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Magyar Perfin Klub 

Szakosztály értekezlet jegyzőkönyve 

Dátum: 2013-03-09  
Bp. Vörösmarty u. 65  
MABÉOSZ  
Könyvtár 
 

A közgyűlés megkezdésekor szóbeli javaslatok alapján egyhangúlag megválasztott személyek: 

- levezető elnök: dr. Sebestyén Imre, 

- jegyzőkönyvvezető:  Szücs Károly, 

- hitelesítők:  Moys Gyula és dr. Sebestyén Imre, 

- szavazatszámlálók: azonosak a hitelesítőkkel. 

A 9:40 időpontban határozatképtelen közgyűlés helyett 10 órakor kezdődött megismételt 

közgyűlésén a csatolt jelenléti ív szerint személyesen, vagy meghatalmazott útján a 36 fős tagságból 

22 fő volt jelen (később érkezőkkel ez végül 24-re nőtt.)  A jelenléti íven meghívott vendégünk Glatz 

István is szerepel, aki tanácskozási joggal vett részt. 

A jelenlevők a meghívóban javasolt napirendet az alábbi pontosításokkal elfogadták: 

Napirend, zárójelben az előterjesztőkkel:  

1. Elnöki beszámoló a 2012. évről (dr. Sebestyén Imre, elnök)  
 
2. A MABÉOSZ 2013. évi országos küldöttgyűlési felkészüléshez kapott munkaanyag megvitatása  (dr. 
Sebestyén Imre).  
 
3. 2012. évi perfin-zsűrizési tapasztalatok összegzése (meghívott vendég: Glatz István a MABÉOSZ 
Kiállítási Bizottságának elnöke) 
 
4. Egyebek: 
     
a) a Mafitt-tól kapott karácsonyi ajándék-emlékívek szétosztása a taggyűlésen megjelentek között 
(Szücs Károly)  
     
b)  retrospektív szám kiosztása (Jakab Géza)  
    
c) a vezetőség javaslatára Károlyi Géza tiszteleti taggá választása (Sebestyén Imre) 
    
d) a Működési Szabályzatunk aktualizálása és 1. pontjának kiegészítése a következő mondattal: "A 
tiszteletbeli tag a taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazattal nem rendelkezik és a 
taggyűlés 2/3-os minősített többségével kell megválasztani." 
(Szücs Károly) 
    
e) javaslat a a tagnyilvántartás rendezésére (Szücs Károly) 
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f)  a 2013-as szakosztályi költségvetésének kérdése (Szücs Károly) 
 

A napirend tárgyalása: 

1. napirendi pont 

A klub Elnöke röviden összefoglalta az e-mailben előző nap kiküldött és a jegyzőkönyvhöz 2. sz. 
mellékletként csatolt éves értékelő beszámolóját. Méltatta a tavalyi kiállításunkat, amely mindenki 
számára - még az ő számára is - meglepetés volt. A 12-ből 3 külföldi kiállítóval mintegy 60 keretben 
bemutatott anyag érdemét tovább emelte, hogy Magyarországon először  volt perfinre szakosított 
kiállítás. Ennek köszönhetően megnőtt a gyűjtési terület ismertségem, egyre az árveréseken egyre 
szaporodnak az önálló alcím alatt felsorolt perfin tételek, Mind a kereslet, mind az árak növekedése 
tapasztalható volt a tavalyi év során. Nyugodtan kijelenthető, hogy a kiállítás új szakaszt nyitott 
gyűjtési területünkön. 

Beszámolt van Weenen tagtársunknál Pölöskén tett  látogatásunkról, kiemelve gyűjteményeinek  
gazdagságát és feldolgozási mélységét (perfin és adóintések). A magyar filatélia egy igen  jeles 
művelőjét és propagálóját ismertük meg benne, a kiállításnak köszönhetően személyesen kapcsolat 
és barátság alakult ki közöttünk. 

