
Irányelvek a pénzügy-filatéliai gyűjtemények elbírálásához 
 Guidelines for Judging Revenue Philately Exhibits 

Bevezetés 
 Introduction 

Ezek a FIP Illetékjegy Bizottság (Revenue Commission) által 
kiadott az irányelvek gyakorlati tanácsot adnak a GREV és 
az SREV (a pénzügyi gyűjtemények F.I.P. kiállításokon való 
értékeléséről szóló külön szabályzat) alkalmazásához, ame-
lyeket a 60. FIP Kongresszus 1991-ben hagyott jóvá Tokió-
ban. 

These Guidelines, issued by the FIP Revenue Commission, 
give practical advice on how to apply the General Regula-
tions of the FIP for the Evaluation of Competitive Exhibits 
at FIP Exhibitions (GREV) and the Special Regulations for 
the Evaluation of Revenue Exhibits at F.I.P. Exhibitions 
(SREV) approved by the 60th FIP Congress in 1991 in To-
kyo. 

Az irányelvek arra szolgálnak, hogy segítsék a kiállítók 
felkészülését és a zsűrorokat az pénzügyi értékjegyekből 
álló versenygyűjtemények értékelésében. Iránymutatást 
nyújtanak az alábbiakhoz: 

1) A pénzügyi filatélia meghatározása és természete 

2) A pénzügyi értékjegyek kiállításának felépítési elvei 

3) A pénzügyi gyűjtemények értékelési szempontjai 

The Guidelines have been developed to assist exhibitors 

in the preparation, and judges in the evaluation, of reve-

nue exhibits. They are intended to provide guidance re-

garding 1) The definition and nature of revenue philately; 

2) The principles of exhibit composition and 3) The judg-

ing criteria of revenue exhibits. 

Az iránymutatások célja nem a korlátozás, hanem hogy 
lehetőséget adjon a pénzügy-filatéliai témák minél tágabb 
körének, innovatív és érdekes kezelésére. 

The Guidelines are not designed to be prescriptive but 

rather to expand the scope of Revenue exhibits to allow 

innovative and interesting treatments. 

Preambulum 
 Preamble 

A pénzügyi értékjegyek osztályát a korai kezdetekben 
kísérleti osztályként hozták létre - 1988-ban Azóta a fila-
télia két részből áll: a posta-filatéliából és a pénzügyi fila-
téliából. 

A pénzügyi gyűjtemények jellemzően különösen sok fajta 
értékjegyet kezelnek egy osztályon belül, különböző meg-
közelítésben és kezeléssel. E tulajdonságuk kihívást jelent 
mind a kiállítási anyag helyes bemutatása, mind az érté-
kelés számára. 

A fő különbség egy illetékjegy gyűjtemény és a postához 
kapcsolódó kiállítási osztályok gyűjteményei között, hogy 
az illetékjegy gyűjteményben - postai anyagokat kivéve - 
más osztályokból vett elemek is megjelenhetnek a gyűj-
teménnyel bemutatott történet minél teljesebb bemuta-
tása érdekében. 

The Revenue class was established - initially as an ex-
perimental class - in 1988. Since then, philately has di-
vided into Postal philately and Revenue philately. 

Characteristically, the material of Revenue philately ex-
hibits is especially diverse and, moreover, all types of 
Revenue exhibits, with differing approaches and treat-
ments, are shown in this class. This characteristic creates 
a challenge both for exhibiting and evaluating Revenue 
exhibits. 

The major difference between a Revenue exhibit and an 
exhibit in one of the Postal classes is that a Revenue ex-
hibit may contain elements (but not postal material) of 
some or all of these "Postal classes" in the one exhibit, as 
long as the exhibit tells a coherent story. 

A pénzügyi filatélia meghatározása és természete 
 1. The Definition and Nature of Revenue Philately 

A FIP Illetékjegy Bizottság a pénzügyfilatéliai gyűjtemé-
nyekben elfogadható anyagokat így definiálja: 

"Egy pénzügyfilatéliai anyag dombornyomott, rányomott 
vagy felragasztható pénzügyi értékjegyeket tartalmaz, 
melyek kibocsátója központi állami, önkormányzati vagy 
köztes kormányzati hatóság (beleértve az illeték, vagy 
adó megfizetése, és a nulla adó-, vagy adó alóli mentes-

The FIP Revenue Commission definition of revenue mate-
rial eligible for including in a Revenue philately exhibit is: 
"Revenue material comprises embossed, imprinted and 
adhesive tax, fee and credit stamps and other items with 
a value indication (including indicators for tax paid, a zero 
tax and not subject to a tax) issued by or under the origi-
nation authority of a national, state or municipal or in-



ség felragasztható vagy egyéb értékjellel való igazolásá t 
is). Ezen felül, bármely privát társaság (biztosító, fuvaro-
zó, szakszervezet, politikai párt, stb.) díjelszámolásra 
használt bélyegei is a pénzügyi értékjegyekhez tartozónak 
tekintendők. Bemutatásukhoz céljuk és használatuk pon-
tos leírása elengedhetetlenül hozzátartozik." 

termediate governmental authority. Additionally, any 
other fee or credit stamp of a private organisation, either 
insurance, transport, bank, union, political party etc. may 
also be considered as revenue material under this defini-
tion. When showing such material, a precise description 
of its nature and usage is essential." 

1.1. A megfelelő anyag 

 
A pénzügyi értékjegyek osztályában bemutatott minden 
anyag természetének az 1.4. pontban tárgyalt kivételek-
kel mind pénzügyi mind filatéliai szempontokkal is össz-
hangban kell lennie.  

A pénzügyi természet azt jelenti, hogy az értékjegyet 
meghatározott pénzügyi célra adták ki vagy használtak 
fel, és nem postai igényre (ld. 1.3.7.), valamint megfelel a 
fenti (1) pontnak.  

A filatéliai természet pedig azt igényli, hogy a bemutatott 
objektumoknak filatéliai értékkel is kell rendelkezniük, 
beleértve - de nem korlátozva ezekre - a gyártás megelő-
ző anyagokat, változatokat hibákat, használatot, kezelési 
jeleket és minden további filatéliai szempontot.  

1.1. The Appropriate Material  

All material shown in revenue exhibits, with the excep-
tions discussed in 1.4., should be in concordance with 
both the fiscal and philatelic aspects of exhibiting. 

The fiscal nature indicates that a revenue item was issued 
or used for a certain fiscal purpose, and not, for example 
for postal demand (refer 1.3.7.) and meets the definition 
of revenue material in (1) above.  

