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Előszó 
2010. április 3-i közgyűlésünkön első elnökünk nyolc évi eredményes munka után 
leköszönt. Köszönetet mondva munkájáért, Lente Istvánt ez alkalommal örökös 
tiszteletbeli elnökönkké választottuk. További támogatására bízvást számítva, és 
valamennyi tagjunk nevében  kívánok számára az eddigieket is felülmúló újabb 
filatéliai sikereket. Új elnökünk dr. Sebestyén Imre az elmúlt évben számottevően  
megváltozott leterheltsége miatt sajnos kénytelen lemondani, ezért idén újra elnököt 
kell választanunk. 

Lapunkba  cikkeket lehetőleg digitálisan kezelhető formában, a klub címére e-
mailben várok,  a  karszu@gmail.com címre.  A híreink és újságunk  számai válto-
zatlanul elérhetők weboldalunkon, melynek az eddigi szponzorálás megszűnése 
miatt új helyet kapott a MAFITT honlapján: www.mafittt.hu Itt a baloldali menüben 
található Kapcsolatok menüpontban a MAFITT által támogatott filatéliai szerveze-
tek között kaptunk helyet. 

Szücs Károly 
titkár 

Meghívók 
Az eddiginél gyakrabban és rendszeresebben szeretnénk szakosztályi összejöveteleket 
rendezni a MABÉOSZ székházban. A legközelebbi május 26-án szombatra tervez-

tük, ezt követően szeptember és november utolsó szombatjára. 

Az Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők és a Díjjegyes Szakosztály negyedévente ren-
dezett közös cserenapjára is várjuk tagjainkat , természetesen szintén a MABÉOSZ 
székházban. 

Az okmánybélyeggyűjtők minden hó második csütörtökén havonta is találkoznak a 
MABÉOSZ 101-es termében. Itt a más témákkal foglalkozó érdeklődőket, így a 
perfineseket is szívesen látják.  

A Vörösmarty utcai Hafér Kávéházban szerda délután 17 órakor kezdődő filatéliai 
beszélgetésekbe, - melynek titkárunk és tiszteletbeli elnökünk is rendszeres résztve-
vője - szintén kötetlenül lehet csatlakozni. 

Események, szervezeti dokumentumok 

Újabb kiállítási sikerek
„A Magyar Perfinek Katalógusa”  nemzetközi bélyegkiállításokon irodalmi osz-
tályban immár több érmet is nyert. A szerzőnek, Lente Istvánnak köszönhetően 
honlapunkról letölthető a Katalógus 2011-es évi frissítése. 
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A 2010. évi tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve  
Megjelentek: 
Berke Imre (meghatalmazott útján) 
Jakab Géza 
Károlyi Géza 
Lékó Lajos 
Lente István 
Molnár Péter 
Moys Gyula 
Sebestyén Imre 
Székely László 
Szücs Károly 
Tóth Csaba Kornél 
Török László 
Voloncs Gábor 
 
A 34 fős szakosztály közgyűlése a meghirdetett időre nem volt határozatképes, ezért 
a MABÉOSZ alapszabálya szerint négyéves ciklusban választandó szakosztályveze-
tésről április 3-án 10 órai kezdettel tartott ismételt közgyűlés a megjelentek számra 
tekintet nélkül hozott döntést. 
 
A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével a szakosztály titkárát, hitelesítésére Székely 
Lászlót és Moys Gyulát kértük fel. A résztvevők a következő napirendet fogadták 
el: 
 
1. Elnöki megnyitó. /Lente István/ A szakosztály elmúlt négy évének értékelése 
2. Titkári beszámoló. /Szücs Károly/ 
3. Tisztviselők választása a következő négy évre. /a résztvevők kis számára tekintet-
tel külön jelölő- és szavazatszámláló bizottság nélkül/ 
4. Az alapszabály felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása /új vezetőség/ 
5. Egyebek és cserebere. 
 
Az első két napirendi pont során az elnök és a titkár az elmúlt évről szóló beszámoló 
után leköszönt.  
 
A 3. napirend során a tisztviselők személyére a helyszínen írásban adott javaslatok-
ról megkérdeztük a jelölteket, vállalnák-e az elnöki tisztséget, amire  igenlő válasz 
csak két személy részéről érkezett. Ezután titkos szavazás tartottunk, melynek ered-
ménye: 
 
Elnök: Sebestyén Imre 13 érvényes szavazatból 7 szavazattal 



Magyar Perfin IX. évfolyam 1. szám  

 – 6 – 

Titkár: Szücs Károly: 9 érvényes szavazatból 6 szavazattal 
A klub leköszönt első elnökének a klub 2002-es megalakulása óta folyamatosan 
végzett eredményes munkája elismeréseként a közgyűlés Lente Istvánt a Magyar 
Perfin Klub örökös tiszteletbeli elnökévé választotta, amivel a klub vezetősége (a 
MABÉOSZ alapszabályával  összhangban) 3 főre egészült ki.  
 
