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Óbudai perfin-kiállítás, 2002. január 

2002. január 4-13. között az Óbudai Társaskörben hat gyűjtő közös 
kiállítási anyaga több mint 1500 féle osztrák és magyar céglyukasztásos 
bélyeget, és ezen felül további két kiállítási kereten számos magyar 
céglevelet is tartalmazott. Ilyen teljességű, a katalogizált magyar perfin-
fajták 80%-ára kiterjedő anyag első alkalommal volt látható 
Magyarországon. A kiállítás megnyitását követően a jelenlévő 
gyűjteménytulajdonosok: Lente István, Richter Károly, Szücs Károly és 
Voloncs Gábor elhatározták, hogy kezdeményezik a céglyukasztásos 
bélyegeket gyűjtők klubjának megalakítását. Ezen előzmény és a klub 
szervezési előkészítése után három hónap múlva alakult meg a „Magyar 
Perfin Klub”, a MABÉOSZ legújabb szakosztályaként. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Perfin Klub megalakulásáról 

Készült: Budapesten, 2002. március 22-én a Magyar Bélyeggyűjtők 
Házában. 

A klub alapító tagjai a jelenléti ív sorrendjében: 

1. Lente István 
2. Hradetzky Tamás 
3. Károlyi Géza 
4. Klimasefszky Antal 
5. Moys Gyula 
6. Szabó Jenő 
7. Székely László 

  8. Szücs Károly 
  9. Tóth Csaba Kornél 
10. Visnyovszki Gábor 
11. Voloncs Gábor 
12. Sebestyén Imre 
13. Richter Károly 

Az alakuló gyűlést a szervezők nevében Szücs Károly nyitotta meg. A 
MABÉOSZ elnöke üdvözlő levelének felolvasását követően a közgyűlés 
levezetésére a jelenlevők Voloncs Gábort választották meg. A 
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása után az alakuló gyűlés 
az alábbi – egyhangúan elfogadott – napirend szerint folytatódott. 



Magyar Perfin 2012. március  

-  2  - 

1. A klub működési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása 
2. Tisztségviselőink megválasztása 
3. Aktuális kérdések megvitatása 

Az első napirendi pontban a szervezők által javasolt, mellékelt 
működési szabályzatot kisebb értelmezésbeli módosításokkal a közgyűlés 
elfogadta. 

A második napirendi pontban a közgyűlés a klub elnökévé 
9 szavazattal Lente Istvánt választotta. (Erre a tisztségre 3 szavazatot 
kapott még Voloncs Gábor, egy fő időközbeni eltávozása miatt nem adott 
le szavazatot.) A klub titkára 12 szavazattal Szücs Károly lett. 

Az utolsó naprendi pontban megtárgyaltunk olyan szakmai 
kérdéseket, mint a készülő új magyar perfinkatalógus tartalma, klub-újság 
készítése, információk egy felismert perfin-hamisítási próbálkozásról, a 
gyűjtemények felépítésnek szempontjai, internetes árverések, 
szakirodalom. A szakmai megbeszélést két kiállítási kereten a szervezők 
által hozott anyagokból gyűjtemény-, perfin érdekesség- és szakirodalmi 
bemutató támogatta. Az alakuló gyűlés 18 órakor befejeződött.  

Megválasztott tisztségviselőink 
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Működési Szabályzat 

Elnevezése: Magyar Perfin Klub (rövidítve: MPK) 
Jogállása: A MABÉOSZ céglyukasztásos bélyegeket gyűjtő szakosztálya, 

amely a szövetség alapszabálya szerint működik. 
Székhelye: Budapest, VI. Vörösmarty utca 65. 
Postacíme: MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 Budapest, Pf. 4. 
E-mail: perfinklub.mabeosz@dpg.hu*   
Webhely: www.mavinformatika/mabeosz/perfinklub*1  
Logo: a magyar postabélyegek VI. vízjelének perforált változata, alatta 

kiegészítve az MPK rövidítéssel. 

1. Szakosztály tagság 
A szakosztálynak tagja lehet minden szervezett gyűjtő, aki a 

MABÉOSZ tagja. A szakosztály meghívhat tagjai közé tiszteletbeli 
tagként kiemelkedő szaktudásuk alapján, olyan hazai és külföldi gyűjtőket, 
akik nem tagjai a szövetségnek. A szakosztályi tagság megszűnik: 
halálozás, kilépés, illetve fegyelmi vagy etikai vétség esetén. 

2. Gyűjtési terület 
A szakosztály gyűjtési területei: 

� a Magyar (kir.) Posta által postabélyegeken és postai 
dokumentumokon alkalmazott lyukasztások (pl. AUT, 
hármaslyukasztás) 

� a történelmi Magyarország területén cégek, intézmények és 
magánszemélyek által postabélyegeken, küldeményeken, valamint 
okirati illetékbélyegeken alkalmazott megkülönböztető lyukasztások, 
közismert nevén céglyukasztások 

� az Ausztriával közösen igazgatott Bosznia-Hercegovina bélyegein 
alkalmazott céglyukasztások 

� a Trianon utáni utódállamok területén maradt magyar cégek 
lyukasztásainak gyűjtése 

� külföldi országok, egyes tematikus területek lyukasztással megjelölt 
bélyegei és küldeményei 

                                                      
* aktuális elérhetőségeink: karszu@gmail.com  www.mafitt.hu/org/perfinklub 
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� nem filatéliai jellegű, egyéb objektumokon (pl. okmányok, 
dokumentumok) szereplő különféle célú (pl. kezelési, 
érvénytelenítési) lyukasztások 

3. Szervezeti felépítés 

A szakosztály legmagasabb fóruma a – négyévente tartott – 
közgyűlés. A szakosztálynak választott elnöke és titkára van, akik intézik a 
szakosztály adminisztratív ügyeit, valamint kapcsolatot tartanak a 
MABÉOSZ mindenkor illetékes vezetőivel. A MABÉOSZ közgyűlésén a 
szakosztályt az elnök, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott 
személy képviseli. A tagság döntése alapján tiszteletbeli elnök választható. 

A társadalmi tisztségviselőket a szakosztály tagjai választják a minden 
negyedik év első negyedévében tartott közgyűlésen. A közgyűlést egy 
hónappal előbb a tagok részére meg kell hirdetni. A jelölteket 
szótöbbséggel titkosan választják meg a szakosztálytagok. Akadályoztatás 
esetén a tag a tisztújításról szóló szavazáson szavazati jogát írásban is 
érvényesítheti. 

4. A szakosztály célkitűzései 

A Magyar Perfin Klub tagjai célul tűzik ki, hogy mind a filatélia, mind 
a cégek vonatkozásában a céglyukasztásos bélyegekről szerzett 
ismeretanyagot folyamatos kutatással minél teljesebbé és lehetőségeikhez 
mérten közkinccsé teszik. 

Kapcsolattartás: a szakosztály tagjaival évente lehetőleg egy 
alkalommal időszakosan megjelenő közlönye útján tartja a kapcsolatot. A 
közlöny élére szerkesztő nevezhető ki. A közlöny tartalmazza a szövetségi 
és szakosztályi közleményeket, lehetőséget nyújt tagjainak rövid 
tanulmányok, új felfedezések és szakcikkek közreadására, valamint egyéni 
csereközlemények díjmentes közzétételére. A szakosztályközlöny 
szerkesztési, sokszorosítási és postázási költségét a MABÉOSZ biztosítja a 
tagok részére. 

Cserekapcsolat: a szakosztály a közgyűléseken és igény szerint évente 
többször is országos cserenapot tarthat. A cserenapon rövid gyűjtemény-
bemutatóra, illetve előadások tartására is lehetőséget kell biztosítani, 
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tapasztalatcsere céljából. Szakosztályunk minden héten csütörtökön, 
elsősorban tanácsadás céljából „Magyar Perfin Klub” megjelölésű 
klubasztalt működtet a szövetség harmadik emeletén. 

Amennyiben a feltételek adottak cserefüzet-forgalom szervezhető, 
választott cserefelelős segítségével. A szakosztály az érdeklődő tagok 
részére gyűjtési területükkel kapcsolatban kérésre címlistát küld. A 
címlista csak nyilatkozat ellenében adható ki, amelyben az igénylő 
nyilatkozik, hogy azt nem adja tovább, és kizárólag csak saját filatéliai 
tevékenységéhez használja. 

5. Munkaprogram 

A szakosztály vezetői évente több alkalommal megvitatják a 
működéssel kapcsolatos teendőket, továbbá a közgyűlésekre napirendi 
javaslatot készítenek elő. 

Két közgyűlés közötti időszakban évente egy alkalommal (tavasszal) a 
szakosztály értekezletet hív össze a tagok részvételével. Lehetőség szerint 
minden évben tervbe veszi egy hazai gyűjtemény-bemutató szervezését. A 
szakosztály szorgalmazza tagjai részére a hazai és nemzetközi 
kiállításokon való részvételt. Időszakosan szaktanácsadást és 
gyűjteménykiértékelés tart a kiállításokon való minél sikeresebb szerepelés 
érdekében. 

Budapest, 2002. március 22. 

 

Honlapunk az interneten 
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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 Jenő 
Székely László 
Voloncs Gábor 

A titkári beszámoló az eddig megjelent két újságszámról és azok 
elosztásáról adott tájékoztatást. Voloncs Gábor javaslatára 
megállapodtunk, hogy a más szakosztályok kiadványaihoz hasonlóan az 
alábbi helyekre juttatunk el összesen hat kötelespéldányt: Országos 
Széchényi Könyvtár (3db); Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1db); 
Bélyegmúzeum (1db); MABÉOSZ könyvtár (1db). Az első két 
újságszámból még a MABÉOSZ szakosztályok titkáraihoz is eljuttattunk 
példányokat, az igen korlátozott számban megmaradt mennyiségből az 
elmaradt köteles példányokat a következő számmal együtt pótoljuk a 
Szabó Ervin könyvtár és a Széchényi könyvtár számára. Felmerült az 
1987-89 között megjelent első magyar perfinújság újraközlésének 
gondolata is, amelyet következő lapszámunkkal kezdve tervezünk 
megvalósítani. 

Vitát folytattunk arról, hogy a fennmaradt magyar perfinek milyen 
gyakorisági eloszlást követnek. (Itt közöljük e gyakoriság grafikonját.) 
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a több ezer féle perfint használt 
nagyobb országoknál ez jobban közelít a normáleloszláshoz, mint nálunk, 
ahol az ismert lyukasztásféleségek száma ezer alatt van, valamint e 
filatéliai terület is csak kevéssé feldolgozott. Mint ismert, a 
normáleloszlásnál a közepes gyakoriságú perfinek száma adja a féleségek 
legnagyobb hányadát, míg a ritkaságok és a nagyon gyakori fajták száma 
egyformán egy lényegesen kisebb mennyiségre korlátozódik. Saját 
tapasztalataink eddig arra utalnak, hogy a normáleloszláshoz képest 
feltűnően sok a ritkább (A és B) osztályokba sorolt magyar perfin-
féleségek száma. 
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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 rt p e rfin e k  s z á m a  g y a k o ris á g i o s z tá ly o n k é n t

9 8
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29 2
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8 6

56

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

 

A gyakoriságról folyó vita átvezetett a még mindig kiadatlan 
katalógus témájához, mivel a mű gyakorlatilag nyomdakész, és már csak 
az abban felállított gyakoriság szerinti osztályozás helytállósága a 
megjelentetés legfőbb akadálya. Nyilván számítani lehet rá, hogy a 
megjelenést követően az eddig ritkábbnak tartott A és B kategóriájú 
perfinek közül aránylag sok egy-két kategóriával lejjebb csúszik majd. Ez 
a gyűjtési terület feltáratlanságának óhatatlan következménye lesz, amit 
azonban a szerzőnek sajnos előbb-utóbb vállalnia kell. Előre 
figyelmeztetjük tehát a katalógus jövendő használóit, hogy az első kiadást 
követően – remélhetően épp ennek hatására – viszonylag gyakran várható 
a ritkább besorolású perfinek közül egyik-másik fajtának nagyobb 
mennyiségben való feltűnése és ennek következtében ezek alsóbb 
kategóriákba való átsorolása. A gyűjtők ezekről az átsorolásokról épp 
újságunk segítségével idejében értesülhetnek, így ehhez nem kell egy 
újabb, aktualizált kiadást megvárniuk. 

A klubnap végén Szücs Károly magyar-osztrák címletgyűjteményének 
bemutatójára és egy nagyobb, szépen rendezett csereanyagból való cserére, 
vásárlásra is sor kerülhetett. 

A jövő tavasszal tartandó második klubnapra a meghívót remélhetően 
a következő újsággal együtt tudjuk küldeni, ha addig elegendő anyag 
gyűlik össze egy újabb lapszámhoz. 
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2004. évi klubnapunk 

A MABÉOSZ IV. emeletén tartott klubnapunkon tizenegy tagunk 
jelent meg: 

Lente István elnök 
Szücs Károly titkár 
Hradetzky Tamás 
Károlyi Géza 
Klimasefszky Antal 
Moys Gyula 

Pongrácz József 
Sebestyén Imre 
Szabó Jenő 
Székely László 
Visnyovszki Gábor 

Néhányan vidéki tartózkodásuk, illetve a velünk egy időben tartott 
MABÉOSZ küldöttgyűlés miatt nem tudtak részt venni a találkozón. A 
csak emiatt hiányzó Gidófalvy Péter ennek kapcsán azt javasolta, hogy a 
legközelebbi klubtalálkozót a küldöttgyűlés után kora délutánra 1 és 3 óra 
közé lenne célszerű időzíteni, hogy ezzel vidékről ez alkalomra felutazó 
tagjaink részvételét megkönnyítsük. 

A titkári beszámoló az eddig megjelent három újságszám tartalmának 
készítése során felmerült témákról adott tájékoztatást. Tavaly novemberi 
harmadik számunk néhány tagunkhoz a posta hibájából nem érkezett meg, 
a megjelentek a maradékpéldányokból pótlást kaptak, továbbá egyeztettük 
a megjelentek adataiban, elsősorban a postacímekben bekövetkezett 
változásokat. Legközelebb már ezért önmagában is érdemes lehet 
klubnapunkon részt venni! 

Klubunk Kocsis Jánostól, a Galenus Kiadó gyógyszertörténeti 
gyűjteményének kezelőjétől kapott levelet, melyben a gyűjteményük 
részeként kezelt, perforált bélyegeket tartalmazó üzleti levelek színes 
fénymásolatát küldte meg nekünk. Bár Kocsis úr nem tagja a MABÉOSZ-
nak, alapszabályunk adta lehetőségünkkel élve és korábbi jelentkezését 
figyelembe véve elfogadtuk, hogy nyilvántartásunkban a továbbiakban is 
szerepeljen, ezentúl 27. számú tiszteletbeli tagunkként. 

Ismét felmerült címlapunkon bemutatott elődünk, az 1987-89 között 
megjelent első magyar perfinújság, a „TÁJÉKOZTATÓ” III. évf. 89/1 
számának a tavalyi év folyamán tervezett, de elmaradt újraközlésének 
igénye, amit idén megpróbálok majd bepótolni. 
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A titkári tájékoztatóban elhangzottak a lapban meghirdetett 
cserelehetőség során szerzett tapasztalatok is. Ezek szerint érdemes a 
cserekínálatot az alábbiak szerint felépíteni. 

„A” kategóriájú perfin ritkaságok: kisebb foghibákkal, de ép és teljes 
lyukasztású példányoknál jó az egyesével való csere esélye, de ilyen 
darabokkal sajnos értelemszerűen csak nagyon kevéssel rendelkezünk. 

„B” kategória, ritka perfinek: több a cseredarab, de még elég jó az 
„egyet-egyért” csere valószínűsége. A minőségi igények magasabbak, mint 
az „A” kategória esetén (maximum egy foghiba, vagy néhány rövidebb 
fog). 

A többi perfint címletre rendezve érdemes cserére kínálni, mert az 
egyes cserére nagyon kicsi az esély. E perfinek ugyanis előbb-utóbb 
tömeganyagból minden komolyabb gyűjteménybe „akarva-akaratlanul” is 
bekerülnek – kárpótlásul azonban a címlet előfordulások nagyobb 
gazdagsága újabb gyűjtési lehetőséget kínál, amelynek csak igen kevés 
gyűjtő képes ellenállni. A cserekínálat rendezésének legcélszerűbb módja 
emiatt a beazonosíthatóság meggyorsítása: fénymásolattal dokumentált 
cserefüzetben egy sorban csak egyféle címlet legyen, úgy, hogy az első 
bélyeg szemből, a többi lyukasztás szerinti ABC sorrendben, átfedés 
mentesen, hátulról legyen látható. Így gyorsan megtalálhatók a 
gyűjteményünkből hiányzó címletek és eldönthető, hogy érdemes-e 
egyesével csereberélni, vagy esetleg az egész füzetet tételként 
megvásárolni. 

Kivágások, összefüggések: az értékelés kialakulatlansága miatt 
elenyésző a cserekínálat. Indokolt esetben (ritkábban előforduló 
daraboknál) egy 20-50% közötti többletérték alkalmazása javasolható. 

Üzleti levelek: bizonyos daraboknál a piac telített (pl. KB, HAF, 
Krayer, PMKB), a szokásos néhány ezer forint körüli levélár ezekre nem 
alkalmazható. Eddig még nem azonosított, valamint A és B kategóriás 
perfin levélen: egyéni értékelés szerint. 

A téma kapcsán elhatároztuk, hogy saját szervezésű nyilvános 
gyorscserével lehetőséget adunk arra, hogy a piac „beárazza” a magyar 
perfineket (lásd részletesebben felhívásunkban). 



Magyar Perfin 2012. március  

-  10  - 

 
„voga” megmagyarázza 

Ezt követően Lente István, klubunk elnöke aktuális témákról vezetett 
kötetlen beszélgetést. Bemutatta az 1998 óta megjelenő, PERFIN című 
szlovákiai testvérlapunk néhány számát, amelyek közül az egyik recenziót 
közölt első lapszámunkról is. 

Információkat kaptunk a – sajnos még mindig csak – készülőben levő 
magyar perfinkatalógusról. Változott a könyv felépítse, és Voloncs Gábor 
9 periódusú rendszerezését alkalmazva megadja, hogy egy adott perfin a 
gyakoriságtól függően hogyan értékelhető ezekben a periódusokban. A 
megbeszélés során kialakult az a vélemény, hogy az eddigi gyakorisági 
besorolásokon csak abban az esetben lesz változás, ha valamelyik 
perfinből a korábbi felmérés során tapasztalt gyakoriságtól jelentősen 
eltérő mennyiség kerül elő, mint pl. eddig a DHBRT és a ZION 
lyukasztásból. 

A turulos ív egymás melletti tíz bélyegére eső „fiumei betűsor” (az 
ismert összefüggések szerinti egyik lehetséges sorrend: KRONFELDBT) 
önálló betűnként lesz katalogizálva. 
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A gyorscsere árverés érdekében a katalógus egy egyszerűsített, 
értékelés nélküli munkapéldányát a szerző a találkozón részt vett és ezt 
igénylő klubtagjaink kizárólagos használatára rendelkezésükre bocsátja 
(sokszorosítása folyamatban). 

Az idei klubnap időpontja: 

2005. április. 23. szombat, 13 óra, II. em. 

melyre valamennyi klubtagunkat, különösen az „új fiúkat” szeretettel 
várjuk. 

2005. évi klubnapunk 

A MABÉOSZ IV. emeletén tartott klubnapunkon alábbi tagjaink 
vettek részt: 

Lente István elnök 
Szücs Károly titkár 
Gádor István 
Károlyi Géza 

Lékó Lajos 
Moys Gyula 
Pongrácz József 
Priskin Gyula 

A titkári beszámolóban az elmúlt év során kiadott lapszámokhoz 
fűztem magyarázatot, és az első perfin gyorscsere-árverés előkészítéséről, 
az ezt megalapozó módszertani meggondolásokról adtam számot. Ennek 
során alakult ki az a – mint hamarosan ki is derült: nagyon jól bevált – 
árverési forma, amelynek segítségével a klubnap végén ezúttal valamennyi 
megjelent gyűjtőnk gyűjteményét gazdagító darabokkal térhetett haza. 

Egyúttal bejelentettem, hogy a titkári teendőket csak e ciklus végéig 
(vagyis a jövő évi, amúgy is kötelezően megtartandó MABÉOSZ tisztújító 
közgyűlésig) tudom vállalni. 

Lente István elnökünk a beszámolót tudomásul véve, tagjaink 
segítségét kérte, hogy az elkövetkező évben utódomat megtalálják. 
Elképzelhetőnek tartotta, hogy jövő évtől lapunk rendszeres 
megjelenésűről alkalmi megjelenésűre változzék, mert a kezdeti, mindenki 
megelégedésére szolgáló magas színvonalat a továbbiakban valószínűleg 
csak így tudjuk a továbbiakban is tartani (ennek bevezetésére azonban 
jövőre alapszabály módosításra lesz szükség). 



Magyar Perfin 2012. március  

-  12  - 

Követendő példaként állította elénk a cseh és szlovák perfingyűjtőket, 
akik a Csehszlovákia megalakulása előtti, valamennyi magyar perfinnel jó 
színvonalon és folyamatosan foglalkoznak. Lapjaikban élénk figyelemmel 
kísérték a Magyar Perfinben megjelenő információkat, és nagyon rövid idő 
alatt be is dolgozták saját katalógusrendszerükbe. Legújabban a két (a cseh 
és a szlovák) perfinlap egyesült, és most már ismét közös kiadványként jut 
el hozzánk. 

Az elmúlt év során, részben klubtagjaink segítségével is a készülő 
perfin-katalógushoz összegyűlt új információkból megkaptunk egy 
összesítőt. Ez újonnan megtalált magyar lyukasztási mintákat és korábban 
ismert perfinek időszaki, illetve gyakorisági előfordulásainak korrekcióit 
tartalmazta. A katalógus megjelentetése helyett egyelőre azt tudja 
biztosítani, hogy a nagyobb – legalább mintegy 300 különböző fajta 
lyukasztást tartalmazó gyűjteményükbe való betekintési lehetőséget nyújtó 
– gyűjtők számára, előzetesen és kizárólagosan saját használatra 
hozzáférést biztosít a kéziratnak a gyűjtemények rendezéséhez, 
bővítéséhez szükséges tartalmához. 

Az elmúlt időszakban végzett munka eredményeként az eddig feltárt 
852 bizonyítottan létező magyar perfin gyakoriság szerinti megoszlásban 
az alábbiak szerint alakult. (Az „A” gyakorisághoz számított, a turul ív 
szélességével megegyező, 10 különböző betűből álló, ún. zágrábi betűsor – 
KRONFELDBT – betűit külön számítva ez a szám 9-cel több.)  

