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Beköszöntı 
Klubunk megalakulásakor Mőködési Szabályzatunkban rendszeresen 

megjelenı közlöny kiadását határoztuk el. Az elsı szám elkészítését ma-
gam vállaltam, vagyis a szerkesztésen kívül egyelıre valamennyi cikk is 
tılem származik. A további számok megjelenéséhez azonban már szük-
ség lesz a tagjainktól érkezı írásokra is, ehhez kérem a tisztelt Olvasók 
támogatását. Lehet küldeni győjteményismertetıket, új felfedezésekrıl 
szóló beszámolókat, csereajánlatokat és elméleti írásokat. 

Az anyagokat elsısorban digitális formában a klub címére hagyomá-
nyos úton eljutatva floppyn, vagy e-mailben várom. A klub mőködési 
szabályzatában megadott e-mail cím helyett a "kszucs@index.hu"1 cím 
is használható. A címekben történı esetleges változások a 
www.mavinformatika.hu/mabeosz/perfinklub webcímen követhetık. 

 
Budapest, 2002-12-15 
      Szücs Károly 

 

Események 

Óbudai perfin-kiállítás, 2002 január 
2002. január 4.-13. között az Óbudai Társaskörben hat győjtı közös 

kiállítási anyaga több mint 1500 féle osztrák és magyar céglyukasztásos 
bélyeget és ezen felül további két kiállítási kereten számos magyar cég-
levelet is tartalmazott. Ilyen teljességő, a katalogizált magyar perfin faj-
ták 80%-ára kiterjedı anyag Magyarországon elsı alkalommal volt lát-
ható. A kiállítás megnyitását követıen a jelenlevı győjteménytulajdono-
sok, Lente István, Richter Károly, Szücs Károly és Voloncs Gábor elha-
tározták, hogy kezdeményezik a céglyukasztásos bélyegeket győjtık 
klubjának megalakítását. Ezen elızmény és a klub szervezési elıkészíté-
se után három hónap múlva alakult meg a „Magyar Perfin Klub”, a 
MABÉOSZ legújabb szakosztályaként. 

                                           
1 Az utánnyomásban javítva, a 2005-ben aktuális címre 
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Dokumentumok 

 

Jegyzıkönyv 
a Magyar Perfin Klub megalakulásáról 

 

Készült: Budapesten, 2002. március 22.-én a Magyar Bélyeggyőjtık házában. 

A klub alapító tagjai a jelenléti ív sorrendjében: 
 

1. Lente István 
2. Hradeczky Tamás 
3. Károlyi Géza 
4. Klimaszevszky Antal 
5. Molys Gyula 
6. Szabó Jenı 
7. Székely László 

  8. Szücs Károly 
  9. Tóth Csaba Kornél 
10. Visnyovszky Gábor 
11. Voloncs Gábor 
12. Sebestyén Imre 
13. Richter Károly 

 
 

Az alakuló győlést a szervezık nevében Szücs Károly nyitotta meg. A 
MABÉOSZ elnöke üdvözlı levelének felolvasását követıen a közgyőlés 
levezetésére a jelenlevık Voloncs Gábort választották meg. A jegyzı-
könyvvezetı és a hitelesítık megválasztása után az alakuló győlés az 
alábbi - egyhangúan elfogadott – napirend szerint folytatódott. 

1. A klub mőködési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása  

2. Tisztségviselıink megválasztása  
3. Aktuális kérdések megvitatása 

Az elsı napirendi pontban a szervezık által javasolt, mellékelt mőkö-
dési szabályzatot kisebb értelmezésbeli módosításokkal a közgyőlés el-
fogadta.   

A második napirendi pontban a közgyőlés a klub elnökének 9 szava-
zattal Lente Istvánt választotta. (Erre a tisztségre 3 szavazatot kapott 
még Voloncs Gábor, egy fı idıközbeni eltávozása miatt nem adott le 
szavazatot.) A klub titkára 12 szavazattal Szücs Károly lett. 
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Az utolsó naprendi pontban megtárgyaltunk olyan szakmai kérdéseket, 
mint a készülı új magyar perfin-katalógus tartalma, klub-újság készítése, 
információk egy felismert perfin hamisítási próbálkozásról, a győjtemé-
nyek felépítésnek szempontjai, internetes árverések, szakirodalom. A 
szakmai megbeszélést két kiállítási kereten a szervezık által hozott 
anyagokból győjtemény, perfin érdekesség és szakirodalmi bemutató tá-
mogatta. Az alakuló győlés 18 órakor befejezıdött. 

 

Mőködési Szabályzat 
 

Elnevezése: Magyar Perfin Klub (rövidítve: MPK)  

Jogállása: A MABÉOSZ céglyukasztásos bélyegeket győjtı szakosztá-
lya, amely a szövetség alapszabálya szerint mőködik.  

Székhelye: Budapest, VI. Vörösmarty utca 65.  

Postacíme: MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 Budapest, Pf. 4.  

E-mail: perfinklub.mabeosz@dpg.hu  

Webhely: www.mavinformatika/mabeosz/perfinklub  

Logo: a magyar postabélyegek VI. vízjelének perforált változata, alatta 
kiegészítve az MPK rövidítéssel. (Lásd az újság címoldalán! A szerk.) 

 

1. Szakosztály tagság  

A szakosztálynak tagja lehet minden szervezett győjtı, aki a 
MABÉOSZ tagja. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteletbeli tag-
ként kiemelkedı szaktudásuk alapján, olyan hazai és kü1földi győjtıket, 
akik nem tagjai a szövetségnek. A szakosztályi tagság megszőnik: halá-
lozás, kilépés, illetve fegyelmi vagy etikai vétség esetén. 

