
Hunfilex ifjúsági pályázata: 
A bélyeggyűjtés nagyszerű hobbi, naponta megtapasztalhatod. Ahogy az apró 
bélyegekkel telik a berakó, úgy rajzolódik ki egy-egy téma, úgy nyílik meg a világ. Ezt a 
berakót bármikor kinyithatod, nézegetheted a bélyegeidet, közben újra átélheted azt az 
érzést, amikor kiválasztottad. Gyűjteményedet megmutathatod barátaidnak, de 
kiállításon is közzé teheted, ahol sokan látják. Egy bélyegkiállítás különleges dolog, 
mintha sok-sok miniatűr múzeumi kiállítás sorakozna egymás mellett egy hatalmas 
teremben. Ha pedig a kiállítási anyagok a világ minden tájáról érkeznek, akkor az 
bemutatja az egész bolygónkat! 
2022. március 31-től április 3-ig ilyen bélyeg-világkiállítást rendez Budapesten a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége. A bélyeggyűjtők nemzetközi szövetségének 
védnökségével rendezett HUNFILEX 2022 Bélyeg-világkiállítás az egyik legrangosabb 
filatéliai világesemény, kihagyhatatlan egy bélyeggyűjtő számára. Legutóbb 50 éve volt 
bélyeg-világkiállítás hazánkban, tehát egy magyar gyűjtő életében csak egy-két ilyen 
alkalom fordul elő. Izgalommal várva a 2022-es kiállítást, idézzük fel az 1971-est! 
PÁLYÁZAT 
A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) Ifjúságért Szakosztálya 
pályázatot ír ki. 
Pályázók köre:     Bélyeggyűjtő fiatalok 20 éves életkorig. 
Feladat:                      Számolj be az 1971-es budapesti bélyeg világkiállításról! Végezz 
filatéliatörténeti kutatást! Képzeld magad az 50 év előtti helyszínre, lapozgasd a Filatéliai 
Szemle akkori számait (megtalálod a MABÉOSZ honlapján is), tekintsd át az alkalomra 
készült bélyegeket, filatéliai dokumentumokat. Hetven év feletti ismerőseid között akadhat 
olyan, aki a szemtanú élményeit oszthatja meg veled. 
Terjedelem:               Minimum 2 A/4-es oldal 
Illusztráció bármilyen formában megengedett. 
Formátum:                Elektronikus (pdf, doc, docx, jpg formátumban) 
vagy papír alapú formában, akár kézírással. 
Beküldési határidő: 2022. március 15. 
Beküldési cím:           Postai cím:      MABÉOSZ Ifjúságért Szakosztály 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. sz. 
Email cím:      mabeoszifi@gmail.com 
Ezen a címen kaphatsz további felvilágosítást 
Eredményhirdetés ideje és helyszíne:   2022. április 2.  Hunfilex 2022 Groupama Aréna 
1091 Budapest Üllői út 129. 
A pályázók belépőjegyet kapnak a  kiállításra, melynek helyszíne: Groupama Aréna 1091 
Budapest Üllői út 129.   A legjobb beszámolók  értékes jutalomban részesülnek: 

1. díj:            30 000 Ft értékű filatéliai csomag 
2. díj:            20 000 Ft értékű filatéliai csomag 
3. díj:            10 000 Ft értékű filatéliai csomag 

Minden további pályázó is bélyeges ajándékcsomagot kap! 
Vegyél részt a pályázaton, és nyerd meg a jutalmak valamelyikét! 

Angyal Erzsébet 
elnök Ifjúságért Szakosztály 
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