
Verziótörténet

Dátum verziószám Oldal Változás leírása

2007.11.19 ISBN 978-963-06-3357-4 1. kiadás, 49 számozott példányban.

2007.11.26 ISBN 978-963-06-3357-2 2. javított kiadás (49 pld).

2007.12.03 ISBN 978-963-06-3357-3 3. tovább javított kiadás (49 pld).

2008.11.01 4,00 48 A C.M. kiadás további fogazatváltozatai.

2008. nov. 4,00 114 -116 A játékkártya-illeték Jánoska Antal segítségével javított katalogizálása.

2008. dec. 4,00 147 A  városi kiadások nyomdáinak új összefoglaló táblája.

2009. jún. 4,00 101 -102 Az 1957-59-es kiadások javított változatai és értékelése .

2009. jún. 4,00 119 Táblázat- és képjelek javítása az 1931-es általános forgalmi adó kiadásnál.

2014. márc. 4,00 61 ,73 Az ingadozó 13-as fogazás alcsoportjai .

2014. márc. 4,00 67 -71 Az könyvnyomat-változatok táblázatainak javítása .

2014. márc. 4,00 141 A kétnyelvű zimonyi vámbélyeg felvétele a katalógusba (Kernács György felfedezése) 

.2014. márc. 4,00 142 -143 A külkereskedelmi bélyegek korábbi katalógusokból származóan téves méret- és fogazási adatainak 

javítása.

2014. júl. 4,00 96 Az adópengős felülnyomások új számozású, javított táblázata .

2014. júl. 4,00 126 -127 hiányzó illusztrációk pótlása.

2014. dec. 4,00 145 A forgalomból kivont közteherjegyek új adatai.

2014. dec. 4,00 151 -153 Kézi átértékelések átdolgozása és kiegészítése .

2015. máj. 4,00 76 ,83 Katalógusszámok javítása a változatok tábláiban.

2015. máj. 4,00 86 Az értékszámok javítása a változatok tábláiban.

2016.09.18 4,01 Megváltozott címmel több mint 100 oldalnyi bővített kiadás pdf formában közreadva CD lemezen. Főként 

a szignetták és a krajcáros okmánybélyegek típusainak, illetve részben ívhelyeinek leírásával is, mely az 

oldalszámok változását is magával hozta. A könyv 312 helyett 418 számozott oldalt tartalmaz.

2016.09.24 4,02 154 -155 Az 1898 júliusi kiadás vízjel állásainak és vízjelszélt mutató példányainak értékelése az OKMÁNYBÉLYEG 

2015-2 száma szerint, lábjegyzetben hivatkozással a cikkre.

2016.10.02 4,03 Gépelési, szövegezési és szerkesztési hibajavítások.

2016.11.20 4,04 180 -181 AZ 1858-as pénzreform A és B hirdetvényszignettájának felvétele a katalogizálásba.

2016.11.28 4,05 148 1891-es 50 kr-os okmánybélyeg képe postabélyegként használva, kivágáson.

2016.11.28 4,05 179 Osztrák színes és a magyar hírlapilleték szignetták értékelése.

2017.01.20 4,06 335 Albánia. Arab számjegyek és az "O.e.U.M.O." felülnyomat pontos  hátoldali nyomata.

2017.02.17 4,07 16 -17 Illusztrációk kiegészítése az 1850.aug.2-i császári nyíltparancs címoldalával és a törvény első lapjával. 

2017.02.17 4,07 21 -22 A szerkesztés javítása azzal, hogy a "Korabeli mértékegységek" fejezet nem új lapon kezdődik. Innét 

kezdve a tartalomjegyzékben is láthatóan a lapszámok eggyel  előbbre kerültek, a  számozott oldalak 

száma 417.

2017.02.25 4,08 58 OPM időszak különlegességeinél a fordított 10kr értékelésének javítása: leáztatva RR, iraton RRR. 

Betűtípusok egységesítése.

2017.02.25 4,08 60 Fordított középrészű magyar okmánybélyegek illusztrációinak (1/2 és 10 kr) cseréje, majd áthelyezésük a 

forint-krajcár időszak végére, a különlegességeket bemutató fejezetbe, mely ennek során egy lappal 

bővült. A könyv innét kezdve 418 számozott oldalból áll.

2017.03.03 4,09 Fejlécek és lábjegyzetek egységesítése, verziótörténet beillesztése a függelékbe.

2017.03.04 4,09 A bevezető és az OPM rész korrektúrázása.