 

2. Győjtési terület  

A szakosztály győjtési területei:  

� a Magyar (kir.) Posta által postabélyegeken és postai doku-
mentumokon alkalmazott lyukasztások (pl. AUT, 
hármaslyukasztás)  
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� a történe1mi Magyarország területén cégek, intézmények és 
magánszemélyek által postabélyegeken, küldeményeken, va-
lamint okirati illetékbélyegeken alkalmazott megkülönböztetı 
lyukasztások, közismert nevén céglyukasztások  

� az Ausztriával közösen igazgatott Bosznia-Hercegovina bélye-
gein alkalmazott céglyukasztások  

� a Trianon utáni utódállamok területén maradt magyar cégek 
lyukasztásainak győjtése  

� külföldi országok, egyes tematikus területek lyukasztással 
megjelölt bélyegei és küldeményei  

� nem filatéliai jellegő, egyéb objektumokon (pl. okmányok, do-
kumentumok) szereplı különféle célú (pl. kezelési, érvényte-
lenítési) lyukasztások  

 

3. Szervezeti felépítés  

A szakosztály legmagasabb fóruma a - négyévente tartott - közgyőlés. 
A szakosztálynak választott elnöke és titkára van, akik intézik a szakosz-
tály adminisztratív ügyeit, valamint kapcsolatot tartanak a MABÉOSZ 
mindenkor illetékes vezetıivel. A MABÉOSZ közgyőlésén a szakosz-
tályt az elnök, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy 
képviseli. A tagság döntése alapján tiszteletbeli elnök választható.  

A társadalmi tisztségviselıket a szakosztály tagjai választják a minden 
negyedik év elsı negyedévében tartott közgyőlésen. A közgyőlést egy 
hónappal elıbb a tagok részére meg kell hirdetni. A jelölteket szótöbb-
séggel titkosan választják meg a szakosztálytagok. Akadályoztatás esetén 
a tag a tisztújításról szóló szavazáson szavazati jogát írásban is érvénye-
sítheti.  

4. A szakosztály célkitőzései  

A Magyar Perfin Klub tagjai célul tőzik ki, hogy mind a filatélia, mind 
a cégek vonatkozásában a céglyukasztásos bélyegekrıl szerzett ismeret-
anyagot folyamatos kutatással minél teljesebbé és lehetıségeikhez mér-
ten közkinccsé teszik.  

Kapcsolattartás: a szakosztály tagjaival az idıszakosan megjelenı köz-
lönye útján tartja a kapcsolatot. A közlöny élére szerkesztı nevezhetı ki. 
A közlöny tartalmazza a szövetségi és szakosztályi közleményeket, lehe-



Magyar Perfin  Utánnyomás  I. évfolyam 1. szám 

Magyar Perfin - 6 – 2002. december 

tıséget nyújt tagjainak rövid tanulmányok, új felfedezések és szakcikkek 
közreadására, valamint egyéni csereközlemények díjmentes közzétételé-
re. A szakosztályközlöny szerkesztési, sokszorosítási és postázási költsé-
gét a MABÉOSZ biztosítja a tagok részére.  

 

Cserekapcsolat: a szakosztály a közgyőléseken és igény szerint évente 
többször is országos cserenapot tarthat. A cserenapon rövid győjtemény-
bemutatóra, illetve elıadások tartására is lehetıséget kell biztosítani, ta-
pasztalatcsere céljából. Szakosztályunk minden héten csütörtökön, elsı-
sorban tanácsadás céljából „Magyar Perfin Klub” megjelöléső klubasz-
talt mőködtet a szövetség harmadik emeletén.  

 

Amennyiben a feltételek adottak cserefüzet-forgalom szervezhetı, vá-
lasztott cserefelelıs segítségével. A szakosztály az érdeklıdı tagok ré-
szére győjtési területükkel kapcsolatban kérésre címlistát küld. A címlis-
ta csak nyilatkozat ellenében adható ki, amelyben az igénylı nyilatkozik, 
hogy azt nem adja tovább, és kizárólag csak saját filatéliai tevékenységé-
hez használja.  

5. Munkaprogram  

 

A szakosztály vezetıi évente több alkalommal megvitatják a mőködés-
sel kapcsolatos teendıket, továbbá a közgyőlésekre napirendi javaslatot 
készítenek elı.  

Két közgyőlés közötti idıszakban évente egy alkalommal (tavasszal) a 
szakosztály értekezletet hív össze a tagok részvételével. Lehetıség sze-
rint minden évben tervbe veszi egy hazai győjtemény-bemutató szerve-
zését. A szakosztály szorgalmazza tagjai részére a hazai és nemzetközi 
kiállításokon való részvételt. Idıszakosan szaktanácsadást és győjte-
ménykiértékelés tart a kiállításokon való minél sikeresebb szerepelés ér-
dekében. 

 
Budapest, 2002. március 22.  
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Tagnyilvántartás 
Baranyai Imre  Bp. 

Bognár Gábor (14) Bp. 

Deák Endre  Szeged 

Gidófalvi Lajos  Debrecen 

Gidófalvy Péter  Nyírtelek 

Hradetczky Tamás (2) Bp. 

Károlyi Géza (3) Bp. 

Király Tibor  Sopron 

Klimaszevszky Antal (4) Bp. 

Kocsis János  Bp. 

Kotek Tichomir, Dr. (18) Kosice, Slovakia 

Kovács László, Dr. (15) Bp. 

Lente István (1) Bp. 

Moys Gyula (5) Vác 

Piszton Ottó (16) Nove Zámky, Slovakia 

Priskin Gyula  Debrecen 

Richter Károly (13) Bp. 

