
A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA 

 

 

1. A Kiállítási Szabályzat (továbbiakban KSZ) hatálya 

1.1. A KSZ minden olyan bélyegkiállításra érvényes, amelyet Magyarország területén, a Magyar Bélyeggyűjtők 

Országos Szövetsége (MABÉOSZ), vagy az annak keretébe tartozó bélyeggyűjtő körök, tagegyesületek és 

szakosztályok rendeznek. 

1.2. Nem érvényes a KSZ olyan kiállításokra, amelyeket FIP, FEPA, FIPO, FISA, vagy egyéb más nemzetközi 

filatelista szervezet patronálásával, védnökségével vagy támogatásával rendeznek. 

1.3. Az ifjúsági kiállításokra (10-21 éves kiállítók részvételével) külön szabályzat vonatkozik. 
 

 

2. A kiállítások fajtái 

2.1. Általános kiállítások 

Azok a kiállítások, amelyeken valamennyi -a FIP által elismert- versenyosztály gyűjteményei bemutathatóak. 

2.2. Szakosított kiállítások 

Azok a kiállítások, amelyeken egy vagy több versenyosztályba tartozó gyűjtemények mutathatók be. 

 

 

3. A kiállítások rangsorolása 

3.1. I. rangú országos kiállítások 
A Szövetség által rendezett,  legalább 3 napig nyitva tartó, több mint 200 keretoldal terjedelmű kiállítások. 

Ide tartoznak: 

- országos általános kiállítások (pl.: Bélyegnap, HUNFILA) 

- országos szakosított kiállítások (pl.: postatörténeti, tematikus, légi stb.) 

- országok közötti általános vagy szakosított kiállítások. 

3.2. II. rangú kiállítások, amelyeket területi szervezetek, báziskörök, bélyeggyűjtő körök, tagegyesületek, 

szakosztályok rendeznek, legalább 3 napig tartanak nyitva és 50 keretoldal terjedelműek. 

3.3.  Minden olyan kiállítás, ahol a bemutatott gyűjtemények terjedelme nem éri el az 50 keretoldalt, III. rangú 

kiállításnak minősül. 

3.4. Mindhárom rangú kiállításokon a nemzetközi részvétel megengedett. A külföldi kiállítók meghívásáról az adott 

kiállítás szervezőbizottsága dönt. A részvétel egyéb feltételeiről a kiállítás Speciális Szabályzata az irányadó. 

 
 

4. A kiállítások rendszere 

4.1. A versenykiállítások osztályai 

4.1.1. Hivatalos Osztály 

A Hivatalos Osztályban postaigazgatások, nyomdák, bélyegtervező grafikusok, vésnökök, posta- és 

bélyegmúzeumok állíthatnak ki. 

4.1.2. Tiszteleti Osztály 

Ebben az osztályban csak azok a gyűjtők vehetnek részt, akiknek rendkívüli filatéliai értékkel rendelkező 

gyűjteményét a Rendezőbizottság meghívja, illetve azok a gyűjtemények, amelyek előző kiállításokon olyan 

díjazásban részesültek, amelyek szerint a versenyosztályba már nem kerülhetnek. 

4.1.3. Versenyosztályok 
A kiállítási gyűjtemények tartalma szerint lehetnek: 

- Hagyományos Osztály 

- Okmány- és illetékbélyeg Osztály 

- Postatörténeti Osztály 

- Tematikus Osztály 

- Légiposta Osztály 

- Asztrofilatéliai Oszály 

- Díjjegyes postai értékcikkek Osztálya 

- Maximafilia Osztály 

- Egykeretes Osztály 

- Nyitott Osztály 

- Filatéliai irodalmi művek Osztálya 
- Képes-levelezőlap Osztály 

- Emlékív- és Levélzáró bélyeg Osztály 

 

Megjegyzés [GI1]:  
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4.1.4. Versenyen kívüli Osztály 

- Ebben az osztályban a zsűritagok, a kiállítási megbízottak (komiszerek) anyagai, valamint 

módszertani és tanulmánygyűjtemények mutathatók be. 