The philatelic aspects require that items shown, in addi-
tion to being fiscal, have 'philatelic value' which includes 
but is not limited to - pre-production material, varieties, 
errors, usage, markings and other aspects of a Philatelic 
exhibit. 

1.2. A megfelelő anyag valamelyik alábbi fő csoportokba tartozik 

 
 
1.2.1. Adó- és vámbélyegek 

Ellenszolgáltatás nélkül kivetett fiskális kötelezettségek 
megfizetésére, vagy alóluk való mentesség igazolására 
kiadott értékjegyek neve "adójegy” (tax stamps). 
1.2.2. Illeték- és díjbélyegek 

Állami, közigazgatási szolgáltatások díjtételeinek megfize-
tésére szolgáló, vagy ezek alóli mentességet igazoló ér-
tékjegyeket "illetékjegyeknek" nevezzük (fee stamps). 
1.2.3. Hitelbélyegek 

Pénzügyi vagy kincstári hitelt igénybevételéről egy vevő, 
megbízója, vagy meghatalmazottja javára szóló értékjegy 
(credit stamps). 
1.2.4. A világ országaiban és a történelmük folyamán 
alkalmazott különböző adó- és illetékrendszerekben 
használt számos egyéb formájú és célú fiskális és privát 
értékjegy (other fiscal value imprints).  

A teljesség igénye nélkül, és nem korlátozva ezekre, ide 
tartoznak a szignettás dokumentumok, zárjegyek, érték-
bélyegzések, benyomott illetékjegyes űrlapok és minden 
egyéb, értékkel bíró nyomat. 

1.2. The appropriate material can be grouped into fol-
lowing main groups: 
1.2.1. Tax Stamps 
Stamps issued for the payment of, or for noting matters 
relating to, the payment of or exemption from a tax, levy 
or other fiscal imposition or duty are "tax stamps". 
1.2.2. Fee Stamps 
Stamps the purpose of which are to record payment of or 
exemption from a fee for which some service is to be or 
have been rendered are "fee stamps". 
1.2.3. Credit stamps 
Stamps issued to denote some monetary or fiscal credit 
in favour of the purchaser, his principal or assignee are 
"credit stamps". 
1.2.4. Other fiscal value imprints  
Any other physical form of item issued for a fiscal pur-
pose as applied by the different revenue system of the 
countries in the world and historically known as "other 
fiscal value imprints". These include all forms of physical 
item including, but not limited to, revenue stamped pa-
per, banderoles, seals, embossing's and other direct im-
prints. 



1.3 A pénzügyi gyűjtemények alapvetően a következőket tartalmazhatják: 

 
1.3.1. Elfogadott vagy elutasított esszék, próbanyomatok, 
lemezpróbák, színpróbák, minták, lemezhibák és a bélye-
gek vagy szignetták egyéb hibái. A kiadás történetével 
kapcsolatos nyomdai és hivatalos archív anyagok. 
1.3.2. Használatlan vagy használt értékjegyek és össze-
függéseik.  A fel nem használt bélyegek és összefüggések 
jelzik, hogyan értékesítették a bélyegeket a hatóságok. Az 
értéktelenített bélyegek mutatják, hogyan használják 
őket. A kiállítás céljától függően a kiadás első napja vagy a 
nagyon korai vagy késői felhasználás bemutatása növel-
heti az gyűjtemény jelentőségét. 
1.3.3. Szignettás okirat bélyegzett vagy benyomott érték-
bélyeggel, használtan vagy használatlanul, eredeti vagy 
átértékelt formában. Az iratot lehetőleg teljes és ép 
tárgyként célszerű megjeleníteni. (ld. 3.4.5.) 

1.3.4. Mindenféle változat, például vízjel, enyvezés, foga-
zás, a papír, a nyomtatás és a szín, valamint az adott or-
szág további különlegességei.  

1.3. Generally a revenue exhibit can show: 
 1.3.1. Adopted or rejected essays, die proofs, plate 
proofs, colour trials, specimens, plate flaws and other 
errors in stamp or stamped paper production. Archival 
material from printers and other officials can be used to 
show a story about how the issue was produced. 
1.3.2. Revenue stamps, whether unused or used, singles 
and multiples. Unused stamps and blocks show how the 
stamps were sold by the authorities. Cancelled stamps 
show how they were used. Depending on the aim of the 
exhibit, showing first day of issue, or very early or late 
usages might increase the importance of the material. 
1.3.3. Revenue stamped paper with embossed or im-
printed value stamps, whether unused or used, uprated 
or without uprate. Revenue stamped paper should be 
normally shown as entire and intact items. (Refer to 
3.4.5.)  

1.3.4. Varieties of all kind, such as those of watermark, 
gum, perforation, paper, printing and colour as well as 
specialities of a single country  

1.3.5. Ívrekonstrukciók és lemeztanulmányok. 

1.3.6. Perfinek, hatóságilag készített, vagy elismert felül-
nyomatok és átértékelések. 

1.3.7. Postai és pénzügyi értékjegyek felcserélt használa-
ta. Mivel a pénzügyi gyűjtemények célja az anyag fiskális 
vonatkozásainak bemutatása, a pénzügyi bélyegek postai 
használatát célszerűbb más postai kiállítási osztályokban 
bemutatni.  A kiállító azonban szabadon felhasználhat 
ilyen anyagot pénzügyi gyűjteményben is, amennyiben ez 
hozzá tartozik a történethez. 

1.3.5. Plate reconstructions and studies of printing plates. 
1.3.6. Perfins; officially created or accepted overprints 
and value surcharges. 

1.3.7. Postage stamps used fiscally, or revenue stamps 
used for postage. As a revenue exhibit should focus on 
the fiscal aspect of the material, any exhibit which con-
centrates on the postal use of revenue stamps is best 
shown in one of the postal classes. However, an exhibitor 
is free to use this material in a revenue exhibit as long as 
it is germane to the story.. 

1.3.8. A hatóságok vagy a gyűjtők megtévesztését célzó 
hamisítványok, ha azoknak a történetben jelentőségük 
van. Az értékelésben előbbiek jobban méltánylandók, 
mint az utóbbiak. 

1.3.8. Revenue counterfeits designed to defraud the au-
thorities or forgeries to defraud collectors, if they have a 
significance in history of philately. In exhibit evaluation, 
counterfeits are considered to be more valued than for-
geries. 

1.3.9. A dokumentumok különböző fiskális felhasználási 
módja, amely bemutatja a kiadások felhasználását, bele-
értve az értéktelenítés változatait, a különböző bevételi 
célokra való használatot, valamint a szabályok és tarifafo-
kozatok magyarázatát.  