Sebestyén Imre (12) Bp. 

Siha Miklós  Bp. 

Szabó Jenı (6) Bp. 

Szanyó Szilárd (17) Szekszárd 

Székely László (7) Bp. 

Szücs Károly (8) Bp. 

Tóth Csaba Kornél (9) Bp. 

Tóth Endre  Székesfehérvár 

Visnyovszky Gábor (10) Bp. 

Voloncs Gábor (11) Bp. 
 

A zárójelben szereplı szám fontos, az a klubtagsági szám. Akinél hi-
ányzik, annál még MABÉOSZ tagsági adatainak közlésére várunk, tele-
fonon, vagy levélben. Mivel a klub mőködési feltételeinek megteremté-
sét a MABÉOSZ szponzorálja, ezért a teljes jogú tagsághoz mőködési 
szabályzatunknak megfelelıen MABÉOSZ tagságukat igazolniuk kell. A 
cserekapcsolatok elısegítése érdekében szabályzatunk szerint tagjaink-
nak megküldhetjük a mindenkor aktuális pontos címeket tartalmazó lis-
tát, az alább közölt igénylés és nyilatkozat ellenében. 
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Nyilatkozat címlista igénylésérıl 
 

Alulírott, a Magyar  Perfin Klub …..… tagsági számú tagjaként igény-
lem a szakosztály címlistájának egy példányának megküldését az alap-
szabály 4. pontjában meghatározott megkötésekkel való használatra. 

 

Ennek értelmében jelen nyilatkozatommal is megerısítem, hogy a cím-
listát más személy részére semmilyen módon sem teszem hozzáférhetıvé 
és azt kizárólag csak saját filatéliai tevékenységemhez használom. 

 
 
Hely és dátum: …………………………… 
 
 
   …………………………….. 
     aláírás 
 
 
 

A mellékelt nyilatkozatot fénymásolva és kitöltve postán várjuk a klub 
levélcímére: MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 Budapest, Pf. 4 

 

A címlistát csak tagsági számmal rendelkezı tagjainknak küldhetjük 
meg! 
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Jelentkezési lap  
 

Az általam itt megadott információk kizárólag a győjtık egymás közti kapcsolat-
teremtésének elısegítésére, a mőködési szabályzatban meghatározott keretek között 
használhatók fel. Az alábbi területek győjtésével foglalkozom (kérjük a megfelelı 
betőjeleket bekarikázni): 

A         a Magyar Posta hivatalos lyukasztásai (AUT. hármaslyukasztások) 
B         a történelmi Magyarország céglyukasztásos bélyegei  
C         XIX. századi magyar céglyukasztásos bélyegek 
D         XX. századi magyar céglyukasztásos bélyegek 
E         K.u.K Bosznia Hercegovina és Feldpost céglyukasztásos bélyegeit 
F         céglyukasztásos bélyegek küldeményeken 
G         külföldi hivatalos és céglyukasztásos bélyegek 
H         céglyukasztások okmánybélyegeken 
I          cégek lyukasztásai nem filatelista objektumokon 

 

A fentiek általános győjtési területeket jelölnek. Amennyiben csak bizonyos te-
rületek céglyukasztásait győjti ( pl. tematikus feldolgozáshoz, vagy csak meghatá-
rozott országét, stb.), illetve a felsoroltakon kívüli de kapcsolódó győjtési területe 
van, itt közölje: 

 
 
Dátum, aláírás: ...................,.................………………………………………. 

 

Név olvasható nagybetőkkel: ………………………………………………… 

 

MABÉOSZ tagkönyvének száma: …………………………  

 

Bélyegkör: ……………. év: …………… tagkártyaszám: …………………… 

 

Postacím: ……………………………………………………………………… 

 

Tel./fax:_……………………………. Mobil:………………………………… 
 

e-mail: ………………………………………………………………………….
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Kérjük, hogy a (fénymásolt) jelentkezési lap kitöltése után a hátoldalon 
az Ön által ismert perforált bélyeget győjtık, illetve az e téma iránt ér-
deklıdök nevét és címét közölni szíveskedjék, hogy megkereshessük le-
velünkkel és tájékoztassuk megalakulásunkról! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkezési lapot a következı címen várjuk:  
MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 Budapest, Pf. 4 
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Tudnivalók 

Kérdések és válaszok 
Mi a perfin?  

A perfin a PERForated INitials kifejezésbıl létrejött angol mozaikszó, 
amely magyarul nagyjából "lyukasztott azonosításnak" fordítható. A fila-
téliai gyakorlatban perfin alatt a filatélia győjtéskörébe tartozó, hatósági 
engedéllyel perforált objektumokat értünk alatta. A Magyarországon 
"céglyukasztás"-ként bevezetett kifejezés a "perfin" fogalmának legjelen-
tısebb részterületét, a gazdasági társaságok és magánszemélyek bélye-
gen és díjjegyesen alkalmazott lyukasztásait jelenti. 

A perforálás elhelyezése korban és térben, a perfin győjtés helyzete ma? 

A céglyukasztás Magyarországon 1877-tıl 1964-ig volt engedélyezett. 
Egyéb perfinek a Posta különféle célú, katalógusokban is leírt lyukasztá-
sai (pl. hármaslyukasztás, "AUT", megsemmisítı lyukasztások), vala-
mint a hatóságok hivatalos bélyegeken, illetékbélyegeken, számlákon, 
útleveleken, stb. alkalmazott lyukasztásai. 