- Itt kerülnek bemutatásra azok az irodalmi művek, amelyeket postaigazgatások adtak ki, vagy olyanok, 

amelyek 5 évnél régebben jelentek meg. 

- A fenti két pontban megjelölteken kívül azok a gyűjtemények, amelyek tartalmilag nem felelnek meg 

a követelményeknek, illetve a kiállító a személyi előfeltételeknek (5.1. pont), továbbá 

kötelezettségeinek (8. pont) nem felel meg. 

4.2. Versenyjelleg nélküli kiállítások, mint bélyegbemutatók szervezhetők. 

 

5. Részvételi feltételek 
5.1. A kiállítóval szembeni követelmények 

 A Versenyosztályban hazai kiállító csak a MABÉOSZ (kör, tagegyesület, külföldi tag, külföldi magyar 

bélyegeket gyűjtő egyesület) tagja lehet, illetve külföldi személy abban az esetben, ha az egy, a FIP-hez tartozó 

nemzeti szövetségnek tagja. A kiállító köteles elfogadni és betartani a MABÉOSZ Kiállítási Szabályzatát és az 

adott kiállítás Speciális Szabályzatát. 

5.2. A gyűjteménnyel szembeni követelmények 

5.2.1. Tartalmi követelmények (a Nyitott, a Képes-levelezőlap, ill. az Emlékív- és Levélzáró bélyeg Osztály kivételé-

vel) 

A gyűjteményeket a kiállításokon csak az alábbi filatéliai tartalommal lehet bemutatni: 

- bélyegelőtti levelek és bélyegzések 

- postabélyegek (magán és hivatalos) 
- okmány- és illetékbélyegek 

- postai értékcikkek, díjjegyesek 

- postai dokumentumok 

- postai bélyegzések 

- bélyegtervek, essay-k, próbanyomatok, újnyomatok, utánnyomatok, reprodukciók, hamisítványok ott, 

ahol az jelölve van 

- restaurálások és javítások ott, ahol az jelölve van 

- filatéliai irodalmi művek, nyomtatott, ill. elektronikus formában 

 A Nyitott, a Képes-levelezőlap, ill. az Emlékív- és Levélzáró bélyeg Osztályra vonatkozó követelményeket az 

adott kiállítás Speciális Szabályzata tartalmazza. 

5.2.2. Formai követelmények 

5.2.2.1. A kiállító gyűjteményéhez Kiállítói igazolványt kérhet. A Kiállítói igazolvány a gyűjtemény kísérő 
dokumentuma, amelynek vezetéséről a nemzeti megbízottnak, ill. hazai kiállítás esetén a zsűri titkárának kell 

gondoskodnia. 

5.2.2.2.  Tulajdonos változás esetén a már korábban –ugyanazon címmel– bemutatott gyűjtemény legkorábban az 

utolsó kiállítást követő 2 év múlva mutatható be. 

5.2.2.3. A gyűjteményt a kiállítók neve alatt, vagy fedő/fantázianéven lehet kiállítani. Ez utóbbi esetben a kiállító neve 

titokban tartandó,  a tényleges tulajdonos nevét a jelentkezési lapon azonban fel kell tüntetni. A kiállító ilyen 

esetben kérheti, hogy neve a kiállítás zárásáig (beleértve az eredményhirdetést és díjkiosztót) titokban 

maradjon. 

5.2.2.4. A kiállításon bemutatható gyűjtemények keretszámát az adott kiállítások Speciális Szabályzatai tartalmazzák. 

5.2.2.5. A gyűjteményeket átlátszó védőtokba helyezett albumlapokra kell feldolgozni és kiállítani.  

5.2.2.6. Nem mutatható be a versenyosztályban 
-  I. rangú országos kiállításon az a gyűjtemény, amely FIP védnökségű nemzetközi kiállításon az utolsó 

3 évben legalább 1 nagyarany, vagy az elmúlt 5 évben 3 arany, illetve I. rangú országos kiállításon 3 

nagyaranyérmet kapott. 