Az ismert perfinek száma gyakorisági osztályonként
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A korábbi katalógusokban ezeken felül 57 darab olyan lyukasztási 
minta is szerepel, amelynek magyar bélyegen való létezését még nem 
sikerült bizonyítanunk. Ismerünk továbbá 18 féle olyan magyar bélyegen 
előkerült lyukasztást, amelyekről eddig még nem volt megállapítható, 
hogy valóban céglyukasztást (és nem valamilyen más eredetű perforálást, 
beleértve a „gyűjtői mache”-kat) tartalmaznak-e. A bizonyított és a kétes 
lyukasztások száma együtt: 927 (illetve a zágrábi betűsor miatt 936-nak is 
számítható). 

Közgyűlési jegyzőkönyv 

Megjelentek: 

Gádor István 
Károlyi Géza 
Klimasefszky Antal 
Lente István elnök 
Lékó Lajos 
Molnár Péter 
Moys Gyula 
Piszton Ottó 

Pongrácz József 
Richter Károly 
Szabó Jenő 
Szász Andor 
Székely László 
Szücs Károly titkár 
Török László 
Voloncs Gábor 

A 39 fős szakosztály közgyűlése a meghirdetett időre nem volt 
határozatképes, ezért a MABÉOSZ alapszabálya szerint négyéves 
ciklusban választandó szakosztályvezetésről a 14 órai kezdettel tartott 
ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül hozott döntést. 

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével a szakosztály titkárát, 
hitelesítésére Székely Lászlót és Moys Gyulát kértük fel. 

Az első napirendi pont során az elnök és a titkár az elmúlt évről szóló 
rövid beszámoló után leköszönt. 

A 2. „egyebek” napirend során a jelenlevők közül többen is javasolták 
az eddigi tisztségviselők újraválasztását. A tisztviselők személyére más 
javaslat nem érkezett. 

E napirendi pont alatt élénk vita folyt a gyakorlatilag már évek óta 
befejezés előtt álló új perfin-katalógus megjelenésének az egyre szaporodó 
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perfin-árverések miatti időszerűségéről és immár halaszthatatlan 
szükségességéről. Ezzel kapcsolatban gyakorlatilag minden megjelent 
kifejtette véleményt és a szerzőt a munka mielőbbi lezárására bíztatta, 
Voloncs Gábor pedig a bevezető megírásához és szakmai lektoráláshoz 
segítségét is felajánlotta. Valamennyien reményünket fejeztük ki, hogy a 
számunkra nagy jelentőségű, sok tekintetben úttörő munka a következő 
klubtalálkozón már bemutatásra, azt követően pedig rövid időn belül 
kiadásra is kerülhet. 

A napirend során az alapszabályban a szakosztályi újság 
megjelenéséről szóló mondatot egyhangú szavazással a „lehetőleg” szó 
beillesztésével a következőképp módosítottuk: 

„a szakosztály tagjaival évente lehetőleg egy alkalommal időszakosan 
megjelenő közlönye útján tartja a kapcsolatot.” 

Értelmezésünk szerint ez a kialakult gyakorlatnak jobban megfelel, 
ami a lehetőségektől függően általában évi egy alkalomnál gyakoribb 
megjelenést jelent. Ehhez a jelenlevők a korábbi éveknél hathatósabb 
támogatásukat ajánlották, hiszen a titkár megbízása elsősorban a szaklap 
szerkesztésére vonatkozik, és nem várható el tőle, hogy az újságot 
folyamatosan egymaga, a tagok számottevő részvétele nélkül töltse meg 
tartalommal. Szó esett az új felfedezésekről szóló híradások 
szükségességéről, a külföldi szaklapok rendszeres recenziójáról, valamint 
rendszeres perfinnel foglalkozó rendezvények szervezéséről. Remélhető, 
hogy az ezekkel foglalkozó beszámolók új lendületet adnak majd az 
újságnak. 

Voloncs Gábor a megjelenteket kiállítási anyagok összeállítására 
buzdította, ehhez szolgált a klubtalálkozón készült képek hátterében 
látható három, céglevelekkel megtöltött kiállítási keret. 

A 3. napirendi pontban a jelenlevők az elnök (Lente István) és a titkár 
(Szücs Károly) megbízását egyhangú szavazással további négy évre 
meghosszabbították. 

Készült Budapesten, 2006. március 4-én a MABÉOSZ 404-es 
szobájában. Készítette: Szücs Károly 

A jegyzőkönyv hitelesítői: Moys Gyula, Székely László s.k. 
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A Magyar Perfin Klub 2009. évi taggyűlése 

Helye: a MABÉOSZ székház Bp. VI. Vörösmarty u. 65. 
Ideje: 2009. március 21-én 9:30 órakor, a „szokásos” 

határozatképtelenség miatt megismételt, 10 órai kezdettel. 

Az elnök megnyitja a taggyűlést, üdvözli a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a jelenlegi 33-fős tagságból jelen van 11 fő, igazoltan 
távol 1 fő (a titkár, külföldön). 

Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Székely László, hitelesítésre Moys 
Gyula és Voloncs Gábor tagokat. Egyhangúan megszavazva. 

Az előzetesen szétküldött napirendi pontok elfogadása: egyhangúan 
megszavazva. Napirendek: 

1. pont: titkári beszámoló a 2008. évről (Szücs Károly távollétében 
felolvassa Székely László) 

 

Jeles perfingyűjtők a társaságban 
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- A taglétszám 1 fővel csökkent, jelenleg 33 fő. 
- Kiadványunk, a Magyar Perfin anyaghiány miatt (2. éve) nem jelent 

meg. 
- Kiállítás: Piszton Ottó – magyar perfin gyűjteményével a WIPA 

2008 bélyegkiállításon (Bécs, 2008. szeptember 18-21.) KIS EZÜST 
érmet nyert. 

- Nemzetközi kapcsolatok: két szlovák és egy holland tagunk van. 
- Egyéb: a magyar perfin katalógus terjesztése folyik. 
- Az év folyamán a Dunafila árverésein a perfin tételek a mi 

árveréseinken kialakultakat is figyelembevevő formában jelentek meg, és 
igen szép árakat értek el, gyakran a korábbi két klubárverésünkön elért 
hasonló tételek árait is meghaladva. 

2. pont: Lente István elnök előterjesztésében a Perfin Klub jelenleg is 
érvényben lévő Működési Szabályzatnak (megjelent a Magyar Perfin 
2002. évi 1. számban) esetleges módosításáról a MABÉOSZ vezetőség 
javaslatai alapján határozat: az eredeti működési szabályzat egyhangú 
szavazással megerősítést nyert. 

3. pont: egyebek 

A Lente István által készített Magyar Perfinek Katalógusa a 
HUNFILA 2007. és az ALPOK–ADRIA 2008. (München) kiállításokon 
méltán ARANYÉRMES és különdíjas elismerésben részesült. A szerző 
megköszöni az adatközlők és az angol szöveg készítőjének 
közreműködését, és az elismerést az egész Perfin Klub sikerének tekinti. 

A klubtársak nevében gratulálunk a szerzőnek, és további sikereket 
kívánunk neki. A továbbiakban a kiadványainkban tervezzük a folyamatos 
hibajegyzék és pótlás közlését, hogy a könyv hibái javíthatók legyenek, és 
ezáltal minél megbízhatóbb forrás maradjon. Ezért kérjük a Klubtársakat, 
hogy észrevételeiket és megfigyeléseiket továbbra is közöljék a könyv 
szerzőjével. 

A tagság a cserék lehetőségének megteremtését szorgalmazta, 
elsősorban azok számára, akik nem csak egypéldányos gyűjtők. E célból 
csatlakozunk az Okmány- és Illetékbélyeggyűjtők és a Díjjegyes 
Szakosztály közös rendszeres találkozóihoz és cserenapjaihoz. Rendszeres 
találkozó (augusztust kivéve) minden hó 2. csütörtökén 15 és 18 óra között 
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a MABÉOSZ székház 104-es helyiségében. (Bp. VI. Vörösmarty u. 65.) A 
találkozó témái: gyűjteménybemutatók, terefere és cserebere. A 
legközelebbi cserenap május 16-án, szombaton lesz. 

- Kassai gyűjtők új felfedezést publikáltak: a kassai lebélyegzésű 
M.Á.H. lyukasztást. 

- Lente István népszerűsítő előadást tartott a Bélyegmúzeumban és a 
Postatörténeti Szakosztálynál is. 

- Kérjük tagjainkat további adatszolgáltatásra, címlistánk frissítéséhez 
is! 

- A jelenlévő (aláírásukkal is igazolják) hozzájárulnak, hogy adataik 
az újságban megjelenhessenek, a személyes cserelehetőség elősegítésére. 
Egyhangúlag megszavazva. 

- Voloncs Gábor javaslata: újságunk postázási nehézségének 
leküzdésére évi 1000,- Ft tagdíj bevezetésre kerüljön. Egyhangúlag 
megszavazva. Jó példát mutatva Moys és Voloncs tagtársunk az ez évit be 
is fizette. 

11:30-kor a taggyűlés berekesztve. Cserelehetőség 
Budapest, 2009. március hó 21-én 
Készítette: Székely László 
A jegyzőkönyv hitelesítői: 
Moys Gyula, Voloncs Gábor s.k. 

2009. évi végi és 2010. első félévi események 

A Lente István által készített Magyar Perfinek Katalógusa az 
ITALIA 2009 (Róma) nemzetközi bélyegkiállításon irodalmi osztályban 
kiállításon VERMEIL-t (aranyozott ezüstérmet) nyert. A Klubtársak 
nevében is gratulálunk a szerzőnek, és további sikereket kívánunk neki! 
További kiadványainkban tervezzük a folyamatos hibajegyzék és pótlás 
közlését, hogy a könyv hibái javíthatók legyenek, és ez által minél 
megbízhatóbb forrás maradjon. Ezért kérjük a Klubtársakat, hogy 
észrevételeiket és megfigyeléseiket továbbra is közöljék a könyv 
szerzőjével. 
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2010. évi tisztújító közgyűlésünket április 3-án 9:30 órai kezdettel 
tartjuk a MABÉOSZ 404. termében, melyre a vezetőség napirendi 
javaslata a következő: 

1. Elnöki megnyitó (Lente István) 
A szakosztály elmúlt négy évének értékelése 

2. Titkári beszámoló (Szücs Károly) 
3. Tisztviselők választása a következő négy évre (helyben 

megválasztandó jelölő- és szavazatszámláló bizottság) 
4. Az alapszabály felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (új 

vezetőség) 
5. Egyebek és cserebere 

Szücs Károly 

Emlékezés Richter Károlyra 

Tavaly nyáron elment 
közülünk az óbudai perfin-
bemutató és azt követően 
klubunk megalakításának fő 
kezdeményezője. Ő a ma 
létező egyik legrészletesebb 
feldolgozású magyar perfin-
gyűjtemény összeállítója, aki a 
rá oly jellemző arckifejezéssel 
most már örökre csak 
újságunk e számának címol-
daláról mosolyoghat ránk. Ma 
már a filatélia-történet része a 
kiállított anyag itt bemutatott 
első lapja. 

Perfingyűjteményét 
előzmény nélkül, csodálatos 
kitartással, mintegy évtizednyi 
munkával, szó szerint a 
semmiből építette fel, és mégis 
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átfogja e gyönyörű és számunkra oly izgalmas gyűjtési terület minden 
érdekességét, gazdagságát. E gyűjtemény jelenleg az örökösök tulajdona, 
ezért részletesen beszámolni róla nincs rá módunk, de reméljük, hogy 
egyszer még erre is sor kerülhet. 

Gyűjteményében a boszniai darabokat becsülte a legtöbbre. Álljon itt 
ezekből egy kis ízelítő: 

Újraközölt nekrológ  
a BÉLYEGvilág 2009. novemberi számából 

Kedves régi barátom, akit egymás közt mindenki csak „Kari”-nak 
hívott, 1949. december 18-án született a VIII. kerületben. Édesapja sajnos 
korán meghalt, így édesanyjuknak szűkös anyagi körülmények közt két kis 
gyereket kellett egyedül felnevelnie. Kettejük közül Kari volt a fiatalabb, 
aki mindig felnézett jelentős szakmai sikereket elérő ötvösművész 
bátyjára, sőt később, követve példáját, ő is megállta a helyét e szakmában. 
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Ez komoly tehetségre vall mindkettejük részéről, ha azt vesszük, hogy 
egyaránt szinte a „semmiből” indultak. 

Először villanyszerelést volt lehetősége tanulni, amivel egyúttal 
érettségit is szerzett, de nem érezte képességeihez valónak ezt a munkát. 
Bátyja ösztönzésére és segítségével ezért újabb szakmát tanult, majd kezdő 
volta ellenére azonnal sikerült is ezüstművesként elhelyezkednie az Állami 
Pénzverő ötvös-ezüst részlegénél. 

Jó néhány év után – némi családi segítséggel – önállósította magát, és 
üzletet nyitott a budai Várban. Itt már nem ezüstműves tárgyakkal, hanem 
ékszerkészítéssel foglalkozott, aminek technikáját szintén a Pénzverőben 
leste el a szakma akkor még élő, nagy „öregjeitől”. A mestervizsgája egy 
gyönyörű egyházi kehely volt, amelyért pápai oklevelet is kapott egy 
nemzetközi kiállításon. Az ezüstékszer-készítés üzleti eredményességének 
hanyatlása miatt érdeklődése egy idő után a múlt századi herendi porce-
lánok felé fordult. Gyűjteni kezdte és kereskedett is velük. Jelentős antik 
gyűjteményt hozott össze belőlük. Sokat dédelgetett terve volt ezekről egy 
könyv kiadása is, mely sajnos nem valósult meg. A több új felfedezést is 
tartalmazó kézirat részleteit nekem is mutatta. 

A kilencvenes évek második felében aztán családi okokból 
visszavonult az ékszerszakmából, és ekkor kezdett el afféle pótlékként (rá 
jellemző félkomoly öniróniával ezt „pótcselekvésnek” nevezte) filatéliával 
is foglalkozni. Először egy bélyegkereskedőtől, Csengő Andrástól vásárolt 
össze soronként-darabonként egy használatlan magyar gyűjteményt, de 
amikor eljutott az igazán drága dolgokig, akkor ezt gyenge befektetésnek 
tartva (szerintem igaza is volt) a gyűjtemény klasszikus részének 
fejlesztését feladta. 

Ekkor kezdett egy olyan gyűjtési területet keresni, ami nem kerül 
ilyen sokba, de értékálló, érdekes és főleg sok időt leköt. Előbb az 
okmánybélyegekkel kezdett kacérkodni. Így ismerkedtünk meg, mivel én 
egy szomszédos utcában laktam, és volt egy, a Montenuovo hercegeknek 
köszönhetően egyébként kifejezetten nagy múltú gyűjteményem. Amikor 
ezt megismerte, számomra váratlanul inkább másik filatéliai területet 
keresett. Ahogy mondta, semmi értelme, hogy ugyanezzel foglalkozzon, 
ha a szomszéd utcában már egy ilyen gyűjtemény van. 
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Így akadt rá a Magyar bélyegek 
kézikönyvében a magyar cég- 
lyukasztásokról szóló két oldalra. E 
témában akkor még húsz forint körüli 
darabáron is számtalan egymástól 
különböző, érdekes bélyegre 
akadhatott, és akkoriban ő még csak 
alig néhányad magával vásárolgatta 
ezeket. Bár engem továbbra is 
elsősorban az illetékbélyegek 
érdekeltek, éveken át hosszú éjszakon 
keresztül rendezgettük az előző hét 
csütörtökén a MABÉOSZ-ban szerzett 
céglyukasztásos bélyegeket. A 
kilencvenes évek vége felé jártunk. 
Ekkor még a téma irodalma is igen kezdetleges volt, ám ő egy idő múlva 
lényegesen többre jutott, mint amit az akkor megszerezhető szakirodalom 
tartalmazott. Azóta – és ez részben az Ő úttörő tevékenységének, 
kitartásának és alaposságának is köszönhető – már jóval többen vagyunk, 
és lényegesen többre is jutottunk. 

Kari elsősorban bündlikből 
„kitermelt” zacskós tömeganyagot 
vásárolt, megismerte a gyűjtőket, és 
hamarosan össze is hozott egy 
párezer darabos, komolyabb 
összeállítást. 2001-ben aztán 
rábeszéltük a nagyobb gyűjte-
ménnyel rendelkezőket egy közös 
kiállításai anyag összeállítására. 
Öten-hatan együtt a feltehetően 

létező magyar perfin-féleségek mintegy 75%-át tudtuk bemutatni az Óbu-
dai Társaskörben, ami ennek ellenére is az addig, és mindmáig legteljesebb 
ilyen magyar kiállítási anyag volt. Lente István akkor már dolgozott a 
Magyar Perfinek Katalógusán, amelynek megjelenéséig – akkor még nem 
tudtuk – hat év volt előttünk. Kari aktív közreműködésével, az általa 
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megismert adatok közlésével, precíz megfigyeléseivel jelentősen hozzá-
járult a katalógus színvonalának emeléséhez. A kiállítást követően a 
MABÉOSZ egy új szakosztálya keretében megalakítottuk a Perfin Klubot, 
amelynek természetesen Kari is alapítója, és idén bekövetkezett váratlan és 
megrendítő haláláig tagja volt. Jelentős perfingyűjteményt hagyott maga 
után, melynek további feldolgozása most már sajnos az utódokra vár. 

Kari stílusos és kreatív egyéniség 
volt, keze nyomát mindenképp 
otthagyta a magyar filatéliában is. 
Kívánsága szerint hamvait 2009. 
július 27-én a Tabán nevű kis hajóról 
szórták a Dunába, így még egy utolsó 
hosszú utazást tehetett meg végső 
nyugvóhelyéig. 

(Megjegyzés: e nekrológ kezdő bekezdései a BÉLYEGvilág 2009. 
novemberi számának 18. oldalán sajnálatos módon csak erősen meghúzva 
kerültek közlésre, amitől a cikk bevezetése kegyeletsértő módon csaknem 
értelmét veszítette. Ezért volt indokolt most ismételten, teljes terjedelmében 
közreadni.) 

A 2010. évi tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve 

Megjelentek: 

Berke Imre (meghatalmazott útján) 
Jakab Géza 
Károlyi Géza 
Lékó Lajos 
Lente István 
Molnár Péter 
Moys Gyula 

Sebestyén Imre 
Székely László 
Szücs Károly 
Tóth Csaba Kornél 
Török László 
Voloncs Gábor 

A 34 fős szakosztály közgyűlése a meghirdetett időre nem volt 
határozatképes, ezért a MABÉOSZ alapszabálya szerint négyéves ciklusban 
választandó szakosztályvezetésről április 3-án 10 órai kezdettel tartott 
ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül hozott döntést. 
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A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésével a szakosztály titkárát, 
hitelesítésére Székely Lászlót és Moys Gyulát kértük fel. A résztvevők a 
következő napirendet fogadták el: 

1. Elnöki megnyitó (Lente István) A szakosztály elmúlt négy évének 
értékelése 

2. Titkári beszámoló (Szücs Károly) 
3. Tisztviselők választása a következő négy évre (a résztvevők kis 

számára tekintettel külön jelölő- és szavazatszámláló bizottság nélkül) 
4. Az alapszabály felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (új 

vezetőség) 
5. Egyebek és cserebere 

Az első két napirendi pont során az elnök és a titkár az elmúlt évről 
szóló beszámoló után leköszönt. 

A 3. napirend során a tisztviselők személyére a helyszínen írásban 
adott javaslatokról megkérdeztük a jelölteket, vállalnák-e az elnöki 
tisztséget, amire igenlő válasz csak két személy részéről érkezett. Ezután 
titkos szavazás tartottunk, melynek eredménye: 

Elnök: Sebestyén Imre 13 érvényes szavazatból 7 szavazattal 
Titkár: Szücs Károly 9 érvényes szavazatból 6 szavazattal 

A klub leköszönt első elnökének 
a klub 2002-es megalakulása óta 
folyamatosan végzett eredményes 
munkája elismeréseként a közgyűlés 
Lente Istvánt a Magyar Perfin Klub 
örökös tiszteletbeli elnökévé 
választotta, amivel a klub vezetősége 
(a MABÉOSZ alapszabályával 
összhangban) 3 főre egészült ki. 

A 4. napirendi pont során a 
résztvevők az alapszabály módosítását 
nem tartották szükségesnek. 

Cserebere 
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Az 5. napirendi pont alatt élénk vita folyt a klub jövőjéről és a 
tennivalókról. Voloncs Gábor a megjelenteket főként irodalmi munka 
vonatkozásában az eddiginél nagyobb aktivitásra buzdította, de érdemi 
feladatvállalás a jelenlevők részéről – a klub honlapjának fordításán kívül 
(a szakosztály titkára részéről) – egyelőre nem történt. 

A jelenlevők egyetértettek abban, hogy a titkár elsődleges feladata 
ezentúl a periodika cikkekkel való megtöltése legyen, aminek érdekében a 
tagjaink munkára való felkérése, és ennek számonkérése a fő cél. 

A közgyűlés 12:30 perckor véget ért. 

Készült Budapesten, 2010. április 3-án a MABÉOSZ 404-es 
szobájában. Készítette: Szücs Károly titkár 

A jegyzőkönyvet hitelesítették: Moys Gyula és Székely László 

Közgyűlési előzetes 

Mint ismeretes, 2010. április 3-i közgyűlésünkön első elnökünk 
nyolcévi eredményes munka után leköszönt. Köszönetet mondva 
munkájáért, Lente Istvánt ez alkalommal örökös tiszteletbeli elnökünkké 
választottuk. További támogatására bízvást számítva, és valamennyi 
tagunk nevében kívánok számára az eddigieket is felülmúló újabb filatéliai 
sikereket. Új elnökünk, dr. Sebestyén Imre az elmúlt évben számottevően 
megváltozott leterheltsége miatt azonban sajnos kénytelen lesz 
lemondani*,1ezért idén újra elnököt kell választanunk. 

Lapunkba cikkeket lehetőleg digitálisan kezelhető formában, a klub 
címére e-mailben várom, a karszu@gmail.com címre. A híreink és 
újságunk számai változatlanul elérhetők weboldalunkon, melynek az 
eddigi szponzorálás megszűnése miatt új helyet kapott a MAFITT 
honlapján: www.mafitt.hu. Itt a baloldali menüben található Kapcsolatok 
menüpontban a MAFITT által támogatott filatéliai szervezetek között 
kaptunk helyet. 

                                                      
1* Megjegyzés: a következő, 2011-es közgyűlésen e lemondását elnökünk – a 

megoldási lehetőségeink megvitatása és némi rábeszélést követően – végül visszavonta.  
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Újabb kiállítási sikerek 

A Magyar Perfinek Katalógusa nemzetközi bélyegkiállításokon 
irodalmi osztályban immár több érmet is nyert. A szerzőnek, Lente 
Istvánnak köszönhetően honlapunkról letölthető a Katalógus 2011. évi 
frissítése.  

