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MABÉOSZ 302-es terem 
 
A március 9-én e-mailben meghirdetett időpontban a 27 szavazati jogú tagunk közül 
4 fővel határozatképtelen közgyűlés helyett a meghirdetés szerinti megismételt idő-

pontban 10:30 órakor kezdődött, a jelenlevők számától függetlenül határozat-

képes megismételt taggyűlésen 8 tagunk vett részt. 
 
Szóbeli javaslatok alapján a taggyűlés lebonyolítására megválasztott személyek: 

- levezető elnök: dr. Sebestyén Imre, egyhangúan 
- jegyzőkönyvvezető: Szücs Károly, egyhangúan 
- hitelesítő: Sebestyén Imre, Filep László, egyhangúan.  

 
A meghívóban javasolt napirend a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.  
 

Napirend:  

 

1. A vezetőség beszámolója a 2017-es évről 
 
Az elnök értékelve az elmúlt évet elmondta az előzményeket. Az vezetőség elmúlt 
négy éves megbízási ciklusában volt egy olyan összejövetelünk, ami pár óra helyett 
többnapos volt. Volt egy Pölöskén, Sopronban, Szekszárdon és két alkalommal Pár-
kányban. Ezen nem csak az emberi kapcsolatok, hanem gyűjteményeink is erősöd-
tek. 
 
Rendszeresen részvettünk a szakosztályok közötti cserenapokon. Nehéz ezt pozití-
van értékelni, mert kevés volt a cserélhető anyag. 
 
Kiállításokon a perfin-gyűjtés egyelőre még nem kapta meg azt a szerepet, ami meg-
illetné. Tavaly a nemzetközi szövetségnél külön kiállítási osztály gondolata merült fel, 
ami elvileg támogattunk. Az elmúlt évben ebben nem látszott érdemi előre lépés. 
Külön köszönjük Piszton Ottónak a legutóbbi találkozó megszervezését.   
 
Az irodalmi tevékenységünk folytatódott, de ezekből nem készült kiadvány.  
 
A személyes találkozókat kombinálni kell az elektronikus kommunikációval, de ez 
önmagában nem lenne elég, mert egy ilyen közösséget ma is a nyomtatva megjelent 
tartalmak kötnek össze. Ez az, ami igazán fennmarad, és később is vissza lehet 
hozzá nyúlni. A gyűjteményeink fejlesztésének akadálya, hogy nem bővül a csere-
partneri kör.  
 
Felkérésre a titkári kiegészítése:  
Célunk volt egy új újságszám megtöltése tartalommal – ez tavaly sajnos nem telje-
sült. Egy meglevő perfin-lyukasztó átalakítását csak megterveztük, de ennek a kivite-



  

lezése egyelőre elakadt. A Richter féle fantázia-perfinek listáját viszont elkészítettük 
és honlapunkon közzétettük. A tervezett AUT adatbázis még nem készült el. 
 
A címletek szerinti értékeléshez a statisztikai adatgyűjtés 88 ezer tételig jutott, de 
Paul Leeuw van Weenen anyagát még célszerű lenne felmérni és beépíteni. Az 
adatbázisból gépi úton katalógust tudunk majd előállítani, aminek mintája a közgyű-
lésen bemutatásra került. 
 
Észrevételek. Piszton Ottó: cseh barátaink dolgoznak a kiállítási osztályra való javas-
latukat. Prágára sok anyagot neveztek, és erre hivatkozva szeretnék a javaslatukat 
megtenni. Kérdezi, hogy jövőre legyen-e ilyen rendezvény, mert az szlovák részről 
érdeklődés növekvő, a szállást szeptemberben el kell kezdeni szervezni, hogy ren-
delkezésre álljon. 
 
A vezetőség beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
 

2. Tisztújítás  
 
Az előző négyéves ciklusban működött vezetőség megbízása ezennel lejárt. Szük-
ség van egy megújulásra, az elnöki megbízást a folytatásban nem vállalja. A titkár 
csatlakozik és jelzi, hogy az ügyvezetés átvételével a MABÉOSZ-ban sokszorosára 
nőtt leterheltsége miatt, 16 év eltelte után most már nem tudja tovább vállalni megbí-
zása megújítását. 
 
Sebestyén Imre: csak egy májusi rendezvény megszervezését vállalja, ott válasz-
szunk majd elnököt. 
A vezetőség két tagja: Piszton Ottó és Király Tibor megbízásának meghosszabbítá-

sát és a szakosztály küldöttének Lente Istvánt a jelenlevők titkos szavazással egy-
hangúlag megszavazták. Bár előre jelezte, hogy nem vállalja, az elnök személyére 
Sebestyén Imre 5 igen, 1 tartózkodó szavazatot kapott. 
 

3. Egyebek 
 
Sebestyén Imre: Szanyó Szilárd készít számunkra perfin-anyagot és eltölthetünk 
nála egy hétvégét Alsónánán. Párkány 2019-ben kerüljön megrendezésre. A szek-
szárdi találkozó május 19-20 és Börgönd később.  
Lente István:a perfin definiciója a lyukasztógéphez kötődik, A gép közben vándorol-
hat országok közt.  
Sebestyén: Ez maradjon szakmai kérdés, igyekezzünk távol tartani tóle a politikát. 
Lente István: a címletárjegyzékben nincs értelme az értékelésnek, a gyakorisági ka-
tegóriáknak látja értelmét.  
Sebestyén: a forintosítás szerinte sem okvetlen szükséges 
Szücs Károly: javasolta, hogy vitassuk meg még alaposabban a májusi találkozón. 
 
A taggyűlést 12:00-kor lezártuk. 
 

 Filep László   Sebestyén Imre  
 hitelesítő s.k. hitelesítő s.k. 
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