
Hogyan készítsünk 
bélyeggyűjteményünkből 

kiállítási anyagot? 

Útmutató kezdőknek 

Ha be szeretnénk mutatni a bélyeggyűjteményünket, az nem is olyan egyszerű feladat. Hogyan 
állítsuk úgy össze, hogy ne sérüljenek a bélyegek? Mitől lesz szép, tetszetős? Mik az elvárások? 
Ezzel a rövid ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni az első lépéseket, és praktikus tanácsokat adni 
a megvalósításhoz. 
 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 

 A bemutató lehetőleg normál nyomtatólap méretű lapokra készüljön (210 mm széles, 297 mm 
magas, ezt nevezzük A4-es méretű lapnak). 

 A bélyeges bemutatókat általában olyan keretekre helyezik el, amelyre 12 db ilyen A4-es lap 
fér el, tehát érdemes arra törekedni, hogy egy-egy keret megteljen a lapjainkkal, azaz 12 lap, 
vagy annak többszöröse legyen a lapjaink száma. 

 Az első lapon mindenképp szerepeljen a bemutató címe, rövid leírás a bemutató témájáról, és 
legyen egy rövid áttekintés, hogy mely lapokon mi fog szerepelni. Így rögtön tájékozódhat az 
érdeklődő, hogy mit fog látni. 

 A lapokon áttekinthetően, szellősen helyezzük el a bélyegeket, borítékokat, bemutatandókat. 
Törekedjünk az esztétikus, szép elrendezésre. 

 

MIT NE TEGYÜNK? 

 Soha ne ragasszuk a bemutató lapra a bélyegeket! 

 Ne használjunk cellux ragasztót vagy más ragasztószalagot az albumlapon, mert 
ragasztóanyaga idővel kifolyik a szalag alól és tönkre teheti a bélyegeket! 

 Ne használjunk folyékony ragasztót a bélyegek, borítékok rögzítéséhez! 

 Kerüljük a bélyegragasztó (falc) használatát! 

 Lehetőleg ne kézzel feliratozzuk a lapokat! 

 Ne érje nedvesség a bélyegalbumokat vagy az elkészült bemutató lapokat! Könnyen 
beragadhatnak a bélyegek! 

 

HOGYAN KÉSZÜLJÖN EL EGY LAP? 

 A lapokat tervezzük meg előre, készítsünk vázlatos tervet, hogy hány lapon és mit szeretnénk 
bemutatni. 

 Válogassuk ki a bélyegeket, borítékokat, levelezőlapokat, egyéb bemutatandókat. használjunk 
bélyegcsipeszt, különösen a postatiszta bélyegekhez. 

 Üres A4-es lapokból rakjunk ki annyit, amennyit tervezünk bemutatni, és rendezzük el rajtuk a 
bemutatandó anyagokat. Célszerű a kiállítási keretnek megfelelően kirakni, azaz egy kereten 
3 sorban 4-4 lap lesz. Így már előre láthatjuk, hogyan fog mutatni.  
(Ha egy bemutatandó boríték, dokumentum végképp nem fér el egy A4-es lapon, akkor 
használhatunk A3-as lapot is /mintha két A4-es lapot tennénk egymás mellé/, de a legtöbb 
nyomtató nem tud ilyen nagy méretre nyomtatni, kezelése, szállítása is problémás, ezekhez 
A3-as lefűzhető tasak kellene, amely elég drága, beszerzése is nehézkes, így, ha lehet, 
kerüljük el használatukat. A továbbiakban az A4-es méretről lesz szó.) 

 Egy-egy lap anyagait tegyük be egy víztiszta, lefűzhető tasakba, mögé téve az A4-es 
nyomtatópapírt, így együtt maradnak az egy lapra szánt anyagok.  

 Ha sikerült elrendezni hozzávetőlegesen minden lapot, akkor számítógépen tervezzük meg az 
egy-egy lapra írandó szövegeket. Ezt a legegyszerűbb szövegszerkesztővel (pl. Microsoft 
Word) készíteni. Egy-egy bemutató lapjához a szövegszerkesztőben is nyissunk új lapot 
(tegyünk be oldaltörést a kész lap után). Célszerű a lehető legkisebb margókat hagyni oldalt 
és fent is, hogy minél több helye legyen a bemutatandó anyagoknak. Lehet egy kis díszkeretet 
is tenni minden lapra. Jól mutat, ha minden lap fejléce, formátuma nagyon hasonló, egységes. 
Ne díszítsük, színezzük túl a nyomtatott részt, mert elvonja a figyelmet a bemutatott 
bélyegekről. 
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 Ha minden lap szövegét megírtuk, akkor készítsünk próbanyomtatást, ellenőrizzük a 
szövegeket és hogy elférnek-e a lapokon az oda betervezett anyagok. Ha netán nem férnek 
el, akkor módosítsuk a szövegeket úgy, hogy jó legyen. 