Honlapunkról - UPDATE 2011 

Szakosztályunk honlapjának helyét a MABÉOSZ szponzorának 
visszalépése miatt nemrég kénytelenek voltunk megváltoztatni. Emiatt a 
jövőben a MAFITT honlapjának Kapcsolatok menüpontján keresztül 
érhető el, ahogy azt a következő oldalon látható képernyők mutatják*. 

Felhívom tagjaink figyelmét, hogy nemrég a szerző UPDATE 2011 
címmel közzétette itt a perfinkatalógusának összes eddigi javítását és új 
felfedezéseit is tartalmazó lapokat, színes és nyomtatható pdf 
formátumban. 

Ezen felül honlapunkról letölthető újságunk összes eddigi száma, az 
adatátvitelre orientált méretűre tömörített, képernyős változatban. A 
webről letöltött, az eredetieknél sokkal gyengébb minőségű példányok 
nyomtatását nem támogatjuk. A 2005-től megjelent lapszámok 
nyomtatásának joga a szakosztályé. Az egyes lapszámok eredetileg készült 
50 számozott és aláírással hitelesített példányán felül továbbiak 
nyomtatására eddig még nem került sor. 

Honlapunknak az előző közgyűlésünkön elhatározott angol fordítására 
a tavalyi év során sok más filatéliai elfoglaltságom miatt sajnos nem 
sikerült időt szorítanom, de remélem, ez az idei év folyamán már 
lehetséges lesz. 

 

* A honlap képei az eredeti cikkben közöltekhez képest folyamatosan változnak. 
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A Hírek alatt többek közt mindig megtalálható a következő értekezlet 
vagy közgyűlés meghívója és napirendje, jobb oldalt pedig a letölthető 
újságszámok: 

 

A perfinkatalógus naprakész aktualizálása honlapunk alsó részén 
található: 
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Perfin alapismeretek 

Mi a perfin?  
A perfin a PERForated INitials kifejezésből létrejött angol mozaikszó, 

amely magyarul nagyjából „lyukasztott azonosításnak” fordítható. A 
filatéliai gyakorlatban perfin alatt a filatélia gyűjtéskörébe tartozó, hatósági 
engedéllyel perforált objektumokat értünk alatta. A Magyarországon 
„céglyukasztás”-ként bevezetett kifejezés a „perfin” fogalmának 
legjelentősebb részterületét, a gazdasági társaságok és magánszemélyek 
bélyegen és díjjegyesen alkalmazott lyukasztásait jelenti. 

A perforálás elhelyezése korban és térben, a perfingyűjtés helyzete ma: 
A céglyukasztás Magyarországon 1877-től 1964-ig volt engedélyezett. 

Egyéb perfinek a Posta különféle célú, katalógusokban is leírt lyukasztásai 
(pl. hármaslyukasztás, „AUT”, megsemmisítő lyukasztások), valamint a 
hatóságok hivatalos bélyegeken, illetékbélyegeken, számlákon, 
útleveleken, stb. alkalmazott lyukasztásai. 

A – boszniaival együtt számítva – valamivel több mint 900 magyar 
perfinfajta 2/3-ánál 20 darab alatt van az ismert előfordulás-szám (kb. 
20.000 darab átvizsgálása alapján). Klubunk tevékenysége folytán az 
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ismert példányok száma feltehetően növekedni fog, de ez mégis azt jelzi, 
hogy az összes ismert magyar perfint egy gyűjteményben valószínűleg 
soha sem fogjuk látni!  

A nagyfokú ritkaság fő oka, hogy a perforált bélyegeket a gyűjtők 
sokáig hibás, gyűjteménybe nem helyezhető bélyegként kezelték, ezért 
nagyrészük mára már elveszett, megsemmisült. Csak csekély számú 
jelentősebb (400 félénél többet tartalmazó) hazai gyűjteményről tudunk. 

Milyen gyűjtési területeket és gyűjtésmódokat ismerünk? Milyen legyen 
egy gyűjtemény és egy kiállítási anyag felépítése? 

Legjellemzőbb az országgyűjtemények építése. Nem szabad azonban 
elfeledkezni arról, hogy a területváltozások és cégeknek a szomszédos 
országokban létesített filiáléi miatt több ország bélyegein előforduló 
azonos perfinek (ún. párhuzamos lyukasztások) kutatásával egyes régiók 
bemutatására is érdemes lehet törekedni. 

A gyűjtemények építői a létező összes perfin megszerezésének – 
egyébként az előbb említettek miatt teljesíthetetlen – szempontján felül 
általában egy-egy lyukasztás minél többféle címleten való megszerzésére 
is törekednek. Mivel a perfinek és címletek nagy száma miatt ez 
kiállíthatatlan terjedelmű anyaghoz vezet, célszerűségi okból 
korszakonként csak egy példány megszerzésére is lehet szorítkozni. 

A gyűjtemények korlátozódhatnak egy bizonyos objektumfajtára, 
leggyakrabban természetesen a postai területre. Az objektum fajtájától 
függően azonban több egyéb lehetőség is van (pl. illetékbélyegek, 
számlák, díjjegyesek). 

A leggyakoribb céglyukasztások (ezek nálunk elsősorban: A.-M.; 
M.Á.H.; M.Cs.; P.M.K.B.) a vízjelgyűjtéshez hasonlóan is gyűjthetők: a 
címletek és „lyukasztásállások” kombinációi szerint. A többi perfin 
esetében az előfordulási ritkaság miatt ezt gyakorlatilag értelmetlen. 

Hogyan értékelhető, mik a szempontok? 
Az értékelés elsődleges szempontja a lyukasztás előfordulásának 

ritkasága. Másik fontos szempont lehet, hogy látható legyen legalább a 
bélyegzés éve: a legkorábbi és legkésőbbi ismert darab természetesen 
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fontos filatéliai információt hordoz. A – valódi – használatlan darabok is 
igen ritkák, és jelentős többletértéket képviselnek. Harmadik szempont a 
filatéliai szempontból vett minőség: a fogazat hiánytalansága, a bélyeg 
papírjának épsége, és a színek tisztasága. 

Céglevelek kiállítási keretekben 

Milyen minőségi igények támaszthatók a perforált bélyegekkel szemben? 
Hogyan kezeljük a perfint, milyen kezelési hibákat célszerű elkerülni? 

A magyar perfinek közül mintegy 200 féléből maradt fenn elegendő 
mennyiség ahhoz, hogy gyakorlatilag minden gyűjteménybe kerülhessen 
belőle példány. A jó minőség ezek esetében alapkövetelmény, de 
figyelembe kellene venni, hogy a hosszú időn át, több periódusban 
használt lyukasztók tűi elkoptak, vagy rendszeresen több lapot 
lyukasztottak egyszerre, ezért néhány késői felhasználásnál már nem is 
létezik kifogástalan lyukasztás. A ritkább perfinek esetében is kisebb-
nagyobb engedményekre kényszerülünk! Az alábbi osztályozást javaslom: 

1. osztály: hibátlan perfin: a lyukasztás hiánytalan és sehol sem érinti a 
bélyeg szélét. A bélyeg ép, a bélyegzés elfogadható. Az átlagnál 
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lényegesen jobb minőségű, pl. centrált lyukasztású és bélyegképű, szép 
bélyegzésű példányok a perfinek esetében is felárral értékelhetők. Nem 
állítható ez az igény azonban ott, ahol egyetlen ilyen minőségű példányt 
sem ismerünk! 

2. osztály: a lyukasztás hiánytalan, esetleg érinti a bélyegszélt. A bélyeg 
lehet kisebb mértékben hibás (enyhe törés, nem túl zavaró foghibák, de a 
bélyeg papírja ép, elszíneződés-mentes, a bélyeg nem fakult). 

3. osztály: a lyukasztásban és a bélyegben komolyabb hibák, hiányosságok 
tapasztalhatók. Az ilyen példányok kiállításon való bemutatása csak akkor 
lehet indokolt, ha azok közül valók, amelyekből mindössze csak néhány 
példány maradt fenn (ilyenből sajnos több mint 300-féle van!). Egyéb 
esetben csak a gyűjteményekben, támpéldányként, vagy esetleg a 
lyukasztás adott címleten való előfordulásának igazolására használhatók. 

A perfinek a lyukasztások miatt könnyebben sérülnek, mint a 
perforálatlan bélyegek, ezért leáztatáskor a szokásosnál sokkal gondosabb 
elővigyázattal kezelendők! 

A csere nehézségei: hogyan lehet előkészíteni? 
A gyűjtemények jó része sajnos alig nevezhető gyűjteménynek, mert 

katalogizálatlan, vagy elavult katalógusok használatával készült. A 
katalogizálatlanság és az értékelés hiánya a cserével való gyűjtést is 
csaknem lehetetlenné teszi. A jelenlegi legutolsó, 1983-as Semmler 
katalógus sem tartalmaz útmutatást az előfordulási gyakoriságot illetően. 
Lente István klubtársunk – évek munkájával készülő – katalógusa az eddig 
ismertté vált példányszámok alapján a perfineket megkísérli majd 
gyakorisági osztályokba sorolni. Mindez a gyakorlatban egyelőre még nem 
alkalmazható, és ennek elsődleges oka nem a közzététel hiánya. A perfinek 
„csapatostól” való felbukkanása ugyanis időnként még szükségessé teszi e 
gyakorisági besorolások módosítását. Ezzel lehetővé válik majd az egyet-
egyért cseréről való áttérés a gyakoriság és a minőség figyelembevételével 
való cserére. Bele kell törődnünk, hogy finomabb osztályozásra, különösen 
értékelésre egyelőre még nincs mód; ehhez még sok munka áll előttünk – 
ezért is alakult meg a klub, hogy minél többen segítségünkre lehessenek. 
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A leggyakoribb magyar perfinek 
A 2 A.B.Sz.R. RK 111 
A 12 A.G. / 1831 RK 123 
A 13 A.G. / 1831 RK 122 
A 20 A.-M. RK 126 
A 26 A.O.B. RK 132 
L 6 BL (monogram) RK 452 
B 8 B.Á. RK 136 
B 26 B.H. RK 153 
B 45 B.M.T. RK 164 
B 51 B.S.F. RK 171 
B 54 B.T. RK 174 
D 9 D.H.B. / R.T. RK 213 
E 18 E.M. / A.Tb RK 232 
E 21 E.M. /  P.I. RK 234 
E 31 EST (ferdén) RK 244 
E 34 ETERNIT (ferdén) SS 952 
E 36 EV RK 246 
F 4 FAB RK 252 
F 16 F.D. RK 255 
F 17 F&G RK 256 
F 27 FLORA RK 276 
F 36 F.S. RK 284 
G 3 G.A. RK 312 
G 9 G.B. / SZ. KG 1364 
G 30 G.R.T. RK 331 
G 35 G.T. RK 333 
Gy 39 Gy.Sz. (ferdén) RK 336 
H 2 H. RK 341 
H 5 H.A.F. RK 343 
H 7 H.B. RK 344 
H 8 H.B. RK 345 
H 10 H.B.T. RK 346 
H 21 H.I. RK 355 
H 31 H.&S. SS 965 
H 33 H& / St. RK 367 
H 34 HT (monogram) RK 371 
H 35 H.T. RK 372 
J 12 JUTEFI. (ferdén) RK 383 
K 4 K.A. RK 387 
K 8 KB RK 411 
K 9 KB RK 412 
K 16 K.E. RK 415 
K 17 K.F.é.T. RK 416 
K 19 KFU RK 417 
K 22 K.H. RK 423 
K 25 KI RK 425 
K 29 K.J. RK 432 
K 32 K.K. RK 433 
K 38 K.L.T. RK 434 

K 43 K.R. RK 435 
K 44 KRAYER (ferdén) RK 436 
K 48 K.S. RK 443 
M 2 M RK 456 
M 3 M RK 457 
M 8 MÁH RK 464 
M 14 MÁT RK 466 
M 15 M.Á. / T.R. RK 471 
M 16 M.B. RK 473 
M 21 M.Cs. RK 484 
M 22 M.D. RK 485 
M 49 M.L. / P.B. RK 526 
M 53 MM / Sz RK 532 
M 58 M.Ö. RK 533 
M 67 MRG SS 1021 
M 76 M.T. RK 544 
- M.C. RK 482 

N 3 NB (monogram) RK 551 
N 12 N.P. RK 556 
P 19 P.M. RK 583 
P 22 PMKB. (ferdén) LI 1262 
P 25 PMKB. (ferdén) LI 1265 
P 28 POSNER (ferdén) RK 586 
R 5 R.A. / 1838 RK 615 
R 14 RJE (monogram) RK 624 
S 10 S.&Co. RK 637 
S 30 S.J.G. RK 652 
S 34 S.L. RK 641 
S 39 S&R RK 657 
S 43 SS (monogram) RK 661 
S 47 S.T. RK 663 
S 51 St.K. RK 664 
S 57 S.W. / H. RK 672 
Sz 53 Sz.I / T. RK 665 
T 2 T RK 682 
T 4 Tak RK 683 
T 10 T.J.F. RK 686 
U 2 U.B.J RK 721 
V 13 VOC (monogram) RK 732 
V 14 V.O.C. / F. RK 733 
W 3 W. RK 741 
W 5 W. RK 743 
W 7 W.B.V RK 744 
W 11 WésT RK 745 
W 13 WH RK 746 
W 14 W.H. RK 747 
W 21 W.T. RK 755 
Z 7 ZJ RK 763 
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Magyarázat a leggyakoribb magyar perfinek című táblázathoz 
8.500 bélyeg feldolgozásán szerzett tapasztalataim alapján a 

gyűjteményekben elsőként az e táblázatban közölt száz perfin megjelenése 
a legvalószínűbb, a ritkábbakra főként csak ezek után számíthatunk. 
Közlésük azért lehetséges, mert a feldolgozás mennyisége alapján 
feltételezhető, hogy ezek köre lényegesen már nem fog megváltozni (Lente 
István szerint még kb. 35-tel lehet indokolt bővíteni).  Gyakoriságuktól 
függetlenül egyes időszakokban vagy címleteken természetesen ezek 
előfordulása is lehet ritka! 

A táblázat első két oszlopa a Semmler-katalógusszám. A következő a 
lyukasztás szövege, ahol a „/” jel a többsoros perfinek sorait választja el. A 
szöveget szükség esetén zárójelben magyarázat egészíti ki („ferdén”, 
„monogram”). A szöveg utáni két oszlop a regisztráló klubtársunk 
monogramja és klubunk regisztrációs sorszáma. A regisztrált perfineket a 
továbbiakban ismertetett módon kezeljük és a következő újságszámokban 
folyamatosan közölni is fogjuk. 

Levelek, kivágások, összefüggések 
A feladó cégek nevét és címét tartalmazó ún. „céglevelek” perfinnel 

együtt a perfin „származását” igazolják. Ennek hiányában a kivágások 
vagy összefüggések – azonosításra alkalmas bélyegzés esetén – legalább a 
feladó város meghatározását teszik lehetővé. Komoly gyűjtő figyelmét 
talán felesleges is felhívni arra, hogy az ilyen példányokat emiatt nem 
szabad leáztatni, szétválasztani. Az olvashatatlan bélyegzésű kivágásokat 
azonban csak akkor célszerű kivágásként megtartani, ha a lyukasztás 
levélen, kivágáson nem ismert. Ez ugyanis ebben az esetben legalább a 
perfinfajta eredetiségét bizonyíthatja. 

Az összefüggések még egy fontos lehetőséget nyújtanak. Szerencsés 
esetben ezeken megállapítható, hogyan végezték a lyukasztást, esetleg 
hogy a perforáló gép egy- vagy többmatricás volt-e? (A többmatricás 
perfin kutatásra váró terület!) 

Katalógusok és regisztráció 
Eddig négy magyar perfinnel foglalkozó katalógus jelent meg, 

melyben a zárójelben közölt számú magyar perfinfajta található: 
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MAXA, VOJTECH: Perfins of Hungary. 1976. (504 féle) 
MAXA, VOJTECH: Katalog Madarskych Perfinu + pótlás. Prága 1983. 

(539 féle) 
SEMMLER, FRANK: Katalog der ungarischen Firmen- und 

Behörderlochungen. 1989, pótlás: 1993. (759 féle) 
LENTE ISTVÁN: Magyar Perfinek Jegyzéke. Budapest 2002. 

(korlátozott példányszámban publikált szerzői előzetes kiadás, 923 féle) 

E katalógusok a jelenleg ismert a magyar perfinfajtáknak csak 50-
80%-át tartalmazzák, és a jelentős számú tévedés (pl. töredékes 
lyukasztások önálló perfinként való feltüntetése) miatt gyakorlati 
használhatóságuk erősen kétséges. E művek úttörő jelentőségét elismerve 
fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az eddig közölt minták kézzel 
készültek, emiatt meglehetősen pontatlanok. 

Az előkészületben levő, első magyar nyelvű Magyar Perfinkatalógus 
már több mint 900 féle perfin adatait tartalmazza majd, beleértve az 
eddigieknél sokkal pontosabb lyukasztási mintákat is. Mivel a terület 
feltáratlansága miatt még mindig folyamatosan kerülnek elő újabb 
lyukasztási minták és más információk, sajnos e könyv megjelenésére még 
egy ideig várnunk kell. Lapunk egyik célja a regisztráció szervezésével és 
a gyűjtők számára nélkülözhetetlen információk közlésével e hiányt 
pótolni, egyben a gyűjtési terület fellendítésével e katalógus megjelenését 
is minél előbbre hozni. 

Gyakoriság 
Lente István készülő könyvében használt gyakorisági osztályozását 

első számunkban már közöltük, de álljon itt újra ismétlésként: 
A+ 1-2 (új)  
A 1-3 (régóta ismert) 
B 4-20 

C 21-60 
D 61-150 
E 150 felett 

Hamisítás és védekezés 
A perfingyűjtéssel ismerkedők első kérdése, hogy van-e értelme 

perfint gyűjteni, hiszen egy bélyeget átlyuggatni nem tűnik túl nehéznek. 
Ebben az esetben a szóló (nem levélen, vagy kivágáson levő) példányok 
hitelessége erősen kétséges lenne. Valójában azonban ez nem így van! 
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A perfin ugyanis épp olyan egyedi, mint maga a bélyeg, és megfelelő 
gyakorlat elsajátítása után több jellemző együttes meglétével ellenőrizhető 
a lyukasztás valódisága. A valódi perfin tulajdonságait együtt utánozni 
olyan nehéz, hogy a hamisítás – a perfinek ritkasága ellenére is alacsony 
értéket figyelembe véve – gazdaságosan nem megoldható. 

A levélen is ismert példányok valódisága a hagyományosan ismert 
módszerekkel könnyen ellenőrizhető a tarifa-megfeleléssel és a bélyegzés 
kötöttségével. Ez utóbbi szempont kivágások esetében is vitathatatlanná 
teszi a perfin valódiságát. Szóló bélyegeken az ellenőrzés elsődleges 
szempontja, hogy a perfint alkotó lyukak századmilliméter(!) pontossággal 
ugyanazon a helyen vannak-e és ugyanolyan átmérőjűek-e, mint a 
támpéldányoknál. Az eddigi katalógusokban közölt – kézi módszerekkel 
levett – lyukasztási képek sajnos pontatlanok, ezért erre a célra nem 
használhatók. Talán meglepő, de szemünk arányérzékelő képessége olyan 
tökéletes, hogy a pontok egymás közti helyzetének a támpéldányoktól való 
századmilliméteres eltérése már szabad szemmel is jól érzékelhető. A 
lapunkban közölt mérethelyes perfinképek alkalmasak a támpéldányok 
helyettesítésére, mert számítógépes feldolgozással, minden módosítás 
nélkül készülnek. 

További lehetőségek is vannak, ezért a ritkább darabok ellenőrzéséhez 
az e gyűjtési területen évtizedes gyakorlattal rendelkező szakértők 
segítségére is szükség lehet (pl. Lente István és Voloncs Gábor). 

Tanácsos óvakodni az olyan, „katalógusban nem szereplő” perfintől, amely 
� csak egy, vagy néhány példány kerül elő belőle; 
� postatiszta, vagy a bélyegzés nem érinti (szinte „kerüli”) a lyukasztást; 
� levélen, vagy kivágáson nem ismert. 

Gyanúra adhat okot az is, ha az ilyen példány minősége kiugróan eltér 
az átlagtól, vagyis egyidejűleg fennáll, hogy a bélyeg színe és fogazata 
tökéletesen ép, a lyukasztás centrált, hibátlan minőségű, ráadásul egy 
ritkábban előforduló címleten van. Az ilyen bélyegek minden beható 
vizsgálat nélkül is szinte biztosan modern technikával készült 
„csinálmányok”, és ritkaságuk miatt – kellő kritika alkalmazásának 
hiányában – sajnos előfordulhatnak még kiállítási anyagokban is. 
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Mi a töredék? (Szücs Károly) 
A korai (XIX. századi) perforálásoknál általában még a teljes 

lyukasztási minta látható, jól érzékelhető gondossággal elhelyezve a 
bélyeg közepén. Az idő múlásával a lyukasztógépek kopása, vagy a 
kevésbé gondos munka következében egyre gyakoribbá vált, hogy a 
lyukasztás teljes egészében nem látszik a bélyegen. Ezeket a hiányos 
perforálású bélyegeket nevezték el a gyűjtők töredék-lyukasztásnak, vagy 
röviden „töredék”-nek. 

Természetes kivételként, ha az adott lyukasztást hibátlanul csak 
elvétve, vagy egyáltalán nem ismerjük, vagy az adott címleten való 
előfordulása ritka, ezek is gyűjteményünk becses darabjaivá válhatnak. Ez 
még viszonylag kevésbé különleges perfinek esetén is előfordulhat a 
lyukasztógép rossz állapota, vagy a rendszeresen hanyagul végzett 
perforáló munkavégzés esetében – mely esetleg csak egy korra, de az is 
lehet, hogy a perfin teljes élettartamára vonatkozik. Lehet ennek oka a 
perfin mérete is, amikor a lyukasztás csak kivételesen pontos elhelyezés 
esetén fér el a bélyegen (Pl. az átlósan elhelyezkedő „ETERNIT” a turulos 
és aratós bélyegeinken.) 

A kivételes esetektől eltekintve azonban a töredékeknek csak statisztikai 
jelentőségük lehet, és – amennyiben van reális esély a gyűjteményekbe jó 
minőségű példány beszerzésére is – a gyűjtők szempontjából nem hordoznak 
érdemleges „csereértéket”. (Finoman fogalmaztam, és nem a MABÉOSZ 
cserenapjain szokásos kifejezést használtam: az nem igazán nyomdaképes.) 

