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Jubileumi kiállítás Budapesten 

Nekünk, a perfineket (is) gyűjtőknek 2012 jubileumi év. 10 évvel ezelőtt, 2002. 

március 22-én alakult meg szakosztályunk, a Magyar Perfin Klub. Előtte hat 

filatelista közösen mutatta be az Óbudai Társaskörben az ismert magyar 

céglyukasztásos bélyegek jelentős hányadát, kiegészítve a még ritkább postai 

teljesekkel. Az ott kiállító négy nagy gyűjtemény tulajdonosa, Lente István, a 

2009-ben elhunyt Richter Károly, Szücs Károly és Voloncs Gábor 

kezdeményezésére alakult a ma már 34 taggal, köztük holland és szlovák 

gyűjtőkkel működő szakosztály. Első elnöke nyolc évig Lente István volt, titkára 

és mindenese pedig mindmáig Szücs Károly.  

A szakosztály éves összejövetelein túl megjelenteti a Magyar Perfin-t, mely 

híreinken kívül hazai és külföldi szakcikkeket, a gyűjtési területre vonatkozó 

hasznos és fontos tudnivalókat, és az új felfedezésű perfineket közli. Tagjai 

hazai és nemzetközi kiállításokon szerepeltek eredménnyel: Lente István a 

2007-ben megjelentetett a „ Magyar perfinek katalógusá”-val, ifj. Király Tibor és 

Piszton Ottó pedig magas színvonalú és kiválóan összeállított gyűjteményeikkel.  

A bélyegek lyukasztása abból ered, hogy a nagyobb postaforgalmú cégek 

bélyegeik illetéktelen felhasználását azok megjelölésével próbálták akadályozni. 

Az egyik ilyen eljárás szerint a bélyegeket egy erre alkalmas készülékkel 

átlyukasztották. A lyukasztás a cég nevére utalt. Maga a szó az angol Perforated 

Initials vagy Insignia (lyukasztással jelölt) kifejezésből képzett betűszó. E 

módszer Nagy-Britanniából kiindulva terjedt el az egész világon, mert a cégek 

felismerték a lyukasztott jelzések reklám értékét is. Hazánkban 1877-től 

engedélyezték a bélyegek lyukasztását. Legkorábbi ismert előfordulása 1880-

ból való, a céglyukasztás „aranykora” pedig az 1900-1920 közötti időszakra 

tehető. Felhasználásuk a gépi bélyegzések elterjedésével visszaszorult vissza, az 

államosítás pedig a céglyukasztás alkonyát is jelentette. Az ötvenes években 

már csak alig tíz cég használta ezt az eljárást, míg végül 1964-ben a Magyar 

Posta végleg betiltotta a lyukasztott bélyegek használatát. 

A magyar perfinek gyűjtése filatéliai szempontból izgalmas, sok kutatást 

igényel, de nem könnyű. Semmilyen dokumentummal nem rendelkezünk arról, 

mely cégek alkalmazták ezt. Továbbá, a hazai filatéliai sajtó az ötvenes évek 



végéig kifejezetten javasolta a lyukasztott, szerintük hibás bélyegek kiszűrését. 

Ennek „árát” ma fizetjük meg, mert korabeli elterjedtségükkel szemben ma már 

rendkívül kevés az ilyen bélyeg, és velük még kevesebb céglevél maradt fenn. 

A gyűjtés csak az utóbbi évtizedekben kezdett fellendülni, köszönhetően több 

külföldi (Vojtech Maxa, Frank Semmler) és magyar filatelista (dr. Mocsáry Lajos, 

ifj. Király Tibor és Voloncs Gábor) kutató munkájának. E téren kiemelkedő 

jelentőségű szakosztályunk tiszteletbeli elnökének, Lente Istvánnak katalógusa. 

Ez már mintegy ezer azonosított lyukasztást tartalmaz, és e szám még mindig 

egyre bővül. Talán azért is vonzó lehetőség ez a gyűjtési ág, mert egy jól 

meghatározott, lezárt időszakra korlátozódik, de tömeg anyagból és régi 

beporosodott gyűjteményekből, nem ritkán külföldről, még mindig kerülnek elő 

teljesen ismeretlen, egy-két példányos céglyukasztások. Kutatási szempontból 

azonban a gyakori daraboknak is van jelentősége, mert segítenek a felhasználás 

helyének és idejének pontosításában. A cégazonosítás pedig gazdaságtörténeti 

ismereteket is igényel. A perfinek népszerűségét a céglyukasztásos bélyegek 

árának folyamatos emelkedése is jelzi, köszönhetően a megnőtt gyűjtői 

érdeklődés miatt az árveréseken is tapasztalt élénk keresletnek és az immár 

értékelést is tartalmazó katalógusnak. Indokolt ez, hiszen a céglyukasztások 

között sok olyan akad, melyek még nagyértékű, hivatalos postai „AUT” 

lyukasztásnál is ritkább. Jubileumi kiállításunk egyik fő célkitűzése éppen az, 

hogy ezeket a ritkaságokat bemutatva felhívjuk rájuk a gyűjtők és a magyar 

bélyeg-katalógust összeállítók figyelmét. 

Ez lesz az első önálló perfinkiállítás Magyarországon (ismereteim szerint 

hasonlóra még külföldön sem volt példa!) A verseny osztályokban 

hagyományos és postatörténeti gyűjtemények szerepelnek, de lesznek a 

tiszteleti és irodalmi osztályban kiállító gyűjtők, ill. egy keretes és versenyen 

kívül bemutatott anyagok is. Összesen 68 kereten lesznek láthatók a magyar és 

külföldi céglyukasztások gyöngyszemei. A kiállítás színvonalát több külföldi 

gyűjtők részvétele is emeli. 

A kiállítás 2012. március 22-25. között lesz nyitva a MABÉOSZ székház 303-as 

termében. A megnyitó csütörtökön 17 órakor lesz, szombaton 10 órától ünnepi 

taggyűlést tartunk, mely után szakmai előadásokra és gyors-cserére (non-profit 

árverésre) kerül sor. Programunk részletei a honlapunkon ismerhetők meg: 

www.mafott.hu/org/perfinklub. 



A kiállításra szeretettel várjuk gyűjtőtársainkat és minden érdeklődőt. A 

kiállításon természetesen lesz a témához illő meglepetés is! 

Sebestyén Imre 

szakosztály elnök 

  


