
 

Magyar Perfin Klub 
a MABÉOSZ szakosztály 

Közgyűlési jegyzőkönyv 

 
  

Dátum: 2014-03-29  

Bp. Vörösmarty u. 65  
MABÉOSZ  
III. em. 302. rendezvényterem, 
 
A meghirdetett időpontban 7 fővel határozatképtelen közgyűlés helyett 10 órakor 
kezdődött megismételt közgyűlésen a csatolt jelenléti ív szerint a 29 fős tagságból 
12 fő volt jelen. A később, de még a szavazások előtt érkezettekkel ez 15 főre 
egészült ki. 
 
A közgyűlés megkezdésekor szóbeli javaslatok alapján megválasztott személyek: 

- levezető elnök: dr. Kovács László, egyhangúan 
- jegyzőkönyvvezető: Szücs Károly, egyhangúan 
- hitelesítők: Moys Gyula és Székely László, egyhangúan 
- szavazatszámlálók: azonosak a hitelesítőkkel. 10 igennel és 2 tartózkodással. 

 
A meghívóban javasolt napirend, zárójelben az előterjesztőkkel:  
 
Napirend:  

1. Négyéves beszámoló (elnök) 
2. Tisztújítás (levezető elnök) 
3. Egyebek (titkár) 

a) Felkészülés a MABÉOSZ országos küldöttgyűlésére 
b) Működési Szabályzatunk esetleges módosítása 

4. Kisárverés (titkár) 

1. Elnöki beszámoló: a szakosztály tagjai jól ismerik a tevékenységünk, hiszen az ő 
munkájukról van szó, így a négyéves ciklusról szóló jelen beszámoló inkább csak az 
anyaszervezet a MABÉOSZ elnökségének szól.  

Mint küldött, ez idő alatt ellátta a Szakosztály képviseletét a MABÉOSZ 
küldöttgyűlésein és különböző fórumain. A beszámoló időszakára esik a klub 
tevékenységének jelentős fellendülése, mely a megalakulásunk 10. évfordulóján, 
2012-vel vette nagyobb lendületet. Ebben az évben sikeres perfin kiállítást 
rendeztünk, elnyertük a MABÉOSZ legjobb szakosztálya címet és periodikánk 
retrospektív száma a HUNFILÁN nagy ezüstérmet nyert. A háromnapos rendezvény 
közeli kapcsolatot teremtett tagjaink között. Azóta két vidéken élő gyűjtőtársunknál is 
tettünk már kirándulás jellegű látogatást, melyek jó hangulatban teltek és 
kapcsolatainkat tovább erősítették, így e már szinte hagyománnyá vált látogatások 
folytatását is tervezzük. Erről elmúlt évi hírlevelünkben képes beszámolót tartalmaz, 
amit csatolunk a jegyzőkönyvhöz. 

Ma már olyan információk vannak birtokunkban, amelyből már behatárolható, hogy 
az egyes lyukasztások honnan erednek és mi a történetük. Ha ez a társaság csinált 
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valamit, azt a tagjai csinálták, amit a vezetőségnek csak szervezni és koordinálnia 
kellett. Végezetül megköszönte a vezetőség munkájához egyes tagjaink részéről 
kapott támogatást. 

Titkári kiegészítés az elnök beszámolójához: az újságírásban tagjaink az elmúlt 
évben sem jeleskedtek, annál inkább a közösségi rendezvények szervezése és 
kiállítási részvételek terén. Ezért készült Magyar Perfin lapszám helyett egy, az 
elmúlt évi történetét megörökítő hírlevél. A 2013-ban elmaradt lapszám 
elkészítéséhez és postázásához összeadott összeg a MABÉOSZ szakosztály 
támogatási alapjára be van fizetve és az rendelkezésre áll, így idén befizetésre 
emiatt nem lesz szükség.  

A 2012-es perfinkiállításon mutatott példánkat azóta más szakosztályok is követték 
(díjjegyesek és postatörténeti szakosztály által rendezett a szakosztályok közti Only 
One.) 

A perfinek az elmúlt időszakban váltak a hazai árverések részévé, és ismét saját 
házi árverést is tudunk rendezni - a mai 3 beadó, 101 tétel, több mint 100 eft 
kikiáltás, aminek 25%-ra írásos licitünk van. A tagság aktivitásának kimutatására két 
éve bevezetett pontszámrendszer nem egyenletesen ugyan, de töretlen fellendülést 
mutat. 

A titkár egy nála levő és 10 ezer feletti konkrét perfin-előfordulást tartalmazó 
címletadatbázisnak az elmúl évben történt létrehozásáról is beszámolt. E statisztikai 
adatbázist a kiállítási és árverési anyagok feldolgozásával, valamint Lente István 
több mint 14 ezer féle előfordulást tartalmazó címletkimutatásával, továbbá tagjaink 
gyűjteményeiről való adatfelvétellel kiegészítve a jövőben még megtöbbszörözhetjük. 
Így már elegendő alapunk lesz ahhoz, hogy reális célként tűzzzük ki a magyar 
perfinek címletek szerinti katalogizálását, ezek előfordulási gyakoriságainak 
behatárolásás és a végül a perfinértékelésnek akár az MPIK-be való bekerülését is. 

Lente István megjegyzése: ennek az adatbázisnak csak akkor van értelme, ha az 
eltérő vízjelű forgalmi kiadások (pl. Krajcáros, Turul, Pengő-fillér) katalógusszám-
mélységű adatfelvétele is megtörténik. Ehhez kapcsolódva kifogásolta, hogy a 
mostani árverési anyag tételleírásait a saját nyilvántartásában nem tudja 
felhasználni, mert a beadók csak a bélyegképet és a címletet adták meg, és ebből a 
többféle vízjelű forgalmibélyegek  katalógusszámai sajnos nem állapíthatók meg. 

