


 

Dear Collector Friends of the Fiscal Philately,  Kedves barátaink, pénzügyfilatéliai gyűjtőtársak! 
From May 9 to 11, the "Arbeitsgemeinschaft Fiskalphilatelie im BDPh e.V." in 
cooperation with the International Stamp Fair Essen and the FIP Revenue Com-
mission wants to hold the first "Salon for Fiscal Philately" in German. 

 A Nemzetközi Bélyegvásárral és a FIP illetékjegy bizottságával együttműködve, 
május 9. és 11. között, Németországban rendezi meg az ArGe Fiskalphilatelie, a 
Német Bélyeggyűjtők Szövetségének pénzügyfilatéliai munkacsoportja az első 
"Pénzügyfilatéliai Szalont". 

For this exhibition, the organizer of the fair will provide us with an exhibition 
area where we would like to present 200 frames of exhibits of worldwide Reve-
nue Philately to visitors of the fair and of course to interested Fiscal Philatelists. 

 A Vásár szervezői kiállítási területet biztosítanak számunkra, ahol 200 keretet 
szeretnénk bemutatni a világ pénzügyfilatéliai gyűjteményeiből a vásár látogatói-
nak és természetesen az érdeklődő pénzügyi filatelistáknak. 

With this bulletin, we would like to inspire you to participate in the exhibition in 
order to show together the diversity of our hobby to the philatelic world. In addi-
tion to this salon, guided city tours, lectures and talks as well as opportunities for 
trading are planned. Here, however, we are also completely dependent on the 
registrations and feedback in order to provide the best possible location and 
space. 

 Ezzel a közleménnyel arra szeretnénk bátorítani Önt, hogy vegyen részt a kiállítá-
son annak érdekében, hogy bemutathassuk a filatéliai világnak hobbink sokszínű-
ségét. A szalon mellett városnéző idegenvezetés, előadások, megbeszélések, 
valamint kereskedelmi lehetőségek számára is lehetőséget biztosítunk. Itt azon-
ban teljes mértékben a jelentkezésektől és igénybejelentésektől függünk, hogy a 
célnak megfelelő legjobb helyszínt és területet biztosíthassuk. 

In the exhibit, everything of fiscal material can be shown - prescriptions on sheet 
sizes, contents, structure will not made - the motto is: "Build your fiscal collec-
tion according on your own criteria and show them in the salon". The only re-
quirement for the construction of your exhibit is that the exhibition frames have 
a size of 1 square meter. We will also provide showcases and options for display-
ing 3D objects. 

 A kiállításon tetszőleges pénzügyi gyűjtemény bemutatható - a méretekre, tarta-
lomra és szerkezetekre vonatkozó előírások nem készülnek - a mottója: "Építsd 
fel a fiskális gyűjteményedet saját szempontjaid szerint és mutasd be őket a sza-
lonban". A gyűjtemények felépítésének egyetlen korlátja a kiállítási keretek 1 
négyzetméteres felülete, de lehetőséget biztosítunk térbeli-objektumok megje-
lenítéséhez és megfelelő megvilágításához is. 

In addition to the fiscal material, the exhibit may also be supplemented with 
non-philatelic material (regulations, photographs, maps, heraldic, etc.), which 
the exhibitor considers helpful in enriching the content of his exhibit and, above 
all, in explaining it. 

 A szorosan vett pénzügyfilatéliai anyagon kívül a kiállítás kiegészíthető bármely 
egyéb olyan anyaggal is (rendeletek, fényképek, térképek, heraldika stb.), ame-
lyet a kiállító mindenekelőtt a magyarázatok jobb megértéséhez, esetleg a kiállí-
tás tartalmának gazdagításához hasznosnak tart. 

This salon takes place without any evaluation in order to limit the creativity of 
the exhibitor. In addition, it is planned that a team of experienced Jurors will 
provide tips and recommendations for later participation in competitive exhibi-
tions. New ideas and approaches are presented to the BDPh and the FIP. This 
gives the opportunity to stimulate improvements to the exhibition regulations 
and assessment guidelines. An unofficial evaluation sheet may be asked for by 
the exhibitor. 