1.3.9. The different fiscal usages on documents showing 
how the issues were used, including the different cancel-
lations, uses for different revenue purposes, and demon-
strating and explaining the rules and stamp duty rates. 

1.3.10. Bármely más anyag, amely megfelel az 1.1. és 1.2. 
pontban adott definícióknak. Az ilyen elemek legfeljebb 5 
mm vastagságúak lehetnek, hogy a szabványos kiállítási 
keretekben bemutathatók legyenek. 

1.3.10. Any other material fulfilling the definitions of 1.1. 
and 1.2., made of any material. Such items must be no 
more than 5 mm in thickness, so that they can be 
mounted in standard exhibition frames. 



1.4. Lehetséges kapcsolódó anyagok 

 

Ha egy fontos részletet, amely a kiállítás történetének 
megértéséhez szükséges, nem lehet a fentiekben megha-
tározott megfelelő anyaggal illusztrálni, akkor más, kap-
csolódó anyag átgondolt felhasználása is megengedett. 
Ezek közé tartoznak például az értékjeggyel kapcsolatos 
törvények és rendeletek, térképek, úgynevezett "előfutár 
dokumentumok", amelyek bemutatják a bélyegelőtti 
időszak bevételi rendszerét vagy más hasonló kapcsolódó 
anyagokat. 

Az ilyen elemeknek közvetlen kapcsolatban kell lenniük a 
kiállítás céljával és tárgyalásával, és ha lehetséges, máso-
lat helyett eredetinek kell lenniük. A keretben meg nem 
jelenő elemek helyett fotókópiák csak akkor használha-
tók, ha ezeknek fontos szerepük van a téma kifejtésében. 

A kapcsolódó anyag nem uralhatja a bemutatott anyagot. 
Ezért kifejezetten ajánlatos ezek használatát néhány 
olyan elemre korlátozni, amelyek valóban a megértést 
segítik, amennyiben a téma egy fontos részletét nem 
lehet másként bemutatni. Ezeket az elemeket kellően 
magyarázni és használatukat indokolni kell. 

1.4. Possible Associated Materials 

If an important detail, which is necessary for understand-

ing the exhibit storyline, cannot be illustrated with ap-

propriate material defined above, a considered use of 

other, associated material is allowed. These can include, 

e.g., stamp duty acts and decrees, maps, so called "fore-

runner documents" illustrating the prestamp era revenue 

system, or other similar associated materials. 

Such items must have direct relation to the purpose and 

treatment of the exhibit, and, if possible, should be origi-

nal instead of a photocopy or a replica. Photographs of 

items that will not fit in a frame may be included, if the 

items are important to the development of the exhibit. 

Associated material should never overrule the exhibit. 

Thus, it is highly recommended to limit the use of such 

material to a few significant items at most, to enhance 

the treatment when an important detail of the subject 

cannot be covered otherwise. These items are to be 

properly justified and described. 

2. A gyűjtemények felépítési elvei 
 2. The Principles of Exhibit Composition 

2.1. A gyűjtemények felépítése 

 2.1. The Exhibit Composition 

A kiállító egy történetet mond el gyűjteménnyel. A törté-
netnek a kiállítók által választott határon belül a célhoz és 
hatókörhöz kell igazodnia. A választott tárgynak mind a 
kiállítás kiinduló, mind a véső állapot terjedelméhez al-
kalmasnak kell lennie. 

Különböző történetekhez eltérő tárgyalásmódra lehet 
szükség. A kiállítónak a történethez a legjobban igazodó 
tárgyalásmódot kell választania. Ez leggyakrabban az 
alábbiak egyike, de két vagy több megközelítés kombiná-
ciója is lehet, továbbá a kiállító által kitalált bármely más 
mód is. 

The exhibitor tells a story with the exhibit. The story is 

told within the limits - the purpose and the scope - 

selected by the exhibitor. The subject chosen needs to 

be appropriate in scope for both the initial and also the 

potential size of the exhibit. 

Different stories may need different approaches and use 
different philatelic elements. The exhibitor selects an 
approach which serves best the story to be told. Often 
the approach is one of the following, but it can also be a 
combination of two or more approaches, or any other 
approach developed by the exhibitor. 

2.1.1. Hagyományos gyűjtemények 
A hagyományos tárgyalásmód az értékjegyek fejlődésé-
nek illetve a kiadás(ok) történetéről szól. Ez a kibocsátás 
céljával kezdődhet, majd folytatandó a lehetséges rajz-
próbákkal valamint próbanyomatokkal. 
Ezután leírandók a címletek és fejlődésük története, a 
különböző nyomtatási menetek, színek, perforációk, papí-
rok, hibák stb. Az értéktelenítés és használat fontos ré-
szét képezi a hagyományos megközelítésnek, majd a tör-
ténet a feleslegessé válással, vagy más logikai végponttal 
fejezendő be. 

2.1.1. Traditional exhibits 
Normally a traditional revenue exhibit describes the de-
velopment of the revenue stamps or other issues them-
selves. It can begin with the reason why they were issued 
following with the possible essays and/or proofs. It can 
then describe the development of the items, different 
printings, colours, perforations, papers, errors etc. The 
cancellations and usage are an important part of a tradi-
tional approach, and the story can end with the cessation 
of the issue or to another logical endpoint. 



2.1.2. Pénzügytörténeti gyűjtemények 

A gyűjtemény pénzügyi rendszerekről szóló történetet 
mond el. Például a kiállítás a pénzügyi rendszer vagy a 
bélyegilletékek alakulására összpontosíthat egy adott 
területen, országban, országcsoportban vagy világszerte. 

Általában a történet használt elemek, teljes dokumentu-
mok, szignettás iratok segítségével jelenik meg. Az ilyen 
gyűjtemények felépítése a pénzügyek történelmi krono-
lógiájára, az illetéktörvényekre, egy vagy több bevételi 
forrás bevezetésére és megszüntetésére, vagy bármely 
más logikai struktúrára alapozható. 

2.1.2. Fiscal history exhibits 

A fiscal history exhibit describes fiscal systems. For exam-
ple, the exhibit can show the development of the fiscal 
system or stamp duty rates in an area, a country, a group 
of countries or worldwide. Normally the story is told with 
used items, entire documents and/or revenue stamped 
paper or other fiscal revenue items. The structure of such 
exhibits can be based on a chronology of fiscal history, to 
Stamp Duty Acts, to the introduction and cessation of one 
or more selected types of revenue, or any other logical 
structure as developed by the exhibitor. 

