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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
Sebestyén Imre vagyok, a Magyar Perfin Klubnak nevezett szakosztály elnöke. Az elfogadott 
napirend 2. és 4. pontjaihoz kívánok hozzászólni. Viszonylag kevesebbet foglalkoznék a múlt 
témáival, mert számomra az csak azért fontos, hogy a jövő szempontjából elemezzem. Ezzel 
az a célom, hogy ismételten ne kövessem el ugyanazon hibákat, az élet megnehezítéséhez 
tökéletesen elegendő az új hibák elkövetése. Az Elnökség beszámolójának tartalma , a 
konkrét számok és adatok meglehetősen riasztó képet festenek a Szövetség és az egész 
filatelista mozgalom jelenlegi helyzetéről. Mégis, mintha a megelégedettség sugározna a 
sajnálatosan egyenlőtlen szerkezetű és stílusú, tévedésektől és téves ill. erősen kétséges 
megállapításoktól sem mentes előterjesztésből. Csupán néhány példa, a teljesség igénye 
nélkül: 
- az egyéb tevékenységek bevételeibe értelmetlen beleszámolni az egyébként külön 

részletezett bérleti díjakat, igaz ugyan, hogy így 28-38%-kal magasabb számok jönnek ki 
( 6. oldal ),   

- az amortizáció nem kiadás ( 6. oldal ), 
- a 4 évre bemutatott költség felhasználásban csupán azok 38%-a szerepel, és ismeretlen a 

további 62% sorsa ( 6-7. oldalak ), 
- a valós számok nem bizonyítják a báziskörök tagságot megtartó erejét ( 8. oldal ), 
- a dinamikus honlap 40-50 nappal korábbi rögzítéseket tartalmaz ( 8. oldal ), 
- nehéz a Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződésből származó bevételt az egyik 

legfontosabbnak minősíteni, hiszen az 2009-ben csak az összes bevétel 2,24%-át 
jelentette ( 10. oldal ), 

- értelmezési különbség van/lehet/ aközött, hogy a Magyar Posta Zrt. a Szövetség 
vezetését, vagy magát a Szövetséget tartja számon a kiemelt üzleti partnerek között  ( 10. 
oldal ), 

- a betöltött funkcióval összeegyeztethetetlennek tartom, hogy a hagyatéki felértékelés     és 
az értékesítés legjobb formájára vonatkozó „ munkában igen intenzíven vett és vesz részt 
az elnök személyesen is” (15. oldal ), stb. 

-  
Nem részletezném tovább, mert tartom magam ahhoz a keleti bölcsességhez, hogy aki sokat 
tekintget hátra, az előbb-utóbb orra bukik. Sokkal fontosabb mindannyiunk számára a jövő 
kérdéseivel való intenzív foglalkozás. Hiányérzetem e területen is bőven akad, hiszen május 
végén még programtervünk sincs 2010-re, és e nélkül kell(ene) dönteni az ez évi pénzügyi 
tervünkről. Azt hiszem, ez példátlan a MABÉOSZ több évtizedes fennállása óta. És akkor hol 
marad egy hosszú távú egészséges vízió a magyar filatéliai mozgalom jövőjéről, egy olyan 
távlati, de minimum középtávú stratégiai terv, melynek idei programunk már szerves részét 
kellett volna képeznie. 
 
A kritikai megjegyzéseket nem elfeledve, szeretnék saját gondolataimmal és javaslataimmal 
hozzájárulni Szövetségünk megújulásához, megemlítve néhány általam fontosnak, de még 
inkább sürgősnek tartott teendőt. Ismét csak a teljesség igénye nélkül: 
 
1/ Állapot felmérés a tagság igényeiről, szokásairól, gyűjteményeikről és elképzeléseikről,    
terveikről azok további sorsát illetően, tapasztalataik és megszerzett tudásuk hasznosításáról           
és átörökösíthetőségéről. A tagság véleményének ismerete nélkül ugyanis nem lehet 
színvonalasan megszervezni a Szövetség nyújtotta szolgáltatásokat, a bélyeg újdonságok 
elosztását, a klubélet további fejlesztését, a képzési- és továbbképzési rendszer megújítását, a 
kapcsolattartás új formáinak alkalmazását, stb. 
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2/ Az előző pontban vázolt felmérés eredményei és tapasztalatai alapján lehet és kell jól 
meghatározni a MABÉOSZ helyét és szerepét, céljait és feladatait. Ez nyilvánvalóan el fog 
térni attól, amit megszoktunk a kétszázezres tagság és egy teljesen más kommunikációs és 
hírközlési eszközökkel operáló világban. A változás és változtatás elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez és feltételekhez 
biztosítsuk a Szövetség jövőbeni eredményes működését. A szervezeti felépítést pedig 
értelemszerűen hozzá kell igazítani a MABÉOSZ alapvető új funkcióihoz. 
 