A Jakab Géza szerkesztői munkájának köszönhető retrospektív lapszámunk a másik jelentős lépés és 
méltán nyertünk vele Vermeilt irodalmi kategóriában a tavalyi HUNFILA kiállításon. Ugyanott két 
tagunk (az elnök és a titkár) gyűjteménye szerepelt nagy ezüst és aranyérem elismeréssel. 

A Bélyegnapi ünnepségen Lente István örökös tiszteletbeli elnökünk a MABÉOSZ arany kitüntető 
jelvényét kapta. (taps) 

A Bélyegnapon a szakosztály példaértékű szakmai munkájáért a MABEOSZ szakosztályi vándordíját is 
elnyertünk. 

Idei terveinkről: 

2013 nyár végén Szanyó Szilárd a javasolja egy Szekszárdi egy-két napos baráti találkozó 
megszervezését, tagok és hozzátartozóikkal, melynek szervezését is felvállalja. 

A Magyar Perfin következő, idei számának létrehozásához az Elnök a tagok segítségét kérte: hozzanak 
június 30-ig a lap számára megvitatgató érdekes témákat és kutatási eredményeket. 

A céglyukasztásos bélyegekkel kapcsolatos tudásanyagunkat a MABÉOSZ keretén belül is 
hasznosíthatjuk az idei ifjúsági programok során: próbáljunk meg egy oktatási intézményhez eljutni 
egy egyórás előadás megtartása céljából. 

Kéri, hogy tagjaink csatlakozzunk az idén év végére meghirdetett egykeretes Only-One kiállításhoz. 

Hozzászólások az 1. napirendi ponthoz 

Tóth Csaba Kornél: az elnökség nevében is köszönti a szakosztály-értekezlet résztvevőit. A kiállítás 
elismerésre máltő színvonala őt magát is meglepte. Nagy segítség a szakosztály munkája a székház 
élettel való megtöltéséhez. Jó ötletnek tartja, hogy 2013-at a MABÉOSZ az ifjúsági gyűjtők éveként 
kezelje. Elképzelhetőnek tartja, és a postánál már javasolták is, hogy a MABÉOSZ-nak legyen saját 
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perfinje, ragjegye, alkalmi bélyegzője. Kéri, hogy a szakosztály támogassa a postánál ezeket a 
javaslatokat. 

Az idei küldöttgyűlés előkészítési anyagait megküldik a szakosztályoknak is, várják a hozzászólásokat.   

Szücs Károly: kiegészíti a beszámolót Szélessy Péter MABÉOSZ bronz jelvényes kitüntetéséről szóló 
tájékoztatással.  

Lékó Lajos: príma időtöltés volt a kiállítási program, nem is jutott ideje a három napban semmi 
mással foglalkozni. 

Smidelik István: A XV. kerületi Szt  István körben idén áprilisban egykeretes anyagot fog bemutatni. 

Dr. Sebestyén Imre: ezen a kiállításon tudtával további néhány további perfin-anyag is lesz, ő maga az 
idei HUNFILÁ-n ismét 7 keretes perfin-gyűjteménnyel fog részt venni. 

Lente István: Király Tibor is hívott bennünket Sopronba látogatásra. 

A napirendi pont tárgyalásának végén a beszámoló és az idei munkaterv egyhangú elfogadásra került. 

2. napirendi pont: 

Dr. Sebestyén Imre: A MABÉOSZ küldöttgyűlés előkészítő anyagaihoz észrevételeket kér márc. 11-ig 
bezáróan. 

Kitüntetési javaslatai az elnökség számára: Szücs Károly, Jakab Géza.  

Egyenkénti nyílt szavazással: 

Jakab Géza: 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadva.  

Szücs Károly: 2 tartózkodással elfogadva.  

Tóth Csaba Kornél hozzászólása: a kitüntetési javaslatok haladéktalanul elkészítendők, mert erre a 
határidő már csak néhány nap.  

