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Elıszó 

Elsı számunk megjelenése óta las-

san eltelik az elsı „közös” évünk. Az 

év elején megjelent második számunk 
megjelenéséhez ugyan még kaptam – 

nem is kis - segítséget, de ez a harma-

dik már újra csak önálló munkának 

tekinthetı. Ez a magyarázata, hogy a 

cikkeknél miért nem szerepel a szerzı 
neve. Egyedül azonban nagyon nehéz 

lenne a kezdeti jó színvonalat tartani, 

ezért tisztelettel kérem tagjainkat, hogy 

- saját érdekükben is - többet segítse-

nek! 

Az anyagokat elsısorban digitális 

formában a klub címére hagyományos 
úton eljutatva floppyn, vagy e-mailben 

várom. A klub mőködési szabályzatá-

ban megadott e-mail cím helyett (vál-

tozott!) a "hkuti@index.hu" cím is 

használható.  

A címekben történı változások a 

www.mavinformatika.hu/mabeosz/perfinklub 

webcímen követhetık. 

    

  Szücs Károly 

Események 

Beszámoló a 2003. márciusi klubnapról 
 

A MABÉOSZ III emeletén 2003. 

március 22.-én tartott klubnapunkon 

kilenc tagunk jelent meg. 

Lente István elnök 
Szücs Károly titkár 
Gidófalvy Péter 
Károlyi Géza 
Kovács László 
Moys Gyula 
Szabó Jenı 
Székely László 
Voloncs Gábor 

A titkári beszámoló az eddig meg-

jelent két újságszámról és azok elosz-

tásáról adott tájékoztatást. Voloncs 

Gábor javaslatára megállapodtunk, 

hogy a más szakosztályok kiadványai-

hoz hasonlóan alábbi helyekre jutta-

tunk el összesen hat kötelespéldányt: 
Országos Széchenyi könyvtár (3db); 

Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár (1db) ; 

Bélyegmúzeum (1db); MABÉOSZ 

könyvtár (1db). Az elsı két újság-

számból még a MABÉOSZ szakosz-
tályok titkáraihoz is eljuttattunk példá-

nyokat, az igen korlátozott számban 

megmaradt mennyiségbıl az elmaradt 
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köteles példányokat a következı 

számmal együtt pótoljuk a Szabó Ervin 
könyvtár és a Széchenyi könyvtár szá-

mára. Felmerült az 1987-89 között 

megjelent elsı magyar perfinújság új-

raközlésének gondolata is, amelyet kö-

vetkezı lapszámunkkal kezdve terve-
zünk megvalósítani. 

Vitát folytattunk arról, hogy a 

fennmaradt magyar perfinek milyen 

gyakorisági eloszlást követnek. (A 

„Tudnivalók” rovatban közöljük e 
gyakoriság grafikonját.) Arra a követ-

keztetésre jutottunk, hogy a több ezer 

féle perfint használt nagyobb orszá-

goknál ez jobban közelít a normálel-

oszláshoz, mint nálunk, ahol az ismert 

lyukasztásféleségek száma ezer alatt 

van, valamint e filatéliai terület is csak  

kevéssé feldolgozott. Mint ismert a 

normáleloszlásnál a közepes gyakori-

ságú perfinek száma adja a féleségek 

legnagyobb hányadát, míg a ritkasá-

gok, és a nagyon gyakori fajták száma 

egyformán egy lényegesen kisebb 

mennyiségre korlátozódik. Saját ta-

pasztalataink eddig arra utalnak, hogy 

a normáleloszláshoz képest feltőnıen 

sok a ritkább (A és B) osztályokba so-

rolt magyar perfin-féleségek száma. 

A gyakoriságról folyó vita átveze-

tett a még mindig kiadatlan katalógus 
témájához, mivel a mő gyakorlatilag 

nyomdakész, és már csak az abban fel-

állított gyakoriság szerinti osztályozás 

helytállósága a megjelentetés legfıbb 
akadálya. Nyilván számítani lehet rá, 

hogy a megjelenést követıen az eddig 

ritkábbnak tartott A és B kategóriájú 

perfinek közül aránylag sok egy-két 

kategóriával lejjebb csúszik majd. Ez a 
győjtési terület feltáratlanságának óha-

tatlan következménye lesz, amit azon-

ban a szerzınek sajnos elıbb-utóbb 

vállalnia kell. Elıre figyelmeztetjük 

tehát a katalógus jövendı használóit, 
hogy az elsı kiadást követıen – remél-

hetıen épp ennek hatására – viszony-

lag gyakran várható a ritkább besorolá-

sú perfinek közül egyik-másik fajtának 

nagyobb mennyiségben való feltőnése 

és ennek következtében ezek alsóbb 

kategóriákba való átsorolása. A győj-

tık ezekrıl az átsorolásokról épp újsá-

gunk segítségével idejében értesülhet-

nek, így ehhez nem kell egy újabb, ak-

tualizált kiadást megvárniuk. 

