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24. lecke 

A MABÉOSZ, MAFITT  
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége 
Magyar Filatéliai Tudományos Társaság 
 
 

A bélyeget gyűjthetjük magunkban is, de szervezett keretek 
között is. Magyarországon a korabeli források szerint az 1860-as 
évek körül indult meg a bélyeggyűjtés Budapesten és Erdélyben. 

  
A bélyeggyűjtők hamar rájöttek, hogy együtt, szervezetten 

hatékonyabban lehet bélyeget gyűjteni, így 1874-ben Budapesten 
megalakult az Első Magyar Philatelista Egyesület, amit az idő 
előre haladtával számos hasonló követett. 

  
1952. február 24-én (politikai indíttatásra) az akkor működő 

bélyeggyűjtő szervezetek megalakították a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetségét, a MABÉOSZ-t, amely jelenleg is a FIP 
(Nemzetközi Bélyeggyűjtő Szövetség) tagja. 

 

 
1. ábra 

A MABÉOSZ székház terve bélyeg szelvényen
1 

 
A MABÉOSZ bélyeggyűjtő köreiben, egyesületeiben, 

szakosztályaiban folyik a konkrét filatelista élet: itt osztják szét a 
bélyegújdonságot, itt folynak a bélyegcserék, itt adják át 
egymásnak a gyűjtők a tapasztalataikat és itt készítik elő a helyi 
rendezvényeket.  

A települési (kerületi, üzemi) körök küldöttei alkotják a 
MABÉOSZ megyei küldöttgyűlését, ahol az adott megye 
bélyeggyűjtési feladatait, akcióit tervezik meg és hajtják végre 
(cserenapok, kiállítások, bemutatók stb.). A küldöttgyűlésen 
megválasztott képviselőkből tevődik össze a szövetségi 
küldöttgyűlés, a MABÉOSZ legfőbb szerve.  
 
 
 
                                                 

1 Forrás: saját anyag 

 
 
 

 
A MABÉOSZ székháza2 

 
 
 
 
 
 

 
Kurdics Sándor, a MABÉOSZ 

elnöke3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Forrás: saját anyag 
3 Forrás: saját anyag 
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A szövetségen belül a szakmai munka legfontosabb bázisai a 
szakosztályok. A szakosztályok az egyes gyűjtési ágazatokat, 
területeket művelő bélyeggyűjtők tömörülései. A teljesség igénye 
nélkül felsorolunk a MABÉOSZ-on belül működő néhány 
szakosztályt: 

� Tematikus 
� Sport és olimpiai bélyeget gyűjtők 
� Külföldi bélyeget gyűjtők 
� Díjjegyes 
� Postatörténeti 
� Ragjegygyűjtő 
� Maximafilatéliai (CM gyűjtő) 
� Képeslapgyűjtő 
� Légiposta 
� Okmánybélyeg 
� Kötegbélyeg (bündli) gyűjtő 
� Perfinklub (céglyukasztásos bélyegeket gyűjtők) 

A MABÉOSZ székháza Budapesten a VI. kerület, Vörösmarty u. 65. 
sz. alatt található.  
Weblapjukat a http://www.mabeosz.mavinformatika.hu címen lehet 
elérni, e-mailen a mabeosz@axelero.hu címen lehet a szövetséggel 
levelezni. 
 
MAFITT 

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság 1989. szeptember 
14-én alakult. A társaság a filatélia történetével foglalkozó 
bélyeggyűjtők önálló tudományos szervezete. 1989-ben 31 alapító 
tagja volt a társaságnak, jelenleg tagjainak száma 100 fő felett van. 
Csak olyan bélyeggyűjtőket vesznek fel tagjaik sorába, akik 
korábban önálló filatéliai kutatómunkát végeztek és e területen 
eredményeket tudnak felmutatni. 

A MAFITT a bélyeggyűjtés tudományos vonatkozásait 
kutatja, ápolja és fejleszti. Fő területe a postatörténet, a filatélia 
elméletének megfogalmazása, és a kutatások ösztönzése. 
Jelenlegi elnöke Visnyovszki Gábor az egyik legtekintélyesebb 
magyar bélyeggyűjtő. 
A társaság honlapját a http://www.mafitt.hu címen lehet elérni. 
 
 
Kedves Bélyeggyűjtő, bélyeg iránt Érdeklődő és 
Kíváncsiskodó! 
Ezennel elért a „leckék” végére. Őszintén reméljük, hogy az 
olvasottak felkeltették érdeklődését, esetleg mélyebben is meg 
kíván ismerkedni egy-két témával, s talán gyarapítja a 
bélyeggyűjtők táborát is. Bízunk abban, hogy sok érdekes dologgal 
ismertettük meg, kedvet adtunk a bélyeggyűjtéshez. Reméljük, a 
jövőben még találkozunk! 

Köszönjük a figyelmet! 

    A szerzők 

 

 
 
 
 
 

 
Bélyegkiállítás4 

 
 

 
Bündlik  

(100 egyforma bélyeg – 
kötegben)5 

 
 
 

                                                 
4 Forrás: 
http://firefila.uw.hu/5/fire01/fire01/Firefila01,1.JPG 
5 Forrás: saját anyag 