Szücs Károly hozzászólása a MABÉOSZ előkészítő anyagaihoz: 
 
A költségvetési tervezetből hiányoznak a költségvetés helyességének megítéléséhez szükséges 
naturális adatok: a (még) birtokunkban levő ingatlanok jegyzéke és piaci értéke, a főként: a bérbe 

adott ingatlanok területének mérete. 
 
A központi épületnek mintegy fele van már bérbe adva, amiből 27 milliós éves bevételünk van. 
Tekintve, hogy ez a költségvetés közel 1/3-át adja, ez elég jól hangzik. De ez vajon nettó bevétel-e, 
vagy terhelik-e költségek? Ha igen, akkor ezek hol jelennek meg és mennyi a bérbeadásból származó 
tiszta bevételünk?  
 
Az amortizáció teljes hiánya a tervben azt mutatja, hogy tovább folyik a szövetség  vagyonfelélése. Az 
amortizáció nagyságával azonos összegű felújítási alapot kell képezni, ha azt akarjuk, hogy ez ne 
folytatódjék. 
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Végül nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a készülő mérleg mellékletei közül az ingatlan-nyilvántartás 
nem hiányozhat, ezek naturáliákban és becsült piaci értéken való kimutatásával együtt.  

3. napirendi pont: 

Glatz István: Újszerűsége miatt nagyon örült a perfinkiállítás zsűrije elnöki tisztségére szóló 
megbízásának és a kiállítás számár is meglepően magas színvonalú volt. A kiállítás összefoglalójaként 
9-ből 5 anyag 80 vagy a feletti eredményt ért el. és egy kivétellel a többi is igen szép pontszámokat 
ért el. Mind alaki mind tartalmi szempontból megérdemelten. Ez elsőre igen figyelemre méltó 
eredmény. Valamennyi közül kiemelkedő volt Lente István és Sebestyén kiállítási anyaga. Szücs Károly 
anyaga harmadikként említhető, mely továbbfejlesztve szintén alkalmas magasabb szint elérésére.  

Nem lehet azonban a FIP szempontrendszertől eltekinteni és mindenkinek aranyat adni, bár a kezdő 
kiállítók ezt maguk részére gyakran elvárják. A kiállítóknak ismernie és el kell fogadnia ezeket a 
szabályokat, ha eredményt akar elérni. Annak is tudatában kell lennie, hogy egy zsűri sem 
tévedhetetlen, igen nehéz objektív és minden alkalommal pontosan azonos eredményre jutni és 
nemzetközi szinten ehhez még nemzeti elfogultságból következő presszió is előfordul, aminek a zsűri 
nem mindig tud ellenállni. Az eredmények magyarázata azonban minden kiállítás után visszaköszönő 
probléma: különösen az első kiállítók keveslik a kapott pontszámaikat. Nagy hiba azonban itthon 
engedményeket adva magas pontszámokat adni, mert a realitásokkal nemzetközi szintű való 
szembesülés olyan csalódást okozhat, amely a kezdő kiállító kedvét elveszi a további részvételtől .  Ez 
a szabályok ismeretének és megértésének kezdeti hiányosságaiból származó természetszerű 
jelenség.  

A PERFIN 2012 kiállításon Lente István gyűjteménye a PMKB hétféle lyukasztásának változatait 
dolgozta fel. Az első szempontnál a feldolgozásra (a téma kifejtésére) adható maximálisan 20 pontból 
11-et kapott meg. Ugyanakkor a téma jelentőségét is értékelni kell.  Egy ország egy cég a jelentőségre 
erre a  témára 10-ből 4 pontot ad. Legmagasabbak a nemzetközi témák (vöröskereszt, stb.) 10 pont, 
Egy országnál első kiadása már csak 7 pont.  A kutatás maximuma 35 pont, amiből 34-et ért el (ez 
rendkívül magas).  Emellett a ritkaságra is közel maximumot kapott az anyag. A ritkaságokra 
mindenképp feltűnően fel kell hívni a figyelmet, ne a zsűrire bízzuk, hogy megtalálja-e az anyagban 
elrejtve azokat! (Pl. piros színű pöttyel, színezett szöveggel, vagy bekeretezni az objektumot pirossal) 
A tanúsítványra „C” (certificate) betűvel kell felhívni a figyelmet - ezek az adott lap hátoldalán kell 
csatolni. 