A – boszniaival együtt számítva - valamivel több, mint 900 magyar 
perfin fajta 2/3-ánál 20 darab alatt van az ismert elıfordulás-szám (kb. 
40.000 darab átvizsgálása alapján). Klubunk tevékenysége folytán az is-
mert példányok száma feltehetıen növekedni fog, de ez mégis azt jelzi, 
hogy az összes ismert magyar perfint egy győjteményben valószínőleg 
soha sem fogjuk látni!  

A nagyfokú ritkaság fı oka, hogy a perforált bélyegeket a győjtık so-
káig győjteménybe nem helyezhetı hibás bélyegként kezelték és ezért 
nagyrészük mára már elveszett, megsemmisült. Csak csekély számú je-
lentısebb (négyszáz félénél többet tartalmazó) hazai győjteményrıl tu-
dunk. 

Milyen győjtési területeket, és győjtésmódokat ismerünk? Milyen legyen 
egy győjtemény és egy kiállítási anyag felépítése? 

Legjellemzıbb az ország-győjtemények építése. Nem szabad azonban 
elfeledni, hogy a területváltozások és cégeknek a szomszédos országok-
ban létesített filiáléi miatt több ország bélyegein elıforduló azonos 
perfinek (un. párhuzamos lyukasztások) kutatásával egyes régiók bemu-
tatására is érdemes lehet törekedni. 

A győjtemények építıi a létezı összes perfin megszerezésének - 
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egyébként az elıbb említettek miatt teljesíthetetlen szempontján - felül 
általában egy-egy lyukasztás minél többféle címleten való megszerzésére 
is törekednek. Mivel a perfinek és címletek nagy száma miatt ez kiállít-
hatatlan terjedelmő anyaghoz vezet, célszerőségi okból korszakonként 
egy-egy példány megszerzésére is lehet szorítkozni. 

A győjtemények korlátozódhatnak egy bizonyos objektumfajtára, leg-
gyakrabban természetesen a postai területre. Objektum fajtájától függıen 
azonban több egyéb lehetıség is van (pl. illetékbélyegek, számlák, díjje-
gyesek)  

A leggyakoribb céglyukasztások (ezek nálunk elsısorban: A.-M.; 
M.Á.H.; M.Cs.; P.M.K.B.) a vízjelgyőjtéshez hasonlóan is győjthetık: a 
címletek és "lyukasztásállások" kombinációi szerint. A többi perfin ese-
tében az elıfordulási ritkaság miatt ezt gyakorlatilag értelmetlen. 

Hogyan értékelhetı, mik a szempontok? 

Az értékelés elsıdleges szempontja a lyukasztás elıfordulásának ritka-
sága. Másik fontos szempont lehet, hogy látható legyen legalább a bé-
lyegzés éve: a legkorábbi és legkésıbbi ismert darab természetesen fon-
tos filatéliai információt hordoz. A - valódi - használatlan darabok is igen 
ritkák, és jelentıs többletértéket képviselnek. Harmadik szempont a fila-
téliai szempontból vett minıség: a fogazat hiánytalansága, a bélyeg pa-
pírjának épsége, és a színek tisztasága. 

Milyen minıségi igények támaszthatók a perforált bélyegekkel szem-

ben? Hogyan kezeljük a perfint, milyen kezelési hibákat célszerő elkerül-
ni? 

A magyar perfinek közül mintegy kétszázfélébıl maradt fenn elegendı 
mennyiség ahhoz, hogy gyakorlatilag minden győjteménybe kerülhessen 
belıle példány. A jó minıség ezek esetében alapkövetelmény, de figye-
lembe kellene venni, hogy a hosszú idın át, több periódusban használt 
lyukasztók tői elkoptak, vagy rendszeresen több lapot lyukasztottak egy-
szerre, ezért néhány késıi felhasználásnál már nem is létezik kifogásta-
lan lyukasztás. A ritkább perfinek esetében is kisebb-nagyobb engedmé-
nyekre kényszerülünk! Az alábbi osztályozást javaslom: 

1. osztály, hibátlan perfin: a lyukasztás hiánytalan és sehol sem érinti a 
bélyeg szélét. A bélyeg ép, a bélyegzés elfogadható. Az átlagnál lénye-
gesen jobb minıségő, pl. centrált lyukasztású és bélyegképő, szép bé-
lyegzéső példányok a perfinek esetében is felárral értékelhetık. Nem áll 
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meg ez az igény azonban ott, ahol egyetlen jó minıségő példányt sem 
ismerünk! 

2. osztály: a lyukasztás hiánytalan, esetleg érinti a bélyegszélt. A bé-
lyeg lehet kisebb mértékben hibás (enyhe törés, nem túl zavaró foghibák, 
de a bélyeg papírja ép, elszínezıdés mentes, a bélyeg nem fakult.) 

3. osztály: a lyukasztásban és a bélyegben komolyabb hibák, hiányos-
ságok tapasztalhatók. Az ilyen példányok kiállításon való bemutatása 
csak akkor lehet indokolt, ha azok közül valók, amelyekbıl mindössze 
csak néhány példány maradt fenn (ebbıl sajnos több mint 300-féle van!). 
Egyéb esetben csak a győjteményekben, támpéldányként, vagy esetleg a 
lyukasztás adott címleten való elıfordulásának igazolására használhatók. 

A perfinek a lyukasztások miatt könnyebben sérülnek, mint a perforá-
latlan bélyegek, ezért leáztatáskor a szokásosnál sokkal gondosabb elı-
vigyázattal kezelendık! Javaslataim gyakorlati igazolásához várom ész-

revételeiket! (A szerk.) 

A csere nehézségei: hogyan lehet elıkészíteni? 