2017.03.05 4,09 60 Kiegészítés a tervező, Julius Bayer ismert életrajzi adataival, és a kiadás keletkezését leíró bevezetés 

átfogalmazása.

2017.03.05 4,09 mindenütt A pontatlan "alnyomat" kifejezés lecserélése "könyvnyomat"-ra a forint-krajcár kiadásoknál.

2017.03.05 4,10 A krajcár időszak különlegességeiről szóló fejezet átszerkesztése: a könyv 419 számozott oldalból áll.

2017.03.05 4,10 Új cím: "Pénzügyi filatélia".

2017.03.06 4,11 Az első 200 oldalon hibaellenőrzése, egyes oldalak jobb szerkesztése.

2017.03.07 4,12 A második 200 oldalon hibaellenőrzése, egyes oldalak jobb szerkesztése.

2017.03.08 4,13 Perfinek értékelése illetékbélyegeken a korona és a pengő időszakban,  a könyv 421 oldal.

2017.03.10 4,14 Perfinek kiegészítése Lente István segítségével,  a könyv 422 oldal.

2017.03.15 4,15 A Bibliográfia aktualizálása a 2016. évi szakcikekkel a függelékben. A vízjelváltozatok leírásának és 

illusztrációinak cseréje,. Futó fejléc fejezetcímekkel, a könyv 426 számozott oldalt tartalmaz.

2017.03.16 4,16 A Monarchia  utolsó két Boszniai kiadásának áthelyezése Ausztriától a (korábbi kiadásokban katonai 

közigazgatásnak hívott) közösügyes területekhez.

2017.03.17 4,17 Szignetták leírásánál illusztrált hivatkozás az első Magyarországon hatályba lépett illetékrendeletre.
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2017.03.18 4,18 Az OPM fejezet szövegszintjeinek átszerkesztése. A C.M. kiadás leírásának és árazásának megújítása (csak 

a létező használatlanok kerültek értékelésre, a feláras változatok teljes értéke jelenik meg a felár helyett.) 

A forgalmi idő megadása mindenütt dőltbetűkkel.

2017.03.22 4,19 Az OPM kiadások szövegezése és új ártáblázatok, az ármódosítások jelzésével. A könyv 428 oldalas.

2017.03.24 4,20 Az OPM szerzői előszó  végének kiegészítése képekkel és a kiállítástörténet bővítése a 2007 utáni 

fontosabb eseményekkel. Az 1859/63-as kiadás fogazatváltozatainak címletenkénti értékelése. A könyv 

430 oldal.

2017.03.25 4,21 Az 1864-es kiadás vízjeles papírjainak Koczinskiy által leírt gyártások szerinti azonosítása és illusztrálása. 

2017.03.27 4,22 Az 1858/59-es papírfajták illusztrálása.

2017.04.02 4,23 Oldalak szerkesztésének további javításai az egész könyvben, és a főfejezetek páratlan oldalakra 

helyezése.

2017.04.05 4,24 A krajcáros időszak magyar okmánybélyegei árazásának összehangolása a 2016-17-es magyar katalógus új 

áraival.

2017.04.09 4,25  Az első, nyomdai mintapéldányhoz előkészített, 430 oldalas kézirat.

2017.04.15 4,26 83 84 Az első kiadás óta fel nem ismert(!) hibák javítása az 1881/87-es kiadás típusainak táblázataiban (kimaradt  

típusok pótlása, valamint a II. lemezzel tévesen jelzett, nem létező címletek);  szövegezési javítások az 

adópengős váltóilleték felülnyomásnál a 216.oldalon.

2017.04.17 4,27 17, 83-86 Kiegészítés ifj. dr. Kiss István frissen előkerült arcképével és életrajzi adataival. Új értékelés az 1880-as és 

1881-es kiadás fogazatváltozataira, mely a korábbi szakirodalmat meghaladva, elsőként ad staisztikára 

alapozott értékelés a  12 1/2 és 13 1/2-e sfogazatváltozatokra, típusok szerinti bontásban.

2017.04.17 4,28 76 A forintos könyvnyomat típusváltozatai táblázatában kiegészítése a IIIb ás IIIc típusok 5. ismérvével. 

2017.04.20 4,28 2 4 Kisebb szövegjavítások, a bevezető oldalak sorrendjének átrendezése a nyomdai mintapéldány 

tapasztalatai alapján.

