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A kiállítások célját és értelmét a FIP alapszabálya (Statutes) írja le.  E nemzeti 
szövetségeket egyesítő nemzetközi szervezet azért jött létre, hogy tagszervezetei a 
bélyegkiállítások rendezésével tegyék ismertté és népszerűsítsék a világon 
mindenhol, ahol csak ez lehetséges. E svájci székhelyű szervezet  1926-ban alakult, és 
meghívásukra már a következő évtől a magyar szövetség is tagja lett.  
 
A FIP alapszabálya egységesíti a tagjai által rendezett bélyegkiállítások 
megrendezésének formáját. E forma a FIP licensze, mely az idők folyamán 
fokozatosan nyerte el mai formáját és jelenleg aktuális 2016-os változata a FIP 
hivatalos nyelveire lefordítva megtalálható a szervezet honlapján: www.f-i-p.ch 
 
A kiállításokon résztvevők természetes igénye, hogy gyűjteményeik fejlesztéséhez 
azok színvonalát lehetőség szerint minél pártatlanabbul és egységesen megítélve 
támogatást kapjanak azoktól a szervezők által felkért tekintélyes filatelistáktól ún. 
„zsűroroktól”, akik korábbi kiállításokon sikeres kiállítónak bizonyultak és az értékelési 
szabályok helyesen értelmezett ismeretéből sikeresen levizsgáztak.  A zsűrorrá válás 
hosszú folyamat, amelynek részletei meghaladnák ezen előadás kereteit. Tárgyalásuk 
helyett az érdeklődők számára  a MABÉOSZ kiállítói és zsűritanfolyamait ajánljuk. 
 

3 



Az alapszabályra épülő további szabályok a kiállítások lebonyolítását és az ott szereplő 
versenygyűjtemények értékelését írják elő. E szabályok egymásra épülnek, és magyar 
fordításuk - erre fordítható erőforrásaink szűkössége miatt értelemszerűen – csak 
kisebb-nagyobb késéssel követi csak a nemzetközi szabályzatok fejlődését.  Ezek 
mindenkori legfrissebb állapota a MABÉOSZ honlapjának egyik weboldalán található:  
http://www.mabeosz.hu/kiallitasi-szabalyzatok 
 
Az alapszabályra több általános szabályzat épül, melyek közül számunkra a kiállítások 
szervezésének és az értékelési  általános szabályai a legfontosabbak. 
 
Utóbbit speciális szabályok részletezik,  mert ahogy az egyes sportágaknak is vannak 
saját szabályai , a gyűjtési ágak (az ún. kiállítási osztályok) is csak saját  körükön belül 
hasonlíthatók össze.  A kiállításokon való sikeres szerepléshez a kiállítók számára 
nélkülözhetetlen a saját kiállítási osztályukra vonatkozó SREV és Guidelines – 
lehetőség szerint a magyar fordításban, ha ez rendelkezésre áll – e két szabályzat 
aktuális változatának ismerete. 
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Az alapszabály legújabb változatát 2016-ban  hagyták jóvá, magyar fordítása 
hiányzik, a FIP hivatalos nyelvei egyikén ismerhető meg 
 
A FIP fő céljai 
 
- A filatélia és a bélyeggyűjtés minden szempontjának propagálása nemzetközi 
szinten; 
- baráti kapcsolatok építése a gyűjtők és a a gyűjtést szolgáló szervezetek között; 
- bélyegkiállítások rendezési módjának egységesítése és színvonaluk biztosítása; 
- a tagjai által szervezett hazai bélyegnapok és nemzetközi filatéliai események  
támogatása. 
 
A FIP szervezete 
 
A FIP-nek jelenleg 90 tagja van, országonként csak egy szervezetet lehet tag. A tagok a 
nemzetközi kiállításokon többkeretes gyűjteményekkel való részvételükről vetette 
nyilvántartás alapján fizetnek tagdíjat, annak arányában, hogy azokon hány kiállítójuk 
és milyen eredményeket ért el. Az irodalmi és egykeretes osztály, valamint a végleges 
értékelési szabályzattal nem rendelkező ún. kísérletei osztályok eredményeit a 
nyilvántartásban nem veszik figyelembe. A FIP anyagai a négy hivatalos nyelvén 
publikálandók, melyek az angol, a spanyol, a francia és a német.  
 
Kiállítási osztályonként alakított Bizottságokban nemzeti delegáltak tehetnek 
javaslatot a FIP szabályzatainak fejlesztésére, melyeket a Kongresszus hagy jóvá. 
 
Kiállítási formák és díjak 
 
Nemzetközi kiállítások szervezéséhez ezeket legalább 2 évvel korábban kell 
bejelenteni és szerződésben kell megállapodni a FIP-pel. Ezeknek jelenleg két fajtája 
van: a patronált és az elismert (ettől a formától és egyedi megállapodástól függ pl. a 
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A kiállítási szabályzat legfrissebb változata 2016-ban  hagyták jóvá, magyar fordítása 
ennek is hiányzik, a FIP hivatalos nyelvei egyikén ismerhető meg 
 
15 oldalon 57 paragrafusban tárgyalja a nemzetközi kiállítások megrendezésének 
szabályait. 
 