- II. rangú kiállításon az a gyűjtemény, amely az utolsó 3 évben FIP védnökségű nemzetközi kiállításon 

legalább 1 nagy aranyozott ezüst (nagy vermeil), vagy I. rangú országos kiállításon az utolsó 5 évben 

legalább 1 arany, vagy II. rangú kiállításon 3 aranyérmet kapott. 

- III. rangú kiállításon az a gyűjtemény, amely FIP védnökségű nemzetközi kiállításon az utolsó 3 

évben 1 aranyozott ezüst (vermeil), I. rangú országos kiállításon az utolsó 5 évben legalább 1 nagy 

aranyozott ezüst (nagy vermeil), II. rangú kiállításon az utolsó 5 évben legalább 1 arany, vagy helyi 

kiállításon 3 aranyérmet kapott. 

5.2.2.7. Azok az 5.2.2.6. alatti gyűjtemények, amelyek a Versenyosztályban nem mutathatók be, a Tiszteleti Osztályba 

sorolhatók. 
5.2.3. Az adott kiállítás Speciális Szabályzata korlátozhatja azon gyűjtemények részvételét, amelyek korábban II. 

rangú kiállításon nem vettek részt, vagy a kiállító által elért versenyeredmény egy meghatározott szintet nem 

ért el, ezen szint mértéke versenyosztályonként eltérő is lehet. 
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6. A zsűri 

6.1. A Versenyosztályban bemutatott gyűjtemények értékelésére zsűrit kell létrehozni. A KSZ hatálya alá tartozó 

kiállítások zsűrizésére vonatkozó szabályokat a MABÉOSZ Zsűriszabályzata tartalmazza. 

6.2. Díjazás 

6.2.1. A zsűri a hazai kiállításokon az alábbi díjakat ítéli oda: 

- nagy aranyérem rangú oklevél 

- aranyérem rangú oklevél 

- nagy aranyozott ezüstérem (nagy vermeil) rangú oklevél 

- aranyozott ezüstérem (vermeil) rangú oklevél 

- nagy ezüstérem rangú oklevél 

- ezüstérem rangú oklevél 
- ezüstözött bronzérem rangú oklevél 

- bronzérem rangú oklevél 

6.2.2. Az érem rangú oklevelek az alábbi pontszámok elérése esetén adhatók ki: 

   Díjfokozat    A kiállítás rangja 

I. II. III. 

nagy aranyérem rangú oklevél   90 

aranyérem rangú oklevél    85 80 75 

nagy aranyozott ezüstérem rangú oklevél  80 - - 

aranyozott ezüstérem rangú oklevél  75 70 65 

nagy ezüstérem rangú oklevél   70 - - 

ezüstérem rangú oklevél    65 60 55 
ezüstözött bronzérem rangú oklevél  60 55 50 

bronzérem rangú oklevél    50 45 40 

6.2.3. A Tiszteleti Osztályban bemutatott gyűjtemények aranyérem rangú oklevelet kapnak. 

6.2.4. Az a gyűjtő, aki nem ér el éremfokozatot, részvételt igazoló oklevelet kap. 

6.2.5. A legkiemelkedőbb gyűjtemények kiállítóinak a zsűri tiszteletdíjat ítélhet oda. 

6.2.6. Az I. rangú, hazai rendezésű, nemzetközi (HUNFILA) kiállításokon a rendező szervek jogosultak a legjobb 

magyar témájú gyűjtemény számára Nemzeti Nagydíj-at, illetve a legjobb külföldi tárgyú gyűjtemény számára 

Nemzetközi Nagydíj-at odaítélni. 