 A véglegesnek szánt nyomtatást is normál A4-es nyomtatópapírra hajtsuk végre (ne vastag 
kartonra, sok nyomtató nem is tud vastag kartonra nyomtatni). 

 Most következik a bemutatandó anyagok elhelyezése a kinyomtatott lapokra: 
o A bélyegeket filacsíkokba tegyük. 

Ezek olyan kis védőtok csíkok, amelyeknek van egy papír hátlapja (fekete vagy 
színtelen), és a papírcsík alsó széléhez egy a csíkot befedő víztiszta fólia van 
ragasztva (két oldalt és fent így nyitott), e mögé tesszük be a bélyeget, így védve lesz. 
Ezek a filacsíkok mindig 210 mm szélesek, a magasságuk különböző lehet, minden 
bélyegnek olyan csíkot válasszunk, amiben jól elfér. Ezeket a csíkokat azután a 
bélyeg méretére kell vágni egy éles ollóval (lehet kapni kis vágókészüléket is erre a 
célra, de egy jó olló is nagyon megfelel). Vigyázzunk, hogy a víztiszta előlap és a 
hátlap papírja ne csússzon el vágáskor. A filacsíkok hátulja olyan, mint egy bélyeg, ha 
megnedvesítjük, akkor felragaszthatjuk a kinyomtatott, előkészített lapunkra. 

o Az egyéb, kisebb bemutatandó anyagokat is tehetjük filacsíkba az előbb leírt 
módon. 

o A borítékokat, levelezőlapokat fotósarokkal rögzíthetjük a kinyomtatott lapra. 
A fotósarok olyan kicsi, öntapadós, általában háromszög alakú papírsarok, amelyre 
egy víztiszta, kisebb háromszög alakú fólia van ragasztva, ebbe a kis csücsökbe 
belebújtathatjuk a boríték, levelezőlap csücskét. Mind a négy sarkára célszerű ilyen 
fotósarkot tenni, és ezeket felragasztani a kinyomtatott lapra, így stabilan fog állni a 
darab. Ha még jobban védeni akarjuk a borítékot vagy levelezőlapot, akkor előbb 
elhelyezhetjük egy víztiszta levéltokban. Ebből is különböző méreteket lehet kapni, 
olyat válasszunk, amelyben erőltetés nélkül elfér. Ezután a kinyomtatott lapra már a 
védőtokkal együtt, fotósarkokkal rögzítjük a borítékot, levelezőlapot. 

o Ha egy apróbb részletre fel szeretnénk hívni a figyelmet, használhatunk öntapadós 
piros jelző nyilat. Ügyeljünk arra, hogy a bélyegre, bemutatandó darabokra 
közvetlenül ne ragasszuk! 

 Ha elkészült a lapunk, akkor tegyünk mögé egy vastagabb A4-es méretű kartonlapot, 
amelynek hátára írjuk rá a lap sorszámát ceruzával (hogy javíthassuk szükség esetén, és 
hogy később felhasználhassuk még másik bemutatóhoz is a lapot). Nem kell nagyon vastag 
karton. 

 A kinyomtatott, bemutatandó darabokkal felszerelt lapot és a kartonlapot tegyük egy lefűzhető, 
víztiszta, A4-es méretű tasakba (a hátlapon látszódjon a kartonra írt lapsorszám), és ezzel 
elkészült egy bemutató lapunk. 

 Ha minden lap kész van, akkor egy keményfedeles, erős dossziéba fűzzük le sorrendben a 
lapokat. A dossziéra kívül írjuk rá, hogy ki készítette az anyagot és mi a címe a bemutatónak. 

 Ha mindezzel készen vagyunk, gyönyörködjünk az elkészült lapokban  

 Tegyük el száraz, szobahőmérsékletű helyre, lehetőleg zárt vagy védett polcra. 
 

HOL SZEREZHETJÜK BE A KELLÉKEKET? 

