
 

Magyar Perfin Klub 
a MABÉOSZ szakosztálya 

Taggyűlési jegyzőkönyv 

 
  

Dátum: 2016-04-22  

Párkány, Vadaskerti u. 65, a Thermal Hotel konferenciaterme 
 
Az április 23-án e-mailben meghirdetett időpontban a 27 szavazati jogú tagunk közül 
8 fővel határozatképtelen közgyűlés helyett a meghirdetés szerinti megismételt idő-

pontban ½10 órakor kezdődött, a jelenlevők számától függetlenül határozatké-

pes megismételt taggyűlésen a jelen kivonatos jegyzőkönyvhöz mellékletben csa-
tolt jelenléti ív szerinti tagjaink vettek részt. 
 
Szóbeli javaslatok alapján a taggyűlés lebonyolítására megválasztott személyek: 

- levezető elnök: dr. Sebestyén Imre, egyhangúan 
- jegyzőkönyvvezető: Szücs Károly, egyhangúan 
- hitelesítő: Pongrácz József, egyhangúan.  

 
A meghívóban javasolt napirend, zárójelben az előterjesztőkkel:  
 
Napirend:  

 

1. A vezetőség beszámolója a 2016-os évről (dr. Sebestyén Imre elnök) 
 
A tavalyi közgyűlést követően a MABÉOSZ szakosztályainak közös cserenapjain 
vettünk részt, más rendezvényünk nem volt. Lente István viszont elkészítette és tag-
jaink számára hozzáférhetővé tette a perfinek turul időszakának címletek szerinti 
értékelését.  
 
2. Munkaterv a 2017-es évre,  
 
Cél egy új újságszám megtöltése tartalommal. A címletek szerinti értékeléshez a sta-
tisztikai adatgyűjtést folytatni kell.  
 
Lente István: terelni kéne az ifjú gyűjtőket a nekik rendezett rendezvényeken a gyűj-
tési területünk felé. Emellett személyes találkozókon az egymás közti közvetlen cse-
rék fejlesztését szorgalmazta, ő maga is bárkit szívesen lát otthonában. 
 
Szanyó Szilárd: a jelenlevőktől kéne nagyobb aktivitást várni, újabb gyűjtők bevoná-
sára nincs igazán ráhatási lehetőségünk, az csak tőlük függ, hogy körünkben megje-
lennek-e vagy sem. Kereskedői tapasztalata szerint sokkal többen gyűjtenek perfint, 
mint amennyien jelenleg a szakosztállyal kapcsolatban vannak. 
 
Szücs Károly: egymásnál szervezett gyűjteményszemléken lehet az egymás közti 
csereberéket erősíteni. Ha az interneten folyamatosan jó cserekinálattal tudnánk je-
len lenni, akkor ebből szélesebb kapcsolati hálót tudnánk építeni.  
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Török László: gyűjteményszemlét szervezhetünk nála egy később konkrétabban 
meghatározott ősszel időpontban. 
 
Sebestyén Imre: készüljünk a novemberi HUNFILA 2017 kiállításra Budapesten. EZ 
most egy jó lehetőség, mert sok szabad hely lesz, mert a külföldieket meghívni már 
nem volt idő. Jelentkezni lehet a kiállításra június 30-ig. 
 
A csehek javaslatot készítenek a perfinek speciális kiállítási szabályainak létrehozá-
sára. Ennek véleményezését és támogatást várják tőlünk. Ehhez azonban magunk-
nak is kiállítási tapasztalatokra van szükségünk.  
 
Lente István: látványos lenne egy keret átvilágított perfinekkel. 
 
Sebestyén Imre: a perfin magyarországi engedélyezésének 140. évfordulójáról pl. 
egy emléklappal meg kellene emlékeznünk.  
 
Szücs Károly: a külföldről szerzett, jól szerelhető lyukasztógépem feje átalakítható az 
évfordulóra és a lyukasztását egy erre tervezett személyes bélyegen alkalmazhatjuk. 
Ami pénzre ehhez szükség lehet, azt néhányan könnyen össze tudjuk dobni. 
 