A klubnap végén a Szücs Károly 

magyar-osztrák címletgyőjteményének 

bemutatójára és egy nagyobb, szépen 

rendezett csereanyagból való cserére, 

vásárlásra is sor kerülhetett. 

A jövı tavasszal tartandó második 

klubnapra a meghívót remélhetıen a 

következı újsággal együtt tudjuk kül-

deni, ha addig elegendı anyag győlik 
össze egy újabb lapszámhoz. 
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Árverési hírek 

Az alábbi piaci árakat tájékoztatásként a 2003-11-08.-án a Magyar Bélyeg 

Házában megtartott „21. MABEOSZ  BÉLYEG(kis)ÁRVERÉS” magyar perfin 

tételei alapján közöljük. (Az árak értelmezéséhez tudni kell, hogy a leütési árakon 
felül az árverezı további 15% jutalékot számít fel, a beadótól pedig 20% jutalékot 

von le.) Az árverésen 50 fı személyesen vett részt, ezen felül a tételek mintegy 

felére írásban is licitáltak. Amint a leütési árakból látható a magyar perfin tételek 

mind a kikiáltási ár felett keltek el, vagyis mindegyikre több jelentkezı is akadt! 

Tétel száma:  232. 
 1905/1907. Két 
köznapi cégejelzéses borí-
ték: „TAUSSIG 
SÁMUEL ÉS FIAI”, turul 
10f  „T.S.F.” perfin bér-
mentesítéssel.  

Kikiáltási ár: 1 200.- / 
Leütési ár: 1 300,- 

 

Tétel száma:  233.   
1907/1931. Két céges le-
vél, "MAUTHNER 
TESTVÉREK ÉS 
TÁRSAI RT", egyik turul 
10 f, a másik pengı-fillér 
20 f, utóbbi „MT” perfin 
bérmentesítéssel. Leve-
lekben csekk, számla ill. 
üzleti levél.   

Kikiáltási ár: 1 000.- / 
Leütési ár: 1 600,-  
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Tétel száma: 234.   
1908/1914.  Két céges 
levélboríték „ELSINGER 
M. J. ÉS FIAI” turul 10 f 
bérmentesítéssel, tarta-
lommal, egyik "E" perfin.  

Kikiáltási ár: 1 000.- / 
Leütési ár: 1 100,- 

 

 

Tétel száma: 235. 
 1914. Ablakos 
cégboríték turul 10 f 
„M.K./R.” perfin bérmen-
tesítéssel, csekkszelvény 
tartalommal.  Azonosítás 
a hátoldalon: 

 

Kikiáltási ár: 1 000.- / 
Leütési ár:  1 100,  

Tétel száma: 236.   
1914/1915. Cégvél és le-
velezılap „LÖBL 
JÓZSEF ÉS FIA” turul 5 
f és 10 f, perfin: "LJF" 
bélyegekkel. Azonosítás a 
hátoldalon. 

Kikiáltási ár: 1 200.- / 
Leütési ár: 1 600,- 
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Tétel száma: 237. 
 1922/1935.  
"ELSİ PÉCSI BİRGYÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG" 
2 db cégjelzéses borítékja, 
MBK 293 (képeltolódás), 
borítékban csekkelismer-
vény, valamint MBK 537, 
repülın 20 f „E.P.B.” cég-
lyukasztásos bélyeg.  

Kikiáltási ár: 1 000.- / 
Leütési ár: 2 000,-  

Tétel száma: 238.  
1925/29. Két cégjelzéses 
levél: "PALMA KAUCSUK 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG", 
egyik enyhe számelcsúszá-
sos arató, másik 16 f pen-
gı-fillér „P.K.” perfin 
bérmentesítéssel.  

Kikiáltási ár: 1 000.- / 
Leütési ár: 2 000,- 

 

Tétel száma: 239.  
1929. Két db cégjelzéses 
levél "PALMA KAUCSUK 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG", 
tartalommal (hajófuvarle-
vél ill. hirdetéses csekk-
szelvény), pengı-fillér 8 f 
pár ill. 16 f „P.K.” perfin 
bérmentesítés.  