A győjtemények jó része sajnos alig nevezhetı győjteménynek, mert 
katalogizálatlan, vagy elavult katalógusok használatával készült. A kata-
logizálatlanság és az értékelés hiánya a cserével való győjtést is csaknem 
lehetetlenné teszi. A jelenlegi legutolsó 1993-as Semmler katalógus sem 
tartalmaz útmutatást az elıfordulási gyakoriságot illetıen. Lente István 
klubtársunk - évek munkájával készülı - katalógusa az eddig ismertté 
vált példányszámok alapján a perfineket megkísérli majd gyakorisági 
osztályokba sorolni. Mindez a gyakorlatban egyelıre még nem alkal-
mazható, és ennek elsıdleges oka nem a közzététel hiánya. A ritkábbak 
közül új példányok elıbukkanása ugyanis idınként még szükségessé te-
szi e gyakorisági besorolások módosítását. Egy idı múlva remélhetıen 
lehetıvé válik majd az egyet-egyért cserérıl való áttérés a gyakoriság és 
a minıség figyelembevételével való cserére. Bele kell törıdnünk, hogy 
finomabb osztályozásra, különösen értékelésre egyelıre még nincs mód: 
ehhez még sok munka áll elıttünk - ezért is alakult meg a klub, hogy mi-
nél többen segítségünkre lehessenek. 
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A leggyakoribb magyar perfinek 
A 2 A.B.Sz.R. RK 111 
A 12 A.G. / 1831 RK 123 
A 13 A.G. / 1831 RK 122 
A 20 A.-M. RK 126 
A 26 A.O.B. RK 132 
L 6 BL (monogram) RK 452 
B 8 B.Á. RK 136 
B 26 B.H. RK 153 
B 45 B.M.T. RK 164 
B 51 B.S.F. RK 171 
B 54 B.T. RK 174 
D 9 D.H.B. / R.T. RK 213 
E 18 E.M. / A.Tb RK 232 
E 21 E.M. /  P.I. RK 234 
E 31 EST (ferdén) RK 244 
E 34 ETERNIT (ferdén) SS 952 
E 36 EV RK 246 
F 4 FAB RK 252 
F 16 F.D. RK 255 
F 17 F&G RK 256 
F 27 FLORA RK 276 
F 36 F.S. RK 284 
G 3 G.A. RK 312 
G 9 G.B. / SZ. KG 1364 
G 30 G.R.T. RK 331 
G 35 G.T. RK 333 
Gy 39 Gy.Sz. (ferdén) RK 336 
H 2 H. RK 341 
H 5 H.A.F. RK 343 
H 7 H.B. RK 344 
H 8 H.B. RK 345 
H 10 H.B.T. RK 346 
H 21 H.I. RK 355 
H 31 H.&S. SS 965 
H 33 H& / St. RK 367 
H 34 HT (monogram) RK 371 
H 35 H.T. RK 372 
J 12 JUTEFI. (ferdén) RK 383 
K 4 K.A. RK 387 
K 8 KB RK 411 
K 9 KB RK 412 
K 16 K.E. RK 415 
K 17 K.F.é.T. RK 416 
K 19 KFU RK 417 
K 22 K.H. RK 423 
K 25 KI RK 425 
K 29 K.J. RK 432 
K 32 K.K. RK 433 
K 38 K.L.T. RK 434 

K 43 K.R. RK 435 
K 44 KRAYER (ferdén) RK 436 
K 48 K.S. RK 443 
M 2 M RK 456 
M 3 M RK 457 
M 8 MÁH RK 464 
M 14 MÁT RK 466 
M 15 M.Á. / T.R. RK 471 
M 16 M.B. RK 473 
M 21 M.Cs. RK 484 
M 22 M.D. RK 485 
M 49 M.L. / P.B. RK 526 
M 53 MM / Sz RK 532 
M 58 M.Ö. RK 533 
M 67 MRG SS 1021 
M 76 M.T. RK 544 
 - M.C. RK 482 
N 3 NB (monogram) RK 551 
N 12 N.P. RK 556 
P 19 P.M. RK 583 
P 22 PMKB. (ferdén) LI 1262 
P 25 PMKB. (ferdén) LI 1265 
P 28 POSNER (ferdén) RK 586 
R 5 R.A. / 1838 RK 615 
R 14 RJE (monogram) RK 624 
S 10 S.&Co. RK 637 
S 30 S.J.G. RK 652 
S 34 S.L. RK 641 
S 39 S&R RK 657 
S 43 SS (monogram) RK 661 
S 47 S.T. RK 663 
S 51 St.K. RK 664 
S 57 S.W. / H. RK 672 
Sz 53 Sz.I / T. RK 665 
T 2 T RK 682 
T 4 Tak RK 683 
T 10 T.J.F. RK 686 
U 2 U.B.J RK 721 
V 13 VOC (monogram) RK 732 
V 14 V.O.C. / F. RK 733 
W 3 W. RK 741 
W 5 W. RK 743 
W 7 W.B.V RK 744 
W 11 WésT RK 745 
W 13 WH RK 746 
W 14 W.H. RK 747 
W 21 W.T. RK 755 
Z 7 ZJ RK 763 
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Magyarázat a leggyakoribb magyar perfinek címő táblázathoz 

8.500 bélyeg feldolgozásán szerzett tapasztalataim alapján, a győjte-
ményekben elsıként az e táblázatban közölt „elsı száz” perfin megjele-
nése a legvalószínőbb, a ritkábbakra fıként csak ezek után számíthatunk. 
Közlésük azért lehetséges, mert a feldolgozás mennyisége alapján felté-
telezhetı, hogy ezek köre lényegesen már nem fog megváltozni. (Lente 
István elızetesen adott véleménye szerint a leggyakoribbak közé még 
mintegy 35-öt felvétele lenne indokolható.) Gyakoriságtól függetlenül, 
egyes idıszakokban vagy címleteken természetesen bármelyik elıfordu-
lás lehet ritka! 

