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Elıszó 
A hetedik évünket zártuk 2009. március 
21-i közgyőlésünkön. Az elmúlt évben 
anyaghiány miatt sajnos ismét nem sike-
rült újságszámmal megjelennünk. Talán 
ennek is köszönhetı, hogy a jelen lap-
szám tartalma ezúttal viszont bıséges kár-
pótlást jelent mindannyiunk számára. Kö-
szönet a szerzıknek! 
 
A cikkeket lehetıleg digitálisan kezelhetı 
formában a klub címére e-mailben várom 
a  karszu@gmail.com címre.  
 
A legfrissebb klubhírek és újságunk leg-
utóbbi száma változatlanul elérhetı a 
www.mavinformatika.hu/mabeosz/perfinklub 
webcímen. 
 

    a szerkesztı 

 

Meghívók 
2008. évi értekezletünk határozata szerint 
a továbbra is várjuk a perfineket besze-
rezni, vagy elcserélni kívánó klubtagjain-
kat is az okmánybélyeg- és a ragjegy-
győjtı szakosztályoknak a Bélyegvilág-
ban általában negyedévente-félévente 
meghirdetett csere napjaira.  Következı 
alkalom: 2009. május 16. szombat. 

Az okmánybélyeggyőjtık „kemény mag-
ja” minden hó második csütörtökén is ta-
lálkozik a 101-es teremben: itt a más té-
mákkal foglalkozó érdeklıdıket, így a 
perfineseket is szívesen látják. A Centrál 
Kávéházban szerda délután 17 órakor 
kezdıdı filatéliai beszélgetésekbe, - 
melynek titkárunk és elnökünk is gyakori 
résztvevıje - szintén kötetlenül lehet csat-
lakozni. Mindenkit örömmel látunk! 
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Események, dokumentumok 

A Magyar Perfin Klub 2009. évi taggyőlése 

 
Helye: a MABÉOSZ székház Bp. VI. 

Vörösmaty u. 65. 
Ideje: 2009 március 21.-én 9:30 órakor, a 

„szokásos” határozatképtelenség mi-
att megismételt, 10 órai kezdettel. 

Az Elnök megnyitja a taggyőlést, üdvözli 
a megjelenteket, megállapítja, hogy  a je-
lenlegi 33-fıs tagságból jelen van  11 fı, 
igazoltan távol 1 fı (a titkár, külföldön). 
 
Jegyzıkönyvvezetésre felkéri: Székely 
Lászlót, hitelesítésre Moys Gyula és 
Voloncs Gábor tagokat. Egyhangúan 
megszavazva. 
 
Az elızetesen szétküldött napirendi pon-
tok elfogadása: egyhangúan megszavaz-
va. Napirendek: 
 
1.) pont: Titkári beszámoló a 2008. évrıl 

(Szücs Károly távollétében felolvassa 
Székely László: 

- A taglétszám 1 fıvel csökkent,jelenleg 
33 fı. 

- Kiadványunk: a „Magyar Perfin” 
anyaghiány miatt (2. éve) nem jelent 
meg. 

- Kiállítás: Piszton Ottó – magyar perfin  
győjteményével a WIPA 2008   bé-
lyegkiállításon (Bécs, 2008. szeptem-
ber 18-21.) KIS EZÜST érmet nyert. 

- Nemzetközi kapcsolatok: két szlovák 
és egy holland tagunk van. 

- Egyéb: a magyar perfin katalógus ter-
jesztése folyik. 

 - Az év folyamán a Dunafila árverésein 
a perfin tételek a mi árveréseinken ki-
alakultakat is figyelembevevı formá-
ban jelentek meg és igen szép árakat 
értek el, gyakran a korábbi két klubár-

verésünkön elért hasonló tételek árait 
is meghaladva. 