A – sajnos – gyakran előforduló töredékek miatt a perfingyűjtőknek 
egy speciális képességet is ki kell fejleszteniük: sokszor kell tudniuk 
felismerni a lyukasztási mintát egy olyan töredékből, amely általában a 
lyukasztás elejét vagy végét tartalmazza (ritkábban az alsó, vagy felső 
részét). A töredékek néha még a katalóguskészítőket is megtévesztik: 
valamennyi eddig publikált katalógus tartalmaz töredékeket is önálló 
lyukasztásként feltüntetve – jobb esetben pl. azzal a megjegyzéssel, hogy 
„möglich Part aus…” 

A töredékek felismeréséhez általában elég megfigyelni, hogy a 
lyukasztás a bélyeg szélénél a betűközön belül végződik-e, vagy láthatók-e 
a lyukakon kívül a perfin folytatását jelző át nem ütött tűnyomok, és persze 
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segíthet a katalogizált magyar perfin-mintákra vonatkozó „vizuális 
emlékezet” is. Néha azonban elég nehéz ezek azonosítása. Erre mutatnék 
itt néhány példát. 

Egy példa: új „F.” perfin? 
(nagyított kép) 

Nem! Ez a Semmler-katalógus által 
jelzett budapesti bélyegzésű „F.S.” 
lyukasztás első betűje! (Katalógus-
száma: F37.) Ha figyelmesen megnéz-
zük, a nyilakkal jelölt helyeken halvá-
nyan látható is az S betűből három tű 
benyomódása. 

Második példa: a kis „o” legendája 

A magyar perfingyűjtésben jártasabbak valószínűleg már tudják, hogy 
az alább bemutatott „kis o” lyukasztásból miért „hiányzik mindig egy 
lyuk”, és viszonylagos gyakori 
felbukkanása ellenére is miért „nincs 
benne a katalógusban”: 

Ez ugyanis az „S & Co” 
lyukasztás „S” betűjének a felső 
része! Íme a teljes minta: 

A fenti egy elég nehezen felismerhető töredék, 
hosszabb ideig vita volt a gyűjtők körében róla, de 
gyanús volt, hogy a kört bezáró utolsó lyuk mindig 
hiányzott. E töredék azonosításának érdeme Lente 
Istváné. 

Példa: vajon minek a része? 
Az alábbi furcsa kis darab nyilvánvalóan egy 

töredék (bár a lyukasztás tökéletes, hiszen több 
lyuknak nyoma sincs, csak épp teljesen értelmetlennek 
tűnik): 
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Az újságban rendszeresen közlök majd fejtörőnek is használható, 
rejtélyes töredékeket. Előfordulhat, hogy így is nyomára bukkanhatunk – 
több illeszkedő darabból összerakva – egy eddig ismeretlen perfin-
mintának. 

Kettőslyukasztások 
Nem túl gyakran előfordul, hogy a 

lyukasztógépet – véletlenül, vagy a hiányos 
lyukasztás javítása céljából – ismét ráengedték a 
bélyegcsíkra. Ilyenkor ugyanaz a perfinminta kétszer 
is megjelenik a bélyegen. Az alábbi, zavarosnak 
tűnő lyukasztás feltételezésem szerint egy ilyen eset, 
ahol talán két sorban elhelyezett három S betűt 
látunk kétszer, esetleg egymás tükörképeként? 

Másolási technika (Lente István) 
Szerencsés esetben teljes postai küldeményen vagy kivágáson lévő 

lyukasztás képe is reprodukálható. Ha nem túlságosan vastag a boríték 
papírja, fény felé tartva jól látható a lyukasztás képe. Ez esetben átvilágítva 
úgy szkenneljük be számítógépbe, mintha filmnegatív lenne. Így tudtam az 
itt bemutatott, csak kivágáson meglevő ismeretlen lyukasztásról a 
regisztrációra alkalmas képet készíteni.* A „W.Z.” lyukasztás ismert, a 
Semmler-katalógusban W 22 számon szerepel. 

 

 

* A szerk. megjegyzése: az átvilágított bélyegképek negatívra fordítva 
még jobban hasonlítanak a szokásos bemutatásra. Lásd az új 
regisztrációknál! 
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Címletek 
Figyelembe vehető-e az értékelésnél, hogy egy lyukasztás melyik 

kiadás melyik címletén fordul elő? 

Az egyes lyukasztások – néhány reklámjellegű kivételtől eltekintve – 
általában a céglyukasztás „futamideje” alatt a cég által használt 
küldeményfajták által indokolt címletfajtákon fordulnak elő. 
Tagadhatatlanul vannak ritkábban lyukasztott címletfajták, és ezek 
általában keresettebbek is. Tehát általában, a gyakoribb perfinek esetében a 
válasz: igen. A legritkábban, néhány példányban előforduló perfineket 
azonban többségében csak ugyanazon az egy címleten találjuk meg, és ha 
ez épp egy ritkább címletfajta is, akkor ez már nem vehető figyelembe, 
mint a ritkaság miatti további értéknövelő tényező.  

Gazdag gyűjtési lehetőséget kínál, hogy a leggyakoribb perfinfajtákat, 
amelyek hosszú idő alatt sokféle címleten fordulnak elő, valamennyi 
előkerült címletével mutatják be. Épp legismertebb nemzetközi 
kiállításokon sikeres klubtagunk, Piszton Ottó él ezzel a lehetőséggel 
díjnyertes kiállítási anyagaiban. Az új magyar perfinkatalógus is ismertetni 
fogja az egyes céglyukasztások eddig megismert címleteit. Ezek 
gyakorisága és ezért értékelése egy lyukasztási mintán belül is jelentősen 
eltérő lehet, amelynek értékelésére elegendő mennyiség hiányában 
valószínűleg még sokáig nem vállalkozhatunk. 

A ritkább címletek elsősorban a nagyobb értékű korai klasszikus 
bélyegek, a forgalmi célra nem használt alkalmi bélyegek, a nagyobb 
címletű légipostabélyegek és az 1944-es évtől kezdődő időszak bélyegei 
közül kerülnek ki. 

Összefüggések 
Mire használhatók az összefüggések? 

Az összefüggések és a kivágások is fontos információkat tartalmaznak 
a lyukasztógépről és annak használati módjáról, ezért –különösen a ritkább 
perfinek esetében – ezeket különös gonddal kell megóvnunk. Célszerű 
lehet még azokat a példányokat is újra összeilleszteni, amelyek már 
szétváltak ugyan, de a bélyegző alapján való összeillesztés elárulja, hogy 
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eredetileg összetartoztak. A nem azonosított céglyukasztás esetében pl. az 
összefüggésről könnyebben leolvasható a bélyegző, és ezzel legalább a 
feladási helyet azonosítani tudjuk. 

Javaslom a többeslyukasztó-gépek esetében valamennyi lyukasztási 
matricát tartalmazó csíkok összeállítását, amire a múltkori számunkban 
Lente István mutatott be két szép példát. 

Az összefüggésekből derülhet ki, hogy a lyukasztás milyen állásban 
fordulhat elő a bélyegen. Vannak, akik egy gyakoribb lyukasztás 
valamennyi állásának címletenként való összegyűjtésével foglalkoznak 
(ilyen lehetőséget kínál pl. a PMKB és MÁH lyukasztás.) 

Hamisítványok 
Felhívom a gyűjtők figyelmét, hogy az árveréseken és 

csereforgalomban felbukkanó perfin tételeket az alábbi szempontok 
figyelembevételével alaposan nézzék át! Idei tapasztalatom, hogy egy 
komoly értékben eladásra felkínált anyag jórészt – már korábbról is ismert 
– hamisítványokat tartalmazott. Alább példákat mutatok be az elmúlt 
évben jelentős mennyiségben forgalomba került (mint egyesek tudni vélik: 
Szlovákiából származó) hamisítványokból, és ismertetjük a 
felismerésükhöz használható fontosabb ismertetőjeleket. Rövid 
gyakorlattal ezek jól alkalmazhatók és továbbfejleszthetők.  

 
 a b c d 
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A bélyeggyűjtés általános szabálya természetesen itt is alkalmazandó: 
nagyobb értékűnek hitt darab esetén – még a „bevásárlás” előtt! – járjunk 
el körültekintően, és lehetőleg forduljunk megfelelő támpéldányokkal 
rendelkező szakértőhöz (akiket klubtagjaink között megtalálhatnak). 

A legfontosabb ismertető: a bélyeg és a lyukasztás eltérő időszaka. A 
hamisítók nem vették figyelembe, hogy a cég mettől-meddig használt 
céglyukasztást.  A cégek többsége túlnyomórészt csak egy városban adott 
fel a leveleket, és annak számára, aki gyűjteménye alapján és 
katalógusokból a szokásos feladási helyet ismeri, egy ettől eltérő bélyegzés 
– különösen egy, az eddig ismert időszaktól távol eső kiadás bélyegén – 
alapos gyanúra adhat okot. Például a fent bemutatott „c” és „d” jelzésű 
példányok valódi lyukasztásait eddig csak két évtizeddel korábban 
használt bélyegeken ismerjük. 

Tudni kell, hogy a lyukasztógép meglehetősen drága acélszerszám 
(Angliában ma is gyártanak ilyet, bekerülési értéke százezer forint körül 
van), amely a bélyeget lyukasztógépenként eltérően, de nagy pontossággal 
mindig ugyanott és ugyanúgy üti át. Ezért az azonos matricából származó 
perfin lyukai mindig pontosan ugyanakkora méretűek, ugyanott találhatók, 
peremük pedig éles és szabályos. Egy „gazdaságos” hamisítás kényszerűen 
sokkal olcsóbb megoldása ezeket a kritériumokat egyáltalán nem képes 
teljesíteni! Az előző oldalon bemutatott bélyegek lyukainak pereme 
nagyítva, különösen a bélyegzés környékén, jól példázza ezeket a 
jellegzetességeket: 

 
 a d 
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Az eredeti perfinnél az átlyukasztás és a lebélyegzés csakis ebben a 
sorrendben követheti egymást. A hamisítványnál ez értelemszerűen 
fordított sorrendben történt és ez leggyakrabban már szabad szemmel is 
észrevehető, de a lyukak szegélyeinek már közepes nagyítóval való 
tanulmányozása alapján is mindenképpen kimutatható. 

Az elkopó lyukasztógép hibái (eltömődések és tűtörések) a használati 
időszak alatt folyamatosan kifejlődve mindig ugyanott és ugyanúgy 
jelentkeznek. A szokásos minőségtől való sok apró eltérés a több példányt 
tartalmazó gyűjteményekre támaszkodva könnyen felismerhető. 

Díjjegyes U.I.ésF. perforálással. Beküldő: Moys Gyula. 
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Dr. Soóky Dezső 
Arge Ungarn Mitteilungsblatt 2002/3 

A németországi Magyar 
Munkaközösség kiadványának 
2002. júniusi különszáma egyetlen 
témával foglalkozik: 125 éves a 
bélyegek (és díjjegyesek) 
átlyukasztása Magyarországon.  

1877. március 24-én 
engedélyezték a magyar 
postaigazgatási szervek a magyar 
postai értékcikkek átlyukasztását, 
majd az 1886. évi rendelet 
megengedte a postai díjjegyesek 
átlyukasztását is, amit azonban 
csekély mértékben vettek igénybe. 
Más célú átlyukasztás történt 1921-
ben az Arató-parlament és a 
Hivatalos bélyegek esetében, 

hármas-lyukasztással védekeztek a spekulatív tendenciák ellen. Az 
átlyukasztásos gyakorlat csúcspontja nálunk az 1920–1930 közötti 
évtizedre esett, 1945 után már csak két esetben fordult elő, majd 1946-ban 
teljesen megszűnt. 

A következőkben tucatnyi tanulmány foglalkozik a témával. A 
PERFIN elnevezés az angol Perforated Initials kifejezésből rövidült, ami 
lyukasztásos nagybetűket jelent, azaz olyan bélyegeket, amelyeket adott 
cégek és hivatalok nagy kezdőbetűikkel lyukasztottak át. A filatelisták – 
nem egészen pontosan – céglyukasztásról beszélnek. Már a perfin szó is 
jelzi, hogy nemcsak a kifejezés, hanem a gyakorlat is Angliából származik. 
Kezdetben itt átlyukasztás helyett bélyegzést, majd domborbélyegzést 
alkalmaztak a bélyeg képes, vagy hátoldalán, amit a postaigazgatás 
tolerált. Az első angol céglyukasztások sajátossága volt, hogy az 
átlyukasztás nem érinthette a királynő arcképét, ezért a bélyeg négy sarkát 



Magyar Perfin 2012. március 

-  44  - 

lyukasztották át. Az első bélyeglyukasztásokat az 1864. évi 1 pennys 
kiadáson találjuk. Erre a módszerre Joseph Sloper nyert szabadalmat, amit 
1972-ig birtokolt. 1880–1930 között a perfinek mintegy 160 országban 
terjedtek el, s változataik száma meghaladja az 50.000-et. A lyukasztásos 
módszer átvételében Angliát Belgium (1872), Franciaország (1874), 
Hollandia és Svájc (1875), Németország (1876), Ausztria és Magyarország 
(1877), Olaszország (1882), Kanada (1889), Luxemburg (1899), Bulgária 
(1901), Svédország (1907), az USA (1908) követték. Vannak országok (pl. 
Oroszország), amelyekben nem ismert a perfin megjelenésének időpontja. 

A következő tanulmány a perfinelőállítókat kategorizálja: cégek 
magánlyukasztásai, kereskedelmi és reklámlyukasztások, presztízscélú 
lyukasztások hivatali lyukasztások, állami (kincstári) lyukasztások. 

Megjelentek perfinkatalógusok is. Ezekkel foglalkozik a következő 
tanulmány. Egy másik bemutatja a perfinek osztályozásának módjait, ami 
egybeesik a bélyeggyűjtés hagyományos osztályaival (hagyományos, 
postatörténeti, motívum). 

Ezt követően tér át a kötet a magyarországi perfinek tárgyalására. 
Bevezetőben ismerteti az átlyukasztás hazai technikai eszközeit a 
századforduló éveiből és az átlyukasztás fajtáit, változatait. 

A legterjedelmesebb tanulmány a magyar cég- és hivatali lyukasz-
tások katalógusa, amit F. Semmler úr állított össze áttekinthető rend-
szerben, német, holland és magyar forrásmunkák felhasználásával. Ez a 
tanulmány magyarul is megtalálható a kiadványban. A bevezetés külön 
tárgyalja a privát és hivatali lyukasztásokat, majd a céglyukasztásokból 
kiemelten a díjjegyes céglyukasztásokat. A hivatali lyukasztásokon belül 
kiemelten szerepel a hármaslyukasztások, az érvénytelenítő lyukasztások, 
az S-lyukasztások távirati űrlapokon, a Bosznia és Hercegovina bélyegein 
alkalmazott lyukasztások, kombinált cég- és hivatali lyukasztások, a 
kincstári lyukasztások és befejezésül a lyukasztási eljárások ismertetése. 

Ezt a külön számot ajánljuk* a nemrég megalakult Magyar Perfin 
Klub tagjainak figyelmébe. 

* A kötet olvasható és kölcsönözhető is a MABÉOSZ könyvtárában, az itt közölteken 
felül több más perforálógép ábrájával és műszaki rajzaival illusztrálva. (a szerk.) 
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Dokumentumok 

Michelius perforálóegységgel kombinált borítékológép műszaki rajza: 

A képet az Arge Ungarn Mitteilungsblatt 2002/3 kiadásából vettük át, 
hogy tagjaink számára is hozzáférhető legyen. Feltételezhető – de jelenleg 
nem bizonyított –, hogy az „EM” lyukasztást, amely az egyetlen olyan 
magyar perfin, amelynek egyenes (nem tükör-) állású lyukasztása a 
képoldal helyett a hátoldal felől jelenik meg, ilyen géppel készítették.  

Perforáló egység 
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Lente István: 
 Többszörös lyukasztókészülékek 

 /I /II /III /IV  /V  

A hazai bélyegek lyukasztására használatos készülékekről nagyon 
keveset tudunk. Rendszeres kutatást tudomásom szerint klubtársaink közül 
senki sem végzett. Eddigi vizsgálódásaim során úgy találtam, hogy 
mintegy 50 cég használt olyan készüléket, mely egyszeri működtetéssel 
kettő, öt, sőt tíz bélyeget lyukasztott egyszerre. Ezek leginkább nagy 
forgalmú intézmények, bankok, biztosító társaságok, gyárak, kereskedők, 
lyukasztásaik jól ismertek és elég gyakoriak. Bármennyire precízen 
készültek ezek a lyukasztók, az azonos minták mindig mutatnak némi 
eltérést egymástól, így minden esetben – bár nem könnyen – 
megkülönböztethetők. A minták elhelyezkedésének sorrendje a készüléken 
viszont csak akkor állapítható meg, ha sikerül nagyobb összefüggéseket 
találni, melyen egymás mellett több lyukasztás is szerepel. Így sikerült 
néhány többszörös készülék lyukasztásának elhelyezkedését rekonstruálni, 
melyek közül bemutatok egyet, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
legkorábbi ötfejes lyukasztását, majd mikor a neve Kereskedelmi Bankra 
változott, a nagy méretű bélyegek lyukasztására kialakított szintén ötfejes 
lyukasztást. A katalógusok általában ezeket a lyukasztás száma és per jel 
után írt római számmal jelölik. 

 /I /II /III /IV /V  
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Hogy a kutatási kedvet elősegítsem, közlöm azoknak a 
lyukasztásoknak a listáját, melyeknél – úgy tűnik – többfejes lyukasztót 
használtak. (A Semmler-katalógus számait használom). Kérem 
klubtársaimat, hogy  aki rendelkezik ezekből a lyukasztásokból nagyobb 
összefüggéssel, mutassa be azokat a Klub titkárának vagy nekem, ezzel is 
segítve katalógusom elkészülését. 

A 12 

A 13 

A 20 

B 13 

B 18 

B 15 

B 27 

E 31 

F 16 

F 35 

G 16 

G 15 

H   2 

H   7 

H   8 

H   9 

H 35 

I    1 

K   8 

K   9 

K 10 

L 23 

M  8 

M 14 

M 15 

M 30 

M 45 

M 58 

N   3 

N   5 

N 12 

P 19 

P 22 

P 23 

P 25 

P 31 

R   5 

R 14 

S 47 

S 47,1 

S 57 

S 53 

Sy  1 

Sy  8 

T   4 

W   4 

W   7 

W   9 

W 14 

 
Egyképes perforálógépek Ötmatricás perforálógép 

Filep László: 
Egy ’ismeretlen’ Perfin bélyeg 

Lente István mint meghívott előadó volt a vendége a MABÉOSZ 
Postatörténeti Szakosztálya 2009. január 29-i ülésének, ahol a magyar 
perfinekről, a (cég)lyukasztásos bélyegekről tartott nagy sikerű előadást, A 
céglyukasztásos (perfin) bélyegek története címmel. Az előadó készítette el 
a közelmúltban megjelent perfinbélyeg katalógust, mely a lyukasztásokat 
korszakolva mutatja be és értékeli, mellyel kapcsolatban elhangzott, hogy 
a lyukasztásos bélyegek – bár elég ritkák, annak az egykori gyűjtői 
felfogásnak „köszönhetően”, mely hibásaknak tekintette őket – általában 
nem képviselnek jelentősebb értéket. 
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Szeretném megmutatni, hogy „csak általában”! Gondolom, hogy egy 
(átszámítva) 100.000 forint katalógusértékű bélyeg azért már tekinthető 
jelentős értéknek?! Hogy hol van ilyen bélyeg? A csehszlovák bélyegek 
között! De – szól közbe most az olvasó – eddig nem a magyar perfinekről 
beszéltünk? De igen, csakhogy a magyar bélyegek története 
elválaszthatatlan a történelemtől. A magunk és környezetünk 
történelmétől. 

Íme, a történelem:  

1918. január 6.-án a cseh parlamenti képviselők úgynevezett 
„vízkereszti deklarációjában” a nemzetek önrendelkezési jogára való 
hivatkozással mondták ki a csehek igényeit: kiválás a Habsburgok vezette 
Osztrák-Magyar Monarchiából, egyesülés a „testvéri” szlovák néppel, a 
történelmi Csehországhoz csatolni a Szudéta-vidéket, osztrák Sziléziát, 
Kárpátalját, Szlovákiát – ezt a két, történelmi egységként eddig nem létező 
területet –, Szlovákiához értve a salgótarjáni szénmedencét és a tokaji 
borvidék jelentős részét, valamint az ún. korridort, az összeköttetést 
Burgenland területén keresztül a délszláv állammal, ezzel biztosítva 
Csehszlovákia tengerhez való kijutását. 1918. október 28-án Prágában a 
Csehszlovák Nemzeti Bizottság deklarálja Csehország, Morvaország és 
Szilézia tartományok államjogi kiváltását a Monarchiából és kikiáltja az 
önálló, független Csehszlovákiát, amelynek részét képezi Szlovákia – a 
magyar Felvidék – is. Az új államhoz a Turócszentmártonban ülésező 
Szlovák Nemzeti Tanács október 30-án csatlakozott, s a magyar csapatok 
megkezdték a Felvidék kiürítését. A cseh és a szlovák vezetőknek nem áll 
rendelkezésére megfelelő haderő a kiürített területek elfoglalására és a 
francia Keleti Hadsereg sem tudott (illetve nem akart) csapatokat 
rendelkezésükre bocsátani. Az így ellenőrzés nélkül maradt területekre a 
Károlyi-kormány visszavezényelte csapatait, és az ott jelenlévő, ekkor még 
főleg irregurális, szedett-vedett cseh csapatok nem tudtak ellenállást 
tanúsítani. Tehát még jó ideig magyar közigazgatás és magyar 
postaszolgálat működött a későbbi csehszlovák területeken, s 
természetesen magyar bélyegeket használtak. 

Az első csehszlovák bélyegek megjelenéséig, 1918. december 18-ig a 
postaforgalomban az elődállamok, Ausztria korona-heller és Magyarország 
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korona-fillér pénznemű – Csehszlovákia korona-haléř pénznemével azonos 
értékű – postai értékcikkei voltak használatban. Ezek árusítása a 3426-VI-
19 számú rendelet szerint 1919. január 13-ig, míg érvényességük 1919. 
február 28-ig tartott, illetve a felhasználatlan példányok becserélhetőek 
voltak 1919. március 15-ig csehszlovák postai értékcikkekre. A 
megmaradt osztrák és magyar bélyegeket begyűjtötték és a prágai Hasse 
Nyomdában összesen 8.692.038 korona értékű bélyeget felülnyomtak 
„POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919” felirattal. A felülnyomott 
bélyegeket forgalomba hozták 1919. december 12. és 1919. december 31. 
közötti érvényességi idővel – igaz, hogy csak a prágai Főposta filatéliai 
ablaka árusította (csak a magas példányszámú bélyegeket) 50 % felárral. A 
bélyegek iránt nem volt nagy kereslet, ezért az érvényességi idejüket 
meghosszabbították 1920. január 31-ig. A bélyegek felülnyomása – 
igazodva a képmérethez – többféle elrendezésben és minden bélyegnél 
több típusban készült. Gyűjtésűk külön szakterület, és – mivel magyar 
alapbélyegekre (is) készültek – kedvelt területe a magyar megszállási 
kiadások gyűjtőinek is. 