Lente István felvetése: egy bank helyett az összes magyar bank bemutatása jelentőségében nagyobb 
lett volna, ám emiatt a feldolgozás mélysége viszont nem lett volna tartható. Nem értelmetlen-e 
emiatt a jelentőség követelménye? 

Glatz István: válaszában a szempontrendszer összefüggéseire utalt, majd átadva a tájékoztató 
anyagot az idei kiállításokon való részvételre buzdított, kimelve az Only-One kiállítást.  

Lékó Lajos: a két kiemelt gyűjteménynek a kiállítás során folytatott zsűribeszélgetésen hallott további 
részletekre kérdezett rá. 

Glatz István:  Sebestyén Imre gyűjteményének leírásai a postatörténeti jellegű volt, a zsűri ezért 
köteles volt áthelyezni. Ennek helyessége a HUNFILÁ-n beigazolódott, ahol e szemlélet letisztult 
átdolgozásban a gyűjtemény aranyérmes lett. A továbblépés lehetősége ennek az iránynak a 
továbbvitele. 
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Dr. Sebestyén Imre: kiegészítjük az ezévi munkatervet a MABÉOSZ-ban a 101-es szobában levő 
keretekre kirakott gyűjtemények őszi közös értékelésével. Jobb ha ezt nem versenynek vesszük, hadd 
kerüljenek elő a rejtőzködő és kiállításra éretté tehető anyagok. 

Szücs Károly hozzászólása: bár a pontszámok okait mindig érdemes megbeszélni, de az zsűrizés 
ítéletét utólag vitatni nincs értelme. Aki kiállít készüljön rá, hogy vajjal a fején kimegy a napra és 
elfogadja a zsűrizés eredményt, bármi legyen is az.  

A PMKB gyűjtemény esetében, míg a 80 pont feletti összeredménye reális, a belső arányoknál 
véleménye szerint a feldolgozás eredménye megcserélhető lenne az attól jelentősen eltérő 19 pontos 
a ritkaságéval. Az anyag ugyanis nagy mélységben és hozzáértéssel szinte mindent  bemutat a PMKB 
lyukasztásról, tehát a feldolgozás 20-ból 11-nél jóval magasabbra lett volna értékelhető. A 
ritkaságnál, habár az anyagban valóban van néhány igen ritka, közel unikális változat is, de a 
megszerzés nehézségét figyelembe véve, szerinte  inkább itt kellet volna 11 pontot adni. A ritka 
változatok a szabályok szerint ugyanis kevésbé méltánylandók, az ugyanilyen ritkaságú de 
alapbélyegeknél, a PMKB bemutatott 7 lyukasztása közül pedig csak egy ritkább van, míg a többi a 
leggyakoribbak közül való. 

A hagyományosból postatörténetibe átsorolt anyagnál a zsűrinek ez azt útmutatása igen fontos 
szerepet játszott abban,. hogy a kiállító e szempontokat figyelembe vevő átdolgozott aranya 
magasabb kiállítási szinten, nemzeti első osztályban is el tudta érni az aranyat, és a továbblépés 
lehetősége is nyitva áll előtte.  