 
2.) pont: Lente István elnök elıterjeszté-

sében a Perfin Klub jelenleg is ér-
vényben lévı Mőködési Szabályzatnak 
(megjelent a Magyar Perfin 2002. évi 
1. számban) esetleges módosításáról a 
MABÉOSZ vezetıség javaslatai alap-
ján határozat: az eredeti mőködési 
szabályzat egyhangú szavazással meg-
erısítést nyert. 

 
3.) pont. Egyebek.  
 
A Lente István által készített „A Magyar 
Perfinek Katalógusa” a HUNFILA 
2007. és az ALPOK-ADRIA 2008. 
(MÜNCHEN) kiállításokon méltán 
ARANYÉRMES és különdíjas elisme-
résben részesült. A szerzı megköszöni az 
adatközlık és az angol szöveg készítıjé-
nek közremőködését, és az elismerést az 
egész Perfin Klub sikerének tekinti.  
 
A Klubtársak nevében Gratulálunk a 
szerzınek, és további sikereket kívánunk 
neki. A továbbiakban a kiadványainkban 
tervezzük a folyamatos hibajegyzék és 
pótlás közlését, hogy a könyv hibái javít-
hatók legyenek és ezáltal minél megbíz-
hatóbb forrás maradjon. Ezért kérjük a 
Klubtársakat, hogy észrevételeiket és 
megfigyeléseiket továbbra is közöljék a 
könyv szerzıjével. 
 
A tagság a cserék lehetıségének megte-
remtését szorgalmazta, elsısorban azok 
számára, akik nem csak egypéldányos 
győjtık. E célból csatlakozunk az Ok-
mány- Illetékbélyeg Győjtık és a Díjje-
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gyes Szakosztály közös rendszeres talál-
kozóihoz és cserenapjaihoz. Rendszeres 
találkozó (augusztust kivéve) minden hó 
2. csütörtökén 15 és 18 óra között a 
MABEOSZ székház 104-es helyiségben. 
- Bp. VI. Vörösmarty u. 65. A találkozó 
témái: győjtemény-bemutatók, terefere és 
cserebere. A legközelebbi cserenap má-
jus 16. szombat lesz. 
 
- Kassai győjtık új felfedezést publikál-
tak: a kassai lebélyegzéső M.A.H lyu-
kasztást. 

 
- Lente István népszerősítı elıadást tar-
tott a Bélyegmúzeumban és a Postatör-
téneti szakosztálynál is. 

 
- Kérjük a tagjainkat további adatszol-
gáltatásra, a címlistánk frissítéséhez is! 

- A jelenlévı (aláírásukkal is igazolják) 
hozzájárulnak, hogy adataikat az 

ujságban megjelenhessenek, a szemé-
lyes cserelehetıség elısegítésére. 
Egyhangúlag megszavazva. 
 

- Voloncs Gábor javaslata: az újságunk 
postázási nehézségének leküzdésére 
évi 1000,- Ft tagdíj bevezetésre kerül-
jön. Egyhangúlag megszavazva. Jó 
példát mutatva Moys és Voloncs tag-
társunk az ez évit be is fizette. 

 
11:30-kor a taggyőlés berekesztve. 

 
Csere lehetıség. 

 
Budapest, 2009 március hó 21. 
Készítette: Székely László 
A jegyzıkönyv hitelesítıi: 

Moys Gyula, Voloncs Gábor s.k. 
 

* * * 

Glatz István: 

Egy rendkívüli Siemens-távirat 

 
A cégperforációkat győjtık nagy örömére 
2007-ben hézagpótló filatéliai irodalmi 
mő jelent meg Lente István jóvoltából. 
 