 A szalon a kiállító kreativitását korlátozó bármiféle értékelés nélkül zajlik. Emel-
lett azonban tervezzük, hogy tapasztalt zsűrorok csapata nyújt majd ötleteket és 
javaslatokat a versenykiállításokon való későbbi részvételre. Célunk, hogy új 
megközelítéseket mutassunk a BDPh és a FIP számára, melyek lehetőséget és 
ösztönzést adnak a kiállítási szabályozatok és értékelési irányelvek fejlesztésére.  

A kiállító emellett nem hivatalos értékelést is kérhet. 

The ArGe Fiskalphilatelie e.V. celebrates this year its 30th society anniversary 
and the first planning took place in 2017. With the support of the BDPh and the 
FIP this event can now be realized and we are happy to show our hobby to the 
broad public. "Social and Open philately" are modern slogans in postal philately, 

 Az ArGe Fiskalphilatelie e.V. idén ünnepli létrehozásának 30. évfordulóját aminek 
tervezése még 2017-ben kezdőődött. A BDPh és a FIP támogatásával ez az ese-
mény végre megvalósulhat, és örömmel mutatjuk be hobbinkat a nagyközönség 
számára. A "közösségi és nyitott filatélia" a postafilatélia modern jelmondata, és 



how well these suit the revenue material! In Thematic philately, fiscal material 
belongs to “border line material” and so far is hardly accepted. But illustrations, 
usages and documents offer an incredible range of thematic treatments. 

milyen tökéletesen illik ezek a a pénzügyi gyűjteményekre! A tematikus filatélia 
során a fiskális anyag "határterületekhez" tartozik és eddig még csak alig volt 
elfogadva. De a szemléltetés, a használat és maguk a dokumentumok is hihetet-
lenül széles lehetőséget kínálnak a tematikus kezelésre. 

By help of your participation we will be able to show outstanding studies of tra-
ditional revenue exhibits and we look forward to see a variety of new innovative 
approaches. Your creativity as an exhibitor will have no limitations. 

 

Ralph Ebner, RNCP, FRPSL, chairman FIP revenue bureau 

 Részvétele segítségével rendkívüli tanulmányokat tudnánk bemutatni a hagyo-
mányos pénzügyi filatéliáról, miközben várakozással tekintünk a számos lehetsé-
ges új és innovatív megközelítésre. Kiállítói kreativitásának nincs korlátja! 

 

Ralph Ebner, RNCP, FRPSL, a FIP illetékjegy bizottság vezetőségének elnöke 

Terms of the Exhibition 

1. Anyone who has a collection of tax, fee, duty or revenue stamps or any other 
non-postal stamps and has designed and built them according to his / her criteria 
can exhibit. 

2. Everything that belongs to the field of fiscal philately may be shown. Docu-
ments and entries are expressly desired. Material that is important for explana-
tion and classification may also be shown. 

3. In addition to individuals, groups may also participate. The group will then be 
mentioned in the catalogue 

4. The standard exhibition frames in Germany, measuring approx. 96 cm x 96 cm, 
will be made available. 

5. A frame provides space for 3 rows of 4 album pages (width: 240mm, height: 
297mm) as standard. Any other division of the frame area with oversize and 
different page sizes is allowed. 

6. An exhibit should have a scope of at least 1 to a maximum of 10 frames. 

7. There will be a frame charge of € 18 per frame. 

8. Mounting and dismounting takes place in agreement with the exhibition man-
agement by the exhibitor himself or by members of the Arbeitsgemeinschaft. 

9. The exhibitor is responsible to have an insurance in place of his exhibition 
during the transport and during the exhibition. 

10. The salon takes place without evaluation of the exhibits. An unofficial evalua-
tion can be made at the request of the exhibitor. 

11. The deadline for registration is November 30th, 2018. 

12. The registration has to be sent to: Ralph Ebner, Gasstrasse 9, 42657 Solingen, 
Germany or via email to: Veranstaltungsleiter@fiskalphilatelie.de 

 
Részvételi feltételek 

1. Mindenki, aki saját szempontjai szerint megtervezett és felépített adó-, illeték-, 
vám-, pénzügyi értékjegy, vagy egyéb nem postai bélyeggyűjteménnyel rendelke-
zik, részt vehet vele a kiállításon. 

2. Minden, ami a pénzügyi filatélia területéhez tartozik, bemutatható. A doku-
mentumok és egyéb teljes objektumok kifejezetten kívánatosak. A magyarázat és 
a elrendezés szempontjából fontos bármely egyéb anyag is bemutatható. 