A begyűjtött magyar bélyegek között volt 300 darab 10 filléres 
Fehérszámú Arató bélyeg is, melyből több már korábban „G.St.” 
céglyukasztással lett ellátva a pozsonyi „Gebrüder Stollwerck” cég által. 

 
A „G.St.” céglyukasztás 

Arról, hogy hány céglyukasztásos bélyeg került felülnyomásra, 
semmiféle adattal nem rendelkezünk, de az ismert példányok eltérően 
elhelyezkedő céglyukasztásait tekintve lehetséges, hogy több (kisebb) 
ívdarab került vissza a Csehszlovák Postához, mikor – kihasználva a 
megmaradt magyar bélyegek 1919. március 15-ig csehszlovák postai 
értékcikkekre való becserélhetőségét – a cég visszaadta azokat, s így 
felülnyomásra kerültek. 
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A bélyeget a Československo 1918-1939 Specializovaný katolog známek 
a celistovstí speciálkatalógusban – céglyukasztásos változatában – 10.000 
cseh Koronára (a cikk írásának napján) átszámítva 104.101 forintra értékelik. 
Hozzá kell tenni, hogy ha ez a bélyeg előfordul a piacon, akkor általában csak 
árverésen kerül értékesítésre, esetenként ennél magasabb áron. 

A „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919” felirat  
összesen létező 4 típusa, céglyukasztásos bélyegeken 

Lente István: 
Hogyan lett a „G.St.” lyukasztásból 

csehszlovák perfinritkaság? 

Az új forgalmi bélyegek bevezetéseként 1916. október 1-én megjelent 
az Arató sorozat fehér számú 10 és 15 filléres címlete. Hamarosan 
kedveltek lettek, és számos cég lyukasztását megtaláljuk e bélyegeken. Így 
a pozsonyi Stollwerck cég is lyukasztotta és használta ezeket ettől az 
időponttól kezdve.  

Bár a bélyegek 1922. szeptemberéig felhasználhatók voltak, 
hamarosan visszaszorult a használatuk, egyrészt a teljes Arató-Parlament 
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sorozat megjelenése, másrészt a történelmi kataklizmák miatt. A pozsonyi 
cég 1918-ig bőven használta a nagy sorozatú Arató bélyegeket, a díjszabás 
ad rá magyarázatot, miért éppen a fehérszámú 10 filléres címletből maradt 
lyukasztott készlet. 

A csehszlovák posta által begyűjtött magyar bélyegek felülnyomása 
filatéliai (spekulatív?) indíttatású volt, mint a fenti tanulmányból kiderül, 
és igen rövid ideig voltak kaphatók a prágai Főposta filatéliai ablakánál, 
ott is csak a nagyobb példányszámú bélyegek.  

Majdnem biztos, hogy a csekély példányszámú lyukasztott bélyeget 
egyáltalán nem is árusították, így forgalomba sem került, használt 
példánya nem is létezik.  Ezt még inkább alátámasztja az a korabeli gyűjtői 
magatartás, mely a lyukasztott bélyegeket egyébként is teljesen 
értéktelennek tartotta, ilyenekért akkor senki sem adott pénzt. 

A magyar perfin katalógusban a „G.St.” lyukasztás a G40 sorszámot 
kapta. A csehszlovák és a szlovák perfin katalógus szintén besorozza a 
G40, illetve a G3 szám alatt, kevés joggal, mert ezt a lyukasztást kizárólag 
a magyar posta által kiadott bélyegeken használták, csehszlovák kiadású 
bélyeget ezzel a lyukasztóval egyáltalán nem lyukasztottak, a használatát 
teljesen megszüntették. A „G.St.” perfint utólagos felülnyomással 
„csehszlovákosították”, így vált csehszlovák bélyegritkasággá. 
Katalógusunkban „túlélő” lyukasztásként jelöltük, de a fentiek értelmében 
egyáltalán nem az. 

A pozsonyi (bratislavai) Stollwerck gyár később lyukasztott 
csehszlovák, majd szlovák bélyegeket, de egészen más mintájú 
lyukasztóval. 

Helyreigazítás 
A „G.St.” lyukasztásról szóló cikkünkben tévesen állítottuk, hogy nem 

szerepel csehszlovák kiadású bélyegen. A szlovák perfin katalógus szerint 
az állami címert ábrázoló csehszlovák bélyegen is megtalálható, tehát 
magyar szempontból túlélő, amint a katalógusunkban is szerepel. 
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Filep László: 
Létezik-e a „G. St.” céglyukasztásos 10 filléres  

Fehérszámú Arató „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919” 
felülnyomatú bélyegből használt bélyeg? 

A Magyar Perfin VII. évfolyam 1. száma 5-6. oldalán jelent meg Egy 
’ismeretlen’ Perfin bélyeg című írásom, melyhez Lente István Hogyan lett 
a „G. St.” lyukasztásból csehszlovák perfinritkaság? címmel írt egy kis 
kiegészítést. Ebben az írásban felveti, hogy mivel a csehszlovák posta által 
begyűjtött magyar bélyegek felülnyomása filatéliai (spekulatív?) 
indíttatású volt, csak igen rövid ideig voltak kaphatók a prágai Főposta 
filatéliai ablakánál. Mivel nyilvános árusításra csak a nagyobb 
példányszámú bélyegek kerültek, majdnem biztos, hogy a csekély számú 
lyukasztott bélyeget egyáltalán nem is árusították, így forgalomba sem 
került, használt példánya nem is létezik. 

A felvetéshez kapcsolódva szeretnék hozzáfűzni annyit, hogy biztosan 
létezik bélyegezve a ’G. St.’ céglyukasztásos „POŠTA 
ČESKOSLOVENSKÁ 1919” felülnyomatú bélyeg – mégpedig többnyire 
levélen. (Közbevetés 1: egy ilyen levelet én magam is ismerek, sajnos a 
képét nem sikerült megszereznem, ezért nem írtam róla az eredeti 
cikkben.) Pontosan azért maradhattak ezek a bélyegek leáztatlanok, mert 
az egykori gyűjtői felfogás, mely hibásaknak tekintette a céglyukasztásos 
bélyegeket – ezeket levélen megőrizte, mivel mint összesen 300 példányos 
bélyeg (még ha lyukasztott is!) igen jelentős értéket képvisel.  

Felmerül a kérdés: de hiszen csak a magas példányszámú bélyegeket 
árusította a prágai Főposta filatéliai ablaka 50 % felárral – mi történt az 
alacsony példányszámú bélyegekkel? Ezek elsősorban a ’bennfentesek’ 
kezei közé kerültek! Magasabb rangú állami és postai ’illetékesek’ és a 
magas példányszámú bélyegeket megfelelő mennyiségben (és megfelelő – 
az illetékesnek némi felárat jelentő – áron) vásárló bélyegkereskedőknek 
juttattak ezekből a bélyegekből. (Közbevetés 2: valamikor a ’80-as 
években Békéscsabán volt egy kiállítás, ahol a „POŠTA 
ČESKOSLOVENSKÁ 1919” bélyegek úgy voltak kiállítva egy anyagban, 
hogy 1-1 postatiszta bélyeg és négyestömb és 1-1 futott levél bélyeggel és 
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négyestömbbel, természetesen közte volt a magyar Parlament 10 koronás 
felülnyomott bélyeg is – összesen 10 példányban! A bélyeg példányszáma 
164 darab! A fentemlített Československo 1918-1939 Specializovaný 
katolog známek a celistovstí speciálkatalógusban darabja 35.000 cseh 
korona, vagyis – a cikk írásának napján – átszámítva 364.353,50 forintra 
értékelik, és ez tízszer! Hogy lehet egy ilyen gyűjteményre szert tenni? Le 
volt írva az anyag bevezetőjében: a kiállító nagypapája a prágai Főpostán 
dolgozott – és történetesen bélyeggyűjtő volt!) 

Arra, hogy a ’Közbevetés 2’-ben említett gyűjteményben volt-e 
céglyukasztásos 10 filléres Fehérszámú Arató bélyeg, sajnálatosan nem 
emlékszem, de ne feledjük: ekkor, a ’80-as években még javában dúlt a 
’lyukas’ bélyeg egyenlő hibás bélyeg szemlélet. 

Látható, hogy az a korabeli gyűjtői magatartás, mely a lyukasztott 
bélyegeket teljesen értéktelennek tartotta, mennyire téves volt a maga 
idejében! Ilyenekért akkor senki sem adott pénzt. 

Glatz István 
Egy rendkívüli Siemens-távirat 

A cégperforációkat gyűjtők nagy örömére 2007-ben hézagpótló 
filatéliai irodalmi mű jelent meg Lente István jóvoltából. 

A magyar perfinek katalógusa – céglyukasztások magyar bélyegeken 
hosszú időszak hiányaként pótolta mindazokat a filatéliai ismereteket, 
amelyek nélkülözhetetlenek az e területet gyűjtőknek és a kiállítóknak 
egyaránt. 

A külföldi összehasonlításban is példaértékű és meghatározó irodalmi 
mű vélhetően a határainkon túli gyűjtők körében is népszerű és gyakran 
forgatott katalógus lesz. 

A céglyukasztásokon túlmenően azok értékelése és komplex kezelése 
remélhetően még tovább népszerűsíti ezt az érdekes bélyeggyűjtési 
területet itthon is. 

A katalógus szakmai jelentőségét és talán éppen ez alapján a várható 
külföldi érdeklődést bizonyítandó a 2009. évi, Münchenben rendezett 
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Alpok-Adria Nemzetközi Bélyegkiállításon az Irodalmi Osztály 
legjobbjaként, 86 ponttal aranyérmet nyert és ezen túlmenően 
tiszteletdíjat érdemelt ki. Az utóbbi időszak kiállításainak legnagyobb 
nemzetközi sikere ez az Irodalmi Osztályban, amit még inkább növel az a 
tény, hogy a 16 fős zsűriben a hét „Alpok-Adriás” zsűritag mellett további 
kilenc, nemzetközi minősítésű német zsűritag is dolgozott. 

A zsűri magyar tagjaiként rendkívül jó érzés volt fogadni a kollégák 
gratulációját, amit a szerzőnek azóta át is adtam. Mit is mondhatnánk erre, 
hogy csak így tovább és ez a siker másokat is ösztönözhet hasonló nemes 
tettek elkövetésére. 

Az előkerült „S1” Siemens lyukasztás 

A katalógus a „Táviratok hivatalos ellenőrző lyukasztásai” című 
fejezetben tárgyalja a SIEMENS távíró készülékekkel továbbított táviratok 
lyukasztásait. A közölt információkból és az értékelő táblázatból látható, 
hogy a szerző a könyv megjelenését megelőzően nem ismert „S1” és „S2” 
perforációjú táviratokat. 
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Mint a turulos időszak szerelmese és postai dokumentumainak 
gyűjtője teljességgel megerősíthetem, hogy a teljes SIEMENS-táviratok 
valóban ritkák. De hála a sorsnak és a véletlennek, a táblázatból ez ideig 
hiányzó két perforáció közül az egyiket, mint ismeretlent törölhetjük, mert 
előkerült egy „S1”-es. 

 

 

 

 

Nagy örömmel osztom meg az olvasóval és mutatom be ezt a  mai 
napig egyedinek tekinthető postatörténeti dokumentumot.  

A küldeményt a „KELETNYUGOT kereskedelmi részvénytársaság”-
nak köszönhetjük, akik egy Rustschuk-i illetőségű, Pieten nevű címzettnek 
küldtek 14 szavas táviratot 3000 kg borkősav beszerzése tárgyában. Hogy 
az egyébként is ritka távirat még érdekesebb és izgalmasabb legyen, arról 
Unger József posta-távírótiszt (bélyegzőjének lila lenyomata a hátoldalon) 
gondoskodott, amikor 1917. április 10-én a BUDAPEST 502-es 
postahivatalban a táviratot felvette. 

De mi is történt valójában…? 

Hát az, hogy József barátunk elszámolta magát. Mert először a 8 
filléres (az Ausztriával és Németországgal való forgalomban a belföldi 
szódíjjal egyező) szódíjjal számolta ki a távirat díjat, amit szorgalmasan fel 
is jegyzett a táviraton (lásd a Díj korona-fillér rovatban „112”). A 
14 szavas távirat szövegét a feladó közönséges távirati űrlapra írta, majd 
miután azt soron kívüli kézbesítéssel kívánták a címzetthez eljuttatni, egy 
SÜRGŐS TÁVIRAT-i űrlapra ragasztották. Az akkori díjszabásnak 
megfelelően a szódíj háromszorosát, azaz 3 korona 36 fillért számolt ki és 
jegyzett fel postásunk. De ekkor jött a felismerés, miszerint a jelzett 
viszonylatban a szódíj 12 fillérre változott, így kezdődhetett az újabb 
számháború, aminek nyomát a távirat hátoldalán láthatjuk, ahol is most 
már helyesen, 14 szó x 12 fillér szódíj = 168 fillért számolt ki, majd ennek 
háromszorosaként, a korábbi „336” áthúzásával „504”-et jegyzett fel a 
táviratra. 
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A már valóban szabályosan számított díjnak megfelelően 
bérmentesítette a táviratot, és hála istennek ebben a tekintetben is sikerült 
maradandót alkotnia, mert hogy háromszoros vegyes bérmentesítés 
sikeredett az 5 korona 4 fillér díj lerovásaként a Turul 3x1K+2x80+3x3f, a 
Fehérszámú Arató 2x15f és az Arató-Parlament 5f bélyegek (összesen 11 
db) együttes felhasználásával. 

Ami az egyébként is ritkán fennmaradó teljes SIEMENS-táviratok 
perforációinak S1-9 sorát jelenti, így már majdnem teljes a kép, de még az a 
fránya S2-es hiányzik. Remélhetőleg nem sokáig, mert egyszer csak 
előkerül ebből is legalább egy darab. Addig is gyönyörködjünk a magyar 
postatörténet eme újabb gyöngyszemében! 

Eszmecsere 
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Lente István: 
Lyukasztások szükségpénzeken 

A bélyegeken ismert néhány céglyukasztással szükségpénzeken is 
találkozhatunk. Ezeket sokszor egyszerű lyukasztással érvénytelenítették, 
de ebben az esetben nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a 
saját lyukasztott monogramjukkal hitelesítették a pénzként szolgáló 
papírdarabkát. Lehet, hogy a bélyegeknél, illetve a levelezésnél is szerepet 
játszott ez a szempont? 
K 26  

K.H. 

 

 
 

A cikk végén hivatkozott szükségpénz-katalógusban tévesen  
Klinger Henrik kiadásaként szerepel, valójában a sepsziszentgyörgyi  
Kahn és Heller cég kiadása. 

K 27  

K.H. 

 

 

 

 

 

  

- 

M.G.K.P. 
Magyar Gyapjúárú-, 
Katonaposztó- és Takarógyár Rt. 
– Zsolna 
(Tichomir Kotek)  
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M 83 

M.T.R. 

Továbbélő 

 

 

 

(Tichomir  
Kotek) 

 

 
W 22 

WP 

 

 

 

 

 
 - 

MISKOLCZ 

 

 

(20 és 50 fillér, 

1 és 2 korona) 
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- 

P.V 

 

 

Pécs Város 

 

(Perfin Katalógusom-
ban ez a lyukasztás 
báli meghívón 
szerepel.) 

 

 
 
 
 
 

(A képeket – kettő kivételével – ADAMOVSZKY ISTVÁN Magyar 
szükségpénz katalógus 1723-1959 c. művéből vettük) 
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Szücs Károly 

Hamis „AUT”? 

A MABÉOSZ-ban tavaly eladásra kínáltak egy foghiba miatt 
meglehetősen rossz állapotban levő, tanúsítvány nélküli „AUT” bélyeget. 
Amikor láttam, hogy Géza barátom hónapokon kerülgeti az eladót, de az 
ilyen esetben nagyon is indokolt óvatosságból nem tudja rászánni magát az 
egyébként igen kedvező árú vételre, kíváncsiságból megszereztem a 
bélyeget egy kis időre, így lehetőség nyílt rá, hogy három hozzáértőnek, 
köztük egy AIEP szakértőnek is megmutassam a bélyeget. 

Ennek eredménye az volt, hogy egy veszélyes hamisítványról van szó, 
mely meglehetősen jól sikerült volta miatt kifejezetten alkalmas a gyűjtők 
megkárosítására. Szerencsére ezúttal senkit sem ért kár, de a mostanában 
tapasztalható, sajnos nagyon is jellemző gondatlanság esetén e darabbal ez 
később még könnyen előfordulhat. Ezért is tartom szükségesnek lapunk 
hasábjain a bélyegen tapasztalható eltéréseket bemutatni, és felhívni a 
figyelmet, hogy hasonló esetben vásárlási szándék esetén mindig 
követeljék meg az eladótól az eredetiséget igazoló tanúsítványt, illetve 
még a vételár kifizetése előtt szerezzék be azt. 

A bélyeg egyébként az eladni szándékozó gyűjtőtársunk elmondása 
szerint egy régóta megszerzett általános gyűjteménnyel együtt került a 
tulajdonába, de hibás volta miatt sokáig nem foglalkozott vele. Az „AUT” 
bélyegeknek az utóbbi évtizedben bekövetkezett igen jelentős 
áremelkedése miatt csak mostanában gondolt az eladásra, ezért kezdte még 
2009-ben árulni. Géza barátom elmondása szerint korábban szakértőnek is 
mutatta már, ám írásos szakvéleményt ennek ellenére – hiba volt – nem 
kért róla! A szakvélemény hiánya azonban ilyen esetben utólag majd 
mindig problémákat okoz. Hamisítvány eladásra kínálása ugyanis 
kellemetlen szabadkozásra kényszeríti az eladót, amint ez kiderül. És 
biztos lehet benne, hogy egy ilyen különösen értékes darab esetén ez 
előbb-utóbb biztosan ki is derül! 

A lyukasztás egyébként több helyen is érinti a bélyegzést, de sem a 
bélyegzést követő, utólagos hamis lyukasztásra jellemző fehér vágási 
szegély, sem a rossz minőségű szerszám miatti kiperemesedés nem 
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tapasztalható. Ezek a jellemzők valószínűleg csak a durva eszközökkel 
készült és friss hamisítványokra jellemzőek, melyekről lapunk hasábjain 
korábban már beszámoltunk. Mindez a hamisítvány jó minősége mellett 
annak régi voltára is utal, mert a papír természetes öregedése eltüntetheti 
az utólagos lyukasztás nyomait. 

A bélyegen látható bélyegzés a 6-os postahivatalé (ez a ritkább fajta). 
A bélyegzés dátuma „1906 máj. 4”, ami szerint ez lenne a legkorábbi 
ismert „AUT” felhasználás, ugyanis, bár az érvényesség 1906. május 1-én 
kezdődött. májusi felhasználás azonban egyelőre még nem ismert, a 
legkorábbi a 4-es posta június 7-i bélyegzése!  Így hát már ez is 
óvatosságra és a körültekintés szükségességére int, mert bár nem kizárt, de 
nagyon valószínűtlen, hogy egy ilyen becses példány ennyi időn keresztül 
felfedezetlenül maradjon. 

A hamisítványon tapasztalt eltérések leírása 
A lyukasztási kép a perfinkatalógus 29. oldalán közölt képre csak egy 

lyuk eltéréssel igazítható rá. Jelenlegi ismereteink szerint ez viszont már 
egyértelműen a hamisítást jelzi! Az automata gépi ajánlás kísérleti célú 
bevezetése bélyegszükségletének kis mennyisége miatt (a kísérleti 
üzemelés során nagyjából mindössze 50 ívet lyukaszthattak egy év alatt) 
eléggé valószínűtlen, hogy nagy költséggel egy több matricás 
lyukasztószerkezetet készítettek volna (igaz, ebben nem lehetünk biztosak, 
mert a szerkezet pontos kialakításáról nincs információnk). Egyes 
lyukasztás esetén a valódi „AUT” lyukasztásoknak hajszálpontosan fednie 
kellene egymást, a vizsgált példányt azonban egy tanúsított példánnyal 
összehasonlítva számos eltérés láthatunk. 

Még Richter Károly – akinek ötvösként nagy gyakorlata volt az apró 
részletek megfigyelésében – hívta fel a figyelmem arra, hogy szemünk 
rendkívüli pontossággal észleli a perfint alkotó lyukak egymáshoz 
viszonyított távolságait. Két perfin-bélyeg közt már a lyukasztás 
századmilliméternyi különbségeit is megbízhatóan érzékelünk, melyek a 
perfin-katalógusban közölt képre való illesztéssel nem mindig észlelhetőek 
ilyen egyértelműen. 
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Az itt következő összehasonlító képet Lente István szkennelte, saját 
tanúsított példányát helyezve az itt szóban forgó kétes példány mellé, és 
számomra a vizsgálatnak ez a módja szolgáltatta a legmeggyőzőbb 
bizonyítékokat az eltérések kimutatásához. A mintegy ötszörös 
nagyításban a lyukasztási képre vezetővonalakat húztam, és így a 
szemünkkel érzékelhető eltérések papíron is egyértelművé váltak. A 
különbségek e vezetővonalak nélkül is észrevehetők, ha a két képet 
váltogatva nézzük a magyarázat szerint. 

 
 tanúsított eltérő 

1. az „U” betű szárai a hamis bélyegnél nem teljesen párhuzamosak, a 
köztük maradó hely keskenyebb és felfelé szűkül; 

2. a „T” felső részének három lyuka közül a bal szélső a hamisítványon 
jól érzékelhetően közelebb van a középső lyukhoz, míg az eredetin a 
lyukak egyenlő távolságra helyezkednek el; 

3. az „U” alján levő két lyuk egyik bélyegen sem párhuzamos a betűk 
felső lyukaihoz húzott egyenessel, a hamisítványon jobbra, a valódi 
lyukasztásnál pedig balra lejt. 