A magyar perfinek katalógusa -
céglyukasztások magyar bélyegeken- 
hosszú idıszak hiányaként pótolta mind-
azokat a filatéliai ismeretek, amelyek nél-
külözhetetlenek az e területet győjtıknek 
és a kiállítóknak egyaránt. 
A külföldi összehasonlításban is példa 
értékő és meghatározó irodalmi mő vélhe-
tıen a határainkon túli győjtık körében is 
népszerő és gyakran forgatott katalógus 
lesz. 
A céglyukasztásokon túlmenıen azok ér-
tékelése és komplex kezelése remélhetıen 
még tovább népszerősíti ezt az érdekes 
bélyeggyőjtési területet itthon is. 

A katalógus szakmai jelentıségét és talán 
éppen ez alapján a várható külföldi érdek-
lıdést bizonyítandó a 2009. évi, Mün-
chenben rendezett Alpok-Adria Nemzet-
közi Bélyegkiállításon az Irodalmi Osz-
tály legjobbjaként, 86 ponttal arany-
érmet nyert és ezen túlmenıen tiszte-
letdíjat érdemelt ki. Az utóbbi idıszak 
kiállításainak legnagyobb nemzetközi si-
kere ez az Irodalmi Osztályban, amit még 
inkább növel az a tény, hogy a 16 fıs zső-
riben a hét tagú „Alpok-Adriás zsőri” 
mellett további kilenc, nemzetközi minı-
sítéső német zsőritag is dolgozott.  
 
A zsőri magyar tagjaiként rendkívül jó 
érzés volt fogadni a kollégák gratuláció-
ját, amit a szerzınek azóta át is adtam. 
Mit is mondhatnánk erre, hogy csak így 
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tovább és ez a siker másokat is ösztönöz-
het hasonló nemes tettek elkövetésére. 
 
A katalógus a „Táviratok hivatalos ellen-
ırzı lyukasztásai” címő fejezetben tár-
gyalja a SIEMENS távíró készülékekkel 
továbbított táviratok lyukasztásait. A kö-
zölt információkból és az értékelı táblá-
zatból látható, hogy a szerzı a könyv 
megjelenését megelızıen nem ismert S1 
és S2 perforációjú táviratokat. 
 
Mint a Turulos idıszak szerelmese és 
postai dokumentumainak győjtıje teljes-
séggel megerısíthetem, hogy a teljes 
SIEMENS-táviratok valóban ritkák. 
 
De hála a sorsnak és a véletlennek, a táb-
lázatból ez ideig hiányzó két perforáció 
közül az egyiket, mint ismeretlent töröl-
hetjük, mert elıkerült egy „S1”-es.  
 

      
 
Nagy örömmel osztom meg az olvasóval 
és mutatom be ezt a  mai napig egyedinek 
tekinthetı postatörténeti dokumentumot. 
(Címlapunkon látható, a szerk.) 
 
A küldeményt a „KELETNYUGOT ke-
reskedelmi részvénytársaság”-nak kö-
szönhetjük, akik egy Rustschuk-i illetısé-
gő, Pieten nevő címzettnek küldtek 14 
szavas táviratot 3000 kg borkısav beszer-
zése tárgyában. Hogy az egyébként is rit-
ka távirat még érdekesebb és izgalmasabb 
legyen, arról Unger József posta-
távírótiszt (bélyegzıjének lila lenyomata 
a hátoldalon) gondoskodott, amikor 1917. 
április 10-én a BUDAPEST 502-es posta-
hivatalban a táviratot felvette. 

De mi is történt valójában…? 
 

Hát az, hogy József barátunk elszámolta 
magát. Mert elıször a 8 filléres (az Auszt-
riával és Németországgal való forgalom-
ban a belföldi szódíjjal egyezı) szódíjjal 
számolta ki a távirat díjat, amit szorgal-
masan fel is jegyzett a táviraton (lásd a 
Díj korona-fillér rovatban „112”). A 14 
szavas távirat szövegét a feladó közönsé-
ges távirati őrlapra írta, majd miután azt 
soron kívüli kézbesítéssel kívánták a cím-
zetthez eljuttatni, egy SÜRGİS TÁV-
IRAT-i őrlapra ragasztották. Az akkori 
díjszabásnak megfelelıen a szódíj három-
szorosát, azaz 3 korona 36 fillért számolt 
ki és jegyzett fel postásunk. De ekkor jött 
a felismerés, miszerint a jelzett viszony-
latban a szódíj 12 fillérre változott, így 
kezdıdhetett az újabb számháború, ami-
nek nyomát a távirat hátoldalán láthatjuk, 
ahol is most már helyesen, 14 szó x 12 
fillér szódíj = 168 fillért számolt ki, majd 
ennek háromszorosaként, a korábbi „336” 
áthúzásával „504”-et jegyzett fel a táviratra. 
 