Kikiáltási ár: 1 000.- / 
Leütési ár: 1 100,- 

 



2003. november  II. évfolyam 2. szám 

Magyar Perfin - 7 – 2003. november 

Tétel száma: 240. 
"PALMA KAUCSUK RÉSZ-
VÉNYTÁRSASÁG" cégjel-
zéses levélen MBK 449 
„P.K.” perfin,  csekk tarta-
lommal, hátsó reklámmal. 

Kikiáltási ár: 1 500.- / 
Leütési ár: 1 600,- 

 

Tétel száma: 241. 

1935/37. "ELSİ PÉCSI 
BİRGYÁR" cégjelzéses 

borítékjai: MBK 537, és 

pár 522, valamennyi 

„E.P.B.” perfin, a pár tü-

körképes perfinnel, vala-
mint MBK 579 egyes bér-

mentesítés.  

Kikiáltási ár: 1 500.- / 

Leütési ár: 1 900,- 

 

(nincs kép) 
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Dokumentumok 
Michelius perforálóegységgel kombinált borítékológép mőszaki rajza: 

 

A képet az Arge Ungarn Mitteilungsblatt 2002/3 kiadásából vettük át, hogy 
tagjaink számára is hozzáférhetı legyen. Feltételezhetı, - de jelenleg nem bizo-
nyított - hogy az ’EM’ lyukasztást, amely az egyetlen olyan magyar perfin, 
amelynek egyenes (nem tükör-) állású lyukasztása a képoldal helyett a hátoldal 
felıl jelenik meg, ilyen géppel készítették.  

Perforáló egység 
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Nyilatkozat címlista igénylésérıl 

 

Alulírott, a Magyar  Perfin Klub …..… tagsági számú tagjaként igénylem a 

szakosztály címlistája egy példányának megküldését az alapszabály 4. pontjában 

meghatározott megkötésekkel való használatra. 

 

Ennek értelmében jelen nyilatkozatommal is megerısítem, hogy a címlistát 

más személy részére semmilyen módon sem teszem hozzáférhetıvé, és azt kizá-

rólag csak saját filatéliai tevékenységemhez használom. 

 

 

Hely és dátum: …………………………… 

 

 

   …………………………….. 

     aláírás 

 

 

A nyilatkozatot fénymásolva és kitöltve postán várjuk a klub levélcímére: 

MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 Budapest, Pf. 4 

A megrendelt címlista következı újságunkkal együtt érkezik, de ezt alapszabá-

lyunk szerint csak tagsági számmal rendelkezı tagjainknak küldhetjük el! 
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Jelentkezési lap  

 

Az általam itt megadott információk kizárólag a győjtık egymás közti kapcso-

latteremtésének elısegítésére, a mőködési szabályzatban meghatározott keretek 
között használhatók fel. Az alábbi területek győjtésével foglalkozom (kérjük a 

megfelelı betőjeleket bekarikázni): 

A         a Magyar Posta hivatalos lyukasztásai (AUT. hármaslyukasztások) 

B         a történelmi Magyarország céglyukasztásos bélyegei  

C         XIX. századi magyar céglyukasztásos bélyegek 
D         XX. századi magyar céglyukasztásos bélyegek 

E         K.u.K Bosznia Hercegovina és Feldpost céglyukasztásos bélyegeit 

F         céglyukasztásos bélyegek küldeményeken 

G         külföldi hivatalos és céglyukasztásos bélyegek 

H         céglyukasztások okmánybélyegeken 
I          cégek lyukasztásai nem filatelista objektumokon 

A fentiek általános győjtési területeket jelölnek. Amennyiben csak bizonyos 

területek céglyukasztásait győjti ( pl. tematikus feldolgozáshoz, vagy csak meg-

határozott országét, stb.), illetve a felsoroltakon kívüli de kapcsolódó győjtési te-

rülete van, itt közölje: 

 

Dátum, aláírás: ...................,.................………………………………………. 

Név olvasható nagybetőkkel: ………………………………………………… 

MABÉOSZ tagkönyvének száma: …………………………  

Bélyegkör: ……………. év: …………… tagkártyaszám: …………………… 

Postacím: ……………………………………………………………………… 

Tel./fax:_……………………………. Mobil:………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………. 
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Tagnyilvántartás 
Új tagjaink: 

Kernács György (20) Göd 

Gabányi András (21) Bp. 

