
 

Kedves Klubtagunk! 
 

Újságunkról 

A tavalyi év során sajnos nem érkezett tagjainktól a 
következő újságszámra való anyag, így sajnos ki-
maradt a Magyar Perfin 2013. évi száma. Helyette 
juttatjuk el tagjainkhoz a tavalyi évünkről beszámo-
ló jelen hírlevelet. Lapunkat nyomtatva a jövőben 
csak azoknak tudjuk postázni, akik az adott évben a 
700 forintos MABÉOSZ-támogatási emlékívekre 
előfizetve ennek előállítási és postázás költségéhez 
előre hozzájárulnak. A támogatási emlékíveket − a 
klub kettőskereszt perforálásával kiegészítve − a 
következő lapszámmal együtt küldjük. A tavalyi 
lapszám elmaradása miatt az újság következő szá-
mának előállítása a tavalyi befizetésekkel már fe-
dezve van, így idén nem lesz szükség a befizetésére. 

Lapunk eddigi számai PDF formában elérhetők 
naprakészen tartott honlapunkról, melynek Internet-
címe: www.mafitt.hu/org/perfinklub. A nyomtatott 
példányok az eredetik értékállósága érdekében 
egyedileg sorszámozottak, így ezek nyomtatott 
formában való utólagos előállítását továbbra sem 
támogatjuk és nem is engedélyezzük. 2011. évi 
taggyűlés határozata alapján azonban tagjaink saját 
használatra teljes felbontású, színesben nyomtatha-
tó digitális lapszámot is igényelhetnek, amit kérésé-
re e-mailben továbbítunk (lásd: 2011. évi taggyűlé-
si jegyzőkönyv 7.oldal, 2. napirendi pont vége.) 

Honlapunkon Lente István katalógusának 2011. 
április 20-i legutolsó frissítése is megtalálható. 

Taggyűlések 

Tavaly március 9-én tartott legutóbbi taggyűlé-
sünk jegyzőkönyve ugyanitt letölthető. Olvasásra 
évközben bármikor elkérhető a szakosztály tiszt-
ségviselőitől is. 
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A tavalyi évben egy taggyűlési határozat alapján a 
velünk kapcsolatot hosszabb ideje nem tartó tagja-
inktól nyilatkozatot kértünk a taggyűlésünk mun-
káját zavaró, krónikussá vált kezdési időpontban 
való határozatképtelenség miatt. Ennek során elér-
hetetlenségük esetén, illetve az erre kapott válasz 
alapján a megkérdezett 8 főből 6 tagságát meg-
szüntettük. Tavaly elhunyt tiszteleti tagunkkal 
együtt jelenlegi 30 fős tagnévsorunk a következő: 

Tags. Belépés Név Lakhely 
szám éve 

MPK034. 2005 Berke Imre Szeghalom 
MPK014. 2002 Bognár Gábor Bp. 
MPK031. 2004 Dobák István Budapest 
MPK022. 2002 Gidófalvy Péter Nyírtelek 
MPK002. 2002 Hradeczky Tamás Bp. 
MPK041. 2012 Illés Gyula László Üllő  
MPK039. 2010 Jakab Géza Budapest 
MPK003. 2002 Károlyi Géza, elhunyt tiszteleti tagunk 
MPK034. 2005 Kémeri László Bp. 
MPK025. 2002 Király Tibor Sopron 
MPK004. 2002 Klimasefszky Antal Bp. 
MPK018. 2002 Kotek, Tichomir, Dr.   Kosice, Slovakia 
MPK015. 2002 Kovács László, Dr. Bp. 
MPK037. 2003 Lékó Lajos Kecskemét 
MPK001. 2002 Lente István, tiszteletbeli elnök Bp. 
MPK033. 2003 Molnár Péter Miskolc 
MPK005. 2002 Moys Gyula Vác 
MPK035. 2006 Paul de Leeuw van Weenen 
    Soest, Hollandia 
MPK016. 2002 Piszton Ottó            Nove Zámky, Slovakia 
MPK019. 2003 Pongrácz József Budapest 
MPK012. 2002 Sebestyén Imre, elnök Bp. 
MPK042. 2012 Smidelik István Bp. 
MPK017. 2002 Szanyó Szilárd Szekszárd 
MPK007. 2002 Székely László Bp. 
MPK040. 2011 Szélessy Péter Üllő 
MPK008. 2002 Szücs Károly, titkár Bp. 
MPK009. 2002 Tóth Csaba Kornél Bp. 
MPK030. 2004 Török László Börgöndpuszta 
MPK033. 2005 Vígh Imre Dabas 
MPK010. 2002 Visnyovszky Gábor Bp. 