A már valóban szabályosan számított díj-
nak megfelelıen bérmentesítette a távira-
tot és hála istennek ebben a tekintetben is 
sikerült maradandót alkotnia, mert hogy 
háromszoros vegyes bérmentesítés sike-
redett az 5 korona 4 fillér díj lerovásaként 
a Turul 3x1K+2x80+3x3f, a Fehérszámú 
Arató 2x15f és az Arató-Parlament 5f bé-
lyegek (összesen 11 db) együttes felhasz-
nálásával. 
 

Ami az egyébként is ritkán fennmaradó 
teljes SIEMENS-táviratok perforációinak 
S1-9 sorát jelenti, így már majdnem teljes a 
kép, de még az a fránya S2-es hiányzik. 
Remélhetıleg nem sokáig, mert egyszer 
csak elıkerül ebbıl is legalább egy darab. 
Addig is gyönyörködjünk a magyar posta-
történet eme újabb gyöngyszemében!  

* * * 
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Filep László: 

Egy ’ismeretlen’ Perfin bélyeg 

 
 Lente István, mint meghívott elı-
adó volt a vendége a MABÉOSZ Posta-
történeti Szakosztálya 2009. január 29-i 
ülésének, ahol a magyar perfinekrıl, a 
(cég)lyukasztásos bélyegekrıl tartott nagy 
sikerő elıadást, ’A céglyukasztásos 
(perfin) bélyegek története’ címmel. Az 
elıadó készítette el a közelmúltban meg-
jelent Perfinbélyeg katalógust, mely a 
lyukasztásokat korszakolva mutatja be és 
értékeli, mellyel kapcsolatban elhangzott, 
hogy a lyukasztásos bélyegek – bár elég 
ritkák, annak az egykori győjtıi felfogás-
nak „köszönhetıen” mely hibásaknak te-
kintette ıket – általában nem képviselnek 
jelentısebb értéket. 
 
 Szeretném megmutatni, hogy „csak 
általában”! Gondolom, hogy egy (átszá-
mítva) 100.000 Forint katalógusértékő 
bélyeg azért már tekinthetı jelentıs ér-
téknek?! Hogy hol van ilyen bélyeg? A 
csehszlovák bélyegek között! De – szól 
közbe most az olvasó – eddig nem a ma-
gyar perfinekrıl beszéltünk? De igen, 
csakhogy a magyar bélyegek története 
elválaszthatatlan a történelemtıl. A ma-
gunk, és környezetünk történelmétıl. 
 
 Íme, a történelem:  

 
1918. január 6.-án a cseh parlamen-

ti képviselık úgynevezett „vízkereszti 
deklarációjában” amely a nemzetek ön-
rendelkezési jogára való hivatkozással 
mondta ki a csehek igényeit: kiválás a 
Habsburgok vezette Osztrák-magyar Mo-
narchiából, egyesülés a „testvéri” szlovák 
néppel, a történelmi Csehországhoz csa-
tolni a Szudéta-vidéket, osztrák Sziléziát, 
Kárpátalját, Szlovákiát – ezt a két, törté-

