
A  MAGYAR  BÉLYEGGYŰJTŐK  ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGE 

IFJÚSÁGI  KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA 

 

 

1. Az Ifjúsági Kiállítási Szabályzat (továbbiakban IKSZ/) hatálya. 

1.1. Az IKSZ minden olyan bélyegkiállításra érvényes, amelyet Magyarország területén, a 

Szövetség, vagy az annak keretébe tartozó bélyeggyűjtő körök, tagegyesületek és 

szakosztályok ifjúsági korú kiállítók részvételével rendeznek. 

1.2. Nem érvényes az IKSZ olyan kiállításokra, amelyeket FIP, FEPA, FIPO, FISA, vagy 

egyéb más nemzetközi filatelista szervezet patronálásával, védnökségével vagy 

támogatásával rendeznek. 

 

2. Az ifjúsági korú kiállítók részvételével rendezett kiállítások fajtái 

2.1. Általános kiállítások 

Azok a kiállítások, amelyeken valamennyi versenyosztály gyűjteményei 

bemutathatóak, közöttük az Ifjúsági osztályba tartozó gyűjtemények is. 

2.2. Szakosított ifjúsági kiállítások 

Azok a kiállítások, amelyeken csak és kizárólag az Ifjúsági versenyosztályba tartozó 

gyűjtemények mutathatók be. 

  

3. A kiállítások rangsorolása 

3.1. I. rangú országos kiállítások 

A Szövetség által rendezett, 3 napnál tovább nyitva tartó, több mint 200 keretoldal 

terjedelmű kiállítások, esetleg nemzetközi részvétellel. 

Ide tartoznak: 

- országos általános kiállítások /pl.: Bélyegnap/ 

- országos szakosított kiállításokként a kétévenként megrendezésre kerülő Országos 

Ifjúsági Bélyegkiállítások 

- országok közötti általános vagy szakosított ifjúsági kiállítások. 

3.2. II. rangú területi kiállítások 

Legalább 3 napig nyitva tartó, min. 50 keretoldal terjedelmű általános vagy szakosított 

ifjúsági kiállítások, esetleg nemzetközi részvétellel /pl.: megyei, vagy területileg 

összetartozó körök, tagegyesületek kiállításai/. 

3.3. III. rangú helyi kiállítások 

Legalább 2 napig nyitva tartó, min. 20 keretoldal terjedelmű, a bélyeggyűjtőkörök, 

tagegyesületek által szervezett helyi általános vagy szakosított ifjúsági kiállítások,  

esetleg nemzetközi részvétellel. 

 

4. Ifjúsági kiállítók életkori feltételei 

Mind az általános, mind a szakosított kiállításokon a 13. és 21. életév közötti ifjú 

bélyeggyűjtők vehetnek részt egyéni vagy csoportos gyűjteménnyel 

 

4.1. Az egyéni kiállítók korosztályai  

     A korcsoport                                            13-15 éves korig 

     B korcsoport                                            16-18 éves korig 

     C korcsoport                                            19-21 éves korig 

A korosztályokba sorolásnál a rendezés évében betöltött életkort kell figyelembe venni.  

4.2. A csoportosan készített gyűjtemények esetében a összeállításban közreműködő 

legmagasabb korú gyűjtőnek megfelelő korcsoportba kell a gyűjteményt besorolni. 

Csoportos gyűjtemény csak akkor fogadható el, ha ugyanabból a szervezetből egyéni  
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kiállító is részt vesz. 

  

5. Részvételi feltételek 

5.1.  A kiállítóval szembeni követelmények 

5.1.1. Kiállító csak  a MABÉOSZ (köri vagy tagegyesületi) tagja lehet. 

5.1.2. Külföldi személy abban az esetben lehet kiállító, ha egy, a FIP-hez tartozó nemzeti 

szövetségnek tagja. 

5.1.3. Kiállító az lehet, aki a MABÉOSZ Ifjúsági Kiállítási Szabályzatát elfogadja, illetve 

betartja. 

5.2. A gyűjteménnyel szembeni követelmények 

5.2.1. Tartalmi követelmények 

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

- bélyegelőtti levelek és bélyegzések 

- postabélyegek 

- okmány- és illetékbélyegek 

- postai értékcikkek, díjjegyesek 

- postai dokumentumok 

- postai bélyegzések 

- próbanyomatok, újnyomatok, utánnyomatok, reprodukciók, hamisítványok 

- restaurálások és javítások ott, ahol az jelölve van 

- filatéliai írásművek 

5.2.2. Formai követelmények 

5.2.2.1 Az egyes korosztályokban az alábbi keretszámú gyűjteményeket lehet bemutatni 

16 lapot tartalmazó keretek esetében 

     A korcsoport                                  2-4 keret (32-64 albumlap) 

     B korcsoport                                  3-5 keret (48-80 albumlap) 

     C korcsoport                                  4-5 keret (64-80 albumlap) 

12 lapot tartalmazó keretek esetében 

     A korcsoport                                  3-5 keret (36-60 albumlap) 

     B korcsoport                                  4-7 keret (48-84 albumlap) 

     C korcsoport                                  5-7 keret (60-84 albumlap) 

Ezen keretszámoktól a kiállítási szervező bizottsága indokolt esetben eltérhet. 