2017.04.21 4,29 18 33 Szövegjavítások , Gary S. Ryan arcképének cseréje jobb minőségű képekre.

2017.04.25 4,30 157 159 Az első ismert perfinelőfordulás bemutatása. Krajcáros újnyomatok bemutatásának bővítése.

2017.04.25 4,30 173 174 Koronás perfinek leírásának javítása és az értékelésének kiegészítése a K46 perfin az 1909-es 

okmánybélyegkiadás 2 filléresével.

2017.04.28 4,31 Fejlécek, tartalomjegyzék és szövegezés kisebb javításai, irodalomjegyzék kiegészítése és korrigálása az 

OKMÁNYBÉLYEG nyomdai munkában álló 2017/1 számának végleges tartalma szerint.

2017.05.22 4,32 251 A 20.000K címlet függőleges és vízszintes alnyomatváltozatai értékelésének felcserélése, a 4.000K 

címletről ivsarok illusztráció.

E kéziratból összesen 70 példány, ISBN szám nélküli nyomtatott könyv is készült, melyből kettő A4, a többi 

A5 méretű. Utóbbiakból  kapta meg a nyomdától törvényben előírt 6 kötelespéldányt az Országos 

Széchenyi Könyvtár(a CD melléklet nélkül, mert az nem a nyomdai termék, hanem a szerzői ajándék a 

könyv vásárlói számára.)

2017.06.21 4,33 6 11 Tartalomjegyzék szerkesztési- és  szövegjavítások.

2017.06.21 4,33 146 A nyomathibák tárgyalásásnak átszerkesztése, hogy a képek és táblázatok jobban  egymás közelébe 

kerüljenek.

2017.06.21 4,33 63 Új illusztráció: az 1859-es fordított középrészű 1/2 krajcáros bélyegpár  iraton.

2017.07.21 4,34 35 A nyomathiba és tévnyomat fogalmának új meghatározása.

2017.07.21 4,34 354 Az I. világháborús katonai kiadások színleírásanak hibajavítása.

2017.07.21 4,34 376 A z 1898-as osztrák kiadás színleírásainak  már a 2007-es korábbi, 3. kiadásból származó, de csak most 

felfedezett hiányának pótlása.

2017.07.21 4,34 202 A 11. sorsz. bélyegnél megadott egyik régi katalógusszám javítása.

2017.07.21 4,34 209 210 Az 1931-es Konzuli illeték bevezető szövege szerkesztési hibájának és az 40 és 50 filléres bélyegkép 

aláírásának javítása.

2017.07.21 4,34 204 A w1 és w2 papír jelölés feloldása a papírfajták leírásában.

2017.07.31 4,35 266 Lábjegyzet Debrecen  1mdP felülnyomásáról eddig ismeretlen 1946-os évszámú 5000P lilásbarna 

alapbélyegen(Hodobay Andor felfedezezése, 2017).

2017.07.31 4,35 307 Pestszentlőrinc  katalogizálásából eddig hiányzó 1947-es kiadású 50 filléres bélyeg  felvétele Várhelyi 

Lászlónak az OKMÁNYBÉLYEG 1994/3 szám  82. oldalán publikált közlése alapján

2017.08.10 4,36 57 A fehér papírosú 72 kr törlése a táblázatból (tévesen maradt benne, az alatta levő bekezdésben leírtak 

ellenére)

2017.09.18 4,37 262 Csávoly  bélyegképei fekete-fehér helyett immár színesben

2017.09.20 4,37 218  86-99. sz. számlailletékbélyegek IX. és X. vízjelű változatok táblázatának javítása

2017.09.20 4,37 36 Kiegészítés az értékelés magyarázataihoz: az abszolút értékkel adott felárak külön megjelölés híján 

minden kondícióra alkalmazhatók.
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2017.09.20 4,37 230 A 8. számú bélyeg nem 10 hanem 20 P névértékű

2017.09.20 4,37 222 Az 1858-as új bélyegrajzú kék-narancs kiadás (a felülnyomott azanos címletekkel azonos) forgalmi 

idejének javítása.

2017.09.20 4,37 219 Az első kiadás vízjele nem a fűzfői, hanem a szoloki papírgyáré (két hal egy körben).

2017.09.20 4,37 206 Az 1923-as kiadás a rendeletszáma helyesen 113 036.