A 4. napirendi pont során a résztvevők az alapszabály módosítását nem tartották 
szükségesnek. 
 
Az 5. napirendi pont alatt élénk vita folyt a klub jövőjéről és a tennivalókról. 
Voloncs Gábor a megjelenteket főként irodalmi munka vonatkozásában az eddiginél 
nagyobb aktivitásra buzdította, de érdemi feladatválallás a jelenlevők részéről – a 
klub honlapjának fordításán kívül (a szakosztály titkára részéről) - egyelőre nem 
történt. 
 
A jelenlevők egyetértettek abban, hogy a titkár elsődleges feladata ezentúl a perio-
dika cikkekel való megtöltése legyen, aminek érdekében a tagjaink munkára való 
felkérése, és ennek számonkérése a fő cél. 
 
A közgyűlés 12:30 perckor véget ért. 
 
Készült Budapesten, 2010. április 3-án a MABÉOSZ 404-es szobájában. 

 
Készítette: Szücs Károly, titkár 
Jegyzőkönyv hitelesítették: Moys Gyula és Székely László 
 
 

 Szakosztályi hírek
A 2010-11-ben eddig tervezett  összejövetelek érdeklődés hiányában elmaradtak. 
 
A Szakosztály külön pénzügyi támogatást nem igényel, mindössze az eseti kiad-
ványok elkészítéséhez, sokszorosításához és szétosztásához venné igénybe a  továb-
biakban is a Szövetség anyagi-tárgyi segítségét. 
 
Pénzben kifejezve ez  
 
                                  2010-ben          kb.  15.000Ft-ot, 
                                  2011-ben          kb.  25.000Ft-ot 
 
jelenthet. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben is a tagok állásfoglalása 
lesz a mérvadó. 
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Cikkek, tanulmányok 

Szücs Károly 

Hamis AUT ?
A MABÉOSZ-ban tavaly eladásra kínáltak egy foghiba miatt meglehetősen 
rossz állapotban levő, tanúsítvány nélküli AUT bélyeget. Amikor láttam, 
hogy Géza barátom hónapokon kerülgeti az eladót, de az ilyen esetben na-
gyon is indokolt óvatosságból nem tudja rászánni az egyébként igen kedvező 
árú vételre, kíváncsiságból megszereztem a bélyeget egy kis időre és így 
lehetőség nyílt rá, hogy három hozzáértőnek, köztük egy AIEP szakértőnek 
is megmutassam a bélyeget. 

Ennek eredménye az volt, hogy egy veszélyes hamisítványról van szó, mely 
meglehetősen jól sikerült volta miatt kifejezetten alkalmas a gyűjtők megká-
rosítására. Szerencsére ezúttal senkit sem ért kár, de a mostanában tapasztal-
ható, sajnos nagyon is jellemző gondatlanság esetén e darabbal ez később 
még könnyen előfordulhat. Ezért is tartom szükségesnek lapunk hasábjain a 
bélyegen tapasztalható eltéréseket bemutatni, és felhívni a figyelemet, hogy 
hasonló esetben vásárlási szándék esetén mindig követeljék meg az eladótól 
az eredetiséget igazoló tanúsítványt, illetve, a még a vételár kifizetése előtt 
szerezzék be azt.. 

A bélyeg egyébként az eladni szándékozó gyűjtőtársunk elmondása szerint 
egy régóta megszerzett általános gyűjteménnyel együtt került a tulajdonába, 
de hibás volta miatt sokáig nem foglalkozott vele. Az AUT bélyegeknek az 
utóbbi évtizedben bekövetkezett igen jelentős áremelkedése miatt csak mos-
tanában gondolt az eladásra, ezért kezdte még 2009 árulni. Géza barátom 
elmondása szerint korábban szakértőnek is mutatta már, ám írásos szakvé-
lemény ennek ellenére – hiba volt - nem kért róla! A szakvélemény hiánya 
azonban ilyen esetben utólag majd mindig problémákat okoz. Hamisítványt 
eladásra kínálása ugyanis kellemetlen szabadkozásra kényszeríti az eladót, 
amint ez kiderül. És biztos lehet benne, hogy egy ilyen különösen értékes 
darab esetén ez előbb-utóbb biztosan ki is derül! 