 

7. A kiállítások szervezési feladatai 

7.1 Az I. rangú kiállítások megrendezéséről a Kiállítási Bizottság előterjesztése alapján a MABÉOSZ Elnöksége 

dönt. 
7.2 A II. és III. rangú. kiállítások rendezési szándékát a tárgyév előtti IV. negyedévben jelezni kell a Kiállítási 

Bizottságnak a lebonyolítás feltételeinek biztosítása végett (zsűri kijelölése, személyi, tárgyi segítségnyújtás a 

MABÉOSZ lehetőségei szerint, stb.). A Kiállítási Bizottság a nem a Szövetség által rendezett II. és III. rangú 

kiállítások megrendezésének visszaigazolásáról a szervezőbizottságnak értesítést küld. 

7.3 A Kiállítási Bizottság a meghirdetett hazai (és nemzetközi) kiállításokról Kiállítási naptárt készít, és azt 

közzéteszi a MABÉOSZ hivatalos folyóiratában, ill. honlapján. 

7.4 Valamennyi kiállítás szervezőbizottsága köteles a kiállítást megfelelően előkészíteni, megszervezni és 

lebonyolítani a jelen Kiállítási Szabályzat, valamint az adott kiállítás Speciális Szabályzata szerint. 

7.5 A rendező szervek kötelesek a gyűjteményeket megfelelő gondossággal kezelni, azok biztonságáért mindent 

megtenni. 

7.6 A gyűjtemények biztosításáról a kiállítás időtartamára a kiállítóknak kell gondoskodniuk, amihez a Szövetség 
megbízás esetén -lehetősége szerint- segítséget nyújt. 

7.7 A szervezők megengedhetik, hogy a gyűjtemények kiállítási keretekre történő felrakását és leszedését a kiállító 

maga végezze el. 

 

8. A kiállítók jogai, kötelezettségei 

8.1 A kiállító köteles a Kiállítási Szabályzatban, valamint az adott kiállítás Speciális Szabályzatában foglaltakat 

betartani. 

8.2 A részvételi szándékot a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és annak a rendezőbizottsághoz való 

eljuttatásával kell jelezni. 

8.3 A kiállítók a kiállításokon való részvételért keretdíjat fizetnek. A keretdíjat minden esetben az adott kiállítás 

Speciális Szabályzatában kell meghatározni. 

8.4 Az Ifjúsági Osztályban kiállítók mentesek a keretdíj fizetése alól. 
8.5 A kiállításokat az ott gyűjteményeiket bemutató kiállítók díjtalanul látogathatják. 
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8.6. A kiállítók a kiállítás bezárását követően megkapják a kiállítás katalógusát, eredménylistáját (Palmares), a 

zsűri egyéni értékelő-lapját, az elért eredményt tanúsító oklevelet, a Kiállítói Igazolványt az elért eredmény 

igazolásával, esetleg a kiállítás emlékérmét és a zsűri által odaítélt tiszteletdíjat. A kiállítók részt vehetnek a 

kiállítás eredményhirdetésén, azonban a szervezőbizottság a részvételt díjfizetéshez kötheti. 

 

9. Magyar kiállítók külföldön megrendezésre kerülő kiállításokon való részvételére vonatkozó rendelkezések 

9.1. A nemzetközi filatéliai életben kialakult gyakorlatnak megfelelően [a FIP és a FEPA általános rendelkezési a 

kiállítások rendezésére vonatkozóan (GREX, FREGEX)] a nemzetközi kiállításokra a rendező szervek a 

nemzeti szövetségek útján hívják meg a kiállítókat, a nemzeti szövetségek nevezik be a kiállítókat képviselő 

nemzeti megbízottakat (komiszereket) és tesznek javaslatot a kiállítások zsűrijében működő magyar 

zsűritagokra. A nemzeti megbízottak és zsűritagok személyéről a Kiállítási Bizottság, ill. a zsűritagok 
vonatkozásában a Zsűribizottság javaslata alapján a MABÉOSZ elnöksége dönt. 