Saját anyagában elkövetett - gyakorlatilag szándékosan elkövetett - hiba következményeire szeretné 
felhívni figyelmet, mert a mások hibáiból tanulhatunk legkönnyebben és talán a legtöbbet is.   A 
PERFIN 2012-n 5 kerettel elért 81 pontos igen jó (a jegyzőkönyvvezető saját megjegyzése: talán 
túlságosan is jó) eredménye után  a kiállítási anyag 7 keretre való bővítésekor a bemutatás 
szempontját alárendelte a tartalomnak. A céglevelek alatt ezért jelentek meg - a kiállítási szokásokat 
megszegve - stecklapon átfedéssel a lyukasztások eddig feltárt címletváltozatai is, mert ez a gyűjtési 
területen még katalogizálatlan, fontos és új információ. Úgy számolt, hogy a bemutatás 
szempontjánál ilyen zsúfolt és szabálytalan bemutatással csak egy pontot lehet veszíteni, - ami 
érthetően be is következett - ám az ismeret és kutatásnál még elérhető további 5 pontból ennél 
többet lehetett volna megszerezni, ha a tartalom gazdagodását a zsűri is méltányolni tudja. Egy 
további új lap szintén az ismeret és kutatás, valamit a kezelés bővítését célozta a perfineknél 
előforduló különlegességek hagyományos feldolgozásánál figyelembe veendő feldolgozásával. 
Mindezt a zsűri azonban az ismeret és kutatás szempontjánál három ponttal kevesebbre értékelte a 
korábbi eredménynél, ráadásul a kezelésnél is elvéve 1 további pontot, ami így már 5 pontnyi 
veszteség az eredi 5 keretes anyaghoz adott két  többletlap ellenére. A bemutatás szempontjának 
való meg nem felelés tehát a többi szempontnál is súlyosan megbosszulta magát. Egy további, újabb 
három pont mínusz a ritkaság 20 pontos szempontjánál pedig a két zsűri megítélési különbségét jelzi. 
Ennek oka elfogadható egy újfajta gyűjtési terület méltányolásában megnyilvánuló szemléletbeli 
különbség lehet, és perfingyűjtő szemmel az igazság valahol a kapott 18 és 15 pont között lehet.  

Glatz István: a pontozásnál nem vehető figyelembe hogy egy kiállítás II. vagy I rangú, az elérhető 
éremfokozatok azonban azonos pontszám esetén a II. rangban egy fokozatban magasabbak. Ez 
éremszintben nemzeti első rangnál egy fokozattal alacsonyabb érmet jelenthetett volna, a 
pontszámoknak azonban közel azonosaknak kellett volna maradniuk. Itt valamiért a zsűri is 
alápontozott, amit egy újabb alkalommal jobb bemutatás mellett korrigálható, mert az anyag első, 81 
pontos értékelését változatlanul helyesebbnek tartja (a jegyzőkönyv-vez. megjegyzése: ami nemzeti 
első osztályban két szinttel magasabb érmet jelentett volna az elért nagy ezüstérem helyett.)  
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A mai vitát javasolja további anyagok közös értékelésével folytatni és az idei munkatervünkbe 
felvenni javasol egy olyan rendezvényt ahol a gyűjtők megmérettethetik anyagaikat. Glatz István 
egyúttal bejelentettet csatlakozási szándékát is a Magyar Perfin Klubhoz. Klubunk ily módon egy 
nemzetközi zsűrorral erősödött amit a jelenlevők örömmel vettek tudomásul. 

4. napirend: 

a) A Mafitt-tól kapott karácsonyi ajándék-emlékívek szétosztása a taggyűlésen megjelentek között 
(Szücs Károly)  
 
Az elosztás a tavalyi klubtagok tavalyi aktivitási pontszáma szerint történt, a törtszámok miatti 
maradékot félretettük egy következő alkalomra. Közben részletesen elmagyarázta a számítás alapjául 
a korábbi évek taggyűlési határozatai szerint kidolgozott és ezúttal első alaklommal alkalmazott 
pontszámrendszert, amely a honlapunkon is megismerhető. 
 
b)  A retrospektív szám kiosztása  
    
A színesben fűzve és kötve előállított , ezúttal 100 oldala lapszám önköltsége 2.300 forint volt. 
Egyelőre 10 példányt tudtunk elkészíteni. Mivel ennek költségét a tavalyi keretdíjakból 
finanszíroztuk, annak a hét kiállítónak, aki ezt meghaladó keretdíjat fizetett, ingyen adtuk át a lapot, 
további hármat pedig önköltségen átadtunk az arra jelentkezőknek. Ezzel a kiállításról megmaradt és 
erre a célra szánt pénzünk gyakorlatilag elfogyott. További készülő számokra előjegyzést veszünk fel 
és akkor készítjük el ezeket, amikor az előjegyzett mennyiség gazdaságosan előállítható. 
 