 Papír-írószer boltokban beszerezhető kellékek: 
o A4-es nyomtatópapír 

Általában 500 db-os csomagokban árulják, megvásárolható a nagy bevásárló 
központokban is.  
Online beszerzési lehetőségek: 

http://officeplaza.hu/spl/875830/A4_nyomtatopapir  
http://www.argep.hu/trend/A4NY/A4-nyomtato-papir.html 

     

http://officeplaza.hu/spl/875830/A4_nyomtatopapir
http://www.argep.hu/trend/A4NY/A4-nyomtato-papir.html
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o A4-es kartonlapok 
Általában darabonként árulják, különböző vastagságokban, megvásárolható a nagy 
bevásárló központokban is. 
Online beszerzési lehetőségek: 

http://www.argep.hu/trend/A4ES/A4-es-karton.html 
http://www.muveszkellek.hu/webshop/papirok/tiziano_160_g_os_rajzkarton_40_szi
nben_a4_es 

 
o Víztiszta, lefűzhető tasakok 

Általában nem víztiszta, hanem kicsit rapcsos, úgy nevezett „narancsos” tasakokat 
árulnak, de megéri víztisztát keresni, mert ebben sokkal szebben mutatnak a kiállítási 
anyagaink. Több fajta vastagságban vásárolhatjuk meg, célszerű minél vastagabbat 
választani, hogy jól védje és tartsa a lapokat. Gyakran előfordul, hogy csak 
megrendelésre tudja beszerezni a bolt az általunk kért vastag, víztiszta tasakokat, 
ezért ezt célszerű minél hamarabb megvenni, ne hagyjuk az utolsó pillanatra! 
Online beszerzési lehetőségek: 

http://www.papirosz.hu/termek/305-0405/ 
http://www.esselte.hu/huHU/Categories/Iratrendezes_5113/Lef_zhet__tasak_5129
/Luxus__viztiszta_felulet__lef_zhet__tasak_11437.html 
http://www.argep.hu/trend/LEFU/Lefuezhetoe-genotherm-viztiszta-150-mikron.html 
http://www.atbt.hu/products/genotherm_atlatszo 
http://www.edigital.hu/?dosearch=1&cat=0&scf=0&search%5Bname%5D=1&searc
h%5Btxt%5D=v%C3%ADztiszta+lef%C5%B1zhet%C5%91+genotherm&bn_searc
h=&search%5Bfulldescr%5D=0&search%5Bdescr%5D=0&search%5Boldies%5D
=0&search%5Bavail%5D=0&search%5Bprice_from%5D=&search%5Bprice_to%5
D 

 
 

 Bélyegszaküzletekben beszerezhető kellékek: 
o Filacsíkok 

Különböző méretekben kapható, általában 25 db van egy csomagban, vagy pedig 
grammra árulják. 

    
o Öntapadós piros jelző nyíl 

Általában 100 db van egy csomagban. 

 
 

http://www.argep.hu/trend/A4ES/A4-es-karton.html
http://www.muveszkellek.hu/webshop/papirok/tiziano_160_g_os_rajzkarton_40_szinben_a4_es
http://www.muveszkellek.hu/webshop/papirok/tiziano_160_g_os_rajzkarton_40_szinben_a4_es
http://www.papirosz.hu/termek/305-0405/
http://www.esselte.hu/huHU/Categories/Iratrendezes_5113/Lef_zhet__tasak_5129/Luxus__viztiszta_felulet__lef_zhet__tasak_11437.html
http://www.esselte.hu/huHU/Categories/Iratrendezes_5113/Lef_zhet__tasak_5129/Luxus__viztiszta_felulet__lef_zhet__tasak_11437.html
http://www.argep.hu/trend/LEFU/Lefuezhetoe-genotherm-viztiszta-150-mikron.html
http://www.atbt.hu/products/genotherm_atlatszo
http://www.edigital.hu/?dosearch=1&cat=0&scf=0&search%5Bname%5D=1&search%5Btxt%5D=v%C3%ADztiszta+lef%C5%B1zhet%C5%91+genotherm&bn_search=&search%5Bfulldescr%5D=0&search%5Bdescr%5D=0&search%5Boldies%5D=0&search%5Bavail%5D=0&search%5Bprice_from%5D=&search%5Bprice_to%5D
http://www.edigital.hu/?dosearch=1&cat=0&scf=0&search%5Bname%5D=1&search%5Btxt%5D=v%C3%ADztiszta+lef%C5%B1zhet%C5%91+genotherm&bn_search=&search%5Bfulldescr%5D=0&search%5Bdescr%5D=0&search%5Boldies%5D=0&search%5Bavail%5D=0&search%5Bprice_from%5D=&search%5Bprice_to%5D
http://www.edigital.hu/?dosearch=1&cat=0&scf=0&search%5Bname%5D=1&search%5Btxt%5D=v%C3%ADztiszta+lef%C5%B1zhet%C5%91+genotherm&bn_search=&search%5Bfulldescr%5D=0&search%5Bdescr%5D=0&search%5Boldies%5D=0&search%5Bavail%5D=0&search%5Bprice_from%5D=&search%5Bprice_to%5D
http://www.edigital.hu/?dosearch=1&cat=0&scf=0&search%5Bname%5D=1&search%5Btxt%5D=v%C3%ADztiszta+lef%C5%B1zhet%C5%91+genotherm&bn_search=&search%5Bfulldescr%5D=0&search%5Bdescr%5D=0&search%5Boldies%5D=0&search%5Bavail%5D=0&search%5Bprice_from%5D=&search%5Bprice_to%5D
http://www.edigital.hu/?dosearch=1&cat=0&scf=0&search%5Bname%5D=1&search%5Btxt%5D=v%C3%ADztiszta+lef%C5%B1zhet%C5%91+genotherm&bn_search=&search%5Bfulldescr%5D=0&search%5Bdescr%5D=0&search%5Boldies%5D=0&search%5Bavail%5D=0&search%5Bprice_from%5D=&search%5Bprice_to%5D
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o Víztiszta képeslap- vagy levéltokok 
Különböző méretekben árulják, általában 100 db van egy csomagban. 