3/ Különösebb statisztikai elemzés nélkül is belátható, hogy a tagság életkora folyamatosan 
növekszik, magyarul mondva, egyszerűen öregszünk. Egy nagy, talán a legnagyobb generáció 
már itt hagyott bennünket, de szerencsére még mindig sokan élnek közöttünk --- Szövetségen 
belül és kívül --- hatalmas filatéliai tudás, rengeteg ismeret és tapasztalat birtokában. 
Kötelességünk e kiváló filatelisták megbecsülése és életművük megtartása. Ugyanakkor 
ezeknek az idős gyűjtőtársainknak technikai segítségre is szükségük van, hogy tudásuk és 
egyedi ismereteik beépüljenek a bélyeggyűjtő társadalom kollektív tudatába. Ezen speciális 
információknak a megmentése, archiválása, dokumentálása és publikálása (természetesen a 
szerzői jogok betartásával) a tömeges bélyeghasználat hanyatlásának korában kiemelt 
feladatként kezelendő. Egyúttal kiváló lehetőséget nyújt a közreműködésben aktív szerepet 
vállaló fiatalabb korosztályú filatelisták, de akár még az ifjú gyűjtők számára is a szaktudás 
ily módon való közvetlen elérésére, nem szólva a személyes találkozások életre meghatározó 
élményéről. 
 
4/ A filatelista ismeretek megszerzése, az önképzés vagy a képzésben való részvétel minden 
gyűjtő egyéni döntése, érdeke és feladata. A megszerzett tudásnak azonban előbb vagy utóbb 
közkinccsé kell válnia. A Szövetségnek támogatnia kell ezt a folyamatot, a szakirányú 
képzések szervezésével, az utóbbi időben sajnálatosan ritka szakkönyvek, ismeret terjesztő és 
más népszerű filatelista kiadványok megjelentetésével, ill. a potenciális szerzők vagy szerzői 
kollektívák sokrétű felkarolásával. E témakörhöz tartozik a bélyeggyűjtés jobb propagálása, 
az egész mozgalom tágabb értelemben vett PR tevékenységének magasabb szintre való 
emelése. 
 
5/ Évek, évtizedek óta visszatérő örök probléma az ifjúsági bélyeggyűjtés ügye. Ha ezt ennyi 
idő alatt nem tudtuk megoldani, sőt drámaian csökken az ifjúsági körök és fizető tagok száma, 
akkor lehet, hogy valamit nagyon nem jól csináltunk. A külső körülmények változása ugyan 
hátrányosan befolyásolta ez irányú törekvéseinket, de hiba lenne csak ezekben keresni 
sikertelenségünk okait. Lehet, hogy eretnek gondolat, de talán nem a gyerekeknél kellene 
kezdeni az utánpótlás keresését és nevelését. 
 
6/ A bélyeggyűjtés csak látszólag egyéni hobbi. Az azonosan vagy hasonlóan érdeklődő 
társak nélkül elveszti értelmét a gyűjtésre fordított rengeteg energia. A filatélia társas 
tevékenység, melyhez megfelelő kulturált feltételek is hozzátartoznak. Más, kevésbé 
szerencsés egyesületekkel szemben mi rendelkezünk saját tulajdonú székházzal, elegendő 
számú, bár gyér infrastruktúrájú helyiséggel. Lehet, hogy csak én érzem úgy, de számomra a 
székház mégsem otthonos, hanem inkább rideg és barátságtalan. Engem semmi sem 
emlékeztet arra, hogy a nagy hagyományokkal bíró magyar bélyeggyűjtés szentélyében 
vagyok. A sivár, dísztelen termek, a lepusztult bútorzat, az ízléstelenül szanaszét elhelyezett 
falragaszok és hirdetések inkább lehangolóak, mintsem szívmelengetők. Elég körülnézni 
ebben a teremben, ahol tanácskozunk, és máris érthetővé válik, miről is beszélek. 
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Nem a Bélyegmúzeum másolását kívánom, de szívesen látnám a falakon a nagy elődök 
portréit, tevékenységük, eredményeik rövid ismertetésével, fényképes beszámolókat 
szövetségi életünk jeles eseményeiről, a körök és szakosztályok híreit, mindenki okulására 
való bemutató tablókat és tárlókat. Szívesen leülnék egy kényelmes karosszékbe más 
városbeli hazai vagy külföldi gyűjtőtársammal, hogy nyugodt körülmények mellett, a közös 
témánkhoz illő és méltó környezetben folytathassunk bélyeg- és eszmecserét. Ehelyett nálunk 
a székházban büfének nevezett „talponülő” van, kártyázó törzsvendégekkel és esetenként 
kétes elemekkel. A felső emeleteken a körök maradékai osztoznak a rendszeresített börze 
alkalmi árusaival, melyet mi szemérmesen gyorscserének és cserenapnak nevezünk. Aki járt 
már Európa keleti felében is, például Bukarestben, Szófiában vagy Moszkvában, nem 
beszélve Prágáról, az bizony meglepődve tapasztalhatta, hogy ott sokkal kulturáltabb, de 
egyszersmind szigorúbb feltételek közepette zajlik a filatéliai élet. Mindenütt szigorú belépési 
és viselkedési normák, az azonnal felismert új vagy idegen személyt rögtön tájékoztatják a 
mindenki számára kötelezően betartandó --- egyébként a bejáratnál feltűnő helyen 
kifüggesztett --- házirendről, minden közösségi helyiségben teremfelügyelő, a termekben 
külön asztal mellett ismert gyűjtők és a filatelista szervezet tisztségviselői tartanak nyílt 
konzultációt, ill. szívesen adnak felvilágosítást szakmai kérdésekben, horribile dictu akár azok 
pénzügyi vonatkozásaiban is! 