9.2. Amennyiben a külföldi kiállításon való részvételre vonatkozó meghívás nem a MABÉOSZ részére érkezik, 

úgy arról annak címzettje köteles értesíteni a MABÉOSZ elnökét és a Kiállítási Bizottság elnökét. 

9.3. Személyre szóló meghívás esetén a meghívás elfogadásáról a meghívás címzettje dönt. Ilyen esetben -ha az 

adott kiállításon nincs kinevezett nemzeti megbízott (komiszer)- a részt vevő kiállító önmagát képviseli, saját 

maga intézi a részvétellel kapcsolatos ügyeket és viseli annak valamennyi költségét. 

 Amennyiben a külföldön megrendezésre kerülő kiállításra szóló meghívást a bélyeggyűjtő körök, 

tagegyesületek és szakosztályok közvetlenül kapják, úgy azok vezetői kötelesek tájékoztatni a Kiállítási 

Bizottságot abban az esetben is, ha a meghívás alapján a kiállításon bármely MABÉOSZ tag részt vehet. 

Azonban a magyar kiállítók képviseletét ellátó nemzeti megbízott és/vagy zsűritag/ok személyéről ez esetben 

is a MABÉOSZ elnöksége dönt. 
9.4. Az Elnökség döntése alapján kijelölt nemzeti megbízottak a MABÉOSZ Elnöksége által elfogadott, „A külföl-

di bélyegkiállításokon működő magyar nemzeti megbízottak (komiszerek) tevékenységének szabályozása” 

szerint kötelesek ellátni feladataikat. 

9.5. Az Európán kívüli országokban rendezett nemzetközi kiállításokon részt vevő magyar kiállítók a keretdíjon, a 

vámolás és vámeljárás (ATA CARNET) díján felül további, a gyűjtemények szállításával felmerülő költségek 

részeként, az Elnökség által meghatározott mértékű (jelenleg 2.500.-forint/keret) költség hozzájárulást 

kötelesek fizetni a nemzeti megbízottnak (komiszernek). 

9.6. Valamennyi külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi bélyegkiállításon részt vevő magyar ifjúsági 

gyűjtemény biztosításának díját a MABÉOSZ ifjúsági bélyeggyűjtést támogató költségvetési forrása fedezi, 

arról esetenként, a kiállításokon szereplő gyűjtemények értéke alapján az Elnökség dönt, azonban a figyelembe 

vehető maximális biztosítási érték 500.000.- forint. 

 
10. Szankciók 

10.1. Szankciók a kiállítóval szemben 

 A Kiállítási Bizottság a kiállító további kiállításokon való részvételét felfüggesztheti, vagy attól eltilthatja, ha a 

kiállító súlyosan vét a Kiállítási Szabályzat ellen. 

10.2.  Amennyiben a kiállító ellen a kiállításon tanúsított magatartása miatt fegyelmi vagy etikai vizsgálat indul, úgy 

a kiállításokról való kitiltásáról a fegyelmi határozatban kell dönteni. 

10.3.  A határozat ellen a MABÉOSZ Elnökségéhez címzett fellebbezésnek van helye, de annak elbírálásától 

függetlenül a határozat azonnal végrehajtható. 

10.2 Szankciók a zsűritaggal szemben 

 Lásd a MABÉOSZ Zsűriszabályzatát. 

 
11. A Kiállítási Szabályzat hatályba lépése 

Jelen Kiállítási Szabályzatot az Elnökség 2014. október 16-án kelt 73/2014. számú határozatával fogadta el és 

az 2015. január 01. napján lép hatályba. 

A korábbi, 2002. január 24-én kelt 6/2002 számú Kiállítási Szabályzat a jelen szabályzat érvénybe lépésével 

hatályát veszti. 

 

Budapest, 2014. október 16. 

 

 

 

  Kolozsváry Géza sk.     Tóth Csaba Kornél sk. 

   ügyvezető igazgató      elnök 
 