Szarka Gyula - Celldömölk 

Lökös László - Miskolc 

Molnár Péter - Miskolc 

Lékó Lajos - Kecskemét 

A zárójelben szereplı szám a klub-

tagsági szám, amelyre alapszabályunk 

szerinti szolgáltatások (pl. címlista 

igénylés) igénybevétele esetén szüksé-

ges hivatkozni. Akinek MABÉOSZ 

tagsági adatait nem ismerjük, e szol-

gáltatásainkat az adatközlésig sajnos 

nem tudjuk teljesíteni. 

Tudnivalók 
 

Címletek 

Figyelembe vehetı-e az értékelés-

nél, hogy egy lyukasztás melyik kiadás 
melyik címletén fordul elı? 

Az egyes lyukasztások - néhány 

reklámjellegő kivételtıl eltekintve - 

általában a céglyukasztás „futamideje” 

alatt a cég által használt küldeményfaj-
ták által indokolt címletfajtákon for-

dulnak elı. Tagadhatatlanul vannak 

ritkábban lyukasztott címletfajták, és 

ezek általában keresettebbek is. Tehát 

általában, a gyakoribb perfinek eseté-

ben a válasz: igen. A legritkábban, né-

hány példányban elıforduló perfineket 

azonban többségében csak ugyanazon 

az egy címleten találjuk meg, és ha ez 

épp egy ritkább címletfajta is, akkor ez 

már nem vehetı figyelembe, mint a 
ritkaság miatti további értéknövelı té-

nyezı.  

Gazdag győjtési lehetıséget kínál, 

hogy a leggyakoribb perfinfajtákat, 

amelyek hosszú idı alatt sokféle címle-
ten fordulnak elı, valamennyi elıkerült 

címletével mutatják be. Épp legismer-

tebb nemzetközi kiállításokon sikeres 

klubtagunk, Piszton Ottó él ezzel a le-

hetıséggel díjnyertes kiállítási anyaga-
iban. Az új magyar perfinkatalógus is 

ismertetni fogja az egyes céglyukasztá-

sok eddig megismert címleteit. Ezek 

gyakorisága és ezért értékelése egy 

lyukasztási mintán belül is jelentısen 
eltérı lehet, amelynek értékelésére ele-

gendı mennyiség hiányában valószínő-

leg még sokáig nem vállalkozhatunk. 
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A ritkább címletek elsısorban a 

nagyobb értékő korai klasszikus bélye-
gek, a forgalmi célra nem használt al-

kalmi bélyegek, a nagyobb címlető 

légipostabélyegek, és az 1944 –es évtıl 

kezdıdı idıszak bélyegei közül kerül-

nek ki. 

Összefüggések  
Mire használhatók az összefüggé-

sek? 

Az összefüggések és a kivágások is 

fontos információkat tartalmaznak a 

lyukasztógéprıl és annak használati 

módjáról, ezért, különösen a ritkább 
perfinek esetében ezeket különös 

gonddal kell megóvnunk. Célszerő le-

het még azokat a példányokat is újra 

összeilleszteni, amelyek már szétváltak 

ugyan, de a bélyegzı alapján való ösz-
szeillesztés elárulja, hogy eredetileg 

összetartoztak. A nem azonosított cég-

lyukasztás esetében, pl. az összefüg-

gésrıl könnyebben leolvasható a bé-

lyegzı, és ezzel legalább a feladási he-
lyet azonosítani tudjuk.  

Javaslom a többeslyukasztó-gépek 

esetében valamennyi lyukasztási mat-
ricát tartalmazó csíkok összeállítása, 

amire a múltkori számunkban Lente 

István mutatott be két szép példát. 

Az összefüggésekbıl derülhet ki, 

hogy a lyukasztás milyen állásban for-
dulhat elı a bélyegen - vannak akik 

egy gyakoribb lyukasztás valamennyi 

állásának címletenként való összegyőj-

tésével foglalkoznak (ilyen lehetıséget 

kínál pl. a PMKB és MÁH lyukasztás.) 

Gyakoriság 
Lente István készülı könyvében 

használt gyakorisági osztályozását az 

elsı számunkban már közöltük, de áll-

jon itt újra ismétlésként: 

A+ 1-2 (új)  
A 1-3 (régóta ismert) 
B 4-20 
C 21-60 
D 61-150 
E 150 felett 

A klubnapon felmerültekhez, da-

rabszám megoszlása:

 

 

A + 9 8

A 1 6 3
B 2 9 2

C 1 4 9

D 8 6

E 5 6

A z  is m e r t  p e r f in e k  s z á m a  g y a k o r i s á g i  o s z t á ly o n k é n t

9 8

1 6 3

2 9 2

1 4 9

8 6

5 6

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

A + A B C D E
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Hamisítványok 

Felhívom a győjtık figyelmét, 

hogy az árveréseken és csereforga-

lomban felbukkanó perfin tételeket 
az alábbi szempontok figyelembe-

vételével alaposan nézzék át! Idei 

tapasztalatom, hogy egy komoly 

értékben eladásra felkínált anyag 

jórészt –már korábbról is ismert - 
hamisításokat tartalmazott. 