Ezután egy képkezelő programmal a tanúsított példány képét 
negatívvá fordítottam és ezt 33%-os áttetsző képként teljes fedésbe hozva 
visszahelyeztem a baloldali eredetire, amiről származott. 
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Ez látható, amikor két lyukasztás tökéletesen fedi egymást: 

 
Ezután a negatív képet jobbra tolva megpróbáltam a két bélyegről 

származó lyukasztásokat a lehető legjobb fedésbe hozni. A negatív kép 
kontrasztját erősen megnövelve és az áttetszőséget 33 helyett 50%-ra 
állítva kaptam a legjobban látható eredményt: azt a néhányat kivéve, 
amelyeket alapján illesztés történt, a többi lyuk körül – Lente Istvántól 
származó kifejezés szerint – kisebb-nagyobb „félholdak” tűntek fel. 
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A számunkra lényeges részletet kinagyítva a vezetővonalak 
segítségével korábban leírt eltéréseken felül számtalan további is előtűnik. 
A fekete félholdak a vizsgált példánytól, az ezekkel átellenben látható 
fehérek pedig a tanúsított eredetitől származnak: 

A két lyukasztást a lyukakat többféle irányból körülvevő félholdak 
miatt nem lehet úgy fedésbe hozni, hogy ezek teljesen eltűnjenek. Ennek 
ellenére azonban, mivel magam nem vagyok e téma szakértője, nem 
vagyok még teljesen meggyőződve arról, hogy a vizsgált példány valóban 
hamisítvány-e.  

A lyukasztási minta eltérései csak akkor bizonyítanák a hamisítást, ha 
biztosak lehetnénk abban, hogy az „AUT” lyukasztás egyetlen pozíciójú 
lyukasztógéptől származik. Ezzel szemben a tűméret azonossága, a 
bélyegzés maga és a bélyegzőfesték perforált lyukakat érintő részeinek 
tökéletes fedése az eredetiségre utalnak. 

Megnyugtató csak az lenne, ha több más, tanúsított „AUT” 
lyukasztással is összevethetnénk a fenti kettőt: ebből eldönthetnénk, hogy 
a fentiek közül vajon melyik mintázatot lehet eredetinek elfogadnunk? 
Lehet, hogy mindkettőt? Vagy egyiket se? Erre az összevetésre, bár e 
bélyeg ritkasága nem kis nehézséget jelent, talán lenne esély, ha kedves 
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gyűjtőtársaink elküldenék a szakosztály címére a számukra hozzáférhető 
méretpontos képeket. 

Felhasznált irodalom: 
Magyar Bélyegek Monográfiája I. kötet. Budapest, 1965. 584-586.p. 
Magyar Bélyegek Monográfiája IV. kötet. Budapest, 1971. 153-154.p.  
LENTE ISTVÁN: A magyar perfinek katalógusa. Budapest, 2007, 29.p. 
Bélyeg. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztá-
lyának Tájékoztatója, 2010/3. szám 15-22.p. 

„AUT” lyukasztás 
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Magyar Perfin Regisztráció 

A MABÉOSZ szakosztályi keretei közt 2002-ben alakult Magyar 
Perfin Klub fő célja a pefingyűjtéshez – ezen belül is elsősorban a magyar 
postabélyegeken előforduló céglyukasztásokhoz – szükséges információk 
összegyűjtése, feldolgozása és publikálása. Célunk a bemutatott példányok 
pontos és hiteles másolatának rendszeres közzététele. Mivel lehetőségeink 
végesek, egyelőre csak a létező összes magyar perfinminta azonosítását és 
nyilvántartásba vételét célozzuk meg. A csak kivágásokon vagy leveleken 
található perfinekkel egyelőre nem tudunk foglalkozni. 

Regisztrációra bármilyen perfint elfogadunk, amely: 
� nem egy már regisztrált perfinminta részlete (az ún. töredék 

felismerhető arról, hogy a szélső betű a bélyegszél közvetlen 
közelében van, a mintázat megegyezik egy másik perfin részletével, 
esetleg látszik vagy feltehető, hogy a lyukasztásnak folytatása van); 

� magyar vonatkozású objektumon található (pl. magyar postabélyeg, 
okmánybélyeg, díjjegyes, de ide soroljuk azokat a felülnyomatokat is, 
amelyeket magyar bélyegeken megszálló hatalmak postái alkalmaztak, 
és Bosznia-Hercegovina bélyegeit is); 

� még nem szerepel a regisztrációban; 
� lyukasztása ép és hiánytalan; 
� mindkét oldala bemutatható. 

A regisztrált példányok egy szükség esetén elvileg összeállítható 
magyar referenciagyűjtemény darabjait képezik. Ezért kérjük a 
regisztrálókat, biztosítsák számunkra, hogy egy új, a korábbitól esetleg 
csak csekély mértékben eltérő mintázatot szükség esetén a 
referenciapéldánnyal összehasonlíthassuk. Célszerű lenne, ha vállalnák, 
hogy értesítenek minket a referenciapéldányok elidegenítéséről és az új 
tulajdonos elérhetőségéről, amennyiben ez lehetséges. 

A jövőben biztosítjuk, hogy a referenciapéldányok e kiadvány oldal-, 
sor- és sorszámával: egy maximum négyjegyű számmal azonosíthatók 
legyenek. Mivel a sorrendet emiatt sohasem fogjuk megváltoztatni, egy 
magyar perfin nyilvántartási száma (referenciaszáma) a jövőben 
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változatlan marad. Egy számhoz tartozó referenciapéldányt csak 
kivételesen, az alábbi, indokolt esetekben cserélünk ki: 

� egy olyan példánynál, amelynél nem teljes valamelyik lyuk szegélye, 
és sikerült egy tökéletesebbet találni; 

� a referenciapéldányhoz az elmúlt évben legalább egy alkalommal nem 
sikerült hozzáférnünk, illetve tulajdonos bejelentése vagy elidegenítés 
miatt tudomásunkra jutott, hogy az a jövőben a nem lesz elérhető. 

A referenciapéldányt mindig az eredeti helyen, az azonosság lehető 
legalaposabb biztosításával cseréljük. Az évente megjelenő pótlás az 
esetleges cserék jegyzékét is tartalmazza. 

A regisztráció rendszere még kiforratlan, úgy gondolom, a 
gyakorlatban fog letisztulni. Az etalonnak tekintett lyukasztásminták 
között szerepelnek egyelőre a több matricás perfinek is. Ezek esetében a 
regisztrációban szereplő öt-tíz egymástól megkülönböztethető lyukasztás 
közül csupán az egyik, és egyelőre nem is lehet tudni, hogy melyik. 
Ezeknek a többszörös lyukasztóknak a vizsgálatát talán a regisztráció viheti 
előbbre. A rendszer gyengéje továbbá, hogy a kizárólag cégleveleken lévő 
perfineket nem tudja megjeleníteni – ez is még megoldásra vár. A fentiek 
miatt kérem, hogy a regisztrációt tekintsék kísérletnek, amelyhez minden 
jobbító szándékú ötletet igyekezni fogok a rendszerbe beépíteni. 

Felhívás 

Kérjük, támogassa törekvéseinket azzal, hogy biztosítja számunkra 
azon magyar perfinek nyilvántartásba vételét, amelyek a regisztrációban 
még nem találhatók. Ezt megteheti úgy, hogy 

� belép a Magyar Perfin Klubba és klubtagként regisztráltatja új 
perfinjeit; 

� eladja a tulajdonában levő regisztrált perfint valamelyik 
klubtagunknak (pl. annak, akin keresztül ehhez a kiadványunkhoz 
jutott); 

� felbélyegzett és válaszborítékkal ellátott küldeményben eljuttatja a 
regisztrálandó bélyegeket a „MABÉOSZ Magyar Perfin Klub, 1387 
Budapest, Pf. 4” címre. 
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Egy személytől egyidejűleg maximum 3 leáztatott, perforált bélyeget 
vagy átlyukasztott díjegyes postai objektumot fogadunk, és ennek két 
héten belüli visszaszolgáltatását tudjuk vállalni. A kapott objektumokat 
természetesen az elvárható legnagyobb gondossággal és szakszerűséggel 
kezeljük. 

Az óbudai kiállításon bemutatott anyag segítségével – az utólag 
elvégzett ellenőrzés során végrehajtott korrekciók végeredményeként – 
737 féle magyar perfint regisztráltunk. Ennél azonban jóval több fajtát 
ismerünk. A kimaradtak esetében a kiállítás résztvevői nem rendelkeztek 
bemutatható, elég jó minőségű példánnyal, de jelentős számú azon 
perfinek száma is, amelyek korábbi katalógusokban megjelentek, csak 
magyar bélyegen „kézzelfoghatóan” még nem tudtunk meggyőződni 
létezésükről. Ezért még keressük regisztrálásra a következőkben megadott, 
Semmler katalógusszámmal azonosított perfineket: 

11 Áthúzott kör 
2.5 ARHM/BPEST 
5 ADRIA 

13 A.H. 
31 A.Sz. 
34 A.W./& C. 
2 B 

4 B 

11 BÉCSÍ 
12 B.B.M. 
22 B.F. 
24 BH 
25 BH 
34 B.K. 
37 B.L. 
52 B.Sz. 
5 C.B. 

7 C.és.J. 

9 C & J 

10 C.L&Co 
13 DİRGE(ferdén) 
16, Dr K 
1 E 

10 EGT 
12, EKT 
15 E.L.P. 
16 EM 
22,
5 

EOR 

23 E.P. 

28 E.S.D./  
6 FAVORIT(ferdén) 

12,
5 

F.B.T. 

28 FLR (monogram) 
37 F.S 
41 F.Z. 
43 FRITZ/WIEN 
4 G/AH 

5,5 GANZ 
19 G.H./H. 
20 G.I. 
29 GRESHAM(ferdén) 
3 H.A. 

18 H.G. 
24,
5 

HJF 

38 HUTTER(ferdén) 
5 KABEL (ferdén) 

10 KB 
12 K.B. 
27 K.I./R.T. 
28, K.J. 
30 K.J.B. 
31, K.J.Z. 
47, K.R.T. 
55 K.&U. 
5 LÁSZLÓ 

8 L D B (nagy) 

17 L.K. 
21 L.R&Co(ferdén) 

1 M 

11 MAJDIC(ferdén) 
32 M.F.&Co(ferdén) 
33 M.F.R. 
39, M.J. 
50 M.L./&/P.B. 
64 M.P./ R.T. 
73 MT 
78 M.T. 
4 N F (nagy) 

Sy N (koronás 

11 NOVOSTI(ferdén) 
2 O 

4 OFA (nagy) 

8 O.M. 

6 P.&C. 

10, P.H.M. 
12 P.I. 
17 P.K. 
26 P.N. 
35 P.W.S. 
- P.K. 

2 R 

3 R.A. 

3,5 R.A.F. 
8 REITER 

10,
1 

R.F. 

18 R.K./&F. 
20 R.M. 
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23 RSA 
25,
1 

R.T. 

1 S 

14 S.E.G. 
27 SK 
35 SM 
36 S.O. 

41 S.R.G. 
44 S.S. 
50 STERMAN (ferdén) 
52 St.Zs./éTa 
60 S.Z. 
66 Sz./E.T. 
4/5 C.B. (cirill 

13 T.O.B. 
8 V.G. 

1 W 

15 W.H.L.(ferdén) 
17 W.L. 
22 W.Z. 
1 Z.B. 

Új regisztrációk 

E rovatban a regisztrációs szabályzat szerint hozzánk eljuttatott 
magyar perfinfajtákat közöljük. A regisztrációban szereplő perfinek száma 
ezekkel együtt immár 750-re emelkedett. 

A képek alatt közölt első szám a Magyar Perfin Klub regisztrációs 
száma, alatta a Semmler-katalógusjel. A katalógusból hiányzó, de azóta 
már ismertté vált példányokat ugyanitt vízszintes vonal jelzi. Regisztrálók: 
1351: Károlyi Géza és 1711-1725: Szücs Károly. 

 

KG1351 Sz1711 Sz1712 Sz1713 

- Sy4 - - 
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Az itt közöltek között egy eddig még ismeretlen „MB” szövegű perfin 
első alkalommal kerül publikálásra! 

 
Sz1714 Sz1715 Sz1716 Sz1717 

F8 - K42 ÚJ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sz1721 Sz1722 Sz1723 Sz1724 Sz1725 

- M62 P29 S62 T11 
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LI1741 LI1742 LI1743 LI1744 LI1745 

- P6 - - W22 

Az új regisztrációk közt nyilak jelzik az új felfedezéseket (a 
katalógusokban eddig nem közölt perfinmintákat). 

Fel kell hívnom azonban a figyelmet arra, hogy a közölt új lyukasztási 
minták valódiságának igazolásához további példányok szükségesek, 
méghozzá lehetőség szerint kivágáson, vagy levélen. Az LI1744-es 
regisztrációjú „L.V.”- esetében ez már nem szükséges, mivel a bélyegzés 
jól láthatóan „köti” a bélyeget a kivágáshoz, sőt, még a feladóhely is 
(Lugos) azonosítható. 

 
MG1726 MG1727 MG1728 SZ1731 LI1732 

F6 S52 - - - 
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Két új „K.T.” lyukasztásunk is van!  

 
LI1733 LI1734 LI1735 LI173683 LI1737 

A13 E23 - K47,1 - 

A JF monogram egy Prágában működött osztrák cégé, mely szerepel 
Maxa osztrák katalógusában a J46 számon, de megtalálható csehszlovák 
bélyegeken is, Maxa csehszlovák katalógus: J26. Ez az 1899-ből való 
lyukasztás magyar bélyegen budapesti kapcsolatokra utal, de semmi 
közelebbit nem tudunk a cégről. (Lente István közlése.) 

Céglevelek – azonosítás 

Lente Istvánnak köszönhető, hogy készülő könyvéből – munkája 
nehézségeit is illusztrálva – adatokat közölhetünk azokról a 
céglyukasztásokról, melyek cégjelzést is tartalmazó levélen vagy 
levéldarabon általunk még nem ismertek. 

A céglevelek általában közönséges levelek. Néha ajánlott küldemények 
és – mint címlapunkon látható rá példa – díszesebb reklám képeslapok, 
melyek látványosságuk és ritkaságuk miatt jelentősen kedveltebbek. 

A cégleveleken kívül – mint pl. a következő oldalon bemutatott 
számlán is látható – számlákon is alkalmaztak céglyukasztást, néhány 
esetben illetékbélyegeken, vagy – egyelőre általam ismeretlen okból – 
magán a számla papírjában is. De találtunk már perfint bélyeg nélküli 
pécsi báli meghívón is! 
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Szanyó Szilárd gyűjteményéből 
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Új regisztrációk 

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

 
 

 

 
 

 
Sz1746 Sz1747 SZ 1751  

(csak bankbélyegen) 

Az új F.A. lyukasztást Szanyó Szilárd a túloldalon közölt számlán is 
megtalálta, ezzel a cég azonosítható is: „Fenyves Ármin és Társa,” 
Budapest! 
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Új regisztrációk 

Okmánybélyegen első alkalommal kerülnek közlésre az alábbi 
céglyukasztások. 

 

  

 

 
HAF RJE (töredék) 

Burján Andor gyűjteményéből 

Azonosítatlan céglyukasztások jegyzéke 

A lyukasztást végző cég neve ezekben az esetekben még „felfedezőre” 
vár! Amíg ezekből (legalább kivágáson) bevizsgálható, kétségtelenül 
korabeli felhasználású példány elő nem kerül, még e lyukasztások 
eredetisége is kétséges lehet (vagyis előfordulhat közöttük a gyűjtők 
megkárosítására gyártott ún. „mache”), e perfinek beszerzése esetén tehát a 
legnagyobb óvatosság és körültekintés indokolt. Különösen gyanúsak 
lehetnek azok a példányok, amelyeknél még a bélyegzés sem azonosítható 
vagy nem eléggé „kötött”, és belőlük csak néhány példány ismert. 
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Mivel tehát ennek ismerete az eredetiség eldöntéséhez nagyon fontos 
lehet, a céglyukasztás szövegét követően kisbetűsen a bélyegzés 
helységnevét is közöljük, ahol leáztatott bélyegről vagy kivágásról 
ismerjük. A listában szürke háttérrel jelöljük azokat a lyukasztásokat, 
amelyek kis példányszáma és a kötött bélyegzés hiánya gyanúra adhat 
okot. Dőlt betűkkel közöljük azokat a lyukasztásokat, amelyek létezésére 
korábbi katalógusok utalnak, de klubtagjaink ilyen példányt még nem 
birtokolnak – vagyis létezésükről meggyőződni nem volt módunk. (A 
korábbi katalógusok sok hibáját ismerve ezek létezése is kérdéses lehet.) 
Ahol a lyukasztás szövege önmagában nem azonosítja a perfint, mert több 
azonos szövegű magyar lyukasztásról van információnk, 
megkülönböztetésül zárójelben Lente István készülő magyar perfin 
katalógusának azonosítóját közöljük. 

Az új magyar perfinkatalógus megjelenését segíti az a gyűjtőtársunk, 
aki az alább felsorolt perfinek azonosításában hitelt érdemlően segíteni tud! 

A horgonnyal Bp.; ADLER 
Győr; AEI; A&L Bp.; AF?; AF/F; 
AG(15); AG(16); AH; AJZ; AN; 
AR; ARHM/BPEST Bp.?; AS(35); 
ASz?; AT(39) Marosvásárhely; 
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); 
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 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 

Pozsony; 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; ĐP? 
 
J?; JD Arad; JF(5); JF(6) Bp.; 

JI?; JIF Bp.; JLC Besztercebánya; 
JS/&C Bp.; 

 
K(1) Bp.; K(2) Nagyszeben; 

K(3) Zágráb; 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(46,5); 
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.; 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.; 
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P(1) Győr, 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 Rózsahegy; 
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 Marosvásárhely; 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; CБ 
(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; 

bárányfej?; vitorlás?; I; II. 
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Új cégazonosítások 

(Lente István) 

A3 A.D / és F. Auer Dávid és fiai 
  Budapest, V. Nagykorona u. 2. 

(Frank Semmler) A katalógusban tévesen szerepel, kijavítandó: 

B42 BK Kőnigstädtler Testvérek Rt. 
  Újvidék 

(Frank Semmler) 

C6 C.B. /& C. Csókai, Breyer és Társa 
  Budapest, V., Sas u. 25. 

(Smidelik István) 

E12 E&G Elkán és Gerő 
  Budapest, VI. Petőfi u. 6. – Wien, VII. Zieglergasse 1. 

(Szanyó Szilárd) 

E40 ESS E. Schwarz & Shon 
  Szeged 

(Hodobay Andor) A helyes olvasat és a cég meghatározása: 

D13 DI/FL Diósi Ig. Fia Lajos 
  Nagyvárad 

(Lente István) 

H11 HB Hamburger és Birkholz, Papír- és nyomdaipar Rt. 
  Budapest, VI. Klapka u. 11. 

(Lente István) 

J10 J.L.C. Besztercebányai Első Magyar Gyümölcs Lepárlás 
  Besztercebánya 

(Tichomir Kotek) 

L22 L.M. László Marcell 
  Budapest, VI. Eötvös u. 28. 

(Frank Semmler) 

L27 L.W.S. Wolf Lipót Fiai 
  Kismarton 
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(Frank Semmler) A katalógusban tévesen szerepel, kijavítandó: 

m2 m „ocean” magyar Konzervgyár és Kereskedelmi Rt. 
  Budapest, VI., Vágány u. 12. 

(Frank Semmler) A katalógusban tévesen szerepel, kijavítandó: 

M3 M „Mercur” Váltóüzleti Rt. 
  Budapest, V., Gróf Tisza István u. 3. 

(Internet) 

M20 M.B. Molnár & Bauer, Kereskedelmi Hiteltudakozó Intézet 
  Budapest, VII. Izabella u. 34. 

(Frank Semmler) A katalógusban tévesen szerepel, kijavítandó: 

M36 M/FB Magyar Forgalmi Bank Rt. 
  Budapest 

(Frank Semmler) 

N12 N.F.  Neumayer Fülöp 
  Budapest 

(Lente István) 

S3 S. „Securitas” 
  Budapest, VI. Andrássy út 8. 

(Szanyó Szilárd) 

T2 T Török A. és társa Bankház Rt. 
  Budapest, IV. Szervita tér 3. 

(Lente István) 

Szi11 4x2 lyuk Magyar Vastermék és Vashulladék Kereskedelmi Rt. 
  Budapest, V. Váci út 18. 

Új regisztrációk 

B17.6 (2. periódus)   
(Richter Károly) 
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C11.5 (4. periódus)   
Közli: „Perfiny”, 2007. 3. sz. 

E16.5 (2. periódus)   
(Robert Schwerdt közlése) 

D13.4 (3. periódus)   
(Lente István) 

J12,5 (3. periódus)   
(Lente István) 

L15.5 (3. periódus)   
(Lente István) 

M11.5 (3. periódus)  

(Tichomir Kotek mutatta be a PERFINY 2/2008 számában a Magyar 
Általános Hitelbank kassai kirendeltségének ezt a lyukasztását turul 
bélyegeken, mely a fiumeitől az M betű alakjában különbözik, de annál is 
ritkább változat. Jó lenne más forrásból is megismerni.) 
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R14.5 (3. periódus)   
(Voloncs Gábor)) 

Szi11 (4. periódus)  (levélen: Bp.62, 1917.12.22) 
(Lente István) 
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Céglevelek 

 
Szi 11 

Új perfinek 

V 22 

V.W. 

(Paul de Leeuw  
van Weenen) 
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H 17.5 

H.C 

(Dick Scheper) 

                   
 

Szi 12 

(minta) 

(Lente) 

                     
 

L 20.5 

L.K. 

(Lente) 

     
 

K 19.5 

K & S 

(Lente) 

 
      

 

K 4.5 

K. 

(Lente) 
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N 16.5 

N.M 

(Frank Semmler) 

 
 

 

L 1.5 

L. 

(Frank Semmler) 

 
 

 

A 30.5 

A.O.B. 

(Lente) 

 
   

 

- 

ÁÉH/Nyr 

(Székely) 
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B 21.5 

BERGER SAMU 

díjjegyes perfin 

(Lente) 

 

 

 

- 

FM+korona 

(Illetékbélyegen) 

(Moys) 
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- 

KM/IH 

Illetékbélyegen 

(Székely) 

 

  

 
 

 

- 

ÖUB-OMB 

(Levélzárón) 

 

(Lente) 
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Új cégazonosítások 

C 14 CT C. Trau, tea import  (Semmler) 

F 21.5 FF (címer-pajzsban) Fehér Ferenc, 
precíziós mechanikai műhely (Székely) 

G 29 G.K. Getreuer Károly 

M 21.6 MB Markó-féle Bőrgyár Rt. 

N 15 N.K.G. Nagykikindai Gőzmalom Rt. 