2.1.3. Téma alapú gyűjtemények 

A téma alapú megközelítés egy társadalmi jelenség vagy 
történelmi eseményt jelenít meg pénzügyi értékjegyek 
felhasználásával. A téma alapú gyűjtemény meghatáro-
zott felépítési terv szerint témát fejt ki, és a filatéliai is-
meretek mellett társadalmi vagy történelmi jelenségek 
ismeretét adja a választott filatéliai tárgyakon keresztül. A 
szerkezete lehet időbeli (történeti, evolúciós) vagy tárgy-
körök szerinti (tudományos, szisztematikus, szervezeti, 
gazdasági stb.) illetve bármely egyebet is követhet. A 
téma alapú gyűjteménynek a lehetőleg minél változato-
sabb anyagot, egy kiegyensúlyozott elbeszéléssel kell 
összekötnie. 

2.1.3. Subject-based exhibits 

A subject-based exhibit describes a social or historical 
phenomenon using revenue items. A subject-based ex-
hibit develops a theme according to a plan, and demon-
strates both philatelic knowledge and knowledge of the 
social or historical phenomenon through the items se-
lected. The structure may follow a time-related classifica-
tion (historical, evolutionary) or subject-related criteria 
(scientific, systematic, organisational, economic etc.) or 
any other criteria. In subject-based exhibits, the storyline 
explaining the social or historical phenomenon should tie 
the varied material together as an unbroken, balanced 
narrative 

2.2. Egy keretes kiállítási gyűjtemények 

 
2.2.1. Egy egykeretes pénzügyfilatéliai gyűjtemény a 2.1. 
pontban felsorolt megközelítések valamelyikével egy 
olyan szűk témát dolgoz fel, amely egy kerethez illik. Ha a 
téma egynél több keretben is bemutatható, akkor nem 
alkalmas ilyen kiállítási témának. 

2.2. One Frame Exhibits  

2.2.1. A One Frame exhibit in Revenue philately is in-
tended to be an exhibit within the approaches mentioned 
in 2.1. with a very narrow theme that fits into one frame. 
If a theme can be shown in more than one frame, it is not 
suitable as a theme for a one frame exhibit. 

2.2.2. Egy többkeretes gyűjteményből származó elemek 
csak akkor alkalmasak egykeretes kezelésre, ha ezek a 
téma egy természetes részegységét teljes egészében mu-
tatják be. Egy nagyobb gyűjtemény olyan kivonata, amely 
csak a legjobb elemeket mutatja be ("kicsemegézés"), 
nem felel meg az egykeretes bemutatásra. 

2.2.2. A selection of items from a multi-frame exhibit may 
be suitable only if the selection can completely treat a 
natural sub-theme of the exhibit within one frame. An 
extract of a multi-frame exhibit showing only the best 
items ("cherry picking") from a multi-frame exhibit is not 
appropriate as a one frame exhibit. 

2.3. A bevezető lap (vagy a címoldal) 

 
Minden pénzügyfilatéliai versenygyűjteménynek tartal-
maznia kell egy bevezető lapot. A bevezető lapnak tar-
talmaznia kell a következőket: 

2.3. The Introductory Sheet (or the Title Page) 

All Revenue exhibits must include an introductory sheet. 
This introductory sheet should consist of:  



• a kiállítás címe; 
• a kiállítás céljainak leírása; 
• rövid, pontos és releváns általános információk a témá-
ról; 
• a kiállítás határainak leírása (mire terjed ki, illetve mi 
esik kívül rajta); 
• a kiállítási felépítési tervét, ami inkább a fejezetek vagy 
részegységek közti eligazodást segítse a keretek vagy 
oldalak címeinek tartalomjegyzéke helyett; 
• a kiállító által a témában végzett személyes kutatásai-
nak listája (cikkekre vagy irodalomra való hivatkozással); 
• a legfontosabb irodalmi hivatkozások jegyzéke. Ez leg-
feljebb öt cím legyen, a többi hivatkozás a kiállítás megfe-
lelő fejezeteinél vagy vonatkozó lapján lábjegyzetként 
szerepeljen. 

Bár ez jelenleg nem kötelező, a kiállítóknak célszerű a 
kiállítás tartalmát összegző szinopszist készíteni. Ebben 
bővebben megvilágíthatók a kiállítás céljai, mint a beve-
zető lapon. A szinopszis segíti a zsűri felkészülését is. 

• the title of the exhibit; 
• a description of the purpose of the exhibit;  
• short, precise and relevant general information on the 

subject; 
• a description of the scope of the exhibit (what is in-

cluded in the exhibit and what is omitted); 
• a plan of the structure of the exhibit - chapters or sec-

tions etc. - rather than a "frame by frame" or "page by 
page" description; 

• a note of any personal research by the exhibitor within 
the subject; and  

• A list of the most important literature references. This 
should be the top five or so references, with others listed 
either in any chapters (if used) within an exhibit or on the 
relevant page of the exhibit as a footnote. 

Even though not yet obligatory, exhibitors are encour-
aged to make use of the idea of a synopsis. It allows more 
room to explain in detail what is intended with the ex-
hibit than just the introductory sheet. Synopsis helps the 
preparation of the jury. 

3. A pénzügyi gyűjtemények zsűrizési szempontjai 
 3. The Judging Criteria of Revenue Exhibits 

A FIP kiállítások (GREX) Általános Szabályzatának 5.2. 
pontjával összhangban a Világ- illetve Nemzetközi kiállítá-
sokon a pénzügyi értékjegyeknek külön osztályt kell nyit-
ni, hogy ezek egységben jelenhessenek meg a kiállítás 
egyik részében vagy termében. 

In agreement with Articles 5.2 of the General Regulations 
of the FIP Exhibitions (GREX), General World and Interna-
tional Exhibitions should provide for a specific Revenue 
Class to be exhibited as an entity in one part or room of 
the exhibition. 

A pénzügyi gyűjtemények értékeléséhez a zsűri a követ-
kező általános kritériumokat alkalmazza (GREV, 4.2.) 

In judging a revenue exhibit the jury will use the following 
general criteria (ref. GREV, Article 4.2): 

1. Kezelés (GREV, 4.5.) 1. Treatment ref. GREV, Article 4.5 

2. Filatéliai fontosság (GREV, 4.6.) 2. Philatelic Importance ref. GREV, Article 4.6 

3. Filatéliai és kapcsolódó tudás, személyes tanulmány 
és kutatás (GREV, 4.7.) 

3. Philatelic and related Knowledge, Personal Study 
and Research ref. GREV, Article 4.7 

4. Állapot (GREV, 4.8.) 4. Condition ref. GREV, Article 4.8 

5. Ritkaság (GREV, 4.8.) 5. Rarity ref. GREV, Article 4.8 

6. Bemutatás (GREV, 4.9.) 6. Presentation ref. GREV, Article 4.9 

A kiállítónak tisztában kell lennie azzal, hogy alaposan át 
kell gondolnia azt a számos szempontot, amelyek együt-
tesen befolyásolják az adott gyűjteménnyel maximálisan 
elérhető díjat. 