 
Bélyegszaküzletekre javaslatok: 

Bélyegshop 
1114. Budapest, XI., Bartók Béla út 33.  
Nyitva: hétfő-péntek 10-18 óráig  
Tel/fax: 365-8671, 06-30-383-9469  
E-mail: belyegshop@t-online.hu  
http://www.belyegshop.hu/  

Darabanth Kft 
1061 Budapest, VI. Andrássy út 16. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-17 óráig  
Telefon: 317-4757, 266-4154 
Telefax: 318-4035 
E-mail: info@darabanth.hu  
https://webshop.darabanth.hu/  

Philatelia Hungarica Kft. 
1103 Budapest, X. kerület Cserkesz u. 85. 
Nyitva: Hétfő-csütörtök 8:00-15:30 óráig, pénteken 8:00-13:30 óráig 
Telefon: 291-9663, 06-20-965-0194 
Email: belyegbolt@philhun.hu  
http://www.philhun.hu/  
 

 Fotószaküzletekben beszerezhető kellékek: 
o Fotósarkok 

Különböző mennyiség van egy csomagban, általában tekercsben forgalmazzák egy 
kis dobozba csomagolva. 
Online beszerzési lehetőségek: 

http://www.pirex.hu/foto/egyeb-foto/herontfotosarok-200-atl.html  
http://www.sootersfoto.hu/vmchk/fotoalbum-kiegeszitok  
http://fotoplus.hu/kereses?search=fot%C3%B3sarok  
http://top-foto.hu/spd/7100-KPH/Fotosarok_500_db_doboz 

       
 

mailto:belyegshop@t-online.hu
http://www.belyegshop.hu/
mailto:info@darabanth.hu
https://webshop.darabanth.hu/
mailto:belyegbolt@philhun.hu
http://www.philhun.hu/
http://www.pirex.hu/foto/egyeb-foto/herontfotosarok-200-atl.html
http://www.sootersfoto.hu/vmchk/fotoalbum-kiegeszitok
http://fotoplus.hu/kereses?search=fot%C3%B3sarok
http://top-foto.hu/spd/7100-KPH/Fotosarok_500_db_doboz
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És végül lássunk egy példát egy nyitólapra és egy kiállítási lapra. 
 
Egy virágokat bemutató kiállítási anyag nyitólapja: 
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Egy virágokat bemutató kiállítási anyag egy lapja: 

 
 
 
Ha valamilyen további információra lenne szükség, a következő elérhetőségeinken szívesen segítünk: 
 
 Angyal Erzsébet: Csatlós Árpádné Mariann 

E-mail: v.angyal.erzsebet@gmail.com  arpadne.csatlos@sap.com  
Mobil: 00-36-30-483-9728 00-36-20-344-4968 

 

Sok sikert kívánunk a bemutató elkészítéséhez! 

mailto:v.angyal.erzsebet@gmail.com
mailto:arpadne.csatlos@sap.com