A tagnévsorban alapszabályszerűen nem szerepel-
hetnek azon korábbi tagjaink, akiknek MABÉOSZ 
tagsága megszüntetéséről értesültünk. A tavalyi 
taggyűlésen emiatt felmerült nézeteltérés megol-
dása és célkitűzéseinkkel összhangban a 
perfingyűjtők minél szélesebb körének elérése 
érdekében a klub vezetősége részéről célszerűnek 
tartanánk Működési Szabályzatunkban egy pártoló 
tagsági forma bevezetését, hogy a velünk azonos 
érdeklődésű gyűjtőkkel való kapcsolattartásnak a 
MABÉOSZ tagság hiánya ne legyen akadálya. 

A taggyűlés fénypontja mindig az azt követő cse-
rebere, és mint az itt következő képeken látható, az 
ifjabb Lékó személyében már lelkes utánpótlásunk 
is biztosítva látszik. 

 

 

A Szakosztály 2014. évi tisztújító közgyűlését e-
mail-ben küldött, továbbá honlapunkon és a 
MABÉOSZ honlap naptárában közzétett meghí-
vóval hirdettük meg. E-mail címmel nem rendel-
kező tagjainkat titkárunk telefonon értesítette, pos-
tai értesítést költségtakarékosságból nem küldünk. 

E meghívó szövegét itt a hírlevélben is megismé-
teljük: 

Klubnapot és tisztújító taggyűlést hirdetünk. Idő-
pont: 2014 március 29, szombat 9:30-13 óra, 
helyszín: MABÉOSZ 404. terem. 

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a jelen-
legi 30 szavazati jogú rendes tagunk közül 9:30-
kor legalább 16-an megjelennek. Határozatképte-
lenség esetén a taggyűlést 10 órai kezdettel meg-
ismételjük, mely az meghívóban meghirdetett napi-
rendekben tekintetében a jelenlevők számára te-
kintet nélkül határozatképes. 

A magyar perfinek cseréjét a klubnapon belső kis-
árverés megrendezésével is segítjük, melyre ezúttal 
erre igényüket tavaly Besztercebányán előre jelző 
szlovák tagjainkat is szeretettel várjuk.  A tételek 
árverésre előkészítve a titkárhoz juttatandók el, az 
anyagleadási határidő az előző hét vége. Megte-
kintési lehetőség: a találkozó előtti csütörtöki 



Magyar Perfin Klub   Hírlevél 2014-02-16 

  3 / 5  

MABÉOSZ cserenapon a titkárnál, illetve a hely-
színen az árverés kezdete előtt. 

Kérjük tagjainkat, hogy összeállítás alatt álló, 
vagy újra nevezni kívánt kiállítási gyűjteményeiket, 
esetleg helyettük a lapokról szkennelt képeket digi-
tális formában mindenképp hozzák magukkal, 
hogy további kiállítási részvételüket tanácsadással 
segíthessük.  A kivetítési lehetőségét mindenképp 
biztosítjuk, továbbá a kiállítási szabályokról kon-
zultációt is tervezünk. 

Napirend:  

1. Négyéves beszámoló (elnök) 
2. Tisztújítás 
3. Egyebek: 

a) Felkészülés a MABÉOSZ országos küldöttgyű-
lésére 
b) Működési Szabályzatunk esetleges módosítása 

4. Kisárverés 

Szavazati joggal rendelkező tagjaink javaslataikat 
a tisztségviselőkre (az érintettel ennek vállalását 
előzetesen egyeztetve)  Moys Gyulához juttassák el 
(e-mail: gyulamoys@invitel.hu )  A tisztújítás so-
rán, miután a következőkben megszűnik a szakosz-
tályi elnök automatikus országos küldött státusza, 
választanunk kell országos küldöttet is.  A küldöt-
tünk az eddigi szabályok szerint automatikusan az 
elnök volt, aki küldötté való megválasztása esetén 
ezt a feladatot továbbra is vállalja ellátni, de ter-
mészetesen lehet javaslatot tenni más személyre is. 