A lyukasztás egyébként több helyen is érinti a bélyegzést, de sem a bélyeg-
zést követő, utólagos hamis lyukasztásra jellemző fehér vágási szegély, sem 
a rossz minőségű szerszám miatti kiperemesedés nem tapasztalható. Ezek a 
jellemzők valószínűleg csak a friss és durva eszközökkel készült hamisítvá-
nyokra jellemzőek, melyekről lapunk hasábjain korábban már beszámoltunk, 
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Mindez a hamisítvány jó minősége mellett annak régi voltára is utal, mert a 
papír természetes öregedése eltüntetheti az utólagos lyukasztás nyomait. 

A bélyegen látható bélyegzés a 6-os postahivatalé (ez a ritkább fajta). A 
bélyegzés dátuma „1906 máj. 4”, ami szerint ez lenne a legkorábbi ismert 
AUT felhasználás, ugyanis, bár az érvényesség 1906. május 1-én kezdődőtt. 
májusi felhasználás azonban egyelőre még nem ismert! A legkorábbi a 4-es 
posta június 7-i bélyegzése!  Igy hát már ez is óvatosságra és a körültekintés 
szükségességére int, mert bár nem kizárt, de nagyon valószínűtlen, hogy egy 
ilyen becses példány ennyi időn keresztül felfedezetlenül maradjon. 

A hamisítványon tapasztalt eltérések leírása 

A lyukasztási kép a perfinkatalógus 29. oldalán közölt képre csak egy lyuk 
eltéréssel igazítható rá. Jelenlegi ismereteink szerint ez viszont már egyér-
telműen a hamisítást jelzi! Az automata gépi ajánlás kísérleti célú bevezetése 
bélyegszükségletének kis mennyisége miatt (a kísérleti üzemelés során 
nagyjából egy év alatt mindössze 50 ívet lyukaszthattak) eléggé valószínűt-
len, hogy nagy költséggel egy több matricás lyukasztószerkezetet készítettek 
volna (igaz, ebben nem lehetünk biztosak, mert a szerkezet pontos kialakítá-
sáról nincs információnk.) Egyes lyukasztás esetén a valódi AUT lyukasztá-
soknak hajszálpontosan fednie kellene egymást, a vizsgált példányt azonban 
egy tanúsított példánnyal összehasonlítva számos eltérés láthatunk. 

Még Richter Károly – akinek ötvösként nagy gyakorlata volt az apró részle-
tek megfigyelésében – hívta fel a figyelmem arra, hogy szemünk rendkívüli 
pontossággal észleli a perfint alkotó lyukak egymáshoz viszonyított távolsá-
gait. Két perfin-bélyeg közt már a lyukasztás századmilliméternyi különbsé-
geit is megbízhatóan érzékelünk, melyek a perfin-katalógusban közölt képre 
való illesztéssel nem mindig észlelhetőek ilyen egyértelműen. 

A következő oldalon látható összehasonlító képet Lente István szkennelte, 
saját tanúsított példányát helyezve az itt szóban forgó kétes példány mellé, 
és számomra a vizsgálatnak ez a módja szolgáltatta a legmeggyőzőbb bizo-
nyítékokat az eltérések kimutatásához. A mintegy ötszörös nagyításban a 
lyukasztási képre vezetővonalakat húztam és így a szemünkkel érzékelhető 
eltérések papíron is egyértelművé váltak. A különbségek e vezetővonalak 
nélkül is észrevehetők, ha a két képet váltogatva nézzük a magyarázat sze-
rint. 
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 tanúsított eltérő 

1. az U betű szárai a hamis bélyegnél nem teljesen párhuzamosak, a 
köztük maradó hely keskenyebb és felfelé szűkül; 

2. a T felső részének három lyuka közül a bal szélső a hamisitványon 
jól érzékelhetően közelebb van a középső lyukhoz, mig az eredetin a 
lyukak egyenlő távolságra helyezkednek el; 

3. az U alján levő két lyuk egyik bélyegen sem párhuzamos a betúk 
felső lyukaihoz húzott egyenessel, a hamisítványon jobbra, a valódi 
lyukasztásnál pedig balra lejt. 