7/ A végére hagytam a számomra legfájóbb témát, a bélyeggyűjtést kísérő káros jelenségek  
mérhetetlen elburjánzását, melyhez Szövetségünk némán asszisztál. Sokan a bélyegek 
gyűjtését a hobbi mellett vagy helyett üzleti tevékenységnek is tekintik, ami a bélyegek ma 
már erősen műtárgy jellege miatt nem kifogásolható. A probléma akkor kezdődik, amikor a 
mindenáron való haszonszerzés céllá válik, a bélyeg pedig ennek csak eszköze lesz. Mire 
gondolok? Természetesen a gyűjtők vagy mások megkárosítása céljából történő, hirtelen 
felindulásból elkövetett hamisításokra. Amíg a hőskorban elsősorban vagy kizárólag csak az 
értékes objektumokat, mint például a klasszikus bélyegeket és bélyegelőtti leveleket 
hamisították, addig ma gátlástalanul dobják piacra a forgalmi bélyegekből machinált 
színváltozatokat, a nyomdai makulatúrának álcázott házi készítményeket, a gyanús 
„különlegességeket” és „ritkaságokat”. Egyre több ismeretlen eredetű (talán ez is Made in 
China? ) megszállási és helyi kiadású bélyeg bukkan fel. Már „ forgalomban” vannak az 
agyafúrt módon futott küldeményekre applikált kettős fogazatú tömegbélyegek, de vég nélkül 
sorolhatnám a példákat. Az éremnek persze két oldala van. Szomorú, de igaz, jelentős kereslet 
mutatkozik a postai bélyegzés nyomaitól megtisztított ú.n. mosott bélyegekre, a különféle, 
tévnyomatoknak titulált csinálmányok pedig kellő ellenőrzés nélkül bekerülnek még a jobb 
nevű aukciós házak árverési tételei közé is. Gondolom, azzal sem mondok sok újdonságot, ha 
szégyenkezve megemlítem, a legtöbb „ritkaságot” a saját Székházunkban ajánlják megvételre. 
A kevesebb tapasztalattal rendelkező gyűjtőtársaink érdekében, az egész magyar filatéliai 
mozgalom jó hírének védelmében, a tisztesség alapvető erkölcsi normáitól vezérelve azonnali 
és határozott intézkedésekre van szükség. Ezek lehetnek adminisztratív jellegűek, lehetnek 
egy megalkotandó Etikai Kódex szabályai vagy éppen a kereskedő házakkal kötendő 
megállapodás részei. Legfőképp azonban indokolt egy hiteles bélyegvizsgáló szervezeti 
egység létrehozása, vagy az eredeti BÉVI visszaállítása, mert a helyette(?) kitalált 
Bélyegtanácsadó Bizottság működésképtelen. Egyébként is mások az eszközei, de főként a 
kompetenciája, melyek következtében teljesen hatástalan a hamisításokkal szemben. Ez a 
feladat  nem tűr halasztást, mert az így okozott erkölcsi kár napról-napra nő. 
 
Összefoglalva az elmondottakat, úgy látom, hogy a filatelista mozgalom válságban van, 
helyzete kritikus, de mégsem reménytelen. Gyors és határozott lépésekkel, korszerű 
menedzseléssel, a szakmaiságot és a tisztességet ötvöző munkával meg tudjuk csinálni 
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a mi kis belső „rendszerváltozásunkat”, és hosszú távra megalapozhatjuk a magyar filatélia 
jövőjét. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyeket már 10-15 évvel ezelőtt meg kellett 
volna tenni. Akkor is voltak olyanok, akik figyelmeztettek a várható, de még megelőzhető 
problémákra. Akkor nem volt fülünk meghallani a jó szándékú figyelmeztetéseket, az aggódó 
szavakat túlzónak, felesleges pánik keltésnek gondoltuk. Most viszont már a 24. órában 
vagyunk, nem szabad tehát tovább késlekednünk, nem szalaszthatjuk el utolsó esélyeinket. 
Széchenyi Istvánnak van egy csodálatos mondása: „Azt tartják, hogy az idő pénz. Pedig az 
idő sokkal értékesebb, mint a pénz. Az elveszejtett pénzt ugyanis még vissza lehet szerezni, az 
elvesztegetett időt soha.” 
 
És mi eddig sok drága időt pazaroltunk el. 
 
Köszönöm a figyelmet és a türelmüket. 