Exhibitors should be aware of the need to consider care-
fully the various aspects which combine together to 
maximise the award an exhibit can attract. 

Az egyes kritériumok alkalmazásához szolgálnak az alábbi 
útmutatások 

Some indications are given below of the basic elements 
underlying each individual criterion. 



3.1 Kezelés (20 pont) 

 3.1. Treatment (20 points) 

3.1.1. A gyűjtemény kezelése annak mértéket tükrözi, 
hogy a kiállító mennyire tudta kiegyensúlyozni a válasz-
tott tárgy bemutatható tulajdonságait. A logikusan felépí-
tett, világos tömör magyarázatokkal elérhető könnyű 
követhetőség elősegíti a gyűjtemény értékelhetőségét. 
Ennek során a zsűritagok ellenőrizik, hogy a kezelés össz-
hangban van-e a  címmel , továbbá a bevezetésben és a 
tervben szereplő témák a szükséges mértékben, arányo-
san jelennek-e meg a bemutatásban. 

3.1.1. Treatment of the exhibit reflects the degree to 
which the exhibitor is able to create a balanced exhibit 
characteristic of the chosen subject. A logical progression 
that is easy to follow and a clear concise write up will 
help the jurors to appreciate the exhibit. In assessing 
treatment, jurors will assess whether the treatment 
matches the title and that the statements made in the 
introduction and plan are adequately represented in the 
display 

3.1.2. A hagyományos és pénzügytörténeti gyűjtemé-
nyekben a téma kidolgozását a kiválasztott objektumok 
pénzügyfilatéliai vonatkozásaihoz kell kötni (ld. 1.1. ) 

A társadalomtörténeti gyűjteményekben a téma tárgyalá-
sa alternatívaként a tételeken látható egyéb szempont-
okon is alapulhat, például egy írásos tartalomra vagy egy 
dokumentum illusztrálására, amennyiben a bemutatott 
elemek egyébként teljes egészükben eleget tesznek a 
pénzügyfilatéliai feltételnek (ld. 1.1.) 

3.1.2. Exhibits which take a Traditional or Fiscal history 
approach to the development of the subject should be 
tied to fiscal philately aspects of the selected items (ref. 
1.1.). 

Exhibits which take a Subject-based approach to the devel-
opment of the exhibit may be based alternatively on other 
aspects visible on the items, such as a written content or an 
illustration of a document, provided the items shown, as a 
whole, fulfil the fiscal-philatelic balance (ref. 1.1.). 

3.1.3. A kiállítások értékelése során azt vizsgálják, hogy: 3.1.3. The exhibit is evaluated on whether: 

  

 milyen jól mutatja-e a kiállítás bevezető lapja a kiállítás 
célját, hogyan jelölte ki a téma határait és hogyan magya-
rázza a tervet és a tárgyalás szerkezetét, továbbá utat 
mutat-e a legfontosabb irodalomhoz / referenciákhoz a 
választott témában; 

• how well the Introduction Sheet (or Title Page) of the 
exhibit shows the purpose of the exhibit, defines the 
scope and explains the plan and structure, and gives 
guidance to the most important literature / references 
for the subject chosen; 

 hogy a témát úgy választották-e ki, hogy ennek kiegyen-
súlyozott bemutatása jelenhessen-e meg, jól gazdálkodva 
a rendelkezésre álló hellyel; 

• the subject having been chosen to enable a properly 
balanced exhibit to be shown and managed in the space 
available; 

 a tartalom van összhangban a címmel, megfelel-e a 
célnak, a téma határainak és a felépítési tervnek; 

• the content reflecting the title, purpose, scope and 
plan; 

 hogy létezik-e egy logikusan előadott történet, amely 
megfelel a választott hagyományos, pénzügytörténeti, 
társadalomtörténeti vagy más típusú megközelítésének 
(2.1.); 

• the logic of the storyline shown is appropriate for the 
selected approach of Traditional, Fiscal history, Subject-
based or other type of exhibit (ref. 2.1.); 

 hogy a történetet olyan szöveg és anyag mutatja-e be, 
amely jó egyensúlyban van a kiállítás minden részén; 

• the storyline having been created with text and mate-
rial of a good balance between the different parts of the 
exhibit; 

 az oldalak fejléce jól támogatja-e a kezelés követhető-
ségét; 

• the headings of each page supporting an understanding 
of the treatment; 

 az egységes egészt képező kiállításnak természetes kez-
dete és vége van-e; 

• the exhibit being well rounded with a natural start and 
ending point; 

 a fiskális anyagot milyen jól alkalmazták egy olyan egy-
séges történet kibontásához, amely teljesen fedi a téma-
kört és kellően érdekes kiállítást eredményez; 

• the use of fiscal material to develop a coherent story, 
fully covering the scope and creating an interesting ex-
hibit; and 

 a tételek ismétlés nélküliek és minden elem leírása tar-
talmazza-e a bemutatásának okát. 

• the absence of duplicated material, and text for each 
item documents the reason for showing it. 

3.2. Filatéliai jelentőség (20 pont) 

 3.2. Philatelic Importance (20 points) 



3.2.1. A gyűjtemény "jelentőségét" az adott kiállítási 
anyagnak mind a választott témához, mind a témának a 
kiállítási osztályon belüli általános jelentőségéhez való 
viszonya együtt határozza meg. 

3.2.1. The "importance" of an exhibit is determined by 
both the significance of the actual exhibit in relation to 
the subject chosen and the overall significance of that 
subject in the Revenue class.  

3.2.2. A gyűjtemény jelentőségét a pénzügyi filatéliához 
való tartozása szerint értékelik. Ennek megítélése során a 
következőket kell mérlegelni: 

3.2.2. The importance of a revenue exhibit is evaluated in 
the context of Revenue philately. In assessing the impor-
tance of the exhibit, consideration is given to the signifi-
cance of the material, including: 

 a kiválasztott terület jelentősége a világ pénzügyi filaté-
liájában; 

• the selected area relative to the world fiscal philately; 

 a kiválasztott terület az adott ország saját pénzügyi fila-
téliája szempontjából; és 

• the selected area relative to the national fiscal philately 
of the country; and 

 a bemutatott anyag más gyűjteményekhez való viszo-
nya az adott területen. 