2017.09.20 4,37 238 Abaújszántó 3 forintos bélyegének illusztrációjának pótlása, a papír színe  halványzöldre javítva

2017.09.20 4,37 255 A 116. sz. 8 pengős színeinek javítása

2017.09.20 4,37 250 Az 1919-e/24-es budapesti kiadás papírfajtáinak adatai és illusztrációi

2017.09.24 4,37 45 46 Szignetta-dombornyomású típusok illusztrációinak és a típusleírások bővítése, javítása

2017.09.28 4,38 47 Szignetta-táblázat fejléc 3. sorának szimbólumai javítva

2017.11.29 4,39 45 A IIcb és IIIca szignettatípus színes képének pótlása, Ibb és IIca típusleírás javítása

2018.02.04 4,4 405 Vas István Hírlapilleték bélyegekről szóló írásának felvétele az irodalomjegyzékbe

2018.02.04 4,4 192 193 A magyar hírlailleték bélyegeknél a második kiadás évének javítása a szövegben és a táblázatban is (a kép 

alatti évszám már helyes: 1888 volt)

2018.03.15 4,41 358 362 Futó fejléc javítása

2018.03.15 4,41 57 Az impregnált 72 krajcáros katalógusból való kivételét jelző piros háromszögek pótlása

2018.03.15 4,41 9 10 Az osztrák és magyar gyártás szétválasztása a táblázatokban pontozott vonallal, az "n" papírfajtánál 

többhelyen is előforduló, a jellemzők oszlopban tévesen "B"-nek jelzett  vízjelmegnevezés cseréje "C"-re

2018.03.16 4,41 165 Az 1899-es vízjelállások kiegészítése a 12-es fogazású, fekvő vízjelek táblázatával

2018.03.20 4,42 201 Az 1949-es játékkártya-szignetta cseréje és az illusztrációk bővítése két kártyalappal

2018.04.01 4,43 173 175 A perfin táblázat 1914-es cimleteinek javítása, és kiegészítése a B34 és G39 perfinnel, és egy új, 175. oldal 

beszúrása

2018.04.08 4,43 64 Zernowitz-i 72 krajcáros hamisítvány képe

2018.04.10 4,43 177 Illetékbélyegen új előforulású perfin bemutatása: M29 MésTs Mauthner Testvérek és Társa Rt

2018.04.13 4,44 180 181 T18 Tauril perfin illetékbélyegen

2018.04.18 4,44 41 42 Bővítés 2017-18-as eseményekkel

2018.04.20 4,44 1 399 Az angol fordítás revíziójának kezdete

2018.05.03 4,45 196 197 Az eddig hiányzó, 2 krajcáros C.M. hirdetvényszignetta felvétele

2018.06.02 5,00 Üres oldalak beszúrása, a magyar ás angol verzóban egyformán, hogy a főbb fejezetek páratlan oldalon 

kezdődjenek. A könyv pdf verziója a borítóval együtt 438 oldal

2018.06.23 5,01 65 Essay - meg nem valósult osztrák-magyar bilaterális bélyegterv

2018.06.24 5,01 A szótár korrekciója   és kiegészítése az angol fordítás során használt teminológia-jegyzékkel

2018.06.30 ISBN 978-615-00-2143-0 A 400 oldalas angol fordítás lezárása és első nyomtatása 49 darab A4-es példányban. A javításokat innét 

kezdve  párhuzamosan, mindkét nyelvi verzión átvezetem.

2018.07.14 5,03 Nyelvi javítások

2018.07.14 5,03 382 383 Az 1870 -ől kezdődő osztrák  okmánybélyegek 7, 12 és 15 forintos címletek áremelése

2018.07.18 5,03 351 Kassai szinpróbák kiegészítése

2018.07.18 5,03 108 A 7 krajcáros tömb nagyítása 150%-ra

2018.07.18 5,03 115 135 A nagyítás jelzése egyes krajcárosok típusainál bemutatott négyestömbök alatt

2018.10.14 5,03 176 177 Kiegészítés az A14 A.K.&F. és a D9 DG/RT perfinek 1903-as 2 filléreseken való előfordulásával

2018.10.27 5,04 168 A III. kiadás ritkábbb fogazatváltozatainka értékeléséről szóló tájékoztatás javítása

2018.12.19 5,05 238 A zöld vagyondézsma bélyeg színének és bankjegyen való bemutatása és értékelésének javítása.

2019.01.30 5,06 160 Az illusztrációk kiegészítése a zöld 2 forintos hamisítvány képével

2019.01.04 5,07 158 A 10 forintos tarifalerovások kiegészítse 3 újabb kombinációval

2019.02.21 5,08 159 R-RRR jelzések pótlása  postabélyegek illetéklerovásra való használatának bemutatásánál.