 
Ezután egy képkezelő programmal a tanúsított példány képét negatívvá 
fordítottam és ezt 33%-os áttetsző képként teljes fedésbe hozva vissza-
helyeztem a baloldali eredetire, amiről származott. 
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Ez látható, amikor két lyukasztás tökéletesen fedi egymást: 

 
 

Ezután a negatív képet jobbra tolva megpróbáltam a két bélyegről származó 
lyukasztásokat a lehető legjobb fedésbe hozni. A negatív kép kontrasztját 
erősen megnövelve és az áttetszőséget 33 helyett 50%-ra állítva kaptam a 
legjobban látható eredményt: azt a néhányat kivéve, amelyeket alapján illesztés 
történt, a többi lyuk körül kisebb-nagyobb, Lente Istvántól származó kifejezés 
szerint „félholdak” tűntek fel. 
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A számunkra lényeges részletet kinagyítva a vezetővonalak segítségével 
korábban leírt eltéréseken felül számtalan további is előtűnik. A fekete fél-
holdak a vizsgált példánytól, az ezekkel átellenben látható fehérek pedig a 
tanúsított eredetitől származnak: 
 

 
 
A két lyukasztást a lyukakat többféle irányból körülvevő félholdak miatt 
nem lehet úgy fedésbe hozni, hogy ezek teljesen eltűnjenek. Mivel magam 
nem vagyok e téma szakértője, ennek ellenére azonban nem vagyok még 
teljesen meggyőződve arról, hogy a vizsgált példány valóban hamisítvány-e.  
 
A lyukasztási minta eltérései csak akkor bizonyítanák a hamisítást, ha bizto-
sak lehetnénk abban, hogy az AUT lyukasztás egyetlen pozíciójú lyukasztó-
géptől származik. Ezzel szemben a tűméret azonossága, a bélyegzés maga és 
a bélyegzőfesték perforált lyukakat érintő részeinek tökéletes fedése ugyanis 
az eredetiségre utalnak. 

Megnyugtató csak az lenne, ha több más, tanúsított AUT lyukasztással is 
összevethetnénk a fenti kettőt: ebből eldönthetnénk, hogy a fentiek közül 
vajon melyik mintázatot lehet eredetinek elfogadnunk? Lehet, hogy mind-
kettőt is? Vagy egyiket se? Erre az összevetésre, bár e bélyeg ritkasága nem 
kis nehézséget jelent, talán lenne esély, ha kedves gyűjtőtársaink elküldenék 
a szakosztály címére a számukra hozzáférhető méretpontos képeket. 
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Felhasznált irodalom: 

Magyar Bélyegek Monográfiája, I kötet Budapest, 1965. 584-586.p. 
Magyar Bélyegek Monográfiája, IV kötet Budapest, 1971. 153-154.p.  
Lente István: A magyar perfinek katalógusa, Budapest, 2007, 29.p. 
A Bélyeg. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztá-
lyának Tájékoztatója, 2010/3.szám 15-22.p.  
 

Filep László: 

Létezik-e a ’G. St.’ céglyukasztásos 10 filléres  
Fehérszámú Arató „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919” 

felülnyomatú bélyegből használt bélyeg? 

 A Magyar Perfin VII. évfolyam 1. száma 5-6. oldalán jelent meg 
„Egy ’ismeretlen’ Perfin bélyeg” című írásom, melyhez Lente István „Ho-
gyan lett a „G. St.” lyukasztásból csehszlovák perfinritkaság?” címmel írt 
egy kis kiegészítést. Ebben az írásban felveti, hogy mivel a csehszlovák 
posta által begyűjtött magyar bélyegek felülnyomása filatéliai (spekulatív?) 
indíttatású volt, és csak igen rövid ideig voltak kaphatók a prágai Főposta 
filatéliai ablakánál. Mivel nyilvános árusításra csak a nagyobb példányszá-
mú bélyegek kerültek, majdnem biztos, hogy a csekély számú lyukasztott 
bélyeget egyáltalán nem is árusították, így forgalomba sem került, használt 
példánya nem is létezik. 

 A felvetéshez kapcsolódva szeretnék hozzáfűzni annyit, hogy     

biztosan létezik bélyegezve a ’G. St.’ céglyukasztásos „POŠTA 
ČESKOSLOVENSKÁ 1919” felülnyomatú bélyeg – mégpedig többnyire 
levélen. (Közbevetés 1: egy ilyen levelet én magam is ismerek, sajnos a 
képét nem sikerült megszereznem, ezért nem írtan róla az eredeti cikkben.) 
Pontosan azért maradhattak ezek a bélyegek leáztatlanok, mert az egykori 
gyűjtői felfogás, mely hibásaknak tekintette a céglyukasztásos bélyegeket – 
ezeket levélen megőrizte, mivel mint összesen 300 példányos bélyeg (még 
ha lyukasztott is!) igen jelentős értéket képvisel.  