c) A vezetőség javaslatára Károlyi Géza tiszteleti taggá választása 
Alapító tagunk, aki eddig azóta is minden rendezvényünkön résztvett. Betegsége miatt a 
rendezvényeinken jelenleg nem tud részt venni, bár jobban érzi magát és mindenkit üdvözöl és 
kifejezte szándékát, hogy MABÉOSZ tagságát így is fenntartja és a kapcsolatot velünk továbbra is 
tartani kívánja.  
 
A jelenlevők Károlyi Gézát a Magyar Perfin Klub tiszteletbeli tagjává egyhangú szavazással 
megválasztották. 
    
d) Működési Szabályzatunk aktualizálása  
Szücs Károly: javasolja az 1. pont kiegészítését a következő mondattal:  "A tiszteletbeli tag a 
taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazattal nem rendelkezik és a taggyűlés 2/3-os 
minősített többségével kell megválasztani." 
 
Jakab Géza a javaslatot ellenezte,  azzal indokolva, hogy a tiszteletbeli tagság megtiszteltetést jelent 
amivel ellentétben levőnek érzi a tag jogainak szavazatiról tanácskozási jogra való szűkítését.   
 
Szücs Károly: a tiszteleti tagság nem zárja ki a rendes tagságot. Aki továbbra is a MABÉOSZ tagja 
marad, (mint jelen esetben Károlyi Géza is) az emellett rendes tagként szavazati joggal is 
rendelkezhet.  Jakab Géza érdeklődésére, válaszként elhangzott, hogy a klubnak jelenleg is van-e már 
egy tiszteleti tagja, aki a megalakulásunk utáni években az újságunk iránt nem perfingyűjtőként 
érdeklődött. Akkor meg is választottuk, a kapcsolatunk vele később azonban megszűnt. Neve 
megtalálható a Magyar Perfin valamelyik ókorai számának közgyűlési jegyzőkönyvében. 
 
Jakab Géza: továbbra is javasolta hogy a tiszteleti tag  ezen minőségében is rendelkezzen szavazati 
joggal. Indoklásában kifejtette, hogy a szakosztálynak saját működési területén szélesebb 
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kapcsolatrendszert kéne fenntartania a MABÉOSZ tagságoknál és szerinte a szavazati jogot ennek 
érdekében nem célszerű a tagsági viszonyhoz kötni - mivel lehetnek olyan perfingyűjtők, akik a 
MABÉOSZ többi szolgáltatására nem tartanának igényt.   
 
Ezek után a levezető elnök az eredeti szövegjavaslatot szavazásra bocsátotta, amit a jelenlevők Jakab 
Géza egy ellenszavazata mellett elfogadtak. 
       
e) Javaslat a tagnyilvántartás rendezésére 
 
A 36  fős nyilvántartott létszámból mintegy 8 főről van szó, akik írásos megkereséseinkre eddig még 
nem reagáltak. A jelenlevők egyhangúan úgy döntöttek , hogy azokat a tagokat, akikkel a 
kapcsolatunk megszakadt, a vezetőség tagjai telefonon megpróbálják meg elérni és megkérdezni, 
hogy tagságukat továbbra is fenntartják-e. A tagnévsorból nemleges válasz, vagy folyamatos 
elérhetetlenség esetén kerüljenek csak törlésre. 
 