Mivel a taggyűlés előkészítése során egyik tagunk 
a tiszteleti tagok szavazati jogáról szóló tavalyi 
SZMSZ-módosításunk újratárgyalását igényelte, a 
vezetőség ennek az egyebek napirend során törté-
nő megvitatását a taggyűlés helyszínen hozott dön-
tésétől teszi függővé. Erre tehát, mivel ezennel 
meghirdetjük, határozatképtelenség miatt ismételt 
taggyűlés esetén is sor kerülhet, ugyanúgy, ahogy 
bármely egyéb kérdésre is, amelyről a taggyűlést 
megelőzően legalább 30 nappal, azaz február vé-
géig bejelentést kapunk (ez esetben a napirendet 
február 28-án az esetleges kiegészítésekkel újra 
meghirdetjük. Az egyebek közt határozathozatalt 
igénylő további kérdés nem lesz tárgyalható. 

A jelen meghívóhoz csatolva tájékoztatásul küldöm 
az utoljára 2013.03.09-én módosított, aktuális Mű-
ködési Szabályzatunkat. (Letölthető honlapunkról.) 

Klubkirándulás 

Második alkalommal rendeztünk látogatást 
perfingyűjtő tagunkhoz, ezúttal Szanyó Szilárdnál 
jártunk, Szekszárdon. A résztvevők a szélrózsa 
mindenirányából érkeztek országunk e központi 
fekvésű településre és az ott töltött két napon házi-
gazdánk vendégszeretetének és remekül előkészí-
tett, sokrétű  és tartalmas programjának köszönhe-
tően mindvégig kitűnően érezhettük magunkat. 

A találkozón számtalan felvétel is készült, melyből 
itt csak néhány jobban sikerült kép bemutatására 
van lehetőség, de a pompás és baráti hangulat már 
ezekből is jól érzékelhető. 

  

 

  

  

  

A március 29-i klubnapra tervezett kisárverésünk csak akkor lehet sikeres, ha 
erre mindenki akinek van erre beadható csereanyaga, és azt el is jutatja hozzánk! 
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Magyar perfinek szereplése 2013. évi bélyegki-
állításokon 

Tavaly Sebestyén Imre perfines magyar küldemé-
nyeket feldolgozó gyűjteményeivel szerepelt szép 
sikerrel, és újabb aranyéremmel duplázott a nem-
zeti I. rangú HUNFILA 2013. Székesfehérvár” 
elnevezésű nemzetközi bélyegkiállításon: 

Magyar céglyukasztásos bélyegek leveleken  
83 pont, aranyozott nagyezüstérem; 

Magyar céglyukasztásos bélyegek egyéb külde-

ményeken, 85 pont, aranyérem;  

Szakosztályunkat ugyancsak klubunk elnöke kép-
viselte a Postatörténeti Szakosztály jubileuma al-
kalmából rendezett a MABÉOSZ-ban nemzeti II. 
rangú, egykeretes „ONLY ONE  2013  I. Országos 
Egykeretes Bélyegkiállítás és Bemutató”-n is. A 
bemutatott két egykeretes a következő volt: 

 

1. Vegyes bérmentesítésű céglyukasztásos postai 
küldemények, 76 pont, aranyozott ezüstérem; 
 

 

2. Érdekes perforálások − perforált érdekessé-
gek (versenyen kívül bemutató) 

 

E két kiállítási anyag lapjait a helyszínen 
szkenneltük is, így tagjaink kérése esetén a bete-
kintést biztosítani tudjuk. 

Magyar perfin-szakirodalom 

Az elmúlt évben a Perfin 2012 kiállítás CD-jén 
publikált kiállítási gyűjtemények, hagyatéki anya-
gok és  tagjaink gyűjteményeinek feldolgozásával 
elkezdődött  egy címlet-adatbázis felépítése. E 
munka előreláthatóan még éveket vesz igénybe, de 
eredményeire támaszkodva remélhetőleg megold-
ható lesz a magyar perfinek címlet-előfordu-
lásainak katalogizálása és reális értékelése is. Ezen 
újabb nagy előrelépéssel kecsegtető projektünkbe 
való bekapcsolódásukra kérjük tagjainkat, ainek 
érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szakosztály 
titkárával! 

Postacímünk változatlan: 

MABÉOSZ 
Magyar Perfin Klub 
1387 Budapest, Pf. 4. 

Internet: karszu@gmail.com 

Tisztelettel: 

Szücs Károly 
titkár 