Szanyó Szilárd: tud minket támogatni a fej átalakításban, csak tervezzünk meg egy 
olyan egyszerű képet, amihez nem kell több tű, mint ami a gépben eredetileg is van. 
 
Sebestyén Imre: a korábban perfint használó és még jogfolytonosan létező cégekkel 
is megpróbálhatjuk felvenni a kapcsolatot a megemlékezés támogatásához. 
 
3. Küldöttünket felkészítő megbeszélés a MABÉOSZ küldöttgyűlésekre  
 
A MABÉOSZ működésének gazdaságossá tételéhez gyökeres változásra van szük-
ség. Az előző elnökség elszámoltatása ugyan lehetséges lenne, de ennek nem len-
ne haszna. 
 
Szücs Károly: az internet generáció megszólítása kell a fő cél legyen, mert e nélkül a 
tagság fogyása nem fordítható vissza és e nélkül egyre gyorsabban haladunk bele 
az ellehetetlenülés felé. 
 
Sebestyén : a következő választások alkalmával olyan elnökségi tagokra lenne szük-
ség, aki ennek elkerülhetetlenségét értik, megoldását támogatják és meg is tudják 
valósítani. 
 
4. Egyebek 
 
Lente István: rögzítsük a Richter féle fantázia perfinek listáját és tegyük is közzé. 
Csináljunk egy olyan AUT adatbázist, és azonosítsuk a létező valódi példányokat. 
Vácról vásárolt gyűjteményben egy hamis AUT bélyeget talált, próbáljuk megállapí-
tani ennek forrását. Az internetes megjelenésünk rendezettségére nagyobb energiát 
kéne fordítani, itt áttekinthető struktúrát kéne kialakítani, hogy az ide látogatók köny-
nyebben rátaláljanak arra, ami őket épp érdekli. 
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Szücs Károly: ezek a csinálmányok a kis példányú kivitelezésük, és amiatt szeren-
csére tudtak szétterjedni, hogy az eredeti forrást tartalmazó gyűjteményt még sikerült 
hagyatékból időben felvásárolnia. Az ebből még a szélhámos készítőjük cseréi útján 
kikerült mintegy tucatnyi további példány jelenleg három olyan gyűjtőnél van, akik 
épp mind itt is vannak. A saját darabjait a felismerésükhöz szükséges jellemzőiket is 
leírva már régen listába foglalta, és közzétette. Ez már a 2012-es HUNFILA kiállítási 
gyűjteményében is látható volt. Ehhez a feltáráshoz a saját példányaival most Lente 
István is csatlakozott. A szerencsére mindössze két további, ismert helyen levő pár 
példány bevonásával pedig e lista rövid időn belül véglegessé tehető és lezárható. 
Ennek publikálását újságok útján és párhuzamosan a honlapunkon is meg tudjuk 
oldani. 
 
Sebestyén Imre: a levélen fennmaradt AUT bélyegeket kell elsődlegesen támpél-
dánynak tekinteni. Többünk megalapozott gyanúja szerint a tanúsított AUT-ok között 
jó néhány hamis is akad. 
 
Szanyó Szilárd: a Kovács Istvánnál levő első napi, 1906- helyett 1904-es kiadású 10 
filléresen levő többek szerint kétes AUT valódisága mellett érvelt, mivel a postai leve-
lezőlapon rajt van a szöveg, hogy az egyébként filatelista feladója épp ott állt a gép 
előtt, mikor a lapot megírta. 
 
Lente István: javasolja a logónk egyszerűsítését, amely alkalmas lyukasztógép előál-
lítására is. 
 
Sebestyén Imre a jövő évben visszavonul minden társadalmi megbízásától. A klub 
tagja marad, de a jövő évi kötelező tisztújításkor új, aktívabb vezetőségi tagokat kell 
találnunk. 
 
A taggyűlést .10:35-kor lezártuk. 
 
 
 

 Pongrácz József   Szücs Károly  
 hitelesítő s.k. titkár 

 
Melléklet:  
 
1. Jelenléti ív 
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