• the material shown in the exhibit relative to other ex-
hibits in that area 

3.3. Filatéliai és kapcsolódó tudás, személyes tanulmány és kutatás (35 pont) 

 3.3. Philatelic and related Knowledge, Personal Study 
and Research (35 points) 

3.3.1. A bemutatott elemek és azokhoz kapcsolódó leírá-
sok jól szemléltessék a kiállítással átadott filatéliai és a 
kapcsolódó ismereteket. A személyes tanulmányt a be-
mutatott objektumok kellő mélységű elemzése tanúsítja.  
A kutatás a választott témához tartozó, lényeges új té-
nyeket mutat be. 

3.3.1. The presented philatelic and related knowledge is 
demonstrated by the items chosen for display and their 
related comments. Personal study is demonstrated by the 
proper analysis of the items chosen for display. The re-
search is presentation of significant new facts related to 
the chosen subject. 

3.3.2. Filatéliai és kapcsolódó tudást jelzi, hogy: 3.3.2. Philatelic and related knowledge is demonstrated 
by: 

 az elemek kiválasztása tükrözi-e a kiválasztott terület 
megfelelően mély ismeretét; 

• That the choice of the items reflects deep knowledge of 
the chosen area; 

 a kiállítás teljes és pontos képet ad-e a választott témá-
ról; 

• That the exhibit demonstrates a full and accurate un-
derstanding of the subject chosen; 

 a téma elérhető legfrissebb irodalmát használták-e; • That existing up-to-date literature within the area has 
been used; and 

 az elemeket helyesen vannak-e leírva. • That the items are well described. 

3.3.3. Személyes tanulmány és kutatás 3.3.3. Personal study and research 

Az egyéni tanulmány és kutatás kapcsolódik az objektu-
mok elemzéshez, valamint a történet szempontjából fon-
tos objektumok felfedezéséhez, ahogy az itt következő 
3.3.4-től 3.3.12 pontok tartalmazzák: 

Personal study and research relates to both the proper 
analysis of the items and personal research and the dis-
covery of new items relevant to the story as discussed in 
sections 3.3.4. to 3.3.12: 

3.3.4. Hagyományos gyűjteményeknél (ld. 2.1.1.) 3.3.4. In Traditional exhibits (ref. 2.1.1.): 

 a bélyegek vagy a bélyegzett papírok kibocsátási folya-
matát esszé, szúrópróba, lemezmegjelenítés, színek vizs-
gálat, lemezhiba stb; 

• T The issuing process of the stamps or stamped paper is 
demonstrated with essays, die proofs, plate proofs, col-
our trials, plate flaws etc. 

 A típusok és altípusok, nyomási menetek, enyvezés, 
vízjelek, papír, perforációk, túlnyomás, hibák stb. kezelé-
sével kapcsolatos filatéliai szempontok és változatok és 
leírásuk; 

• The philatelic aspects and varieties dealing with types 
and subtypes, printings, gums, watermarks, paper, perfo-
rations, overprints, errors etc. are treated and described; 
and 

 a kibocsátás céljának dokumentálása és történethez 
kapcsolódó felhasználási módok, tranzakciók, 
értéktelenítés, tarifák magyarázata. 

• The purpose of issue is documented and shown with 
usage, with explanation of transactions, cancellations and 
stamp duty rates as appropriate to the story. 

3.3.5. Pénzügytörténeti gyűjteményeknél (ld.2.1.2.) 3.3.5. In Fiscal History exhibits (ref. 2.1.2.): 



 a kiválasztott hatáskör pénzügytörténeti körülményei-
nek és / vagy adórendszerét megfelelő, helyes és érthető 
módon való dokumentálása; 

• The fiscal history circumstances and/or the fiscal sys-
tem of the selected scope is documented in appropriate, 
correct and understantable logical way  

 a kiállítás céljától függően a pénzügyi rendszer fejlődé-
sével, az egy vagy több meghatározott bevételi célú vagy 
kiadással, tranzakcióval vagy szolgáltatással kapcsolatos 
alapvető tények, a bélyegző aktus és a törvényrendsze-
rek, szabályok, rendeletek vagy bélyegilleték, árak stb. 
feldolgozása; 

• Depending on the aim of the exhibit, the essential facts 
dealing with development of the fiscal system, history of 
one or more certain revenue purposes or issues, transac-
tions or services, development of stamp duty act and 
laws system, rules, regulations or stamp duty rates etc. 
are presented; and 

 az pénzügytörténeten alapuló elbeszélést jól dokumen-
tált és lehetőleg minél változatosabb felhasználásokkal 
való bemutatása, a tranzakciók, az értéktelenítés és a 
tarifák helytálló magyarázata. 

• The storyline, based on a fiscal history narrative, is 
documented and shown primarily with varied usage, with 
correct explanation of transactions, cancellations and 
relevant fiscal rates. 

3.3.6. Társadalomtörténeti gyűjteményeknél (ld.2.1.3.) 3.3.6. In Social exhibits (ref. 2.1.3.): 

 a kiválasztott témakör határai a társadalmi vagy törté-
nelmi jelenségnek megfelelően, helyesen és érthető mó-
don vannak meghatározva; 

• The social or historical phenomenon of the selected 
scope is documented in appropriate, correct and under-
standable in a logical way; 

 a témáról való tudást bizonyító, lényeges ismeretek 
mind társadalmi vonatkozásból, filatéliai, pénzügytörté-
neti, és egyéb történelmi szempontokból bemutatásra 
kerülnek; 

• The essential facts demonstrating knowledge of both 
philatelic, fiscal history and the social or historical phe-
nomenon are presented; and 

 a történelmi vagy társadalmi jelenség értelmezésére 
alapozott történet változatosan kiválasztott pénzügy-
filatéliai anyag dokumentálja, mely ennek révén a törté-
netet a lehetséges legjobb módon dolgozza fel; 

• The storyline, basing on narrative of the social or his-
torical phenomenon itself, is documented and shown 
with varied revenue material selected to develop the 
story in best possible way. 

3.3.7. A kutatás és az új felfedezések fontosságuknak 
megfelelően kezelendők. A főbb felfedezések kellő hang-
súllyal szerepeljenek, és a kiállító külön jelezze, hogy ezek 
a saját eredményei. A kisebb felfedezéseknek viszont 
nem uralhatják a bemutatást. 

3.3.7. Research and new discoveries should be given full 
coverage in accordance with their importance. Major 
discoveries deserve important coverage and recognition 
and should be identified by the exhibitor, while minor 
discoveries should not overpower the main exhibit. 