2019.02.21 5,08 191 A kis számtáv irrelisan magas felárainak mérsékléseaz 1957/59-es okmánybélyegeknél

2019.02.22 5,09 203 Az 1850-es CONTROLLSTEMPEL FÜR ZEITUNGEN szignetta leírásának javítása és szakirodalmi hivatkozás

2019.02.23 5,09 396 A Lombard-Velencei hirdetvényszignetták képei és adataik.

2019.03.03 5,09 149 Fordított középrészű krajcáros magyar okmánybélyegeknél az alaptáblázatokra utaló, a 2017.06.21-

átszerkesztés miatt elavult mondat törlése.

2019.03.12 5,10 356 A boszniai 1878-as első kiadás illusztrációja

2019.03.16 5,11 230 Az 1975-ös 340 forintos SZTK bélyeg képe és értékelése

2019.04.02 5,12 169 1898-as kiadású 8 koronás 1. vízjelállása felárának javítása

2019.04.11 5,12 35 43 Oldalak átszerkesztése, amivel a II. fejezettől kezdve minden két oldallal előbbre került.

2019.05.21 5,13 310 Pancsova 4f

2019.05.29 5,14 265 A budapesti kék provizórium eddig ismert legkésőbbi felhasználása: 1947. szeptember 30.
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2019.05.31 5,15 197-

393-

200

394

A 2 krajcáros hírlapilleték szignetta helyes besorolása a kiadásokba

2019.08.25 5,16 245 Bácsbokod 1Ft felvétele és a kiadási évszám javítása 1932-ről 1946-ra. Egyúttal egységesen és 

kérdőjelesen valamennyi feltehetően 1949-ig forgalomban volt helyi illatékbélyeg forgalmi idejének 

javítása  a könyvben a helyi bélyegek használatát megszűntető rendelet  1946. jún. 30-i dátumára.

2019.09.09 5,17 182 5000aP/5P: takarás 12 helyett 11 vonallal

2019.09.16 5,18 229 Árcsökkentés az 1975-ös kiadású 340 forintos TB bélyegnél

2019.09.19 5,19 215 Konzuli bélyegek alnyomata

2019.11.24 5,20 176 K58 KSRT perfin 1909-es 2 filléres okmánybélyegen (és a D9 perfin képaláírásának pótlása)

2019.12.05 5,20 18 STEPHAN KOCZYŃSKI születési éve 1859

2020.01.11 5,21 59 60 Az Au-III. vízjel leírásában javítások ("nyílt" helyett zárt az 59. oldalon, a nyilak helyzete a 60.oldalon)

2020.01.12 5,21 72 Az Au-III. vízjel betűinek értékelése az első magyar okmánybélyegkiadáson

2020.01.14 5,21 72 Az 1868-as álló vízjelű 15 krajcáros ritkasága és értékelése

2020.02.02 5,22 55 57 Az 1859-es papírváltozatok illusztrációinak javítása és a papírváltozatok táblázatnak utolsó oszlopnak 

pótlása ("t"  jelű,  sötétkék lombardiai papír)

2020.02.13 5,23 3 10 A kolofon és a bevezető oldalak frissítése

2020.02.19 5,24 108 A 7 krajcáros "törött C" lemezhibájának jobb bemutatása

2020.08.20 5,25 147 A fordított középrészel előforduló címletek gyakoriságáról szóló mondat stilisztikai javítása, az angol 

verzióban a magyar irodalmi hivatkozások javítása ("and" helyett "és")

2020.08.20 5,25 314 A pécsi fordított középrészú bélyeg értékelésének helyesbítése R-ről RR-re

2020.09.13 5,26 192 Határőrvidék 2kr ábrája alatti szöveg javítva

2020.12.13 5,27 252 Budapest 1898-as anyakönyvi kiadás egyes példányszámainak javítása és az árazás hozzáigazítása

2020.12.13 5,27 256 Budapest, 1919/24-es kiadás 5.000 K címlet képjelének javítása (bsa megszűnt, azonos bpr-rel)

2021.04.02 5,28 198 Az 1868-as hírlapilleték szignetta utolsó ismert felhasználásának dátuma: 1869.04.11

2021.08.09 5,29 228 229 Képjelek javítása, új "u, v, x és y" képjel a Társadalombiztosítási bélyegek utolsó kiadásainál

2021.08.09 5,29 265 A 12 forintos színének javítása kékről pirosra

2021.08.14 5,30 191 192 Az 1966-os kiadás illusztrációk cseréje és bővítése, változat értékelő tábla javítás (minden eddigi katalógus 

értékelése téves: a réznyomás minden címletnél lényegesen ritkább az ofszetnél.)

