
       

 

A Magyar Perfin Klub  
Működési Szabályzata 

 
Elnevezése: Magyar Perfin Klub (rövidítve: MPK)  

Jogállása: A MABÉOSZ céglyukasztásos bélyegeket gyűjtő szakosztálya, 
amely a szövetség alapszabálya szerint működik.  

Székhelye: Budapest, VI. Vörösmarty utca 65.  

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

E-mail: karszu@gmail.com  

Webhely: www.mafitt.hu/org/perfinklub  

Logo: a magyar postabélyegek VI. vízjelének perforált változata, alatta kiegé-

szítve az MPK rövidítéssel.  

1. Szakosztály tagság  

A szakosztálynak tagja lehet minden szervezett gyűjtő, aki a MABÉOSZ tag-

ja. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteletbeli tagként kiemelkedő szaktu-

dásuk alapján, olyan hazai és kü1földi gyűjtőket, akik nem tagjai a szövetségnek. 

A tiszteletbeli tag a taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazat-
tal nem rendelkezik és a taggyűlés 2/3-os minősített többségével kell 
megválasztani. A szakosztályi tagság megszűnik: halálozás, kilépés, illetve fe-

gyelmi vagy etikai vétség esetén. 

2. Gyűjtési terület  

A szakosztály gyűjtési területei:  

� a Magyar (kir.) Posta által postabélyegeken és postai dokumentumo-
kon alkalmazott lyukasztások (pl. AUT, hármaslyukasztás)  

� a történe1mi Magyarország területén cégek, intézmények és magán-
személyek által postabélyegeken, küldeményeken, valamint okirati 
illetékbélyegeken alkalmazott megkülönböztető lyukasztások, köz-
ismert nevén céglyukasztások  

� az Ausztriával közösen igazgatott Bosznia-Hercegovina bélyegein 
alkalmazott céglyukasztások  

� a Trianon utáni utódállamok területén maradt magyar cégek lyukasz-



 

 

tásainak gyűjtése  

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

� nem filatéliai jellegű, egyéb objektumokon (pl. okmányok, doku-
mentumok) szereplő különféle célú (pl. kezelési, érvénytelenítési) 
lyukasztások  

3. Szervezeti felépítés  

A szakosztály legmagasabb fóruma a - négyévente tartott - közgyűlés. A 

szakosztálynak választott elnöke és titkára van, akik intézik a szakosztály admi-

nisztratív ügyeit, valamint kapcsolatot tartanak a MABÉOSZ mindenkor illetékes 

vezetőivel. A MABÉOSZ közgyűlésén a szakosztályt az elnök, illetve akadályoz-

tatása esetén az általa megbízott személy képviseli. A tagság döntése alapján tisz-

teletbeli elnök választható.  

A társadalmi tisztségviselőket a szakosztály tagjai választják a minden negye-

dik év első negyedévében tartott közgyűlésen. A közgyűlést egy hónappal előbb a 

tagok részére meg kell hirdetni. A jelölteket szótöbbséggel titkosan választják 

meg a szakosztálytagok. Akadályoztatás esetén a tag a tisztújításról szóló szava-

záson szavazati jogát írásban is érvényesítheti.  

4. A szakosztály célkitűzései  

A Magyar Perfin Klub tagjai célul tűzik ki, hogy mind a filatélia, mind a cé-
gek vonatkozásában a céglyukasztásos bélyegekről szerzett ismeretanyagot fo-
lyamatos kutatással minél teljesebbé és lehetőségeikhez mérten közkinccsé teszik.  

Kapcsolattartás: a szakosztály tagjaival évente lehetőleg legalább egy alka-

lommal időszakosan megjelenő közlönye útján tartja a kapcsolatot. A közlöny 

élére szerkesztő nevezhető ki. A közlöny tartalmazza a szövetségi és szakosztályi 

közleményeket, lehetőséget nyújt tagjainak rövid tanulmányok, új felfedezések és 

szakcikkek közreadására, valamint egyéni csereközlemények díjmentes közzété-

telére. A szakosztályközlöny szerkesztési, sokszorosítási és postázási költségét a 

MABÉOSZ biztosítja a tagok részére.  

Cserekapcsolat: a szakosztály a közgyűléseken és igény szerint évente több-

ször is országos cserenapot tarthat. A cserenapon rövid gyűjtemény-bemutatóra, 



 

 

illetve előadások tartására is lehetőséget kell biztosítani, tapasztalatcsere céljából. 

Szakosztályunk minden héten csütörtökön, elsősorban tanácsadás céljából „Ma-

gyar Perfin Klub” megjelölésű klubasztalt működtet a szövetség harmadik emele-

tén.  

Amennyiben a feltételek adottak cserefüzet-forgalom szervezhető, választott 

cserefelelős segítségével. A szakosztály az érdeklődő tagok részére gyűjtési terü-

letükkel kapcsolatban kérésre címlistát küld. A címlista csak nyilatkozat ellené-

ben adható ki, amelyben az igénylő nyilatkozik, hogy azt nem adja tovább, és ki-

zárólag csak saját filatéliai tevékenységéhez használja.  

5. Munkaprogram  

A szakosztály vezetői évente több alkalommal megvitatják a működéssel kap-

csolatos teendőket, továbbá a közgyűlésekre napirendi javaslatot készítenek elő.  

Két közgyűlés közötti időszakban évente egy alkalommal (tavasszal) a szak-

osztály értekezletet hív össze a tagok részvételével. Lehetőség szerint minden év-

ben tervbe veszi egy hazai gyűjtemény-bemutató szervezését. A szakosztály szor-

galmazza tagjai részére a hazai és nemzetközi kiállításokon való részvételt. Idő-

szakosan szaktanácsadást és gyűjteménykiértékelés tart a kiállításokon való minél 

sikeresebb szerepelés érdekében. 

 

Utolsó módosítás: 

Budapest, 2013. március 9.  

 


