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Összefoglaló adatok

Bélyegek:

I. kiadás 20 filléres 416 ív x 12 4992 db 

40 filléres 417 ív   x 12     5004 db

II. kiadás 20 filléres 416 ív x 12 4992 db

40 filléres 167 ív x 12 2004 db

Díjjegyes levelezőlap 3 változatban, együttes példányszámuk 12.000

Díjszabások:

levelezőlap 20 fillér

levél 40 fillér

ajánlási díj 80 fillér

60 fillér 1945. áprilistól



1. lap

Történelmi áttekintés
Kiadások ismertetése

I. kiadás

II. kiadás



2. lap
I. kiadás

A 20 filléres bélyeg 
felhasználása helyi-
és távolsági 
levelezőlapon



3. lap
I. kiadás

A 20 és 40 filléres 
bélyeg felhasználása 
helyi- és távolsági 
levélen



4. lap
I. kiadás

A 20 és 40 filléres 
bélyeg többes 
felhasználása 
távolsági ajánlott- és 
helyi levélen

(1945. februárban az 
ajánlás díja 80 fillér 
volt.)



5. lap
I. kiadás

A 40 filléres bélyeg 
felhasználása 
távolsági levélen

II. kiadás
A 20 és 40 filléres 
bélyeg felhasználása 
távolsági ajánlott 
levélen

(1945. áprilisától az 
ajánlás díja 60 fillér)



6. lap
I. kiadás

A 40 filléres bélyeg 
felhasználása Romá-
niában megportózott 
levélen



7. lap
II. kiadás

A 20 és 40 filléres 
bélyeg teljes íve
(3x4 = 12 – 12 db)
Rendkívüli ritkaság!

II. kiadás



8. lap
II. kiadás

A 20 filléres bélyeg 
felhasználása távol-
sági leveleken



9. lap
II. kiadás

A 20 filléres bélyeg 
többes felhasználása 
távolsági ajánlott 
levélen



10. lap
I. és II. kiadás

I. típusú 40 és II. 
típusú 20 filléres 
bélyeg felhasználása 
távolsági ajánlott 
levélen (fent), 
II. típusú 20 
filléresek közönséges 
távolsági levélen 
(lent).  



11. lap
II. kiadás

A 20 filléres bélyeg 
felhasználása portó-
zott képeslapon és 
portózott távolsági 
levélen



12. lap
20 filléres díjjegyes 
levelezőlapok
I-II-III. változat

III. változat (felül), 
az osztóvonalon 
nyomdai szöveggel

II. változat (alul)
az osztóvonalon 
nyomdai szöveg 
nélkül

Bármelyik változat 
rendkívül ritka!



Kostyál Ferenc nem csak Nyíregyháza gyűjteményét 
hagyta örökül, hanem filatéliai munkásságát is.

Kiemelkedő kiállítási eredményeit az 1871. évi kő- és 
réznyomású bélyegeket és azok felhasználását 
bemutató hagyományos gyűjteményével érte el.

Ennek fő állomásai:

HUNFILA 2017 nagyaranyérem + Nemzeti Nagydíj

ISRAEL 2018 FIP világkiállítás aranyérem

PRAGA 2018 FIP világkiállítás aranyérem

CHINA 2019 FIP világkiállítás aranyérem 



Az utolsó arany…



Feri!  Köszönjük!

Nyugodj békében!



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!