nelmi egységként eddig nem létezı terü-
letet – Szlovákiához értve a salgótarjáni 
szénmedencét és a tokaji borvidék jelen-
tıs részét, valamint az ún. korridort, az 
összeköttetést Burgenland területén ke-
resztül a délszláv állammal, ezzel bizto-
sítva Csehszlovákia tengerhez való kijutá-
sát. 1918. október 28.-án Prágában a 
Csehszlovák Nemzeti Bizottság deklarálja 
Csehország, Morvaország és Szilézia tar-
tományok államjogi kiváltását a Monar-
chiából és kikiáltja az önálló, független 
Csehszlovákiát, amelynek részét képezi 
Szlovákia – a magyar Felvidék – is. Az új 
államhoz a Turócszentmártonban ülésezı 
Szlovák Nemzeti Tanács október 30-án 
csatlakozott, s a magyar csapatok meg-
kezdték a Felvidék kiürítését. A cseh és a 
szlovák vezetıknek nem áll rendelkezésé-
re megfelelı haderı a kiürített területek 
elfoglalására és a francia Keleti Hadsereg 
sem tudott (illetve nem akart) csapatokat 
rendelkezésükre bocsátani. Az így ellen-
ırzés nélkül maradt területekre a Károlyi-
kormány visszavezényelte csapatait és az 
ott jelenlévı, ekkor még fıleg irregurális, 
szedett-vedett cseh csapatok nem tudtak 
ellenállást tanúsítani. Tehát még jó ideig 
magyar közigazgatás és magyar posta-
szolgálat mőködött a késıbbi csehszlovák 
területeken, s természetesen magyar bé-
lyegeket használtak. 

 
Az elsı csehszlovák bélyegek meg-

jelenéséig, 1918. december 18-ig a posta-
forgalomban az elıdállamok, Ausztria 
Korona-heller és Magyarország Korona-
fillér pénznemő – Csehszlovákia Korona-
haléř pénznemével azonos értékő – postai 
értékcikkei voltak használatban. Ezek 
árusítása a 3426-VI-19 számú rendelet 
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szerint 1919. január 13-ig, míg érvényes-
ségük 1919. február 28-ig tartott, illetve a 
felhasználatlan példányok becserélhetıek 
voltak 1919. március 15-ig csehszlovák 
postai értékcikkekre. A megmaradt oszt-
rák és magyar bélyegeket begyőjtötték és 
a prágai Hasse Nyomdában összesen 
8.692.038 Korona értékő bélyeget felül-
nyomtak „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 
1919” felirattal. A felülnyomott bélyege-
ket forgalomba hozták 1919. december 
12. és 1919. december 31. közötti érvé-
nyességi idıvel – igaz, hogy csak a prágai 
Fıposta filatéliai ablaka árusította (csak a 
magas példányszámú bélyegeket) 50 % 
felárral. A bélyegek iránt nem volt nagy 
kereslet, ezért az érvényességi idejüket 
meghosszabbították 1920. január 31-ig. A 
bélyegek felülnyomása – igazodva a 
képmérethez – többféle elrendezésben és 
minden bélyegnél több típusban készült. 
Győjtésők külön szakterület – és mivel 
magyar alapbélyegekre (is) készültek – 
kedvelt területe a magyar megszállási ki-
adások győjtıinek is. 

 
A begyőjtött magyar bélyegek kö-

zött volt 300 darab 10 filléres Fehérszámú 
Arató bélyeg is, melybıl több már koráb-
ban ’G. St.’ céglyukasztással lett ellátva a 
pozsonyi „Gebrüder Stollwerck” cég ál-
tal.  

 
 

 
1. kép: A ’G. St.’ céglyukasztás. 
 

Arról, hogy hány céglyukasztásos 
bélyeg került felülnyomásra, semmiféle 
adattal nem rendelkezünk, de az ismert 
példányok eltérıen elhelyezkedı céglyu-
kasztásait tekintve, lehetséges, hogy több 
(kisebb) ívdarab került vissza a Csehszlo-
vák Postához, mikor a cég, kihasználva a 
megmaradt magyar bélyegek 1919. már-
cius 15-ig csehszlovák postai értékcikkek-
re való becserélhetıségét, a cég visszaad-
ta azokat, s így felülnyomásra kerültek. 