Alább példákat mutatok be az 

elmúlt évben jelentıs mennyiség-

ben forgalomba került (mint egye-

sek tudni vélik: Szlovákiából szár-

mazó) hamisítványokból, és ismer-

tetjük a felismerésükhöz használha-
tó fontosabb ismertetıjeleket.  

Rövid gyakorlattal ezek jól al-

kalmazhatók, és továbbfejleszthe-

tık. A bélyeggyőjtés általános sza-

bálya természetesen itt is alkalma-
zandó: nagyobb értékőnek hitt da-

rab esetén – még a „bevásárlás” 

elıtt! – járjunk el körültekintıen, és 

lehetıleg forduljunk megfelelı 

támpéldányokkal rendelkezı szak-
értıhöz (akiket klubtagjaink között 

megtalálhatnak).

 
 a b c d 

 

A legfontosabb ismertetı: a bélyeg 

és a lyukasztás eltérı idıszaka. A ha-

misítók nem vették figyelembe, hogy a 

cég mitıl-meddig használt céglyukasz-

tást.  A cégek többsége túlnyomórészt 
csak egy városban adott fel a leveleket, 

és annak számára, aki győjteménye 

alapján és katalógusokból a szokásos 

feladási helyet ismeri, egy ettıl eltérı 

bélyegzés – különösen egy, az eddig 

ismert idıszaktól távol esı kiadás bé-
lyegén - alapos gyanúra adhat okot. 
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Például a fent bemutatott „c” és „d” 

jelzéső példányok valódi lyukasztásait 
eddig csak két évtizeddel korábban 

használt bélyegeken ismerjük.  

Tudni kell, hogy a lyukasztógép 

egy meglehetısen drága acélszerszám, 

(Angliában ma is gyártanak ilyet, be-
kerülési értéke százezer forint körül 

van) amely a bélyeget lyukasztógépen-

ként eltérı, de nagy pontossággal min-

dig ugyanott és ugyanúgy üti át. Ezért 

az azonos matricából származó perfin 

lyukai mindig pontosan ugyanakkora 

méretőek, ugyanott találhatók, pere-
mük pedig éles és szabályos. Egy 

„gazdaságos” hamisítás kénysezrően 

sokkal olcsóbb megoldása ezeket a 

kritériumokat egyáltalán nem képes 

teljesíteni! Az elızı oldalon bemuta-
tott bélyegek lyukainak pereme na-

gyítva, különösen a bélyegzés környé-

kén, jól példázza ezeket a jellegzetes-

ségeket: 

     

a c 

 

 

b d 

Az eredeti perfinnél az átlyukasztás 

és a lebélyegzés csakis ebben a sor-

rendben követheti egymást. A hamisít-
ványnál ez értelemszerően fordított 

sorrendben történt és ez leggyakrabban 

már szabad-szemmel is észrevehetı, de 

a lyukak szegélyeinek már közepes 
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nagyítóval való tanulmányozása alap-

ján is mindenképpen kimutatható. 

Az elkopó lyukasztógép hibái (el-

tömıdések és tőtörések) a használati 

idıszak alatt folyamatosan kifejlıdve 

mindig ugyanott és ugyanúgy jelent-

keznek. A szokásos minıségtıl való 
sok apró eltérés a több példányt tartal-

mazó győjteményekre támaszkodva 

könnyen felismerhetı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céglevelek – azonosítás 

Lente Istvánnak köszönhetı, hogy 

készülı könyvébıl  - munkája nehéz-
ségeit is illusztrálva – adatokat közöl-

hetjük azokról a céglyukasztásokról, 

melyek cégjelzést is tartalmazó levélen 

vagy levéldarabon általunk még nem 

ismertek.  

A céglevelek általában közönséges 

levelek. Néha ajánlott küldemények és 

– mint a címlapunkon látható rá példa 

– díszesebb reklám képeslapok, me-

lyek látványosságuk és ritkaságuk mi-
att jelentısen kedveltebbek. 

