

Bemutathatók a nyitott osztályának a MABÉOSZ által közzétett magyar nemzeti szabályai 
szerint felépített gyűjtemények, melyek perforált bélyegek és ilyen bélyegeket tartalmazó 
küldemények, minimálisan 60 lap terjedelemben. 

 

6. Részvételi feltételek 

6.1. A kiállításon való részvétel szándékát a Rendezőkhöz legkésőbb 2011. december 31-ig 
kell eljuttatni. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a gyűjtemény bevezető lapját. 

6.2. A jelentkezések elfogadásáról a Rendezőbizottság dönt és arról a kiállítókat, illetve a 
külföldi nemzeti megbízottakat (komisszereket) legkésőbb 2012. január 10-ig értesíti. 

6.3. A kiállításon az a gyűjtő vehet részt, aki a klub tagja, vagy nevezési díjat fizetését 
vállalja. 

6.4. Ezen feltételtől a kiállítás Rendezőbizottsága indokolt esetben eltérhet. 

6.5. A kiállítási keretek 12 laposak. 

A Rendezőbizottság a kiállítási osztályokra meghirdetett keretszámoktól indokolt esetben 
eltérhet. 

Azok a kiállítók, akik FIP kiállításon nagy aranyozott ezüstérem (nagy vermeil), vagy ennél 
magasabb díjazást értek el, jogosultak max. 11 keret (132 lap) terjedelmű gyűjtemény 
bemutatására. 

6.6. Egy keretben 12 db, max. 26x30 cm méretű albumlap helyezhető el. A FIP kiállításokon 
5, illetve 8 keretben bemutatott 80, illetve 128 lapos gyűjtemények is kiállíthatóak, ez 
esetben az utolsó keret végén négy albumlap helye üresen marad. Az albumlapokat átlátszó 
védőtokban kell elhelyezni. 

6.7. Az irodalmi műveket két példányban kell átadni. A kiállítást követően egy példányt a 
Rendezők a helyszínen visszaszolgáltatnak. A megmaradtakkal a MABÉOSZ könyvtárát 
támogatjuk. 

6.8. Nevezési díj: 4 Euro vagy 1.200 HUF /keret, irodalmi osztályban 8 Euro vagy 2.400 
HUF, melyet a rendezők a rendezvény költségeinek fedezése fordítanak. A kiállításon a 
tiszteleti és az ifjúsági osztályba elfogadott gyűjtemények, a Klub tagjai, valamint a 
MABÉOSZ kiemelt tagdíjat fizető tagjai nevezési díj nélkül vehetnek részt, de kérjük, hogy 
lehetőségeik szerint adománnyal ők is támogassák rendezvényünket. 

 



7. Bírálóbizottság, díjazás 

7.1. A versenyosztályban bemutatott gyűjteményeket bíráló bizottság értékeli. 

7.2. Díjazás 

7.2.1. A zsűri az alábbi díjakat ítéli oda: 

aranyérem rangú oklevél és érem  80 ponttól 
aranyozott ezüstérem rangú oklevél  70- 79 pont 
ezüstérem rangú oklevél  60- 69 pont 
ezüstözött bronzérem rangú oklevél  55- 59 pont 
bronzérem rangú oklevél  50- 54 pont 

Az a gyűjtő, aki nem ér el éremfokozatot, részvételt igazoló oklevelet kap. A Nyitott 
osztályban bemutatott gyűjtemények I., II. és III. helyezés rangú oklevelet kapnak. 

 

7.2.2. A Tiszteleti Osztályban bemutatott gyűjtemények aranyérem rangú oklevelet kapnak. 

7.2.3. A kiemelkedő gyűjtemények kiállítóinak a zsűri tiszteletdíjakat ítélhet oda. 

7.2.4. Minden kiállító térítésmentesen megkapja a kiállítás emlékívét. 

 

8. A gyűjtemények kezelése 

8.1. Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezések alapján a gyűjteményeket a Rendezőkhöz 
legkésőbb 2012. március 22-én 14.00-ig kell eljuttatni. 

Személyesen hozott gyűjteményeket március 22-én, csütörtökön 16.00 óráig fogadunk el. A 
Kiállítói igazolvánnyal rendelkező kiállítóknak a gyűjteménnyel együtt kell azt átadni, 
amelybe a Rendezőbizottság igazolja az elért eredményt. 

8.2. A Rendezők mindent megtesznek a gyűjtemények biztonságáért. 

A kiállított gyűjtemények biztosításáról a kiállítónak kell gondoskodnia. 

8.3. Azon külföldi kiállítók esetében, akik nem tagjai az Európai Uniónak, a gyűjteményeket 
ATA CARNET nyomtatvánnyal kell küldeni vagy hozni. 

A gyűjteményekről jegyzéket kell kiállítani. Ezen nyomtatványokat a Rendezőbizottság küldi 
meg a kiállítóknak és azokat a gyűjteménnyel együtt kell a Rendezőkhöz eljuttatni. 



8.4. A személyesen hozott gyűjtemények visszaadása 2012. március 25-én, vasárnap 15:00 
órától a kiállítás helyszínén, illetve 2012. április 1-től a MABÉOSZ Kiállítási csoportjánál 
történik (1064 Budapest VI., Vörösmarty u. 65.). 

 

9. A Rendezők elérhetőségei: 

1064 BUDAPEST VI., Vörösmarty u. 65. 

Levélcím: 1387 BUDAPEST Pf.:4. 
Magyar Perfin Klub 

Telefon: (36-1) 30 425-4023 
E-mail: karszu@gmail.com 

Honlap: www.mafitt.hu/org/perfinklub 