N 21 N.S. Neumann Simon 

Sz 8 Sz. & B. Szénásy Gyula és Bárczai András, 
selyem, kelme Nagyárúház 

Szi 1 (kör átlóval) Osztrák – Magyar Bank 

 

Előző számunkban az újdonságok nem eredeti nagyságban 
szerepeltek, ezért újra közöljük azokat helyes méretekben:  
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Árverési hírek 

Az alábbi piaci árakat tájékoztatásként a 2003. 11. 8-án a Magyar 
Bélyeggyűjtők Házában megtartott „21. MABÉOSZ  
BÉLYEG(kis)ÁRVERÉS” magyar perfin tételei alapján közöljük. (Az 
árak értelmezéséhez tudni kell, hogy a leütési árakon felül az árverező 
további 15% jutalékot számít fel, a beadótól pedig 20% jutalékot von le.) 
Az árverésen 50 fő 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 
jelentkező is akadt! 

Tétel száma: 232. 
1905/1907. Két köznapi 
cégjelzéses boríték: 
„Taussig Sámuel és Fiai”, 
turul 10 f  „T.S.F.” perfin 
bérmentesítéssel. 
 
 
 
 
Kikiáltási ár: 1.200,- 
Leütési ár: 1.300,- 
 

 

Tétel száma: 233. 
1907/1931. Két céges levél, 
„Mauthner Testvérek és 
Társai R. T.”, egyik turul 
10 f, a másik pengő-fillér 
20 f, utóbbi „MT” perfin 
bérmentesítéssel. A 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, tartalom-
mal, egyik „E” perfin. 
 
 
 
 
Kikiáltási ár: 1.000,- 
Leütési ár: 1.100,-  

Tétel száma: 235. 
1914. Ablakos cégboríték 
turul 10 f „M.K./R.” perfin 
bérmentesítéssel, csekk-
szelvény tartalommal. 
Azonosítás a 
hátoldalon: 
 
 
 
Kikiáltási ár:  1.000,- 
Leütési ár: 1.100,- 
 

 

Tétel száma: 236. 
1914/1915. Céglevél és 
levelezőlap „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. „Első Pécsi 
Bőrgyár Részvénytársa-
ság” 2 db cégjelzéses borí-
tékja, MBK 293 (képel-
tolódás), borítékban csekk-
elismervény, valamint 
MBK 537 20 f repülő 
„E.P.B.” céglyukasztásos 
bélyeg. 
 
Kikiáltási ár: 1.000.- 
Leütési ár: 2.000,- 
 

 

Tétel száma: 238. 
1925/29. Két cégjelzéses 
levél: „Palma Kaucsuk 
Részvénytársaság”, egyik 
enyhe számelcsúszásos 
arató, másik 16 f pengő-
fillér „P.K.” perfin bér-
mentesítéssel. 
 
 
Kikiáltási ár: 1.000,- 
Leütési ár: 2.000,- 
 

 

Tétel száma: 239. 
1929. Két cégjelzéses levél 
„Palma Kaucsuk Rész-
vénytársaság”, tartalom-
mal (hajófuvarlevél ill. 
hirdetéses csekkszelvény), 
pengő-fillér 8 f pár ill. 16 f 
„P.K.” perfin bérmente-
sítés.  
 
Kikiáltási ár: 1.000,- 
Leütési ár: 1.100,- 
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Tétel száma: 240. 
„Palma Kaucsuk Rész-
vénytársaság” cégjelzéses 
levélen MBK 449 „P.K.” 
perfin, csekk tartalommal, 
hátsó reklámmal. 
 
 
 
 
Kikiáltási ár: 1.500,- 
Leütési ár: 1.600,- 
 

 

Tétel száma: 241. 
1935/37. „Első Pécsi 
Bőrgyár” cégjelzéses 
borítékjai: MBK 537, és 
pár 522, valamennyi 
„E.P.B.” perfin, a pár 
tükörképes perfinnel, 
valamint MBK 579 egyes 
bérmentesítés. 
Kikiáltási ár: 1.500,- 
Leütési ár: 1.900,- 

 
(nincs kép) 

Árverési felhívás 

A 2005. évi klubnapon a MABÉOSZ helyiségében „Perfinárverést” 
szervezünk. Az árverés nem üzleti vállalkozásban szervezett aukció, 
hanem ahhoz hasonló, de egyszerűsített szabályok szerint megszervezett 
gyűjtői csere, amelynek egyben célja a magyar perforált bélyegeknek a 
gyűjtői nyilvánosság előtti „beárazása” is. A vevők és eladók közti 
ügyleteket a szervezők a legnagyobb gondossággal eljárva, de anyagi 
felelősség vállalása nélkül csak közvetítik! 
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Árverési beszámoló 

A klubnap legizgalmasabb eseménye során egy kicsit történelmet is 
írtunk, hiszen tudomásunk szerint első alkalommal került sor magyar 
perfinekre szakosított nonprofit gyorscsere-árverésre. 

A beadott tételek ¾-e kelt el, gyakori licitcsaták után, átlagosan a 
kikiáltási árak 1/3-ával magasabb árakon. Az összforgalom valamivel 
50.000 Ft felett volt. A sikeresség egyik fő tényezője valószínűleg az volt, 
hogy a tavaly év végén megjelent lapszámunkban meghirdetett feltételek 
mellett csak korrekten beazonosított, jó minőségű és keresettségük alapján 
árverésre alkalmas perfin-tételeket fogadtunk be a gyorscserére. (Hiányos 
lyukasztású példányokat az árverésre eleve be sem vettünk.) 

Az első magyar perfin gyorscsere-árverés résztevői 
a beadott tételeket mustrálják 
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A beadott három címlettétel (egymástól csak eltérő címletű vagy 
lyukasztású bélyegeket tartalmazó összeállítás) közül kettő is elkelt, az 
egyik 33 Ft/db, a ritkább címleteket (pl. Búzakalász 5K-t is) tartalmazó 75 
Ft/db áron. A harmadik, az előző kettőnél kevésbé „izgalmas” címlettétel 
35 Ft/db-os kikiáltási ára viszont túl magasnak bizonyult. A 8.000 Ft-os 
kikiáltási áron kelt el egy „U.I.ésF.” perforálású postai díjjegyes 
levelezőlap is, melyről egyik korábbi lapszámunkban már közöltünk képet. 
(A közelmúltban egy MÁSIK magyar árverésen a nagyon ritka, 
„VERMES LAJOS …” lyukasztású díjjegyes leütési ára 42.000 Ft volt!) 

Az árverés legjelentősebb eredményének azt tartom, hogy a 
gyakorlatban is visszaigazolódtak azok az ajánlott minimumárak, 
amelyeket gyűjtői tapasztalataink alapján a ritkább gyakoriságú magyar 
céglyukasztásokról az árverési hirdetményben már közzétettünk. A kevés 
megmaradt tétel is inkább csak az árverésen résztvevők kis számának (8 
fő) volt tudható, mivel ezekből a jelenlevők mindegyikének birtokában 
volt már példány. 

Az árverés perfingyűjtői szempontból szakszerű és részletes 
előkészítésének is nagy szerepe volt a sikerben, mert az árverési céduláról 
minden gyűjtő könnyen áttekinthette a tétel számára fontos összes 
jellemzőjét (többszörös katalógusadatok, ritkasági és minőségi besorolás, 
egyértelmű tételleírás). Egy-egy stecklapon csak egy bélyeg és mellettük a 
tájékoztató címke volt található. Az alábbi néhány példa mutatja a címkék 
tartalmát, amit ez érdekesség kedvéért alul zárójelben kiegészítettem a 
leütési árral is: 

 
35. P40-33-25 ár: 100 
 

„P.V.G.”  
Turul 10f 

 
Gyakoriság/minőség: B3 

(leütési ár: 100) 
 

41. T8-0-- ár: 800 
 

„T.H.”  
Arató 40K 

 
Gyakoriság/minőség: A1 

(leütési ár: 2.200) 
 

A perfin katalógus-számai 
(Lente István – Semmler – Maxa) 

Tételleírás: a lyukasztás 
szövege és az alapbélyeg 
kiadásának megnevezése és 
névértéke 
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6. U06-5-4 ár: 8.000 
 

„U.I.és F” lyukasztás 5f-es díjjegyes 
levelezőlapon (Si24) 

 
Gyakoriság/minőség: B1 

(leütési ár: 8.000) 
 

49. -- ár: 5.000 
 

299 db klf. címlet-lyukasztás berakókban  
1900-49 

 
Gyakoriság/minőség: C1-E3 

(leütési ár: 8.000) 
 

 
A gyakorisági besorolás jelentése az árverési felhívásban megadott 

besorolással egyezően: 
− A = egyelőre csak néhány (2-3) példány ismert 
− B = eddig legfeljebb 20 ismert példányról tudunk 

A gyakoriság betűjelét kiegészítő szám a minőségi osztályt jelentette 
az alábbiak szerint: 
1. osztály: hibátlan színű, papírú és fogazású bélyeg 
2. osztály: kisebb, tolerálható hibák (egy-két hiányzó fog) 
3. osztály: támpéldánynak használható hibátlan lyukasztás sérült 

roncsbélyegen 
Az árverés során az új gyűjtők kérésére lapunk első évfolyamaiból 

fekete-fehér utánnyomás készült, ezek közül három példány 3-400 Ft 
közötti árakon kelt el. A különlegességek közül nem talált gazdára a 
Pengő-fillér kiadás hamis 8f-esén P.M.K.B. lyukasztással 800 Ft-os áron, 
míg az egyetlen beadott díjjegyesen lévő lyukasztás viszont a korább már 
említett kikiáltási áron kelt el. 

Az árverés egyik legfontosabb célja a ritkább magyar perfinek 
„beárazása” volt. A gyakoriságtól és a minőségtől függő árak 
csoportonként részben a vártnak megfelelően, a legjobb tételeknél azonban 
messze a kikiáltási árak felett alakultak. 

Az elkelt 31 perfin leütési árainak statisztikája: 
Csoport Tétel Átlagár Licit Min Max 

 darab (leütés)  Ft Ft 

A1 3 2 000 +150% 1 600 2 200 

A2 3 1 000 +45% 800 1 300 

B1 12 800 +91% 400 1 500 

B2 13 500 +11% 300 700 

B3 1 100 0%     
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A megmaradt 8 perfin adatai: 

Csoport Tétel Kikiáltási Min Max 

 darab átlagár Ft Ft 

B1 2 450 400 500 

B2 4 325 200 500 

B3 2 200 200 200 

 

Reklám céglap K.K./S. céglyukasztásos bélyeggel 
 Lente István gyűjteményéből 
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Új árverési felhívás 

Tagjainktól ezentúl folyamatosan gyűjtjük a soron következő árverés 
anyagát. Elegendő mennyiség összegyűlését megvárva, az árveréseket 
alkalomszerűen, egy hónappal előbb meghirdetjük. Következő árverési 
időpont: 2005. február 18. szombat, helye a 404-es szoba, közvetlenül a 
közgyűlés után (kb. 15 óra). 

A gyorscsere-árverés saját szervezésű nonprofit gyűjtői csere. A 
MABÉOSZ vezetősége tudomásul veszi ennek az új árverési formának a 
bevezetését, amíg az nem üzleti vállalkozásként, hanem tagjaink 
cseréjének megkönnyítésére jutalékmentesen, MABÉOSZ tagok részére 
szervezzük. A vevők és eladók közti ügyleteket a szervezők természetesen 
az elvárható legnagyobb gondossággal, de anyagi felelősség kizárásával 
közvetítik. Az eljárásnak az üzleti aukciókhoz képest leegyszerűsített 
szabályai a következők: 

� Az anyagbeadás és a vásárlás jutalékmentes. 
� A licitlépcső 1.000 Ft-ig 50, felette száz forint, 5.000 Ft felett ötszáz, 

10.000 felett ezer forint, és így tovább. Hiba esetén korrekció helyett a 
licitet elölről megismételjük. Írásbeli licit nincs. 

� A kínálatot a beadóknak kell „kiszerelnie” kisméretű, 11x14,5 cm-es 
szabvány stecklapokra, amit az árverést követően az el nem kelt 
bélyeggel vagy a bélyegért járó leütési árral együtt visszakapnak. 

� Tömeganyag nem, csak a minőségi követelményeinknek megfelelő, 
postai értékcikken található magyar perfin adható be. A legfőbb 
minőségi követelmény: hiánytalan lyukasztás (a perfinminta szerinti 
valamennyi lyuk átütve látható a bélyegen, de a lyukban bennmaradt 
perforáció még nem hiba). Az anyag átvétele során és azt követően az 
esetleges téves adatközlések kiszűrése érdekében a beadott tételeket 
átvizsgáljuk, és a nem megfelelő tételeket a gyorscseréről – az ok 
megjelölésével – visszatartjuk. 

� Egyesével csak az árverési hirdetményünk mellékletében „keresett” 
„A”, „B” vagy „X” kategóriás perfinből adható be, ezeket mindegyike 
külön stecklapon elhelyezve. 
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� Egy beadó tetszőleges méretű berakóban maximum egy, a jó 
áttekinthetőség érdekében címletre rendezett, hibátlan bélyegekből 
álló „címlet-tételt” is beadhat. A perfin-lyukasztás hiánytalansága a 
címletgyűjteményeknél nem követelmény. A címletek a magyar 
katalógus száma szerinti sorrendben növekvően kell, hogy kövessék 
egymást, és egy címleten belül tetszőleges számú, de egymástól 
különböző, a lyukasztás betűi szerinti ABC-sorrendbe rendezett perfin 
követheti egymást. 

� Egy beadó tetszőleges számú, de egymástól különböző perforálású, a 
perforálást végző cég azonosítását lehetővé tevő üzleti borítékot, 
postai levelezőlapot vagy számlát is beadhat, egyesével képeslaptartó 
átlátszó műanyagtokokba téve. 

� A beadók hozzájárulnak személyes adataiknak az árverés 
lebonyolítása céljából való használatához. 

� Az árverés során elkövetett esetleges hiba esetén az árverés 
szervezőivel szembeni kártérítési igényükről lemondanak, reklamáció 
esetén a szervezők a beadó adatait jogosultak kiadni az érdekeltnek. 

� A megvásárolt anyagok az árverést követően a helyszínen vehetők át. 
Az át nem vett, valamint a licit nélkül megmaradt anyagokat, valamint 
elkelt tételeik ellenértékét a beadók ezt követően helyben 
visszakapják. 

� Az elszámolás lezárása után esetleg megmaradó, vissza nem vett 
anyagokat a Magyar Perfin Klub – hamisítások felszámolására 
felhasználható – cserealapjába helyezzük. 

� Anyagbeadási lehetőség csütörtök délutánonként a MABÉOSZ csere-
napon a III. emeleti „Perfin-asztalnál” du. 16 és 18 óra között. Időpont 
egyeztetési lehetőség: 30/425-4023, vagy e-mailben (kszucs@tar.hu) 

� Anyagbeadási határidő: az árverés előtti utolsó óra. Az előzetes 
árverési listát az árverés előtti héten tagjainknak hozzáférhetővé 
tesszük, a végleges árlista a helyszínen lesz megtekinthető, 
közvetlenül az árverés kezdete előtt. 

� Az anyagok előzetesen megtekinthetők lesznek közvetlenül az árverés 
előtt és a beadási idő alatt csütörtökönként a Perfinasztalnál. 
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Céglevelek 

Lyukasztás: M.K.R. 

Lyukasztás: Krayer 
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Szücs Károly 
Árverési beszámoló 

A közgyűlés után félórás anyagmegtekintést követően az elmúlt év 
során összegyűlt 74 perfintétel árverésére került sor. 

A beadott tételek 60%-a kelt el, a tavalyinál mérsékeltebb licitcsaták 
után. Az összforgalom újra megközelítette a tavalyi 50.000 Ft-ot.  

2006. évi árverési eredmények 

Az elmúlt évben a Dunafila két árverésén is megjelentek a perfinek, 
klubunk árveréseihez hasonló formában. Hogy e versenyeredmények 
minél jobban orientálják a kialakulóban levő piaci árakat, összesítettem a 
három árverés eredményeiről. A táblázatot a leütési árakból számított 
egységárak csökkenő sorrendjében  mutatom be.   

Jelmagyarázat: X kategória = levél, A1-D2 gyakoriság és minőség, 
Kat# = Lente készülő katalógusának száma; Duna = Dunafila; MPK = a 
Magyar Perfin Klub árverése. (SzK) 
Egys.ár db Leütés Kategória Kikiáltás Kat# Le írás Hely Á rver és T ételszám

6 500 x 6 500 XB 4 000 B57
B/MG Borsod-Miskolczi és  Debreczeni Is tván Gőzmalom 
Rt. gyárát ábrázoló üzleti lapon. Nagyon szép darab!! 
Lente B57 “B” 

Duna 8 900

4 500 x 4 500 XC 4 500 F45
F.S./&T. Fischer Simon és Társai számláján 1909-es  2 
f illéres  okmánybélyeggel. Érdekes f elhasználás !! Lente 
F45 “C” 

Duna 8 930

4 000 x 4 000 XD 2 500 H30

H.I. Heis ler Ignácz szállító DDSG hajófuvarlevele 1914-es  
10 f illéres  okmánybélyeggel DGT Budapest 
DDSG/Teherárúfeladás bélyegzéssel Bajára. A  bélyeg 
sarka levágva. Lente H30 “D” 

Duna 8 949

4 000 1 4 000 B1 500 S20 S.&H. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente S20 “B” Duna 8 988
4 000 1 4 000 A1 1 500 O09 "O.Sz./E.J." kivágáson Károly -Zita 10f MPK 2 44

3 500 x 3 500 XC 3 000 H26
H.F.S. Heinr. Franck Söhne A gram fejléces borítékja 1904-
es 10 f illéres  bérmentes ítéssel, Lente H26 “C” 

Duna 8 948

3 000 x 3 000 XC 3 000 - ÁÉH/P Nyugta Duna 6 1198

3 000 x 3 000 XC 3 000 -
ÁÉH/P 1945 X. 15 Az Á llamépítészeti Hivatal számlája 4×4 
Pengő számlailleték bélyeggel 

Duna 8 1015

3 000 1 3 000 A1 800 E11
(EAE) Herceg Eszterházy Gőztéglagyára Tata Turul 10 
f illéres  bélyegen, Lente E11 “A ” 

Duna 8 911

2 800 1 2 800 B1 500 K59 K.Sz./GYULA  Turul 10 f illéres bélyegen, Lente K59 “B” Duna 8 960
2 800 1 2 800 B1 600 M61 M.M./T.U. 1889-es 5kr-os  bélyegen, Lente M61 “B” Duna 8 968
2 600 x 2 600 XE 2 500 M60 MM/Sz Levlap Duna 6 1163
2 500 x 2 500 XE 2 500 F32 FLORA Képeslap Duna 6 1138  
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2 500 x 2 500 XD 2 500 E42
EST Szállítólevélen Parlament 40 Kor. bérmentes ítéssel, a 
hátoldalon 3×10 f illér Hivatalos bélyegekkel. Lente E42 “D” 

Duna 8 919

2 400 1 2 400 B1 500 V21 V .V . Turul 6 f illéres bélyegen, Lente V 21 “B” Duna 8 1004

2 200 x 2 200 XD 1 500 M26
M.D. Munk és Dav idsohn fejléces ablakos  borítékján 
ívszéles  Parlament 1000 Kor. bérmentes ítéssel, Lente 
M26 “D” 

Duna 8 962

2 000 x 2 000 XE 2 000 M67
M.Ö. Mauthner Ödön Magkereskedés üzleti reklám lapja 
1913-as  2 f illér bérmentesítéssel, Lente M67 “E” 

Duna 8 972

2 000 x 2 000 XD 2 000 E27
E.M./A.Ta. Az  első Magyar Á ltalános Biz tosító Társaság 
postázott, bef izetési csekkszelvénye, Lente E27 “D” 

Duna 8 915

2 000 x 2 000 XD 2 000 E46 EV  Cégboríték Duna 6 1132
2 000 1 2 000 B1 500 C12 Co2 Turul 6 f illéres  bélyegen, Lente C12 “B” Duna 8 904
2 000 1 2 000 B1 500 E34 E.P. Turul 10 f illéres  bélyegen, Lente E34 “B” Duna 8 916
1 800 x 1 800 XE 1 500 K56 K.S. Cégboríték Duna 6 1154
1 800 1 1 800 A1 1 500 B40 "B.K." Turul 10f MPK 2 70
1 800 1 1 800 A1 800 V19 V PV M Turul 16 f illéres  bélyegen, Lente V 19 “A ” Duna 8 1003
1 700 1 1 700 A1 1 500 C30 "G.L." Turul 5f MPK 2 74
1 600 x 1 600 XC 600 L14 L.G./E. Cégboríték Duna 6 1156
1 600 x 1 600 XC 1 200 T23 T.S.F. Cégboríték Duna 6 1192
1 600 1 1 600 B1 500 V07 V ESTA Duna 6 1193
1 600 1 1 600 A1 600 B08 BA N Turul 6 f illéres bélyegen, Lente B8 “A ” Duna 8 892
1 600 1 1 600 A1 1 000 V19 V PV M Duna 6 1195
1 500 x 1 500 XE 1 500 S53 S.T. Cégboríték Duna 6 1184
1 500 x 1 500 XD 1 400 M53 M.K.R. Cégboríték Duna 6 1161
1 500 1 1 500 A1 1 200 E44 "E.T." Turul 12f MPK 2 19
1 400 1 1 400 B1 500 B11 BÁ RDI Duna 6 1116
1 400 1 1 400 B1 500 S29 S.I. Turul 10 f illér bélyegen, Lente S29 “B” Duna 8 989
1 400 1 1 400 B1 500 S60 S.W.A.G. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente S60 “B” Duna 8 994
1 400 1 1 400 B1 500 W 02 W. Turul 3 f illéres bélyegen, Lente W2 “B” Duna 8 1005
1 400 1 1 400 A1 800 B67 B.T. Turul 10 f illéres kivágáson, Lente B67 “A” Duna 8 903
1 250 2 2 500 A1 800 R24 R.M. pár kivágáson Duna 6 1178

1 200 x 1 200 XE 1 200 A27
A .-M. Belföldi szállítólevélen Pengő-f illér 70 f ill. 
bérmentesítéssel, Lente A 27 “E”

Duna 8 889

1 200 1 1 200 D1 800 H03 H (pont nélkül) Duna 6 1145
1 200 1 1 200 C1 600 T05 T.D. 1888-as  11,5 fogú 12kr Duna 6 1188

1 200 1 1 200 B1 500 $08
(S betű áthúzva) Turul 10 f illéres bélyegen, Lente Szi8 
“B” 

Duna 8 1014

1 200 1 1 200 B1 500 E04 E.B. Duna 6 1127
1 200 1 1 200 B1 600 M71 "M.R./ A .G." A rató 5f MPK 2 42
1 200 1 1 200 B1 600 R15 Richter Duna 6 1176
1 200 1 1 200 B1 800 S34 "S.J." Turul 30f MPK 2 49
1 200 1 1 200 A1 1 000 SZ18 C.C.3.3. Duna 6 1187