A táblázat elsı két oszlopa a Semmler-katalógusszám. A következı a 
lyukasztás szövege, ahol a „/” jel a többsoros perfinek sorait választja el. 
A szöveget szükség esetén zárójelben magyarázat egészíti ki („ferdén”, 
„monogram”). A szöveg utáni két oszlop a regisztráló klubtársunk mo-
nogramja és klubunk regisztrációs sorszáma. A regisztrált perfineket a 
továbbiakban ismertetett módon kezeljük és a következı újságszámok-
ban folyamatosan közölni is fogjuk. 

 

Levelek, kivágások összefüggések 

A feladó cégek nevét és címét tartalmazó ún. "céglevelek" perfinnel 
együtt a perfin „származását” igazolják. Ennek hiányában a kivágások, 
vagy összefüggések – azonosításra alkalmas bélyegzés esetén - legalább 
a feladó város meghatározását teszik lehetıvé. Komoly győjtı figyelmét 
talán felesleges is felhívni arra, hogy az ilyen példányokat emiatt nem 
szabad leáztatni, szétválasztani. Az olvashatatlan bélyegzéső kivágásokat 
azonban csak akkor célszerő kivágásként megtartani, ha a lyukasztás le-
vélen, kivágáson nem ismert. Ez ugyanis ebben az esetben legalább a 
perfinfajta eredetiségét bizonyíthatja. 

Az összefüggések még egy fontos lehetıséget nyújtanak. Szerencsés 
esetben ezeken megállapítható, hogyan végezték a lyukasztást, esetleg 
azt is, hogy a perforáló gép egy-, vagy többmatricás volt-e?  
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Katalógusok és regisztráció 

Eddig négy magyar perfinnel foglalkozó katalógus jelent meg, mely-
ben a zárójelben közölt számú magyar perfinfajta található: 

Maxa, Vojtech: Perfins of Hungary, 1976. (504 féle.) 

Maxa, Vojtech: Katalog Madarskych Perfinu + pótlás, 1983. Prága 
(539 féle) 

Semmler, Frank: Katalog der ungarischen Firmen- und 
Behörderlochungen, 1989, pótlás 1993-ban, (759 féle.) 

Lente István: Magyar Pefinek Jegyzéke, 2002. Budapest (korlátozott 
példányszámban publikált szerzıi elızetes kiadás, 923 féle.) 

E katalógusok a jelenleg ismert a magyar perfinfajtáknak csak 50-
80%-át tartalmazzák, és a jelentıs számú tévedés (pl. töredékes lyukasz-
tások önálló perfinként való feltüntetése) miatt gyakorlati használhatósá-
guk erısen kétséges. E mővek úttörı jelentıségét elismerve fel kell hívni 
a figyelmet arra is, hogy az eddig közölt minták kézzel készültek és emi-
att meglehetısen pontatlanok. 

Az elıkészületben levı, elsı magyar nyelvő Magyar Perfinkatalógus 
az eddigieknél már jóval több perfin adatait és az eddigieknél sokkal 
pontosabb lyukasztási mintákat tartalmaz majd. Mivel a terület feltárat-
lansága miatt még mindig folyamatosan kerülnek elı újabb lyukasztási 
minták és információk, sajnos e könyv megjelenésére még egy ideig vár-
nunk kell. Lapunk egyik célja a regisztráció szervezésével és a győjtık 
számára nélkülözhetetlen információk közlésével e hiányt pótolni, egy-
ben a győjtési terület fellendítésével e katalógus megjelenését is minél 
elıbbre hozni. 

Hamisítás és védekezés 

A perfingyőjtéssel ismerkedık elsı kérdése, hogy van-e értelme 
perfint győjteni, hiszen egy bélyeget átlyuggatni nem tőnik túl nehéznek. 
Ebben az esetben a szóló (nem levélen, vagy kivágáson levı) példányok 
hitelessége erısen kétséges lenne. Valójában azonban ez nem így van! 

A perfin ugyanis, épp olyan egyedi, mint maga a bélyeg, és megfelelı 
gyakorlat elsajátítása után több jellemzı együttes meglétével ellenırizhe-
tı a lyukasztás valódisága. A valódi perfin tulajdonságait együtt utánozni 
olyan nehéz, hogy a hamisítás – a perfinek ritkasága ellenére is alacsony 
értéket figyelembe véve – gazdaságosan nem megoldható. 

A levélen is ismert példányok valódisága a hagyományosan ismert 
módszerekkel könnyen ellenırizhetı a tarifa-megfeleléssel és a bélyeg-
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zés kötöttségével. Ez utóbbi szempont kivágások esetében is vitathatat-
lanná teszi a perfin valódiságát. Szóló bélyegeken az ellenırzés elsıdle-
ges szempontja, hogy a perfint alkotó lyukak századmilliméter(!) pontos-
sággal ugyanazon a helyen vannak-e és ugyanolyan átmérıjőek-e, mint a 
támpéldányoknál. Az eddigi katalógusokban közölt – kézi módszerek-
kel levett- lyukasztási képek sajnos pontatlanok, ezért erre a célra nem 
használhatók. Talán meglepı, de szemünk arányérzékelı képessége 
olyan tökéletes, hogy a pontok egymás közti helyzetének a támpéldány-
októl való századmilliméteres eltérése már szabad szemmel is jól érzé-
kelhetı. A lapunkban közölt mérethelyes perfinképek alkalmasak a tám-
példányok helyettesítésére, mert számítógépes feldolgozással, minden 
módosítás nélkül készülnek. 