A cégleveleken kívül, mint pl. a 

következı oldalon bemutatott számlán 

is látható, számlákon is alkalmaztak 

céglyukasztást, néhány esetben illeték-

bélyegeken, vagy – egyelıre általam 

ismeretlen okból - magán a számla pa-

pírjában is. De találtunk már perfint 

bélyeg nélküli pécsi báli meghívón is! 
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/Szanyó Szilárd győjteményébıl/ 
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Azonosítatlan céglyukasztások jegyzéke 

 

A lyukasztást végzı cég neve 

ezekben az esetekben még „felfedezı-
re” vár! Amíg ezekbıl (legalább kivá-

gáson) bevizsgálható, kétségtelenül 

korabeli felhasználású példány elı nem 

kerül, még e lyukasztások eredetisége 

is kétséges lehet (vagyis elıfordulhat 
közöttük a győjtık megkárosítására 

gyártott ún. „mache”), e perfinek be-

szerzése esetén tehát a legnagyobb 

óvatosság és körültekintés indokolt. 

Különösen gyanúsak lehetnek azok a 
példányok, amelyeknél még a bélyeg-

zés sem azonosítható vagy nem eléggé 

„kötött” és belılük csak néhány pél-

dány ismert. 

Mivel tehát ennek ismerete az ere-

detiség eldöntéséhez nagyon fontos 

lehet, a céglyukasztás szövegét köve-

tıen kisbetősen a bélyegzés helység-

nevét is közöljük, ahol leáztatott bé-

lyegrıl vagy kivágásról ismerjük. A 

listában színes háttérrel jelöljük azokat 

a lyukasztásokat, amelyek kis példány-

száma és a kötött bélyegzés hiánya 
gyanúra adhat okot. Halvány dılt be-

tőkkel közöljük azokat a lyukasztáso-

kat, amelyek létezésére korábbi kataló-

gusok utalnak, de klubtagjaink ilyen 

példányt még nem birtokolnak – va-
gyis létezésükrıl meggyızıdni nem 

volt módunk. A korábbi katalógusok 

sok hibáját ismerve ezek létezése is 

kérdéses lehet. Ahol a lyukasztás szö-

vege önmagában nem azonosítja a 
perfint, mert több azonos szövegő ma-

gyar lyukasztásról van információnk, 

megkülönböztetésül zárójelben Lente 

István készülı magyar perfin katalógu-

sának azonosítóját közöljük. 

 

Az új magyar perfinkatalógus 

megjelenését segíti az a győjtıtár-

sunk, aki az alább felsorolt perfinek 
azonosításában hitelt érdemlıen se-
gíteni tud ! 
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A horgonnyal Bp.; ADLER Gyır; AEI; 
A&L Bp.; AF?; AF/F; AG(15); AG(16); 
AH; AJZ; AN; AR; ARHM/BPEST 
Bp.?; AS(35); ASz?; AT(39) Marosvá-
sárhely; AT(40); AV?; AW&C 
 
B(1); B(2)?; B(5) Fiume; B(6) Zágráb; 
BAN; BA/RT Bp.; BD; BDS(19) Bp.; 
B&B(23); BF(27) Orsova?; BGy/RT 
Bp.; BH(29) Bp.?; BH(30) Bp.?; 
BH(32,5); BI; BJF; BK(38) Bp.; BK(40) 
Bp.; BK(41); BKB; BL(47)?; BM(51) 
Bp.; BM(54); BM(55) Bp.; BO; 
BRAUN/FIUME Fiume; BSZ?; BT; BV 
Bp.; 
 
C Bp.; CA Bp.; CB(4)?; CB(5); CB/&C 
Bp.; CH Bp.; CL&Co Királyhida?; 
CT(13) Bp.; 
 
D(1) Bp.; D(2) Zágráb; DC 
Nagybecskerek; DÉ/T Bp.; D&E; DF 
Bp.; DI/PL Nagyvárad; dR; Dr/BR 
Belovar; DT Bp.; 
 
E(1) Zágráb; EB(4); EB(5); EBKT 
Nagyvárad; EC Trencsén; E&G; 
EF(14); EK(18); EKT Temesvár?; 
ELEL; EL&C; ELP?; EM(25) Zágráb; 
EM(26) Bp.; EOR Bp.; EP Bp.; ES; 
ESD/CJHH&C?; ESS Szeged; EV(47); 
EV(48); F(1) Zágráb;  
 