3. Az egyének mellett csoportok is részt vehetnek. A csoport ennek megfelelően a 
katalógusban is szerepelni fog. 

4. A Németországban standard kb. 96 cm x 96 cm kiállítási keretek állnak rendel-
kezésre. 

5. A keret 3 sorban 4 lapot tartalmaz (szélesség: 240 mm, magasság: 297 mm). 
Túlméretes dokumentumokhoz a keret teljes területének tetszőleges használata 
is megengedett. 

6. A kiállított anyag terjedelme legalább 1 és legfeljebb 10 keret. 

7. Keretekenként 18 Euró részvételi díj fizetendő. 

8. A gyűjtemény fel- és a leszerelését a kiállító saját maga vagy az 
Arbeitsgemeinschaft tagjai útján végezheti. 

9. A gyűjtemény biztosításáról gondoskodni a szállítás és a kiállítás ideje alatt a 
kiállító felelőssége. 

10. A szalont a gyűjtemények értékelés nélkül rendezzük. A kiállító kérésére nem 
hivatalos értékelést biztosítunk. 

11. jelentkezési határidő 2018. november 30. 

12. Jelentkezési cím: Ralph Ebner, Gasstrasse 9, 42657 Solingen, Németország, 
illetve  e-mailben a következő címre: Veranstaltungsleiter@fiskalphilatelie.de 



Organizing Committee 

Event Management:  Ralph Ebner  
(Chairman of the FIP Revenue Commission)  

Veranstaltungsleiter@fiskalphilatelie.de 

International Consultant:  Jukka Mäkinen (Finland)  
(Secretary of the FIP Revenue Commission)  

jukka.matias.makinen@gmail.com 

Exhibition Management:  Carsten Mintert  

Ausstellungsleiter@fiskalphilatelie.de 

Public Relations:  Harald Krieg 

PR@fiskalphilatelie.de 

Web:  www.fiskalphilatelie.de 

 
Szervezőbizottság 

Rendezvényszervezés:  Ralph Ebner  
(a FIP Illetékjegy Bizottság elnöke)  

Veranstaltungsleiter@fiskalphilatelie.de 

Nemzetközi tanácsadó:  Jukka Mäkinen  
(Finnország) (a FIP Illetékjegy Bizottságának titkára) 

 jukka.matias.makinen@gmail.com 

Kiállítás lebonyolítás:  Carsten Mintert  

Ausstellungsleiter@fiskalphilatelie.de 

Közönségkapcsolatok:  Harald Krieg 

PR@fiskalphilatelie.de 

Web:  www.fiskalphilatelie.de 

Address Fair in Essen 

Messe Essen, Grugahalle: Norbertstraße 2, 45131 Essen, Germany 
www.briefmarkenmesse-essen.de 

The entrance is free!!! 

 
A vásár címe Essenben 

Messe Essen, Grugahalle: Norbertstraße 2, 45131 Essen, Németország 
www.briefmarkenmesse-essen.de 

A belépés ingyenes! 

Supporting Programm 

We already have commitments from international guests and will offer an exten-
sive supporting program. 

Hotel recommendations, conference rooms, lectures and program 
items are available according to the registrations in a suitable 
scope. After your registration you will receive further details. 

The city of Essen and the Ruhr area offer many opportunities for the philatelist 
as well as for his company. Essen was the capital of culture a few years ago and, 
in addition to the UNESCO World Heritage Site Zollverein colliery, the Villa Hügel, 
the Gruga-Park, the Folkwang-Museum as well as it has numerous theaters and 
further museums to offer. 

 
Támogató program 

Már vannak kötelezettségeink nemzetközi vendégeket fogadására, és széles körű 
támogató programot kínálunk. 

A bejelentkezéshez kapcsolódó szállásfoglalási lehetőségek, konfe-
renciatermek, előadások és különböző programelemek is rendelke-
zésre állnak. Regisztrációját követően további részletekkel szolgálunk. 

Essen és a Ruhr térség számos lehetőséget kínál a filatelisták és kereskedők szá-
mára. Essen nemrég volt a kultúra fővárosa volt. Az UNESCO Világörökség részei a 
Zollverein szőlőültetvények, a Villa Hügel, a Gruga-Park, a Folkwang-Múzeum, 
továbbá számos színház és múzeum kínálata áll rendelkezésre. 

   

http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/