További lehetıségek is vannak, ezért a ritkább darabok ellenırzéséhez 
az e győjtési területen évtizedes gyakorlattal rendelkezı szakértık segít-
ségére is szükség lehet (Pl. Lente István és Voloncs Gábor). 

Tanácsos óvakodni az olyan, „katalógusban nem szereplı” perfintıl, 
amely  

� csak egy, vagy néhány példány kerül elı belıle; 
� postatiszta, vagy a bélyegzés nem érinti (szinte „kerüli”) a lyu-

kasztást; 
� levélen, vagy kivágáson nem ismert. 

Gyanúra adhat okot az is, ha az ilyen példány minısége kiugróan eltér 
az átlagtól, vagyis egyidejőleg fennáll, hogy a bélyeg színe és fogazata 
tökéletesen ép, a lyukasztás centrált, hibátlan minıségő, ráadásul egy rit-
kábban elıforduló címleten van. Az ilyen bélyegek minden beható vizs-
gálat nélkül is szinte biztosan modern technikával készült „csinálmá-
nyok” és ritkaságuk miatt - kellı kritika alkalmazásának hiányában - saj-
nos elıfordulhatnak még kiállítási anyagokban is. 
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Magyar Perfin Regisztráció 
A MABÉOSZ szakosztályi keretei közt 2002.-ben alakult Magyar Perfin Klub fı 

célja a pefingyőjtéshez – ezen belül is elsısorban a magyar postabélyegeken 
elıforduló céglyukasztásokhoz – szükséges információk összegyőjtése, 
feldolgozása és publikálása. Célunk a bemutatott példányok pontos és hiteles 
másolatának rendszeres közzététele. Mivel lehetıségeink végesek, ezért egyelıre 
csak a létezı összes magyar perfinminta azonosítását és nyilvántartásba vételét 
célozzuk meg. A csak kivágásokon, vagy leveleken található perfinekkel egyelıre 
nem tudunk foglalkozunk. 

Regisztrációra bármilyen perfint elfogadunk, amely: 

o nem egy már regisztrált perfinminta részlete 
(az un. töredék felismerhetı arról, hogy a szélsı bető a bélyegszél közvetlen 

közelében van,a mintázat megegyezik egy másik perfin részletével, esetleg  látszik, 
vagy feltehetı, hogy a lyukasztásnak folytatása van) 

o magyar vonatkozású objektumon található 
(pl. magyar postabélyeg, okmánybélyeg, díjjegyes, de ide soroljuk azokat a 

felülnyomatokat is, amelyeket magyar bélyegeken megszálló hatalmak postái 
alkalmaztak, és Bosznia-Hercegovina bélyegeit is.) 

o még nem szerepel a regisztrációban 

o lyukasztása ép és hiánytalan 

o mindkét oldala bemutatható. 

A regisztrált példányok egy szükség esetén elvileg összeállítható magyar 
referenciagyőjtemény darabjait képezik. Ezért kérjük a regisztrálókat, biztosítsák 
számunkra, hogy egy új, a korábbitól esetleg csak csekély mértékben eltérı 
mintázatot szükség esetén a referenciapéldánnyal összehasonlíthassuk. Célszerő 
lenne, ha vállalnák, hogy értesítenek minket a referenciapéldányok elidegenítésérıl 
és az új tulajdonos elérhetıségérıl, amennyiben ez lehetséges. 

A jövıben biztosítjuk, hogy a referenciapéldányok e kiadvány oldal, sor és 
sorszámával: egy maximum négyjegyő számal azonosíthatók legyenek. Mivel a 
sorrendet ezmiatt sohasem fogjuk megváltoztatni, egy magyar perfin nyilvántartási 
száma (referenciaszáma) a jövıben változatlan marad. Egy számhoz tartozó 
referenciapéldányt csak kivételesen, az alábbi, indokolt esetekben cserélünk ki: 

o egy olyan példánynál, amelynél nem teljes valamelyik lyuk szegélye, és 
sikerült egy tökéletesebbet találni; 

o a referenciapéldányhoz az elmúlt évben legalább egy alkalommal nem sikerült 
hozzáférnünk, illetve tulajdonos bejelentése vagy elidegenítés miatt tudomásunkra 
jutott, hogy az a jövıben a nem lesz elérhetı. 
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A referenciapéldányt mindig az eredeti helyen, az azonosság lehetı legalaposabb 
biztosításával cseréljük. Az évente megjelenı pótlás az esetleges cserék jegyzékét 
is tartalmazza. 

A regisztráció rendszere még kiforratlan, úgy gondolom a gyakorlatban fog 
letisztulni. Az etalonnak tekintett lyukasztásminták között szerepelnek egyelıre a 
több matricás perfinek is. Ezek esetében a regisztrációban szereplı öt - tíz 
egymástól megkülönböztethetı lyukasztás közül csupán az egyik, és egyelıre nem 
is lehet tudni, hogy melyik. Ezeknek a többszörös lyukasztóknak a vizsgálatát talán 
a regisztáció viheti elıbbre. A rendszer gyengéje továbbá, hogy a kizárólag 
cégleveleken lévı perfineket nem tudja megjeleniteni – ez is még megoldásra vár. 
A fentiek miatt kérem, hogy a regisztrációt tekintsék kísérletnek, amelyhez minden 
jobbító szándékú ötlet igyekezni fogok a rendszerbe beépíteni. 

Felhívás 
Kérjük, támogassa törekvéseinket azzal, hogy biztosítja számunkra azon 

magyar perfinek nyilvántartásba vételét, amelyek a regisztrációbanmég nem 
találhatók. 