2. napirend: tisztújítás 

Moys Gyula a tisztújítással kapcsolatos teendőket vállaló tagunk beszámolt a 
beérkezett jelölésekről. 

Elnökre és küldöttre egyetlen jelölt volt: Sebestyén Imre, 

Titkárra kaptak jelölést: Király Tibor, Piszton Ottó és Szücs Károly. 

Vezetőségi tagokra: a fentiek valamennyien, valamint hogy mint tiszteleti elnök, 
Lente István is maradjon a vezetés tagja. 

A közgyűlés nyílt szavazással 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett eldöntötte, 
hogy a vezetőség a tiszteleti elnökkel együtt: 4+1 fős is lehet, ha valamennyi jelölt 
megkapja a jelenlevők szavazatainak többségét. 
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A tikosan lebonyolított szavazás egyhangú eredményt hozott: ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül: 

A szakosztály elnök és küldöttje: Sebestyén Imre 

Titkár: Szücs Károly 

Vezetőségi tagok: Lente István, Király Tibor és Piszton Ottó. 

A megválasztott tisztségviselők közül ketten kértek szót: 

Sebestyén Imre: hasznosak akkor leszünk az utókornak, ha gyűjteményeinket 
filatéliai szempontból minél mélyebben feldolgozzuk.  

Piszton Ottó: feladatának vállalja a szakosztály nemzetközi kapcsolatainak építését. 
Van egy álma is: egy Párkányban szervezett többnapos nemzetközi perfin-találkozó, 
a magyar klub szervezésében, cseh és szlovák. Persze saját költségen mivel 
szponzorra nem látszik esély. A jelenlevők többsége kérdésére e való részvételi 
szándékát jelezte. 

Illés Gyula: esetleg román meghívottak is elképzelhetők, a kapcsolat létrehozásában 
segítségét ajánlotta. 

3. Egyebek  

a) Felkészülés a MABÉOSZ országos küldöttgyűlésére 

Sebestyén Imre: mivel küldöttgyűlési előkészítő anyag jelenleg még nem áll 
rendelkezésünkre, hogy ezekről érdemben beszélhessünk, a hozzá érkező 
anyagokat az interneten keresztül a tagok számára majd elérhetővé tesszük, így 
tagjaink időben eljutathatják észrevételeiket hozzá. 

b) Működési szabályzat. 

Kovács László - konkrét észrevételeket tett a Működési szabályzattal kapcsolatban, 
melyeket az előtte levő példányba beírva átadott az elnöknek további szíves 
felhasználásra.  

Sebestyén Imre: javasolja, hogy ezek átgondolására hagyjunk időt, a vezetőség a 
kapott javaslatot foglalja össze és véleményeztesse a tagokkal és ezekről egy 
következő alkalommal döntsünk.  

Jakab Géza szintén konkrét és írásban átadott, szövegszerű javaslatot ad át a 
tagsági formák megváltoztatására, és kéri ennek a jegyzőkönyvhöz mellékletként 
való csatolását. 

Kovács László: javasolja, hogy a szakosztály ajánlja Sebestyén Imrét a MABÉOSZ-
ba elnökség tagjának az országos jelölőbizottság számára. 

Jakab Géza: a MABÉOSZ nagyon rossz úton jár, amikor az országos jelölőbizottság 
az alapszabályban előírt feladata szerint az alkalmasság mérlegelése során előre 
láthatóan az elnökségi megújítása helyett a régi tagok többsége esetében a 
tisztségük sokadik megújítására tesz javaslatot. Mi itt azonban most még tehetünk 
olyan javaslatot, amit ennek a bizottságnak figyelembe vennie. Annak tudatában, 
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hogy erre nincs túl sok esély, ajánljuk elnökségi tagnak Sebestyén Imrén felül 
részünkről Piszton Ottót is.  

Piszton Ottó a megtiszteltetést előbb még elhárította azzal, hogy úgy érzi, ő nem is 
meri a magyar viszonyokat eléggé, hogy az elnökségnek gyakorlati kérdésekben is 
hasznos tagja lehessen.  

Sebestyén Imre szerint azonban elsősorban a filatélia ügyeiben való jártasságra és 
tenni akarásra van szükség. 

Szücs Károly hozzátette, hogy Ottót régóta és sokan ismerik és a filatéliai iránti 
áldozatkészsége és elkötelezettsége is közismert, ezért jelölését ő is örömmel 
támogatja. 

A javaslatokat a tagság egyhangú szavazással elfogadta és a jelöltek ezt követően 
mindketten elfogadták a jelölést. 

A szakosztály felhatalmazta a megújított vezetőséget, hogy az országos 
jelölőbizottság számára a szakosztály részéről a MABÉOSZ elnökségi tagjainak 
ajánlja Piszton Ottót és Sebestyén Imrét. 

 

4. Árverés 

A klub 3 árverése eredményesen zajlott, a felajánlott tételek mintegy 40%-a kelt el a 
kikiáltási árakat valamivel meghaladó árakon. 
 
A közgyűlés 13:40 perckor az elnök berekesztette. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
 

Szücs Károly 
titkár 

 
 
Bp. 2014. április 6. 
 
Hitelesítők: 
 
 
 Moys Gyula  Székely László 
 s.k. s.k. 
 
 
Mellékletek: 
 
1. Jelenléti ív 
2. Jakab Géza SZMSZ módosítási szövegtervezete 
3. Perfinklub 2014. évi hírlevele 
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1. melléklet: jelenléti ív 
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2. melléklet: Jakab Géza SZMSZ módosítási javaslata 
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3. melléket: 2014. évi hírlevél 