A bemutatható gyűjtemények keretszámát az adott kiállítások speciális szabályzatai 

tartalmazzák. 

5.2.2.2. Ifjúsági kiállító versenykiállításon csak saját nevén szerepelhet. 

5.2.2.3. Az I. és II. rangú kiállításon csak olyan gyűjtemény mutatható be, amelyik az eggyel 

alacsonyabb rangú kiállításon legalább ezüstérem rangú díjazásban részesült. A III. 

rangú kiállításokon új, minősítéssel nem rendelkező gyűjtemények is bemutathatóak. 

Ezen feltételektől a kiállítási szervező bizottsága indokolt esetben eltérhet. 

5.2.2.4. A kiállító gyűjteményéhez Kiállítói igazolványt kérhet. A Kiállítói igazolvány a 

gyűjtemény kísérő dokumentuma, amelynek vezetéséről a nemzeti megbízottnak, ill. 

hazai kiállítás esetén a zsűribizottság titkárának kell gondoskodnia. 

5.2.2.5. A gyűjteményeket átlátszó védőtokba helyezett albumlapokra kell feldolgozni és 

kiállítani. 

  

6. A zsűri 

6.1. A kiállítási gyűjtemények értékelésére zsűribizottságot kell létrehozni. A zsűri tagja 

csak az lehet, aki a megrendezésre kerülő kiállítás rangjának megfelelő minősítéssel 

rendelkezik. 

6.2. A Szövetség Zsűribizottsága nyilvántartást vezet azokról, akik zsűrizésre alkalmasak és 
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akiknek zsűri igazolványt adott ki. 

6.3. Az országos I. rangú kiállítások zsűritagjait a MABÉOSZ Zsűribizottsága jelöli ki, a II. 

rangú területi és a III. rangú helyi kiállításokét pedig a rendező szervek. 

6.4. A zsűrinek olyan összetételűnek kell lennie, hogy valamennyi versenyosztály 

gyűjteményét szakszerűen tudja értékelni úgy, hogy azt ne lehessen kétségbe vonni. 

6.5. A zsűri döntése visszavonhatatlan. 

6.6. A zsűritagok számát a kiállítás jellege (általános vagy szakosított, nemzetközi részvétel 

stb.) és terjedelme (keretszám) alapján kell meghatározni, de 

I. rangú országos kiállításon legalább 5 főnek, 

II. rangú területi kiállításon legalább 3 főnek, 

III. rangú helyi kiállításon legalább 3 főnek kell lennie. 

6.7. A II. és III. rangú kiállításokon legalább 1 olyan zsűritagnak kell közreműködnie, aki a 

legközelebbi magasabb rangú kiállítás zsűrizésére jogosult. 

6.8. A zsűri munkájában zsűritanulók is részt vehetnek, azonban szavazati joguk nincs. 

7. A gyűjtemények értékelése 

7.1. A zsűritestület a zsűrielnök vezetésével végzi munkáját. 

7.2. Az értékelés az ifjúsági versenyosztályra érvényes értékelési elvek és pontrendszer 

alapján, értékelő lapokon történik. Az ifjúsági gyűjteményeket két csoportba sorolva 

kell értékelni. Egyik csoportot képezik a tematikus, míg a másikat az összes többi 

versenyosztályba tartozó gyűjtemények. A két külön csoportba sorolt gyűjtemények 

értékelése eltérő, külön-külön értékelőlapokon történik (lásd ezeket csatolt 

mellékletként). Az értékelőlapon rögzíteni kell a zsűrinek a gyűjtemény tartalmi és alaki 

megítéléséről alkotott megállapításait, megjegyzéseit. 

7.3. A zsűri az értékelés eredményét egy nem nyilvános ülésen hozza meg. Erről az ülésről  

zsűrijelentés (jegyzőkönyv) készül, amit minden tag aláír. A zsűri jelentését a 

zsűrielnök, vagy az általa felhatalmazott zsűritag hozza nyilvánosságra. 

7.4. A zsűritagok kötelesek az értékelésnél feladatukat legjobb tudásuk szerint, függetlenül 

és pártatlanul végezni. A zsűri nem lehet tekintettel a korábban elnyert díjakra. 

7.5. A zsűrinek jogában áll a gyűjteményt egy másik osztályba áthelyezni, ha annak 

besorolása nem megfelelő. 

7.6. A zsűri számára az értékelés megkezdése előtt biztosítani kell, illetve át kell adni: 

- a gyűjtemények listáját 

- a kiállítási katalógust 

- a tiszteletdíjak listáját 

- az értékelő lapokat és 

- a kiállítói igazolványokat. 

7.7. A zsűri számára – a kiállítás nyitva tartásának figyelembe vételével – biztosítani kell a 

nyugodt, zavartalan zsűrizés lehetőségét. 