 Felmerül a kérdés – de hiszen csak a magas példányszámú bélyege-
ket árusította a prágai Főposta filatéliai ablaka 50 % felárral, - mi történt az 
alacsony példányszámú bélyegekkel? Ezek elsősorban a ’bennfentesek’ ke-
zei közé kerültek! Magasabb rangú állami és postai ’illetékesek’ és a magas 
példányszámú bélyegeket megfelelő mennyiségben (és megfelelő – az ille-
tékesnek némi felárat jelentő – áron) vásárló bélyegkereskedőknek juttattak 
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ezekből a bélyegekből. (Közbevetés 2: valamikor a 80’-as években Békés-
csabán volt egy kiállítás, ahol a „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919” bé-
lyegek úgy voltak kiállítva egy anyagban, hogy 1-1 postatiszta bélyeg és 
négyestömb és 1-1 futott levél bélyeggel és négyestömbbel, természetesen 
közte volt a magyar Parlament 10 Koronás felülnyomott bélyeg is – összesen 
10 példányban! A bélyeg példányszáma 164 darab! A fentemlített 
’Československo 1918-1939 Specializovaný katolog známek a celistovstí’ 
speciálkatalógusban darabja 35.000 cseh Korona (a cikk írásának napján) 
átszámítva 364.353,50 Forintra értékelik, és ez tízszer! Hogy lehet egy ilyen 
gyűjteményre szert tenni? Le volt írva az anyag bevezetőjében: a kiállító 
nagypapája a prágai Főpostán dolgozott – és történetesen bélyeggyűjtő volt!) 

 Sajnálatosan, arra, hogy a ’Közbevetés 2’-ben említett gyűjtemény-
ben volt-e céglyukasztásos 10 filléres Fehérszámú Arató bélyeg – nem em-
lékszem, de ne feledjük – ekkor, a 80’-as években még javában dúlt a ’lyu-
kas’ bélyeg egyenlő hibás bélyeg szemlélet. 

 Látható, hogy az a korabeli gyűjtői magatartás, mely a lyukasztott 
bélyegeket teljesen értéktelennek tartotta, mennyire téves volt a maga idejé-
ben! Ilyenekért akkor senki sem adott pénzt. 

Szücs Károly 

Honlapunkról - UPDATE 2011 
Szakosztályunk honlapjának helyét a MABÉOSZ szponzorának visszalépése 
miatt nemrég kénytelenek voltunk megváltoztatni. Emiatt a jövőben a 
MAFITT honlapjának Kapcsolatok menüpontján keresztül érhető el, ahogy 
azt a következő oldalon látható képernyők mutatják. 

Felhívom tagjaink figyelmét, hogy nemrég a szerző UPDATE 2011 címmel 
közzétette itt perfinkatalógusának összes eddigi javítását és új felfedezéseit 
is tartalmazó lapokat, színes és nyomtatható pdf formátumban. 

Ezen felül honlapunkról letölthető újságunk összes eddigi száma, az adatát-
vitelre orientált méretűre tömörített, képernyős változatban. A webről letöl-
tött, az eredetieknél sokkal gyengébb minőségű példányok nyomtatását nem 
támogatjuk. A 2005-től megjelent lapszámok nyomtatás joga a szakosztályé. 
Az egyes lapszámok eredetileg készült 50 számozott és aláírással hitelesített 
példányán felül továbbiak nyomtatására eddig még nem került sor. 
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A honlapunknak előző közgyűlésünkön elhatározott angol fordítására a tava-
lyi év során sok más filatéliai lefoglaltságom miatt sajnos nem sikerült időt 
szorítanom, de remélem ez az idei év folyamán már lehetséges lesz. 
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A Hírek alatt többek közt mindig megtalálható a következő értekezlet vagy 
közgyűlés meghívója és napirendje, jobboldat pedig a letölthető újságszá-
mok:  
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A perfinkatalógus naprakész aktualizálása honlapunk alsó részén található: 

 

Filatéliai dokumentumok 

Új perfinek 

E rovatunkat a jövőben felváltja a honlapról letölthető „új perfinek” pdf fájl, 
amely jelenleg 6 oldalon tartalmazza a katalógus megjelenése óta felfedezett 
magyar perfineket. 

 
Továbbra is várjuk a klub tagjaitól a lap folytatásához  

szükséges cikkeket és híreket! 