F(2) Bp.; FAT; FAVORIT Bp.; FB(10) 
Bp.; FB(11) Bp.; FB(13)?; FC(17)?; 
FD(19); F&B Fiume; FGF; FK Bp.; 
FL?; FLR Bp.; FM; FMB; FO; FP Bp.; 
FTR; 
 
G(1) Petrinya; G(2)?; GAH; G/AH(5); 

G/AH(6); GB Bp.; GC(12)?; GC(13); 
GD Bp.; GE; G&D; G&W(18,5); 
GF(19); GF(20) Bp.; GH/H?; GI; GJ 
Fiume; GK Bp.; GL Pozsony; GM Bp.; 
GN/MCo; GT(43); GV; GyRT; 
 
H(2); H(4); H horgonnyal?; HA Po-
zsony; HB(11); HB(15); HFS(23) Bp.; 
HG; HGY; HI Bp.; HIR?; HJ Bp.; 
HJF(36) Bp.?; HJF(37); HKB; HK/B 
Bp.; HN(43) Bp.; HN(43,5); HR/T Bp.; 
HS(45) Bp.; HS(46)?; HS(48); HSB Bp.; 
HT(52)?; HT(53); HV(57) Bp.; HVRT 
Bp.;  
 
IHC; IL/T; ÍP? 
 
J?; JD Arad; JF(5); JF(6) Bp.; JI?; JIF 
Bp.; JLC Besztercebánya; JS/&C Bp.; 
K(1) Bp.; K(2) Nagyszeben; K(3) Zág-
ráb; K- Bp.; KB Bp.; KBF(14) Bp?; 
KD/Jk; KE?; K&Co Zágráb; K&U?; 
KGy; KH(25); KI/RT; KJ(32); KJB?; 
KJZ; Kor; KK/IB Bp.; KK/JB; 
KM(46,4); KM/4A; KRT(53); 
KR/T(55); KSz/GYULA Gyula; KSz/Ta 
Bp.; KT Nagyvárad; KT; KV; KV/A 
Komárom; KV/RT Bp.; KW Bp.; L 
Zágráb; 
 
LAF Bp; LÁSZLÓ Nagyvárad; LC?; LD 
Szombathely; LDB Zágráb; L&Co; 
LHF; LJ Bp.; LK; LL; LM; LO; 
LR&Co?; LV(25); LV(26); LWS(27) 
Kismarton; LWS(28) Fiume; 
M(4) Bp.; MA/P Bp.; MB(16,5); 
MB(18); MB(20); MB(21); MC(23); 
MCZ; MÉSZ Bp.; M&S Bp.; MF(33) 
Nagyszeben; MF(34) Bp.; MF&Co 
Brassó?; MFR; MHV; MHÁV Bp.; 
MI(43)?; Mi Bp.; MJ Bp.?; MK; 
MK/Cs; MM/F Bp.; MO/B; MOVT Bp.; 
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MR/AG Fiume; MRT Szombathely; 
MSz(75) Szeged; MSz(76) Bp.; MT(80) 
Miskolc; MT(81)?; MT(81,5); MW(86)?; 
 
N Zágráb; NB Bp.; NET Bp.; N&T; 
NF(10) Zágráb; NF(11) Bp.; NF(12); 
NKG; NL Bp.; NOVOSTI Zágráb?; NS 
Bp.; NYGYO; 
 
O Zágráb; OIT; OM(6) Bp.; OM(7); 
OSz/EJ; ÖGJ Nagybecskerek; ÖT Bp.; 
 
P(1) Gyır, Bp.; P(2) Bp.; P(3)?; PAAR; 
PE; P&C Fiume?; PF; PG(11) 
Pancsova; PHF Nagybecskerek; PH/F 
Bp.; PHM Bp.?; PI(17); PI(17,5); PJ 
Bp.; PK(21)?; PK(22); PRB; PRT Bp.; 
PS(38); PT Bp.; PWS Bp.?;  
 
R(1) Zágráb; R(2) Rimaszombat; RA; 
RAF?; RAFAEL; RC Bp.; RCP Rózsa-
hegy; REITER?; R&B Bp.; RF(13)?; 
RKF Bp.?; RK/F Bp.; RK/&F?; RM 
Bp.?; RO(26) Zágráb?; RON Bp.; RSA 
Bp.?; RSz Bp.; RT(32); RT(33) Bp.; 
 
