
Magyar céglyukasztások 

A magyar perfinek túlnyomó része magáncégek lyukasztása, un. „céglyukasztás”. Ezek postai en-

gedély alapján 1877-1964. között létrejött, esetenként igen ritka bélyegváltozatok. A gyűjtemény e 

korábban elhanyagolt gyűjtési terület szempontjait és a Magyar Perfin Klub tagjai által végzett kuta-

tások aktuális állapotát mutatja be, az alábbi tartalommal: 

1. Ritka magyar perfinek 

A Magyar Perfinek Katalógusa – a közös igazgatású Bosznia-Hercegovinát is beszámítva, – mint-

egy ezer féle céglyukasztás előfordulását ismerteti. Ezek közül a leggyakoribb, úgy kétszáz adja a 

fennmaradt mennyiség nagy részét. A többi tulajdonképp mind magyar bélyegritkaság. Belőlük 

egy teljes gyűjtemény összeállítása tulajdonképp a lehetetlenséggel határos. Ezért tartottam fontos-

nak e bemutatót közel félezer olyan ritkább céglyukasztással kezdeni, melyek átlagos előfordulása 

egy mintában csupán tized-ezrelék valószínűségű. Közülük a postabélyeg-katalógusban jelentős 

értékként szereplő, postai AUT lyukasztásnál is lényegesen ritkább, legfeljebb három ismert pél-

dányban fennmaradt perfinek a következők: 

4 (változat) B.H. E.K. H.S. P.S. SzG 

6 B.I. EM K.T. R.M. T.I 

9 BT G.C.O. MB R.O. TIBI. 

AF/F D&E G.E. M.C. SHELL (változat) Z.E. 

B.D. E.B. H.G. M.T. S.W.A.G. B.A.G (Bosznia) 

2. Perfin-különlegességek 

A többfejes lyukasztókészülékek eltéréseinek kutatásához használható viszonylag ritka össze-

függéseket, a normális lyukasztástól való eltéréseket és ritka használatlan perfineket mutatok be 

a következő részben. Néhány gyakoribb perfin esetében még a lyukasztás-állásaiból is lehet 

gyűjteményt építeni. E rész vége ezekről is tartalmaz egy kis áttekintést. 

3. Vigyázat, fantázia-perfin! 

Nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmet néhány nemrég hozzám került, nagy valószínű-

séggel magánkészítésű, manufakturálisan, gép nélkül előállított fantázia-perfinre. Mivel ezek 

kiszűrése az elmúl két évtized úttörő kutatómunkája során eddig még nem volt lehetőségünk, 

valószínűleg tévesen, jelenleg még katalógusszámmal, a legritkább lyukasztásaink közt szere-

pelnek. Felbukkanásuk azonban hiteles küldeményeken értelemszerűen nem várható. 

4. Céglevelek és címletváltozatok 

A céglyukasztásokat csak készítőik azonosítása teheti valóban hitelessé. Ezért a gyűjtemények 

elengedhetetlen részei a perfint tartalmazó bélyegekkel bérmentesített, cégazonosításra al-

kalmas postai küldemények. A kiállítók ezekkel együtt szokták bemutatni a lyukasztás címlet-

változatait is, amely egyúttal átvezet e gyűjtemény utolsó részéhez, a címletek kutatásához is. 

5. Címlet-előfordulások 

Hogy mely magyar bélyegeken találhatók egyáltalán céglyukasztások, ma még nem tudjuk. Ennek 

feltárása érdekében mutatom be a gyűjteményemben megtalálható céglyukasztással előforduló 

magyar bélyegcímleteket. Bízom benne, hogy az ezt kutató gyűjtemények eredményeként – és 

talán nem is oly sokára – a magyar katalógus kiegészíthető lesz majd a címleteken előforduló, és 

felárral értékelhető perfin-fajtákkal is. 

Felhasznált szakirodalom: Lente István: A magyar perfinek katalógusa, 2007. Budapest


















