1 000 x 1 000 XE 1 000 G36
G.R.T. Szállítólevélen 1909-es  30 f illér bérmentes ítéssel, 
Lente G36 “E” 

Duna 8 937

1 000 3 3 000 XE 3 000 P29
P.M.K.B. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ablakos  
borítékjai (3 db) Turulos, Parlamentes  és Pengő-f illéres 
bérmentesítésekkel, Lente P29 “E” 

Duna 8 981

1 000 x 1 000 XB 1 000 B33 "B.H.C" Pécs i képeslapon (nem céglevél) Turul 5f MPK 2 62
1 000 1 1 000 C1 800 - Á ÉH/SzK okmánybélyegen Duna 6 1199
1 000 1 1 000 B1 500 E37 ERŐ Parlament 50 koronás bélyegen, Lente E37 “B” Duna 8 918
1 000 1 1 000 B1 600 H34 H.J. 1889-es  5kr-os  bélyegen, Lente H34 “B” Duna 8 950
1 000 1 1 000 B1 600 R28 RONEO Duna 6 1179
1 000 1 1 000 B1 600 R31 "R.T." Turul 6f MPK 2 46

950 1 950 B1 800 G10 "G.B." Fsz.5 kr MPK 2 26

900 x 900 XC 800 B26
"B.F." céglevél, f elragasztott összegzőszámos 
bélyegszélekkel Turul 10f

MPK 2 61

900 1 900 C1 300 F36 FONA L Turul 35 f illéres bélyegen, Lente F36 “C” Duna 8 927
900 1 900 B1 500 D05 DEG Turul 10 f illér bélyegen, Lente D5 “B” Duna 8 908
900 1 900 B1 500 D11 D.I. Fehérszámú Arató 10 f illér bélyegen, Lente D11 “B” Duna 8 909
900 1 900 B1 600 H01 H 1889-es 5kr-os bélyegen, Lente H1 “B” Duna 8 943
900 1 900 B1 500 N03 NA GEL Turul 6 f illéres  bélyegen, Lente N3 “B” Duna 8 974
900 1 900 B1 500 SZ10 Sz.Gy. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente Sz10 “B” Duna 8 996
900 1 900 B1 600 T14 T.K.R. Duna 6 1189
900 1 900 B1 500 W 06 W.A . Turul 2 f illéres  bélyegen, Lente W6 “B” Duna 8 1006  
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800 1 800 B1 600 A26 A .L./W. 1889-es 5kr-os bélyegen, Lente A 26 “B” Duna 8 888
800 1 800 B1 800 B04 "B" Turul 6f MPK 2 68
800 1 800 B1 800 C02 "C" oválban Horty gyászb. MPK 2 73

800 1 800 B1 800 E37 "ERŐ" Turul 20f MPK 2 15
800 1 800 B1 800 F11 "F.B." Turul 30f MPK 2 21
800 1 800 B1 600 M30 "MÉSZ" Turul 35f MPK 2 40

800 2 1 600 B1 1 400 P24
PLEITZ 1889-es 11 1/2 f ogazatú 1kr-os klf . állású 
bélyegeken (2 db), Lente P24 “B” 

Duna 8 979

800 1 800 B1 600 R28 RONEO Turul 3 f illéres  kivágáson, Lente R28 “B” Duna 8 985
800 1 800 B1 500 S10 Sch.T. Duna 6 1180

750 1 750 B1 700 S40 "S.K.G." Turul 10f MPK 2 50

700 x 700 XC 500 C13
"CT" érvénytelenítés  nélkül maradt perf inbélyeg, Calderoni 
és  TSa levélzáróval, Érkezés i bélyegzővel ellátott 
borítékon Turul 6f

MPK 2 63

700 1 700 C1 500 B14 B.B.R. 1898-as  15kr-os bélyegen, Lente B14 “C” Duna 8 895

700 1 700 C1 300 L14 L.G./E. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente L14 “C” Duna 8 961

700 1 700 B2 600 F40
FROM/UTD. 1889-es  5kr-os  bélyegen. Felül a lyukasz tás 
miatt kis  hiány, Lente F40 “B” 

Duna 8 929

700 1 700 B2 500 N07 NET Duna 6 1167
700 1 700 B1 500 B11 BÁ RDI Turul 10 f illéres bélyegen, Lente B11 “B” Duna 8 894
700 1 700 B1 700 D04 D.C.Gy. cseh Hradzs inon Duna 6 1125
700 1 700 B1 500 E23 E.L.K. Turul 2 f illéres  bélyegen, Lente E23 “B” Duna 8 914

700 1 700 B1 500 F15 F.B.V . Turul 35 f illéres  bélyegen, Lente F15 “B” Duna 8 921
700 1 700 B1 600 F37 "FP" Templom 12f MPK 2 24
700 1 700 B1 500 G04 G.A .H. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente G4 “B” Duna 8 932
700 1 700 B1 600 G18 G&W Duna 6 1141

700 1 700 B1 600 G33
GRA EPEL/HUGO 1889-es  5 kr-os  bélyegen, Lente G33 
“B” 

Duna 8 935

700 1 700 B1 600 GY1 "Gy.R.T." Turul 6f MPK 2 29
700 1 700 B1 500 H25 H.F.S. Turul 2 f illéres bélyegen, Lente H25 “B” Duna 8 947
700 1 700 B1 500 K27 K.H. Hadisegély II. 6 f illéres bélyegen, Lente K27 “B” Duna 8 956
700 1 700 A2 600 M33 "MF" Turul 5f MPK 2 41
700 1 700 A1 700 M66 MOV T Turul 6 f illéres bélyegen, Lente M66 “A ” Duna 8 970

650 1 650 B1 600 S29 "S I" Turul 6f MPK 2 48
600 1 600 C1 300 - Á ÉH/SzK szlailletékbélyegen Duna 6 1200

600 1 600 C1 500 G38 (GSF) Turul 6 f ill. és 10 f illéres bélyegeken, Lente G38 “C” Duna 8 938

600 1 600 C1 400 T05 T.D. 1898-as  5 kr-os  bélyegen, Lente T5 “C” Duna 8 998
600 2 1 200 B1 1 000 A01 (A nker) Duna 6 1110

600 1 600 B1 500 B07 B betű cs illagban Turul 5 f illéres  bélyegen, Lente B7 “B” Duna 8 891
600 1 600 B1 500 B53 B.M. Turul 10 f illéres  bélyegen, Lente B53 “B” Duna 8 899
600 1 600 B1 500 D04 D.C.Gy. Turul 10 f illér bélyegen, Lente D4 “B” Duna 8 907

600 1 600 B1 500 E07
EBKT Turul 10 f illér bélyegen, néhány röv id fog, Lente E7 
“B” 

Duna 8 910

600 1 600 B1 600 G10 G.B. 1898-as 5kr-os  bélyegen, Lente G10 “B” Duna 8 933
600 1 600 B1 600 H20 "HesTa" Turul 6f MPK 2 32

600 1 600 B1 500 K18 K&Co Turul 10 f illéres bélyegen, Lente K18 “B” Duna 8 955

600 2 1 200 B1 800 P23
P.K.H.R. Turul 10 f ill. és 35 f illéres bélyegen, Lente P23 
“B” 

Duna 8 978

600 1 600 B1 500 SZ6 Sz.E. Turul 60 f illéres  bélyegen, Lente Sz6 “B” Duna 8 995

600 2 1 200 B1 1 200 U17 U.K./B.B. 1889-es  5kr-os  és turul bélyegen, Lente U7 “B” Duna 8 1002

500 x 500 XE 500 K09 "KB"  PMKB ablakos cégborítékján, 1942 Templom 12f MPK 2 65

500 x 500 XD 500 E27
E.M./A .Tb Bef izetett biz tos ítás i értes ítés i csekk Sz t. 
Erzsébet 20f

MPK 2 64

500 1 500 B2 400 D13 "DI / PL" Turul 20f MPK 2 14

500 1 500 B2 500 F29
F.K.B. Turul 10 f illéres  bélyegen, kis  saroktörés . Lente 
F29 “B” 

Duna 8 924

500 1 500 B2 400 P02 "P" Pengő-f illér 8f MPK 2 45

500 1 500 B1 500 A07 A .E. Turul 10 f illéres levéldarabon, Lente A 7 “B” Duna 8 884
500 1 500 B1 500 B53 "B.M." Turul 10f MPK 2 72
500 1 500 B1 500 B62 B.S. Turul 2 f illéres  bélyegen, Lente B62 “B” Duna 8 902
500 1 500 B1 500 D01 D Turul 10 f illéres bélyegen, Lente D1 “B” Duna 8 906

500 1 500 B1 500 E35 E.P.B. A rcképek 4 f illéres bélyegen, Lente E35 “B” Duna 8 917
500 1 500 B1 500 E43 "ET" Pengő-f ill. 8f MPK 2 18
500 1 500 B1 500 F20 F.&B. Turul 25 f illéres  bélyegen, Lente F20 “B” Duna 8 922  
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500 1 500 B1 500 O02 O.B.K.I. A rató 20 f illéres  bélyegen, Lente O2 “B” Duna 8 976
500 1 500 B1 500 W 09 W.B.V . Turul 10 f illéres  bélyegen, Lente W9 “B” Duna 8 1008

450 2 900 E1 800 M35
M.F. 1881-es 3 kr-os és  1889-es 5kr-os bélyegen, Lente 
M35 ? 

Duna 8 964

450 1 450 C2 400 H37
HJF 1889-es  5kr-os  bélyegen, néhány fog a perforálás  
miatt hiányz ik, Lente H37 “C” 

Duna 8 951

450 2 900 C1 600 C15 Cz.H.M. Turul 5 f ill. +10 f illéres  bélyegeken, Lente C15 “C” Duna 8 905

450 1 450 C1 300 F31 F.L.f . Pengő-f illér 16 f ill. bélyegen, Lente F31 “C” Duna 8 925

450 1 450 B2 300 K51 "KRISTÁ LY " Turul 10f MPK 2 38

450 2 900 B1 900 F38
F.P. 1881-es  10kr-os és  Turul 6 f illéres bélyegeken, Lente 
F38 “B” 

Duna 8 928

450 2 900 B1 800 S10
Sch.T. Turul 35 f illéres kivágáson (2 db klf . állású), Lente 
S10 “B” 

Duna 8 986

400 2 800 D1 800 H03 H (Talpas H pont nélkül) Turul 20 f illéres páron Duna 8 942

400 2 800 D1 800 M49
M.K.R. 1881-es  3kr-os és  1898-as 3kr-os bélyegeken, 
Lente M49 “D” 

Duna 8 966

400 1 400 D1 400 M79 M.T. 1889-es 3kr-os bélyegen, Lente M79 “D” Duna 8 973

400 3 1 200 C1 900 $02
(Horgony) Turul 5 f ill. +20 f ill. és  25 f illéres  bélyegen, 
Lente Szi2 “C” 

Duna 8 1013

400 3 1 200 C1 700 M39
M.F./T.R. Turul 6 f illéres bélyegeken klf . állásban, Lente 
M39 “C” 

Duna 8 965

400 1 400 B2 400 B11 "BÁ RDI" Turul 6 f MPK 2 9
400 1 400 B2 400 E40 "ESS" Turul 10f MPK 2 17
400 1 400 B2 400 R31 "R.T" Turul 10f MPK 2 47
400 1 400 B2 400 Sz13 "Sz.I.T." Károly-Z ita 15f MPK 2 53

400 4 1 600 B1 1 600 T14
T.K.R. Turul 6 f illéres kivágáson (4 db klf . állású), Lente 
T14 “B” 

Duna 8 999

400 1 400 A3 400 S63 "S.Z." Turul 2f MPK 2 51
350 2 700 E1 600 A19 A .G./1831 két krajcároson Duna 6 1112

350 1 350 C1 300 B36 BIK Fehérszámú A rató 10 f illéres bélyegen, Lente B36 “C” Duna 8 896

350 1 350 C1 300 E22 E.L.F. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente E22 “C” Duna 8 913

350 2 700 C1 500 F23 F.G.U. Turul 30 f ill. +60 f illéres  bélyegeken, Lente F23 “C” Duna 8 923

350 2 700 C1 500 M29 MésTs  pár kivágáson Duna 6 1159

320 5 1 600 E1 1 500 P27
P.M.K.B. 1881-es 2kr és  3kr+1889-es 1kr, 5kr, 8kr-os  
bélyegeken, Lente P27 “E” 

Duna 8 980

300 4 1 200 E1 700 F32
FLORA 1881-es+1889-es+Turul+Parlament bélyegeken, 
Lente F32 “E” 

Duna 8 926

300 5 1 500 C1 1 500 - Á ÉH/Szk. Számlailleték bélyegek (5 db klf .) Duna 8 1016
300 1 300 C1 300 B39 B.K. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente B39 “C” Duna 8 897

300 1 300 C1 300 H10 H.Á .B./R.T. Turul 3 f illéres  bélyegen, Lente H10 “C” Duna 8 944
300 1 300 C1 300 M56 M.L./G Turul 6 f illéres  bélyegen, Lente M56 “C” Duna 8 967
300 1 300 C1 300 P04 P.A . Turul 10 f illéres bélyegen, Lente P4 “C” Duna 8 977
300 1 300 C1 300 S14 S.E. Turul 6 f illéres  bélyegen, Lente S14 “C” Duna 8 987

300 3 900 C1 800 S30
SIRT Parlament+A rcképek+Szent Is tván bélyegeken (3 
db), Lente S30 “C” 

Duna 8 990

300 1 300 C1 300 S36 S.J.T. Turul 10 f illéres bélyegen, Lente S36 “C” Duna 8 991

300 2 600 C1 500 S39 S.K. Turul 12 f ill. és 30 f illéres bélyegeken, Lente S39 “C” Duna 8 992

300 1 300 C1 300 T18 TP Pengő-f illér 8 f illéres bélyegen, Lente T18 “C” Duna 8 1000
300 1 300 C1 300 T21 T.S. Turul 60 f illéres bélyegen, Lente T21 “C” Duna 8 1001

300 2 600 C1 500 W 23 W.S. Turul 6 f ill. és  10 f illéres  bélyegen, Lente W23 “C” Duna 8 1010
300 1 300 C1 300 Y01 Y  Parlament 1 Koronás  bélyegen, Lente Y 1 “C” Duna 8 1012
300 1 300 B2 300 K18 "K&Co" Turul 10f MPK 2 35

267 3 800 C1 700 G39
(GSF) A ratós  és Koronás  Madonna bélyegeken (3 db klf ), 
Lente G39 “C” 

Duna 8 939

267 3 800 C1 800 K29
K.I. Turul 6 f ill. +12 f ill. +30 f illéres  bélyegeken, Lente K29 
“C” 

Duna 8 958

250 2 500 D1 500 P33 P.N.A . Turul 10 f ill. és  70 f illéres  bélyegen, Lente P33 “D” Duna 8 982

250 2 500 C1 500 A23 A .K. Turul 6 f ill. és 10 f illér bélyegeken, Lente A 23 “C” Duna 8 887

250 2 500 C1 500 F02 F. Turul 3 f ill. +10 f illér bélyegeken, Lente F2 “C” Duna 8 920

250 2 500 C1 500 M65
M.O./K.T. Turul 6 f ill. és  10 f illéres  bélyegen, Lente M65 
“C” 

Duna 8 969

250 2 500 C1 500 R19 R.K. Turul 2 f ill. és 10 f illéres bélyegen, Lente R19 “C” Duna 8 984  
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200 6 1 200 E1 800 H16
H.B.T. 1881-es+Turul+Köztársaság+Pengő-f illéres 
bélyegeken (6 db klf .), Lente H16 “E” 

Duna 8 945

200 5 1 000 E1 800 H22
H&/St. 1898-as 5kr-os pár+Turul+Parlament bélyegeken 
(5 db klf .), Lente H22 “E” 

Duna 8 946

200 5 1 000 D1 1 000 N23
N.T. 1889-es 15kr-os+Turul+Aradi megszállási!! bélyegen 
(5 db klf .), Lente N23 “D” 

Duna 8 975

200 1 200 C1 200 G08 "GAS" Turul 6f MPK 2 25
200 1 200 B2 200 D01 "D" Turul 6f MPK 2 12

167 3 500 C1 500 A05
Adria Turul 12 f ill. +30 f ill. +60 f ill. bélyegeken, Lente A5 
“C”

Duna 8 883

150 4 600 D1 400 B46
BL Pengő-f illér és Arcképek bélyegeken (4 db), Lente B46 
“D” 

Duna 8 898

129 7 900 E1 800 R06
R.A./1838 1881-es, 1898-as, Turul és Hadisegély II. 
bélyegeken (7 db klf .), Lente R6 “E” 

Duna 8 983

125 8 1 000 D1 800 W15
W.H. Wohl Hermann Losonc/Turul “sorozat” 8 db klf  
bélyegen, Lente W15 “D” 

Duna 8 1009

120 5 600 D1 500 K02
K. Turul 2 f ill. +10 f ill. +12 f ill. +60 f illéres bélyegeken (5 
db), Lente K2 “D”

Duna 8 953

100 3 300 D1 300 A02 A.B.Sz.R. Turul és Arató bélyegeken (3 db) Lente A2 “D” Duna 8 882

100 4 400 D1 400 A08 AEG Turul és Parlament bélyegeken (4 db), Lente A8 “D” Duna 8 885

100 4 400 D1 400 B10
B.Á. Turulos 5 f ill. +6 f ill. +10 f ill. +25 f illéres bélyegeken, 
Lente B10 “D”

Duna 8 893

100 5 500 D1 500 B58 B.M.T. Turulos bélyegeken (5 db klf .), Lente B58 “D” Duna 8 901
100 4 400 D1 400 G03 G.A. Turul bélyegeken (4 db klf .), Lente G3 “D” Duna 8 931

100 5 500 D1 500 G11
G.B./sz. Turul és Parlament bélyegeken (5 db klf .), Lente 
G11 “D” 

Duna 8 934

100 4 400 D1 400 SZ14
Sz.I./T. Turul 2 f ill. +3 f ill. +6 f ill. és 25 f illéres bélyegeken, 
Lente Sz14 “D” 

Duna 8 997

86 7 600 D1 600 GY4
Gy.Sz. Turul+Aratós+Parlament+Pengő-f illéres 
bélyegeken (7 db klf ), Lente Gy4 “D” 

Duna 8 941

83 12 1 000 E1 1 000 G36
G.R.T. 1898-as 20kr-os+Turul+Parlament+Koronás 
Madonna bélyegeken (12 db klf .), Lente G36 “E” 

Duna 8 936

80 5 400 D1 400 E17
E.K. Turul-Parlament-Pengő-f illéres bélyegeken (5 db), 
Lente E17 “D” 

Duna 8 912

63 8 500 E1 500 A30
A.O.B. Turul-Arató és Parlament bélyegeken (8 db klf .), 
Lente A30 “E”

Duna 8 890

60 5 300 E1 300 K28 KI Turul bélyegeken (5 db klf .), Lente K28 “E” Duna 8 957

58 6 350 E1 300 W08
W.B.V. Turul+Arató és Parlament bélyegeken (6 db klf .), 
Lente W8 “E” 

Duna 8 1007

57 14 800 E1 800 K05 K.A. Turulos “sorozat” (14 db klf .) bélyegen, Lente K5 “E” Duna 8 954

56 9 500 D1 500 G41 G.T. Turulos “sorozaton” (9 db klf .), Lente G41 “D” Duna 8 940

50 6 300 E1 300 K49
K.R. Turul+Pengő-f illér+Arcképek+Szent 
István+Templom+Hadvezérek bélyegeken, Lente K49 “E” 

Duna 8 959

50 6 300 E1 300 M67
M.Ö. Turul és Parlament bélyegeken (6 db klf .), Lente M67 
“E” 

Duna 8 971

31 325 10 000 - 10 000 - 325 darabos címletösszeállítás 1900-1948 MPK 2 55
30 248 7 500 - 7 500 - 248  darabos címletösszeállítás 1874-1945 MPK 2 59
29 209 6 000 - 6 000 - 209 darabos címletösszeállítás 1874-1945 MPK 2 58

4 81 300 - 200 -
81 db-os külföldi tétel (Európa) stecklapon, sok angol, 
közte két nagyobb értékű is  

MPK 2 56
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Tagnévsorunk 2012-ben: 
Berke Imre Szeghalom 
Bognár Gábor Budapest 
Dobák István Budapest 
Gádor István Budapest 
Gidófalvy Péter Nyírtelek 
Hradetzky Tamás Budapest 
Illés Gyula László Üllő 
Jakab Géza Budapest 
Károlyi Géza Budapest 
Kémeri László Budapest 
Kernács György Budapest 
Király Tibor Sopron 
Klimasefszky Antal Budapest 
Kotek, Tichomir, Dr. Kassa, Szlovákia 
de Leeuw van Weenen, Paul Soest, Hollandia 
Lékó Lajos Kecskemét 
Lente István Budapest 
Lökös László Miskolc 
Mayer Péter Budapest 
Molnár Péter Miskolc 
Moys Gyula Vác 
Piszton Ottó Érsekújvár, Szlovákia 
Pongrácz József Budapest 
Priskin Gyula Debrecen 
Sebestyén Imre Budapest 
Smidelik István Budapest 
Szanyó Szilárd Szekszárd 
Szarka Gyula Celldömölk 
Székely László Budapest 
Szélessy Péter Üllő 
Szücs Károly Budapest 
Tóth Csaba Kornél Budapest 
Török László Börgöndpuszta 
Vígh Imre Dabas 
Visnyovszki Gábor Budapest 
Voloncs Gábor Budapest 
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A Perfin 2012 jubileumi bélyegkiállításról 
A kiállítás részleteiről a következő lapszámban számolunk be, itt 
előzetesként néhány képet közlünk. A kiállításon készült CD lemezen 
valamennyi kiállítási lap és felvétel megtalálható lesz. 

A kiállítás csütörtökön délelőtt 10-től délután 16 óráig építettük fel. E munka 
tagjainknak és hozzánk csatlakozott Lesták Adriennek köszönhető, akik 
valamennyien derekasan kivették részüket a fárasztó fizikai munkából. 
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Emlékblokkunk képei 

Emlékblokkunk eredeti terve, amely alapján 
kisebb módosításokkal, Jakab Géza és Török 
László lelkes és áldozatkész közreműködésében 
az utolsó éjjel készült el lyukasztógépünk: 

 

 

a lyukasztóeszköz fotója 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkalmi postán feladott első levelek egyike, ahol a jobboldalt látható 
lyukasztás véletlenül még tévesen, fordítva került az ívre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lyukasztókészüléket szétszerelve a Bélyegmúzeumban helyeztük el. 