2021.09.03 5,31 174 175 Az 1923-as évszámú kiadások papírfajtáinak kiegészítése a tömöttségi változatokkal, és a változatok új 

betűjeleivel . A táblázatban az I. típusú címletek értékelésének pótlása.

2021.10.04 5,32 173 Az 5K címlet színváltozata

2021.10.21 5,33 340 Szombathely, új felfedezésű nyomathiba a kék 5000K/50K címleten

2021.10.22 5,34 339 340 Szombathely, az 1922-es kiadás 50 és 100K értékek hiányzó példányszámainak pótlásaq, értékelésük 

ennek megfelelő jelentős növelése, a következő oldalon az új nyomathiba ívhelyének (42.) megadása

2021.12.19 5,35 71 Megjegyzés, hogy az 1876-os félkrajcáros  a legritkább, csak 3 példányban ismert, állami kiadású magyar 

bélyeg.

2022.01.27 5,36 78 A táblázat kiegészítése a hártyapapírosú kiadás II. típusának feláraival

2022.01.29 5,37 164 Az 1898-as 1 filléres postatiszta értékelésének pótlása. Matula Gábor felfedezése: maradt fenn legalább 1 

példány Ia vízjellel. 

2022.03.03 5,38 56 58 Fogazat betűjelek és a fogazattáblázat korrekciója, kiegészítés az új felfedezésű 15:14 fogazatú 15 

krajcárossal

2022.03.03 5,38 64 65 Az új felfedezésű 15:14 fogazatú 15 krajcáros bemutatása, és a 65. oldal átrendezése

2022.08.02 5,39 140 141 A 2,50 forintos bemutatott ismertetőjeleinek bővítése (A B és C típusok további jelei, és a VII. és VIII. 

oszlop újonnan felfedezett két típusjele és egy metszetjel)

2022.10.03 5,4 4 Az elnyert érmek képeinek kiegészítése a HUNFILEX 2022 Budapest Bélyegvilágbajnokság 2022 májusában 

nyert aranyérmével

2022.10.03 5,4 214 Létezik fennmaradt  fekvő 10 koronás számvízjellel 

2022.10.03 5,40 61 Előkerült haszálatlan példány a 127. sz. OPM szövegfeliratos 25 krajcárosból

2022.10.29 5,41 217 218 A hiányzó bc és bf bélyegképek pótlása

2022.10.29 5,41 167 Az álló vízjelű filléresek értékelésének követhetőbbé tétele

2022.10.30 5,41 182 A 4 filléres pengőre való átértékelésének korrigálása 5 helyett 6 pengősre.

2022.11.21 5,42 112 A III. vízjel állásait tartalmazó táblázat kiegészítése az álló vízjelű 25 filléressel

2022.11.25 5,43 170 Megtalált új használatlan címletek árazása

2022.12.13 5,44 216 A kezelési költség bélyegek értékelésének módosítása  Martin Weise kutatási eredményei 

figyelembevételévelés a sárga 3 pengős utángyártás példányszáma becslésének pótlása.

2023.01.01 5,45 81 A "három pólya" lemezhiba értékeléséről szóló szöveg megváltoztatása.

2023.01.02 5,45 164 A vízjel-illusztráció kiegészítése a II. vízjelhenger filigramjánmak fotójával és a megjegyzés bővítése. 

2023.02.08 5,46 199 200 A krajcár vízjelű hírlapilleték bélyegek megjeelnési idejének javítása 1888-ról 1887-re.

2023.02.23 5,47 177 A korona-filléres illetékbélyegeken előforduló perfinek táblázatainak kiegészítése új felfedezésekkel

2023.02.23 5,47 184 A pengő-filléres illetékbélyegeken előforduló perfinek táblázatainak kiegészítése új felfedezésekkel

2023.03.06 5,48 158 177 Az F&B  lyukasztásnak létezik egy-egy példánya 1891-es 5 kr és 1903-as 10 f okmánybélyegen

2023.04.30 5,49 177 Az illetékbélyegen 2 példányban ismert KSRT perfin értékelésének változtatása

2023.04.30 7:26