3.3.8. Ahol indokolt, hivatkozni kell a kiállító saját vagy 
mások által közzétett kutatási eredményeire. Ha a kiállító 
ezt bővítette, hivatkozzon a publikációra a bevezetőben, 
vagy a kutatással kapcsolatos oldalon. 

3.3.8. Where appropriate, references should be given to 
the exhibitor's own or other previously published infor-
mation. Where the exhibitor has significantly extended 
such information a reference can be placed in the intro-
ductory statement. Otherwise references can be made in 
the relevant chapter of the exhibit or on the exhibition 
page to which the research refers. 

3.3.9. Irreális lenne új eredményeket várni egy intenzíven 
tanulmányozott és feldolgozott területen. Az ilyen témájú 
gyűjtemények nem szankcionálhatók a személyes kutatás 
hiánya miatt, ám különleges figyelemre méltó, ha a kiállí-
tó ennek ellenére is fontos új eredményeket tud felmu-
tatni. 

3.3.9. It is unrealistic to require an exhibitor to develop 
new findings in a heavily studied and researched area. 
For this reason, such exhibits will not be penalised for a 
lack of personal research, but will be given additional 
consideration if, in spite of previous research that has 
taken place, the exhibitor has managed to come up with 
relevant new findings.. 

3.3.10. A filatéliai és a kapcsolódó ismeretek, személyes 
tanulmányok és kutatások megfelelő értékelése a bemu-
tatott filatéliai objektumok releváns leírása alapján törté-
nik. Egy átgondolt bevezető oldallal (és indokolt esetben 
a szükséges részleteket kifejtő második lappal) a kiállítási 
lapokon elkerülhetők a hosszabb magyarázatok. 

3.3.10. The proper evaluation of philatelic and related 
knowledge, personal study and research will be based on 
the relevant description of each item shown. A well 
thought out introductory page (and justifiable use of sec-
ondary introductory pages for the natural sections) may 
avoid otherwise lengthy descriptions on the actual exhibit 
pages. 



3.3.11. A ritkaságról szóló állításokat ("pl. egy vagy X da-
rab ismert”) használ, fontos hivatkozni a kijelentés forrá-
sára. Ne használj olyan kifejezéseket, mint az "Unikális" 
vagy "Nagyon ritka", stb.. 

3.3.11. If using rarity statements ("One of X recorded") it 
is important to identify the source of this recording. Ex-
pressions like such as "Unique" or "Very rare" are not to 
be used. 

3.3.12. Csak a kiállított objektumokkal dokumentált tu-
dást, tanulmányt és kutatást lehet megítélni. A kiállítónak 
továbbá szem előtt kell tartania, hogy ezek az informáci-
ók nem uralhatják a bemutatott filatéliai anyagot. 

3.3.12. Only the knowledge, study and research docu-
mented by the items in the exhibit can be judged. Fur-
thermore, exhibitors should bear in mind that the infor-
mation given should not overwhelm the material shown. 

3.4. Állapot (10 pont) 

 3.4. Condition (10 points) 

3.4.1. Az anyag általános jó állapota a pénzügyi filatéliá-
ban is elengedhetetlen. A bélyegeknek a lehető legjobb 
állapotban kell lenniük, pl. foltok, törések, foghiányok 
nem elfogadhatók. Általános elvárás a fogazatlan bélye-
gek négy oldali szegélye, valamint a szép és tiszta 
értéktelenítés. 

3.4.1. Material in overall good condition is essential to 
revenue exhibits. Stamps should be in the best possible 
condition: no tears, no bends, no missing perforations, 
with margin on all four sides on imperforate stamps, and 
with clear cancellations. Stamped paper and other docu-
ments should be in the best condition possible given both 
their size and usage. For example, very large documents 
will almost always be folded, and documents carried in 
pockets (licenses) are also likely to be scuffed and bent. 
Items in exceptional condition will be the exception 
rather than the rule.. 

3.4.2. A kiállítók viszont bátran bemutathatnak olyan 
unikális vagy nagyon ritka anyagokat, amelyek tökéletes 
állapotban nem léteznek. Arra azonban figyelni kell, hogy 
a további elemek nem megfelelő állaga csökkentheti a 
kiállítás általános megítélését. A jó minőségben is hozzá-
férhető objektumok állapotának kifogástalannak kell len-
nie. 

3.4.2. Exhibitors are encouraged to show unique or very 
rare material that does not occur in fine condition, but 
are cautioned from including other items in a condition 
that may reduce the perceived overall condition of the 
exhibit. The condition of common material should be 
impeccable whenever possible. 

3.4.3. Fontos megjegyezni azt is, hogy a megszerezhető 
állapotú objektumok az adott országtól, időszaktól, fel-
használási módjától és értéktelenítés módjától függnek. A 
pénzügyi értékjegyeket gyakran fizikai megrongálással 
értéktelenítették. Egyeseket, mint például a sör vagy a 
dohányzárjegyeket, elszakították. Az indiai államok érték-
jegyeit többnyire a dokumentumokkal együtt átlyukasz-
tották. Vannak, melyeket elvágtak, tűztek. Ezeknél az ép 
állapot kivételes, és nem várható el a használt bélyegek 
esetében. 

3.4.3. It is also important to note that the actual condi-
tion obtainable will vary according to the country, period 
and method of use and cancellation. Revenue stamps 
were often cancelled by physical defacement. For exam-
ple, when used as a seal such as Beer or Tobacco stamps, 
they were torn. Indian Native States revenues were 
mostly punched when applied to documents. Some were 
cut, even nailed or stapled. For these, faultless condition 
is exceptional and cannot be expected for used stamps or 
documents as noted above. 

3.4.4. Ha egy objektumot helyreállítottak vagy javítottak, 
azt jelezni kell. 

3.4.4. If an item has been restored or manipulated it 
must be described as such. 

3.4.5. Hacsak egy szignettás papír nem különleges ritka-
ság, teljes dokumentumon nem ismert, vagy a kiállító 
által kifejtett okból csak részlete van bemutatva, kívána-
tos, hogy a teljes egészében legyen látható. . A iratot 
lehetőleg teljes és ép tárgyként célszerű megjeleníteni. 
Kivágások elfogadhatóak egy kiállítás részeként, ha bizo-
nyos értékek csak így ismeretek, vagy a kiállító által kifej-
tett más okból. 

3.4.5. Unless revenue stamped paper is of extreme rarity, 
is unknown as an entire document, or for other justifiable 
reason explained by the exhibitor, it is desirable that only 
entires be shown. Cut-outs (cut squares) would be ac-
ceptable as part of an exhibit, if certain values are only 
known to exist in cut-outs. Exceptions might also include 
studies of dies (used for the value impression) where 
whole documents would overwhelm the exhibit or entire 
documents are difficult to find for the study. 