S(1); S(3) Bp.; S(4); S(5); S csillaggal?; 
SC Barcs; SchM Bp.; SchT Marosvá-
sárhely; SCL Sziszek; SD Szombathely; 
SD/&F; SEG Bp.; SésD Bp.; S&H 
Detta; S&R Bp.; S&T Bp.; SFG Bp.; 
SGT Bp.; SHG Bedisče; SI(28); SI(29) 
Bp.; SJ(31) Bp.; SJ(32); SJ(33) Bp.; 
SJ(34) Bp.; SK(38) Bp.?; SO?; SOCHER 
Zágráb; SRG; SS(49)?; SS(50)?; SSt; 
ST(54) Pécs; ST(55); STERMAN; 
SZ(62); SZ(63)?; SZs; 
 
SZ(1)?; SZ(2); SzA; SzB; CB (cirill) 

Zágráb; Sz/ET; Sz&B; Sz/&Co; 
SzGy(10); SzGy(11) Bp.; CШ (cirill) 
Zágráb; 
 
T(1) Zágráb; T(2) Bp.; TC; TD Savski-
Marof; T&C; TH; TIBI; TJ Bp.; TOB; 
TS?; TZ karddal?; 
 
ÚB; UEA; UG; UT; UW; 
 
Va Bp.; VA Bp.; VALUTA; Várnay 
Szeged; V&B Bp.; VG Bp.; VI Bp.; 
VILÁG; VJ; VK Bp.?; VN Bp.; VP Bp.; 
VPVM Pozsony; VR/Z; VV Temesvár; 
 
W(1)?; W(2) Bp.; WA(6) Bp.; WA(7); 
Wés G Bp.; WHL Pozsony?; WL(17) 
Bp.; WL(18) Bp.?; WM/&T Gyula; 
WMT; WS Bp.; WURM; WZ; 
 
YS Bp.; 
 
ZB Bp.; ZC(2,5); ZE; 
 

Ábrák és számok: áthúzott kör; bá-

rányfej?; vitorlás?; I; II 

A regisztráció jelenlegi  állása: 

1.Azonosítva 458 98 A+ 

2.Hely ismert 194 189 A 

3.Létezik 189 265 B 

4.Kérdéses 19 147 C 

5.Van-e ilyen? 64 86 D 

 Katalogizált: 924 db 56 E 

 Ebbıl hiteles összesen: 841 db 
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Csererovat 
E rovatban szeretnénk – ingyenesen 

- közölni klubunk és a MABÉOSZ 

bármely más tagjának cserejavaslatait. 

Az ajánlatokra tett válaszokat egyene-

sen az ajánlattevıhöz kérem eljuttatni 

(az alapszabály szerinti megkérhetı 
címlistával már egyre többen rendel-

keznek). 

******* 

Cserére vagy eladásra ajánlok 50 

különféle, átlagos minıségő magyar 
céglyukasztást tartalmazó stecklapokat 

10 Euro vagy 2.500 Forint értékben. 

Minden lapon legalább egy „B” kate-

góriájú ritkább perfin is található! (Az 

„átlagos minıség azt jelenti, hogy ezek 
nem válogatott bélyegek, hanem az 

anyag a megszokott gyakorisággal hi-

bás példányokat is tartalmaz.) 

Továbbá ajánlok több, mint 300 

féle A-E gyakorisági kategória szerint 

osztályozott jó minıségő magyar cég-

lyukasztást, kategórián belül egyenként 
cserélve, egyet-egyért alapon, csak 

cserére!  

A felajánlott anyagok általában 

csütörtök délutánonként 16 és 18 óra 

között hozzáférhetık a MABÉOSZ 
székház III. emeletén a perfinklub asz-

talánál. Ajánlattevı: Szücs Károly, 

elızetes idıpont egyeztetés a +36 30 

425-4023 mobiltelefonszámon.  

******* 

9035 darabból álló vegyes  perfin 

tételt kínál megvételre Sápi Lászó, 

Szentendrén lakó győjtıtársunk. A té-

telben 769 magyar perfin mellett zö-

mében európai bélyegek találhatók, 
ezek több mint fele angol. Elérhetısé-

ge: 06 26 319-014. 

******* 
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Új regisztrációk 

 
Az alábbi lyukasztási minták eddig még egyik katalógusban sem szerepeltek, elsı 
alkalommal kerülnek közlésre! 
 

 
 

 

 
 

 

Sz1746 Sz1747 SZ 1751  
(csak bankbélyegen) 

 
Az új F.A. lyukasztást Szanyó Szilárd a túloldalon közölt számlán is megtalálta, 
amivel a cég azonosítható is: „Fenyves Ármin és Társa,” Budapest ! 
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Továbbra is várnám a klub tagjaitól a lap folytatásához 

szükséges támogatást ! 