Megszabja a kiállítások elnevezését (FIP által támogatott általános és specializált 
világkiállítás, vagy FIP által elismert nemzetközi kiállítás). Tartalmazza az előírt 
minimális keretszámokat, a meghirdetendő kiállítási osztályokat, és a részvételre 
meghívandó nemzeti szövetségek körét. 
 
Megszabja a zsűrizés módját, és a kiadandó díjak fajtáit. Előírja az egyes osztályokban 
való részvétel kiállítókkal szemben támasztandó feltételeit, részletes szabályokat 
tartalmaz a lebonyolítás módjára. 
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Az általános értékelési szabályok minden kiállítási osztályra kötelezően érvényesek, 
és az abban alkalmazott szabályok kereteit adják.  
Legfrissebb változata 2018-ban  hagyták jóvá, utolsó magyar fordítása 2010-ben 
készült, jelenleg a MABÉOSZ honlapján ez nem találhat meg, mert valamilyen 
rejtélyes okból nem vált hivatalossá. 
 
A jelenleg aktuális angol verzió 15 oldalon 57 paragrafusban tárgyalja a nemzetközi 
kiállítások megrendezésének szabályait. 
 
Megszabja a kiállítások elnevezését (FIP által támogatott általános és specializált 
világkiállítás, vagy FIP által elismert nemzetközi kiállítás). Tartalmazza az előírt 
minimális keretszámokat, a meghirdetendő kiállítási osztályokat, és a részvételre 
meghívandó nemzeti szövetségek körét. 
 
Megszabja a zsűrizés módját, és a kiadandó díjak fajtáit. Előírja az egyes osztályokban 
való részvétel kiállítókkal szemben támasztandó feltételeit, és részletes szabályokat 
tartalmaz a lebonyolítás módjára. 
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A Hagyományos osztály külön értékelési szabályainak és útmutatójának legfrissebb 
változatát 2018-ban  hagyták jóvá.  
Utolsó magyar fordítása 2010-ben készült, jelenleg ez a MABÉOSZ honlapján 
megtalálható a hivatalos magyar verzió. 
 
A hagyományos osztály kiállítói számára ez a legfontosabb szabályzat. Nem pusztán 
egyetlen  elolvasásra, hanem a kiállítási gyűjteményeik felépítése során bomlik ki 
igazán az értelme, és csakis ennek megértése és a gyakorlati szinten való követése 
tehet sikeressé egy gyűjteményt. 
 
A szabályzatból kiemelem a szerintem legfontosabb alábbi részeket: 
 
SREV 
2§ A hagyományos filatélia a filatélia valamennyi szempontját felöleli. Beleértve 
azokat a szempontokat is, melyek más FIP osztályokban használhatók, amelyek 
elősegítik a kiállító által kifejtett történet alátámasztását …. Tartalmaz mindenfajta 
megfelelő anyagot, amelyeket egy másik osztály anyaga is használhat. … Általában a 
bélyeg használatának bemutatása is szükséges … A használat itt az érvénytelenítési 
módokat, a postai tarifákat és az útvonalakat is jelenti, ha ez szükséges. 
 
3.§ A címlapnak tartalmaznia kell egy bevezető ismertetést, amely elmagyarázza a 
gyűjtemény célját.  
 
3.2 Az alábbi módon felépített gyűjtemények is hagyományos filatélia szerint 
értékelendők:  
1. A postabélyegek fejlődését bemutató gyűjtemények. 
… 
5. Kutatási gyűjtemények, mint lemezrekonstrukciók, lemezhibák 
… 
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Minden FIP szabályai szerint rendezett bélyegkiállítás külön szabályzatban összegzi az  
adott kiállításra érvényes saját szabályait, melyeknek összhangban kel lenniük a FIP 
magasabb szintű szabályozásával. 
 
A kiállítói jelentkezéshez nélkülözhetetlen információkat tartalmaznak, melyeket a 
nevezés előtt ajánlott alaposan átolvasni és figyelembe venni. Ezekben rögzítik a 
kiállítással kapcsolatos olyan adatokat, mint az elnevezés, a helyszín, időpont, a 
kiállítók számára megnyitott kiállítási osztályok, a keretekhez befogadható 
lapméretek,  a különféle díjak, a nevezési határidők és a nevezések elfogadásra 
vonatkozó határidők. 
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A MABÉOSZ honlapján a kiállítási szabályzatok között a magyar kiállításokon 
alkalmazott  további szabályrendszer található. Ezek nagyrészt a FIP vonatkozó 
szabályainak magyar adaptációját tartalmazzák, amivel ezek fordításait helyettesítik. 
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