
Jegyzőkönyv 

felvéve a Magyra Perfin Klub jubileumi taggyűlésén 

Helyszín: MABÉOSZ 303. terem 

Időpont: 2012. március 24. 10 óra 

Megjelent tagjaink:  

1. Lente István, tiszteletbeli elnök (később érkezett)  

2. Sebestyén Imre elnök 

 

3. Gádor István 

4. Jakab Géza 

5. Király Tibor 

6. Lékó Lajos 

7. Molnár Péter  

8. Moys Gyula 

9. Szélessy Péter 

10. Székely László 

11. Török László 

12. Szücs Károly, titkár 

13. Paul de Leeuw van Weenen 

 

Vendégek: 

Frank Semmler (Németország) 

Filep László 

 

A taggyűlés a meghirdetett 9 órás kezdési időpontban nem lévén határozatképes, egy órával később 10 

órakor kezdődő megismételt taggyűlésként a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes volt. 

 

Napirendek: 

 

1. A klub elnöke, Sebestyén Imre megemlékezett a klub 10 éves jubileuma alkalmából az első 10 

év eseményeiről és eredményeiről (a hazai perfin szakirodalom megteremtése, Piszton Ottó 

kiállítói eredményei) melyek a perfin gyűjtést kiemelték az ismeretlenségből, és lehetővé 

tették, hogy a jelen PERFIN 2012 kiállítással újabb jelentős előrelépést tehessünk. 

 

2. A klub titkára beszámolt az elmúlt évben végzett előkészítő munkáról, köszönetet mondva a 

kiállítóknak és a rendezvény megvalósításában munkát végző tagoknak. Tájékoztatott a 

lyukasztókészülék elkészítésének történetéről, valamint annak későbbi sorsáról: hogy 

működésképtelen állapotra szétszerelve a kiállítást követően haladéktalanul a 

Bélyegmúzeumba fog kerülni. Ismertette a kiállítást dokumentáló CD tartalmát, melynek első 

darabjai a következő napon a távolabbra utazó tagjaink részére készülnek el, a többi tagunk 

pedig egy május közepére tervezett taggyűlésen fog hozzájutni. E kiadvány terjesztési módjára 

megoldást kell keresni, ez ügyben kérjük meg a kiállítás lebonyolítását egyesületként 

lehetőségeivel támogató IBK segítségét. 

 

3. Jakab Géza a Magyar Perfin retrospektív számának szerkesztési munkájáról beszélt, és annak 

eredményeit foglalta össze. Ennek kapcsán megvitattuk e több mint 100 oldalas kiadvány 

megjelentetési lehetőségeit, megállapodtunk a megjelentetés módjában. E kiadványt is 

terjeszthetővé szeretnénk tenni, és a jelenlevők úgy döntöttek, hogy mindkettőt benevezzük 

majd az idei HUNFILA kiállításra. 



 

4. A negyedik napirendi pontban a klub jövőjét illető elképzelésekről esett szó. Az e napirend 

végére érkező Lente István távolléte miatt úgy döntöttünk, hogy erre a témára a következő 

taggyűlésen térünk vissza, melyre ötleteket kérünk a klub időtálló lyukasztókészülékének 

formai megoldására is. 

 

5. A taggyűlés a MABÉOSZ elnöksége számára a következő kitüntetési javaslatokat szavazta 

meg:  

 

- MABÉOSZ arany kitüntetésre javasolja Lente Istvánt, az első magyar nyelvű perfinkatalógus 

szerzőjét, és a vendégként kiállításunkon részt vevő, Németországból hozzánk érkező Frank 

Semmlert, az előző, még német nyelvű magyar perfinkatalógus szerzőjét. Utóbbi nem tagja a 

MABÉOSZ-nak, mégis javasoljuk az Elnökségnek, hogy ez esetben vizsgálja meg a kivétel 

lehetőségét, mert mindketten hasonló mértékben, jelentős módon járultak hozzá a 

perfingyűjtés hazai szakirodalmának fejlődéséhez. 

 

- MABÉOSZ ezüstfokozatú kitüntetésre javasoljuk: ifjabb Király Tibor és Paul de Leeuw van 

Weenen tagtársainkat a magyar perfinek kutatását megalapozó, évtizedeken át létrehozott 

gyűjteményeik felépítéséért. 

 

- A kiállítás létrehozásában kifejtett áldozatos tevékenységükért Szélessy Péter és Lékó Lajos 

tagtársainkat bronzfokozatú MABÉOSZ elismerésre javasoljuk.  

 

A taggyűlést az elnök 11 óra 10 perckor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Szücs Károly 

titkár 

s.k. 