7.8. A zsűri a kiállítás ideje alatt köteles egy olyan időpontot biztosítani, amikor tanácsokkal 

és magyarázatokkal áll a kiállítók rendelkezésére. 

8. Díjazás 

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

- 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 

Az Ifjúsági osztályban a nagy aranyozott ezüstérem (nagy vermeil) rangú oklevél az 

elérhető legmagasabb díj. 
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8.2. Az érem rangú oklevelek az alábbi pontszámok elérése esetén adhatók ki: 

Díjfokozat                                                    A kiállítás rangja 

       I.                  II.                III. 

 

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 

  

8.3. Az a gyűjtő, aki nem ért el éremfokozatot, részvételt igazoló oklevelet kap. 

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

 

9. A kiállítások szervezési feladatai 

9.1. A kiállítások rendezésének szándékát a Szövetség Kiállítási Bizottsága felé kell jelezni.  

9.2. A kiállítások megrendezéséről a Kiállítási Bizottság – az Elnökség által jóváhagyott – 

ún. Kiállítási naptárt készít, ezért annak tervezéséhez a rendezés szándékát legkésőbb a 

tárgyév előtti IV. negyedévben jelezni kell. 

9.3. Az országos I. rangú kiállítások megrendezéséről az Elnökség dönt, míg a II. és III. 

rangú kiállítások megrendezésének visszaigazolásáról a szervezőbizottságnak értesítést 

küld. 

9.4. Valamennyi kiállítás szervezőbizottsága köteles a MABÉOSZ Kiállítási-, valamint 

Zsűriszabályzatnak megfelelően a kiállítást előkészíteni, megszervezni és lebonyolítani. 

9.5. A rendező szervek kötelesek a gyűjteményeket megfelelő gondossággal kezelni, azok 

biztonságáért lehetőség szerint mindent megtenni. 

9.6. A gyűjtemények biztosításáról a kiállítóknak kell gondoskodniuk. 

9.7. A szervezők megengedhetik, hogy a gyűjtemény felrakását és leszedését a kiállító maga 

végezze el. 

9.8. A kiállítás bezárását követően a kiállítók a gyűjteményeiket – lehetőség szerint – az 

oklevéllel, az éremmel /esetleg tiszteletdíjjal / és az értékelőlappal együtt kapják vissza. 

9.9. A MABÉOSZ lehetősége szerint anyagi és technikai támogatást biztosít a kiállítások 

megrendezéséhez. 

 

10. A kiállítók jogai, kötelezettségei 

10.1. A kiállító köteles a MABÉOSZ Ifjúsági Kiállítási Szabályzata előírásainak megfelelni, 

azokat betartani. 

10.2. Köteles részvételi szándékát jelentkezési lap kitöltésével és a rendezőkhöz való 

eljuttatással jelezni. A jelentkezési laphoz csatolni kell a gyűjtemény bevezető lapját. 

(Külföldi kiállítások esetén vámkezelési nyomtatványokat is ki kell tölteni!). 

10.3. Az ifjúsági kiállítók minden esetben mentesek a keretdíjak fizetése alól. 

10.4. A kiállításokat az ott kiállítók díjtalanul látogathatják, belépődíjat nem fizetnek.  

 

11. Szankciók 

11.1. Szankciók a kiállítóval szemben 

A Kiállítási Bizottság a kiállító további kiállításokon való részvételét felfüggesztheti, 

vagy attól eltilthatja, ha vét az Ifjúsági Kiállítási Szabályzat ellen, ill. ha elítélhető 

módon viselkedik a Rendezőbizottság, vagy a zsűri tagjaival szemben. 
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11.2. Szankciók a zsűritaggal szemben 

A zsűritag működése felfüggeszthető, vagy a további zsűrizéstől eltiltható, ha vét a 

MABÉOSZ Zsűriszabályzata ellen, vagy zsűrizéskor a független és pártatlan 

tevékenység ellenkezője bebizonyítható. Ilyen esetekben az Elnökség dönt. 

 

12. Az Ifjúsági Kiállítási Szabályzat hatályba lépése 

Jelen Ifjúsági Kiállítási Szabályzatot az Elnökség 2003. szeptember 04-én kelt 

…../2003. számú határozatával fogadta el és az 2004. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2003. szeptember hó 04. 

 

 

 

 Kolozsváry Géza sk.       Kurdics Sándor sk. 

     ügyvezető igazgató                           elnök 

 

 

Mellékletek: 

 

ÉRTÉKELŐ LAP az Ifjúsági osztályban bemutatott tematikus (TH) és maximafiliai (MX) 

gyűjtemények értékelésére 

 

ÉRTÉKELŐ LAP az Ifjúsági osztályban bemutatott hagyományos (TR), postatörténeti (PH), 

postai díjjegyes (PS), légiposta (AE), okmánybélyeg (RE) és maximafiliai (MX) 

gyűjtemények értékelésére 