 
A bélyeget a ’Československo 

1918-1939 Specializovaný katolog 
známek a celistovstí’ speciálkatalógusban 
– céglyukasztásos változatában – 10.000 
cseh Koronára (a cikk írásának napján) 
átszámítva 104,101 Forintra értékelik. 
Hozzá kell tenni, hogy ha ez a bélyeg elı-
fordul a piacon, akkor általában csak ár-
verésen kerül értékesítésre, esetenként 
ennél magasabb áron. 

 
2. kép: A „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 
1919” felírat összesen létezı 4 típusa, cég-
lyukasztásos bélyegeken. 
 

* * * 
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Lente István: 

Hogyan lett a  „G.St.”  lyukasztásból csehszlovák perfinritkaság ? 

 
Az új forgalmi bélyegek bevezetéseként 
1916. október 1-én megjelent az „Arató” 
sorozat fehér számú 10 és 15 filléres cím-
lete. Hamarosan kedveltek lettek és szá-
mos cég lyukasztását megtaláljuk e bé-
lyegeken. Igy a pozsonyi Stollwerck cég 
is lyukasztotta és használta ezeket ettıl az 
idıponttól kezdve.  
 
Bár a bélyegek 1922. szeptemberéig fel-
használhatók voltak, hamarosan vissza-
szorult a használatuk, egyrészt a teljes 
Arató-Parlament sorozat megjelenése, 
másrészt a történelmi kataklizmák miatt. 
A pozsonyi cég 1918-ig bıven használta a 
nagy sorozatú Arató bélyegeket, a díjsza-
bás ad rá magyarázatot, miért éppen a fe-
hérszámú 10 filléres címletbıl maradt 
lyukasztott készlet. 
 
A csehszlovák posta által begyőjtött ma-
gyar bélyegek felülnyomása filatéliai 
(spekulatív?) indíttatású volt, mint a fenti 
tanulmányból kiderül, és igen rövid ideig 
voltak kaphatók a prágai Fıposta filatéliai 
ablakánál, ott is csak a nagyobb példány-
számú bélyegek.  
 
Majdnem biztos, hogy a csekély példány-
számú lyukasztott bélyeget egyáltalán 
nem is árusították, így forgalomba sem 

került, használt példánya nem is létezik.  
Ezt még inkább alátámasztja az a korabeli 
győjtıi magatartás, mely a lyukasztott 
bélyegeket egyébként is teljesen értékte-
lennek tartotta, ilyenekért akkor senki 
sem adott pénzt. 
 
A magyar perfin katalógusban a G.St. 
lyukasztás a G40 sorszámot kapta. A 
csehszlovák és a szlovák perfin katalógus 
szintén besorozza a G40, illetve a G3 
szám alatt, kevés joggal, mert ezt a lyu-
kasztást kizárólag a magyar posta által 
kiadott bélyegeken használták, csehszlo-
vák kiadású bélyeget ezzel a lyukasztóval 
egyáltalán nem lyukasztottak, a használa-
tát teljesen megszüntették. A G.St. perfint 
utólagos felülnyomással „csehszlovákosí-
tották”, így vált csehszlovák bélyegritka-
sággá. A katalógusunkban „túlélı” lyu-
kasztásként jelöltük, de a fentiek értelmé-
ben egyáltalán nem az. 
 
A pozsonyi (bratislavai) Stollwerk gyár 
késıbb lyukasztott csehszlovák, majd 
szlovák bélyegeket, de egészen más min-
tájú lyukasztóval. 
 

* * * 
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Továbbra is várom a klub tagjaitól a lap folytatásához  
szükséges cikkeket és híreket ! 

 