3.5. Ritkaság (20 pont) 3.5. Rarity (20 points) 

3.5.1. A ritkaság megítélése közvetlenül kapcsolódik a 
bemutatott filatéliai objektumokhoz és az anyag relatív 
szűkösségéhez (azonban nem az értékhez). 

3.5.1. Rarity is directly related to the philatelic items 
shown and to the relative scarcity of this material (how-
ever, not the value). 

3.5.2. A zsűri elsősorban az alábbiakat keresi: 3.5.2. The jurors will primarily be looking for: 



 Milyen nehéz megszerezni a gyűjtemény legfontosabb 
és legérdekesebb kulcsdarabjait? 

• how difficult is it to obtain the relevant and interesting 
material for the exhibit; 

 Milyen nehéz lenne a gyűjtemény újra létrehozása? • how difficult is it to duplicate the exhibit; 

 Archívumi anyagok, például (jóváhagyott vagy elutasí-
tott) esszék, próbanyomatok és mintadarabok jelenléte; 

• inclusion of Archival material such as essays and proofs 
(approved and rejected) and specimens (where avail-
able); 

 kis példányszámú, vagy ritkán található címletek jelen-
léte; ritka változatok; a legnagyobb ismert összefüggések; 
korai, késői és más módon ritka felhasználások; 

• inclusion of rare denominations and denominations 
printed in minor volumes; rare varieties; largest units 
known; early, late and in other way rare usages;  

 a papír, vízjel és perforáció rendellenességei; • abnormalities in paper, watermarks and perforations; 
and 

 Szokatlan kombinációk, több kiadás vegyes használata, 
ritka értéktelenítések, adó- vagy illetékfajták és tarifák. 

• scarce combinations, mixed taxation, fiscal cancella-
tions, tax markings and fiscal rates. 

3.6. Bemutatás (5 pont) 

 3.6. Presentation (5 points) 

3.6.1. A bemutatás módja az anyagot a lehető legjobb 
eredménnyel és kiegyensúlyozott módon mutassa be 
mind a lapokon, mind az egyes kereteken és összességé-
ben az egész gyűjteménnyel is. A változatos szerkesztés 
előnyösebb a túlságosan egyhangú elrendezésnél. 

3.6.1. The method of presentation should show the ma-
terial to the best effect and in a balanced way both in the 
sheet, in the frame and throughout the whole exhibit. 
Variation in mounting to create interest is preferred in-
stead of unduly uniform arrangements. 

3.6.2. Nagyméretű dokumentumokat be lehet hajtani, 
hogy az oldalon elférjenek, de amennyire lehetséges, 
ilyenkor is maradjanak láthatók a bélyeg(ek) / értékjel(ek) 
és releváns információk, például a dátum és az ügylet 
értéke. Elemek átlapolása akkor elfogadható, ha eközben 
kerülik az objektumok lényeges tulajdonságainak takará-
sát. 

3.6.2. Oversize documents can be shown as folded to fit 
on the page but, whenever possible, they should still 
display the stamp(s) / value imprint(s) and relevant in-
formation such as date and transaction value. Overlap-
ping of items is accepted but obscuring important fea-
tures should be avoided.  

3.6.3. Az értékelési szempontjai: 3.6.3. The exhibit is evaluated on: 

 a keretek és az egyes oldalak jó egyensúlya az oldalak 
közötti változatos szerkesztéssel; 

• good balance in the frames and the individual pages 
with variations in the mounting between the pages; 

 az oldalakon rendelkezésre álló hely jó kihasználása a 
túl nagy üres helyek kerülésével 

• good use of the page with limited white space on the 
pages; 

 világosak, tömör és lényegre törő feliratok a kiválasztott 
elemekről és gyűjtemény mondanivalójáról; 

• the write-up is clear, concise and relevant to the mate-
rial chosen and to the subject chosen for the exhibit; 

 elégséges feliratozás, tömör, az anyagot el nem nyomó 
szövegek; 

• sufficient write-up but not too much text relative to the 
material shown; 

 Az illusztrációk nem dominálhatnak, és a másolatok 
mérete legalább 25% -kal térjenek el az eredetitől; 

• illustrations are not too dominating and photocopies 
must be a minimum of 25 % different in size from the 
original; and 

 az objektumok gondos rögzítése; • careful mounting. 

 3.6.4. nem jelenthet előnyt vagy hátrányt, hogy a szö-
veg kézzel, írógéppel, vagy nyomtatással készült-e. Élénk 
színű festék és színes albumlapok használata kerülendő. 

3.6.4. No advantage or disadvantage shall apply as to 
whether the text is handwritten, typewritten or printed. 
Brightly coloured inks and coloured album pages should 
be avoided. 



4. A kiállítás egészének értékelési szempontjai: 
 4. Relative Terms of Evaluation 

4.1.. Nem jelent sem előnyt sem hátrányt, ha a szöveg 
kézírással, vagy gépírással és nem nyomtatással készült. 
Az élénk színek és a színes hátterek kerülendők. 

4.1. No advantage or disadvantage shall apply as to 
whether the text is handwritten, typewritten or printed. 
Brightly coloured inks and coloured album pages should 
be avoided. 

4.1.3. Az pénzügyi értékjegy gyűjteményeket az e szakte-
rületen vizsgázott zsürorok értékelik, a GREX V. része és a 
GREV 5§ szerint: 

4.1.3. Revenue exhibits will be judged by approved spe-
cialists in this field and in accordance with GREX Section V 
and GREV, Article 5: 

1. Kezelés (20) és 
 Filatéliai fontosság (10)  30 
2. Filatéliai és kapcsolódó tudás,  
 személyes tanulmány és kutatás  35 
3. Feltétel (10) és ritkaság (20)  30 
4. Bemutatás  5 
ÖSSZESEN  100 

1. Treatment (20) and 
 Philatelic Importance (10)  30 
2. Philatelic and related Knowledge, 
 Personal Study and Research  35 
3. Condition (10) and Rarity (20)  30 
4. Presentation  5 
TOTAL  100 

5. Záró rendelkezések 
 5. Concluding Provisions 

5.1. A fordítás szövegeltérése esetén az angol nyelvű eredeti a 

mérvadó. 
5.1. In the event of discrepancies in the text from transla-
tion, the English text shall prevail. 

  

A Revenue Bizottság bangkoki ülésén 2018. december 1-én 
elfogadott javaslat a FIP elnöksége számára. 

Approved proposal for the FIP Board by the FIP Revenue 
Commission Meeting in Bangkok dated on 1 December 
2018 
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