Ezt megteheti úgy, hogy  

a) belép a Magyar Perfin Klubba és klubtagként regisztráltatja új perfinjeit; 

b) eladja a tulajdonában levı regisztrált perfint valamelyik klubtagunknak 
(pl. annak, akin keresztül ehhez a kiadványunkhoz jutott); 

c) felbélyegzett és válaszborítékkal ellátott küldeményben eljuttatja a 
regisztrálandó bélyegeket a „MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 
Budapest, Pf. 4” címre. 

Egy személytıl egyidejőleg maximum 3 leáztatott, perforált bélyeget vagy 
átlyukasztott díjegyes postai objektumot fogadunk és ennek két héten belüli 
visszaszolgáltatását tudjuk vállalni. A kapott objektumokat természetesen az 
elvárható legnagyobb gondossággal és szakszerőséggel kezeljük. 

Az Óbudai kiállításon bemutatott anyag segítségével – az utólag elvégzett 
ellenırzés során végrehajtott korrrekciók végeredményeként - 737 féle 
magyar perfint regisztráltunk. Ennél azonban jóval többfajtát ismerünk. A 
kimaradtak esetében a kiállítás résztvevıi nem rendelkeztek bemutatható, elég 
jó minıségő példánnyal, de jelentıs számú azoknak a perfineknek a száma is, 
amelyek korábbi katalógusokban megjelentek, csak magyar bélyegen 
„kézzelfoghatóan” még nem tudtunk meggyızıdni létezésükrıl. Ezért még 
keressük regisztrálásra a következıkben megadott, Semmler 
katalógusszámmal azonosított perfineket: 
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Magyar Perfin - 20 – 2002.december 

11 Áthúzott 
kör 

2.5 ARHM/BPEST 

5 ADRIA 

13 A.H. 

31 A.Sz. 

34 A.W./& C. 

2 B 

4 B 

11 BÉCSÍ 

12 B.B.M. 

22 B.F. 

24 BH 

25 BH 

34 B.K. 

37 B.L. 

52 B.Sz. 

5 C.B. 

7 C.és.J. 

9 C & J 

10 C.L&Co 

13 DİRGE(ferdé
n) 

16,5 Dr K 

1 E 

10 EGT 

12,5 EKT 

15 E.L.P. 

16 EM 

22,5 EOR 

23 E.P. 

28 E.S.D./  
C.H.H.&C. 

6 FAVORIT(fer
dén) 

12,5 F.B.T. 

28 FLR (monog-
ram) 

37 F.S 

41 F.Z. 

43 FRITZ/WIEN 

4 G/AH 

5,5 GANZ 

19 G.H./H. 

20 G.I. 

29 GRESHAM(fer
dén) 

3 H.A. 

18 H.G. 

24,5 HJF 

38 HUTTER(ferd
én) 

5 KABEL (fer-
dén) 

10 KB 

12 K.B. 

27 K.I./R.T. 

28,1 K.J. 

30 K.J.B. 

31,5 K.J.Z. 

47,1 K.R.T. 

55 K.&U. 

5 LÁSZLÓ 

8 L D B 
(nagy) 

17 L.K. 

21 L.R&Co(ferd
én) 

1 M 

11 MAJDIC(ferd
én) 

32 M.F.&Co(fer
dén) 

33 M.F.R. 

39,5 M.J. 

50 M.L./&/P.B. 

64 M.P./ R.T. 

73 MT 

78 M.T. 

4 N F (nagy) 

Sy5 N (koronás 
monogr.) 

11 NOVOSTI(fer
dén) 

2 O 

4 OFA (nagy) 

8 O.M. 

6 P.&C. 

10,5 P.H.M. 

12 P.I. 

17 P.K. 

26 P.N. 

35 P.W.S. 

- P.K. 

2 R 

3 R.A. 

3,5 R.A.F. 

8 REITER 

10,1 R.F. 

18 R.K./&F. 

20 R.M. 

23 RSA 

25,1 R.T. 

1 S 

14 S.E.G. 

27 SK 

35 SM 

36 S.O. 

41 S.R.G. 

44 S.S. 

50 STERMAN 
(ferdén) 

52 St.Zs./éTa 

60 S.Z. 

66 Sz./E.T. 

4/5 C.B. (ci-
rill Sz.B) 

13 T.O.B. 

8 V.G. 

1 W 

15 W.H.L.(ferd
én) 

17 W.L. 

22 W.Z. 

1 Z.B. 
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Magyar Perfin - 21 – 2002. december 

Új regisztrációk 
E rovatban a regisztrációs szabályzat szerint hozzánk eljuttatott ma-

gyar perfinfajtákat közöljük. A regisztrációban szereplı perfinek száma 
ezekkel együtt immár 750-re emelkedett.  

A képek alatt közölt elsı szám a Magyar Perfin Klub regisztrációs 
száma, alatta a Semmler-katalógusjel. A katalógusból hiányzó, de azóta 
már ismertté vált példányokat ugyanitt vízszintes vonal jelzi. Regisztrá-
lók: 1351: Károlyi Géza és 1711-1725: Szücs Károly 

 

 
KG1351 Sz1711 Sz1712 Sz1713 

- Sy4 - - 
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Magyar Perfin - 22 – 2002. december 

Az itt közöltek között egy eddig még ismeretlen „MB” szövegő perfin el-
sı alkalommal kerül publikálásra! 
 

 
Sz1714 Sz1715 Sz1716 Sz1717 

F8 - K42 ÚJ! 

 

 
Sz1721 Sz1722 Sz1723 Sz1724 Sz1725 

- M62 P29 S62 T11 

 
 
 
 
 

Várjuk tagjainktól a folytatást, és minél több tartalmas hozzászólást! 