f)  A 2013-as szakosztályi költségvetésének kérdése 
 
A szakosztály gazdálkodó tevékenységet nem folytatott,  a periodika előállítási és postázási költségeit 
a MABÉOSZ-on keresztül meg tudtuk oldani.  A tavalyi évi rendezvények és a kiadvány költségeit 
adakozásból oldottuk meg. Javaslat: a periodika  maradjon ingyenesen elérhető a honlapon,  akik 
nyomtatott kivitelre is igényt tartanak, azok  a szakosztály közvetítésével évente  fizessenek be  700 
forintot a MABÉOSZ-nak  szakosztály-támogatási emlékívére, aminek fejében évi minden befizető 
után évi 1000 forintot számolhatunk el a szakosztály működési költségeire el a MABÉOSZ nevére 
kiállított  számlákkal. Ebből a periodika évi többszöri előállítása és postázása is megoldható. Jakab 
Géza felajánlotta a lapszámok színesben nyomtatott előállítását. Az első lapszámmal együtt minden 
befizetőnek postázzuk a szakosztály-támogatási  emlékívet is. 

A jelenlevők a költségvetési javaslatot egyhangúan elfogadták. 

Az értekezletet 13:20-kor a levezető elnök lezárta, és a találkozót a hozott perfinek csereberéjével és 
kötetlen eszmecserével folytattuk. 

Mellékletek: 

1. Jelenléti ív 

2. Elnöki beszámoló a  2012-es évről 

 

Kmft. 

Hitelesítők: 

 

 
…………………………………… 
Dr. Sebestyén Imre Sk. 

…………………………………… 
Szücs Károly  

jegyzőkönyv-vezető 
  
 
 

…………………………………… 
Moys Gyula Sk. 
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1. melléklet 

   Személyes adatok kitakarva 
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2. melléklet 

A Magyar Perfin Klub 2012-ben végzett tevékenysége és 2013. évi feladatai 

 

I. Beszámoló 

Az elmúlt esztendő megkerülhetetlen, központi eleme a 2012. március 22-25. között a 

Székházban nemzetközi részvétellel megrendezett „PERFIN 2012” nemzeti 2. rangú 

bélyegkiállítás volt, melyet megalakulásunk 10. évfordulója alkalmából tartottunk. Az 

előkészítés gyakorlatilag már 2011 őszén elkezdődött, és az év első hónapjaiban már a 

feladatok sokaságával terhelte a szervezést vállaló tagjainkat. Kiváló munkájukat dicséri, 

hogy a kiállítás mindenki számára meglepetést hozott. A bennfentesek  eddig sok 

„rejtőzködő” értékes anyagot ismerhettek meg, a nem kevésszámú laikus látogató pedig 

rácsodálkozott a filatélia sokszínűségére és izgalmas lehetőségeire. A kiállítás szervezettsége 

minden igényt kielégített, volt kihelyezett postahely az alkalomhoz illő emlékbélyegzéssel,  a 

nevezetes eseményre pedig ügyes tagtársaink (Török László, Szücs Károly, Jakab Géza)  

lyukasztó-készüléket alkottak, és alkalmi  nyomtatványokkal színesítették a postai kínálatot.  

A Magyar Posta engedélyével a készüléket a helyszínen  felhasználhattuk a küldemények  

bérmentesítésénél, azzal a kikötéssel, hogy a lyukasztás nem érinthette a  bélyegképet, csak 

az ívszélt vagy az értékjelzést nem tartalmazó szelvényt. Így is  számos rendkívül érdekes 

futott „perfines” objektumot tudtunk készíteni. Itt kell megemlíteni, hogy a Magyar Posta 

képviselői az előzetes egyeztetések során nem zárkóztak el kategorikusan a céglyukasztások  

alkalmazásának egy későbbi időpontban való újbóli engedélyezése elől. A kiállításnak volt 

még egy, nem filatéliai vonatkozású, de lényeges eredménye, az, hogy a szervezésben és a  

kivitelezésben  együtt dolgozó társaink emberileg is közelebb kerültek egymáshoz.  

