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Beszámoló a Postatörténeti Szakosztály 2018 évi tevékenységéről 
 
 
Szakosztályunk a 2003-as újraalakulását követően, működésének 16-dik évében, 2018-ban is 
a hagyományaihoz megfelelően példamutató szakmai munkát végzett. 
 
Szakosztályunk létszáma 2018-ban Kernács György elhunytával, 1 fővel csökkent így 
jelenleg 39 fő. A hivatalos létszámon felül még 22 fő (itthoniak és külföldiek) érdeklődnek a 
szakosztály programjairól, eseményeiről, illetve vesznek részt a szakosztály havi eseményein.  
 
2018-ben is 8 szakosztályi összejövetelt tartottunk (5 alkalommal az I. félévben és 3-szor a II. 
félévben). Az összejövetelek fél évre előre meghatározott terv szerint zajlottak, szakmai 
előadások, gyűjtemény-bemutatók, könyvbemutatók keretében. A 2018 év legfontosabb 
programjai a következők voltak: 
 
- Előadás: Külföldre menő levelek bérmentesítései – Anglia 1850 – 1867 (Czirók Dénes) 
- Gyűjteménybemutató: Hungary 1871 (Kostyál Ferenc) 
- Gyűjteménybemutató: Magyarország postatörténete 1900-1918 Levélpostai 

bérmentesítések (Csicsay Péter) 
- Gyűjteménybemutató: Postal censorship in Hungary 1914-1918 (Nagy Gábor) 
- Előadás: A kiállítási oldalak kivitelezésének néhány területe: szöveg, színek és stílusok 

(Czirók Dénes 
- Gyűjteménybemutató: Díjjegyes címszalagok 1879-1900 (Czibula Péter) 
- Gyűjteménybemutató: Díjjegyes címszalagok 1872-1900 (Buday Ádám) 
- Könyvbemutató (Severin Péter) 
- Beszámoló a jeruzsálemi és a prágai FIP kiállításokról (Glatz István, dr. Lippai Pál és dr. 

Lővei György) 
- Előadás: Külföldre menő levelek bérmentesítései – Románia 1850 – 1867 (Czirók Dénes) 
- Gyűjteménybemutató: A magyar ballonposta és légiposta hőskora 1896-1923 (Dobák 

István) 
- Előadás: A Turulos kor díjszabásai 1900-1917. Első rész, Levélpostai díjszabások 

(Csicsay Péter) 
 
Az előadások színvonala nagyon magas, az előadók felkészültsége példaértékű volt. Sok 
esetben új felfedezések és kutatások közlésének a helye a szakosztályi összejövetel. Más 
szakosztályok tagjai is szívesen mutatkoznak be a Postatörténeti Szakosztály rendezvényein, 
mivel az egy bizonyos rangot jelent. A szakosztály elnöksége ezúton is köszöni a programok 
résztvevőinek az aktív közreműködését. Az elnökségnek továbbra is az a célja, hogy egy 
pezsgő élet alakuljon ki havonta egyszer a postatörténet művelői számára. Tevékenységével a 
szakosztály példát mutat a hazai kiállítási gyűjtemények színvonalának további emelése 
érdekében nemcsak a postatörténet művelői számára. Továbbra is várjuk tagjaink javaslatait. 
 
Az elmúlt évben szakosztályunk tagjai sok szép sikert értek el a kiállítási területeken, amely 
egyben bizonyítja a sikeres szakosztályi munkánkat is. 2018-ben három világkiállítást 
rendeztek (IZRAEL, PRÁGA és BANGKOK). Ezeken a kiállításokon a szakosztályunk tagjai 
által elért eredmények a következők voltak (Forrás: Kiállítási Bizottság): 



IZRAEL: 
 
Czirók Dénes (postatörténet)  91 pont aranyérem 
Glatz István (postatörténet)  88 pont nagy aranyozott ezüstérem 
 
PRÁGA: 
 
Czirók Dénes (postatörténet)  93 pont aranyérem 
Perneczky László dr. (irodalom) 65 pont ezüstözött bronzérem 
Tóth György (egykeretes)  85 pont 
Nagy Gábor (egykeretes)  80 pont 
 
BANGKOK: 
 
Dunai Péter (postatörténet)  85 pont nagy aranyozott ezüstérem 
Nagy Gábor (egykeretes)  84 pont 
 
Az ITALIA 2018 FEPA irodalmi kiállításon elért eredmények: 
 
Perneczky László dr. (irodalom) 75 pont nagy ezüstérem 
Nagy Gábor (irodalom)  80 pont aranyozott ezüstérem 
 
A horvátországi Varasdon rendezett I. rangú ALPOK-ADRIA kiállításon elért eredmények: 
 
Nagy Gábor (egykeretes)  85 pont aranyérem 
 
A sindelfingeni POSTGESCHICHTE-LIVE kiállításon elért eredmények: 
 
Glatz István      Ezüst Postakürt 
Nagy Gábor      4.-6. hely 
Filep László      4.-6. hely 
Tóth György 
 
A 2018 évi I rangú HUNFILA kiállításon elért eredmények: 
 
Homonnay Géza dr. (hagyományos) 92 pont nagy aranyérem 
Dr. Berke Imre (okmánybélyeg) 80 pont  nagy aranyozott ezüstérem 
Csicsay Peter (postatörténet)  88 pont  aranyérem 
Nagy Gábor (postatörténet)  85 pont  aranyérem 
Tóth György (postatörténet)  83 pont aranyozott ezüstérem 
Buday Ádám (egykeretes)  87 pont  aranyérem 
Csicsay Peter (egykeretes)  83 pont  aranyozott ezüstérem 
Csicsay Peter (egykeretes)  83 pont  aranyozott ezüstérem 
Nagy Gábor (irodalom)  78 pont  aranyozott ezüstérem 
 
Tagjaink még számos hazai, illetve egyéb nemzetközi kiállításokon szerepeltek 
eredményesen. Gratulálunk tagjainknak a szép eredményekért, amely egyben bizonyítja 
szakosztályi munkánk hosszú távú eredményességét is. Hasonló jelentőséggel bír, hogy 
Lippai Pál dr. Izraelben csoportvezetőként, Glatz István pedig Prágában a FIP 



világkiállításokon a nemzetközi zsűri tagjai voltak, illetve titkárunk Sindelfingenben a 
postatörténeti zsűri tagja volt. 
 
A szakosztály korábbi havilapja a Postatörténeti Szemle 2017-ben már nem jelent meg, annak 
szerkesztő-kiadója 13 év után a havilap megjelentetését befejezte. Sajnálatos tény, hogy az 
elmúlt két év alatt senki sem vállalkozott a havilap szerkesztésének folytatására. 
 
Összefoglalva: szakosztályunk a 2018-as évben is kimagasló színvonalú tevékenységet 
folytatott, mivel a rendszeres összejövetelein keresztül kiváló szakmai munkával összefogta a 
postatörténet iránt érdeklődő szövetségi tagokat, ezáltal lényegesen javította szövetségünk 
postatörténeti kiállítási eredményeit mind a hazai, mind a nemzetközi kiállításokon, 
tevékenységével példát mutatva a magyar filatelistáknak a szakosztályi élet szervezésében. 
Tevékenységünk az egész magyar filatéliára és a kiállítási tevékenységre hatással van, sőt a 
környező országokban is már elismerő visszhangra talált.  
 
 
2019.01.08. 
 
 
Czirók Dénes sk.      Dr. Lippai Pál sk. 
szakosztályi titkár      szakosztályi elnök 