Az esemény  kapcsán két alkalommal is, márciusban és májusban, cikkeket jelentettünk meg 

a Bélyegvilágban a céglyukasztásos bélyegekről, gyűjtésük szépségeiről és nehézségeiről, a 

sok feltáratlan adatról, valamint magáról a kiállításról. Írásunkban részletesen beszámoltunk 

a kiállítás eredményeiről, itt csupán elegendő rögzíteni a legfontosabb számokat: 60 

keretben 13 kiállító (köztük 3 külföldi tagtársunk) 16 gyűjteményt mutatott be. A jubileumi 

kiállítás magas színvonalú megrendezéséért a Magyar Perfin Klub a MABÉOSZ elnökétől 

elismerő oklevelet kapott. 

Szakosztályunk és a céglyukasztásos bélyegek „diadalmenete” a HUNFILA  2012 Nemzetközi 

Bélyegkiállításon, ill. a hozzá kapcsolódó Bélyegnapon folytatódott tovább. Három komoly 

elismerésben is részesültünk: Sebestyén Imre és Szücs Károly gyűjteményéért, a Szakosztály 

pedig a Jakab Géza által szerkesztett Magyar Perfin kiadvány retrospektív számáért kapott 

díjat. Mindhárom anyag sikerrel szerepelt már a PERFIN 2012 kiállításon, a bélyeg-

gyűjtemények  némi átdolgozás után kerültek bemutatásra, az igényes kiadvány pedig az 

elmúlt 10 év jellemző cikkeiből közölt válogatást. A bélyegnapi ünnepségen tiszteletbeli 
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elnökünk, Lente István a MABÉOSZ  arany kitüntető jelvényét, a Szakosztály pedig 

példaértékű szakmai munkájáért és tagjainak évek óta kiemelkedő kiállítási eredményeiért  a 

MABÉOSZ 2012. évi Szakosztályi Vándordíját kapta meg. 

Az emberi kapcsolatok erősödése vezetett oda, hogy van Weenen tagtársunk meghívására 

ősszel kihelyezett összejövetelt tartottunk Pölöskén. A kirándulásnak sem megvetendő, jó 

hangulatú baráti találkozón megcsodáltuk  gyűjtőtársunk hatalmas céglyukasztásos 

gyűjteményét és egyéb magyar vonatkozású összeállításait. A gyűjtemény felületes 

áttekintése is megerősítette azt az elképzelést, hogy szükség van a Lente-katalógus 

frissítésére, mely a közeljövő legnagyobb közös feladata lehet. Szóba került a 

magángyűjtemények megismertetése és kutatási-archiválási lehetőségének biztosítása a 

filatéliai közösségen belül, ill. a bélyegek és postai küldemények értékelési/átértékelési 

metodikájának kidolgozása az újabb ismeretek --- beleértve az árverező cégek leütési árait is 

--- tükrében. Itt érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megélénkült a 

perfinek piaci forgalma, mi több, néhány aukción már külön alcím alatt jegyzik a 

céglyukasztásos tételeket. 

Az elmúlt esztendő történéséhez tartozik, hogy tagjaink közül néhányan rendszeresen részt 

vettek bélyeg bemutatókon, a társ-szakosztályok rendezvényein és a különböző 

cserenapokon.  Szakosztályunk előnye, de esetenként hátránya is, hogy közöttünk több 

vidéki, sőt külföldi gyűjtő is található, akiknek esetenként gondot jelent a központi 

rendezvényeken való megjelenés. Részben ezért is folytatni kívánjuk a megkezdett 

gyakorlatot, és idén is tartunk egyik tagtársunk lakóhelyén kihelyezett összejövetelt, ezzel is 

hozzájárulva a filatéliai barátság és a szakosztályi egység erősítéséhez.  

II. Munkaterv 

2013-ban az alábbi programokat tervezzük:  

1/  Szakosztályi összejövetel szeptemberben 

2/  Aktív részvétel  bélyeg kiállításokon és bemutatókon 

3/  A perfinek propagálása az ifjúsági gyűjtők között 

4/  A Magyar Perfin következő lapszámának összeállítása 

5/  Részvétel a társ-szakosztályok rendezvényein, a közös cserenapokon 

Budapest, 2013. március 7. 

 

                                                                                       dr. Sebestyén Imre 

                                                                                         szakosztály-elnök 


