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Mottó és ajánlás 

Aki a múltját nem ismeri, az arra ítéltetett, hogy 

az folyton, újra és újra megismétlődjön vele.  

Reméljük, hogy e könyv minden tisztelt olvasóját 

hozzásegíti ahhoz, hogy megismerje, mi is 

a MABÉOSZ és átérezze, hogy Szövetségünk léte-

zésének és fennmaradásának milyen nagy jelen-

tősége volt, van és remélhetően minden bizonnyal 

lesz is a magyar filatélia fejlődésében és kulturális 

küldetésének kiteljesedésében. 

E könyvben szándékosan adtunk helyet olyan né-

zőpontok kendőzetlen, de tapintatos megjeleníté-

sének is, melyek egymástól eltérően gondolkodó 

szerzők álláspontját is tükrözik. Úgy tartjuk, hogy 

e kép rólunk akkor lesz teljes, ha ebből kitűnik, 

hogy céljaink érdekében akkor is képesek vagyunk 

eredményes együttműködésre, ha ezt természe-

tesnek véve és tiszteletben tartva, közös ügyeinkről 

sokféle módon vélekedünk. 

A szerkesztők 
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1.  Elnöki köszöntő (dr. Homonnay Géza) 

Ha lehetek őszinte, elég bizonytalan vagyok, hogy 
milyen hangulatot szeretnék érzékeltetni a tisztelt 
olvasóval. Itt van egyrészt egy fantasztikus évforduló, 
száz év óriási idő főleg a mai felgyorsult világban, 
végigcsináltuk, voltunk nagyon nagyok, tehát van 
mire büszkék lennünk. Másrészről, a száz év alatt 
valószínűleg most, az évforduló idején a legborúsabb 
a MABÉOSZ jövőképe, a csökkenő és idősödő tagság, 
a bélyeghasználat fokozatos eltűnése, a rengeteg új, 
konkurens tevékenységi lehetőség és az egyre rosz-
szabb állapotban lévő székházunk miatt. Erre 
a dilemmára mindjárt visszatérek. 

A bélyeggyűjtés csodálatos hobbi és a XX. században egyértelműen a legnépsze-
rűbb gyűjtési tevékenység volt a világon és egyben Magyarországon is. 1970 körül, 
állami körök által ösztönözve és támogatva, 240 ezres taglétszámmal büszkélked-
hetett a MABÉOSZ. Ezzel sokáig Magyarország legnagyobb létszámot elért civil szer-
vezete volt – a pandémia különös mellékhatásainak egyikeként azonban tavaly any-
nyian kezdtek horgászni, hogy a képzeletbeli dobogó legfelső fokán most már a 
MOHOSZ áll. A MABÉOSZ többszázezres taglétszáma indokolta és tette lehetővé egy 
saját székház felépítését, melyhez a Magyar Posta anyagi támogatása mellett a tagok 
téglajegyeiből befolyó bevétel is jelentős mértékben hozzájárult.  

Az 1971-ben birtokba vett hét emeletes épület akkoriban kiválóan szolgálta a je-
lentős létszámú apparátust és a szervezet pezsgő életét. A rendszerváltás után 
azonban az előtte már megkezdődött taglétszám-csökkenési folyamat egyre foko-
zódott az új, felgyorsult világban. A gyűjtési tevékenységek népszerűsége csökkent, 
és valljuk be, hogy a MABÉOSZ vezetősége hosszú időn át nem látta át ezeket a 
folyamatokat és meg se próbált tenni ellenük valamit. Ahogy az apparátus karcsú-
sodott, úgy vált székházunk egyre inkább bérirodaházzá, ahol jelenleg az épület 
szintjeinek már közel felén vannak tartósan bérbe adott területek. 

Dunai Péter megbízásának lejárta után kaptam bizalmat a küldöttgyűléstől, és vá-
lasztottak meg 2018 őszén elnökké. A bélyeggyűjtéshez, nagyapáimtól örökölt 
gyűjtemények révén, már gyerekkoromtól fogva szorosan kötődtem. A magyar 
filatélia tudományos szervezetének, a Mafittnak előbb alelnökeként, majd 2011-től 
elnökeként pedig a szervezésével is hosszú ideje foglalkoztam. A MABÉOSZ vezeté-
se új kihívást jelentett számomra. Az elnöki tisztség elvállalásakor kettős célt tűz-
tem ki magam elé: egyrészt rövidtávon valami jelentős esemény szervezésével 
visszavinni a bélyeggyűjtést a köztudatba, másrészt közép- és esetleg hosszú távon 
a jelenlegi, kialakult helyzethez alkalmazkodó kicsi, de rugalmas és megújult szer-
vezettel menedzselni a MABÉOSZ életét, megjavítani a Postához fűződő kapcsola-
tokat, jó döntést hozni a székház sorsáról és mindezekkel támogatva a legfonto-
sabb célt: megállítani a taglétszám folyamatos csökkenését.  

A rövid távú cél, hacsak a pandémia közbe nem szól, teljesülni látszik: a száz éves 
évforduló kapcsán, a Magyar Állam és a Magyar Posta jelentős támogatásával 51 
év után Budapest újra bélyeg-világkiállítást szervezhet! A 2022 tavaszi rendezvény 

 
Dr. Homonnay Géza 
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előkészületei gőzerővel folynak, és helyszíne, a nagyszerű Groupama Aréna Buda-
pest IX. kerületében, kis időre a világ bélyeggyűjtési központjává alakul majd! Na-
gyon remélem, hogy a rendezvény hozzájárul majd a bélyeggyűjtés népszerűsíté-
séhez, és a 15 ezresre becsült magyar bélyeggyűjtő család zöme eljön majd. A kiál-
lítás egyik legérdekesebb attrakciójaként egy Ritkaságkabinet keretében a magyar 
bélyegritkaságok jelentős részét meg lehet majd tekinteni. 

A középtávú cél eléréséhez sokat kell dolgozni és részben sok pénzre van hozzá 
szükség. Ez egy lassú folyamat, de vannak biztató jelek. Tavaly nyáron megkezdő-
dött a szervezet fiatalítása, a javuló állami kapcsolatok, a Postával való szorosabb 
együttműködés és a mostanában kezdődő teljes szervezeti átalakítás reményeim 
szerint már néhány év alatt meghozza gyümölcsét és a MABÉOSZ hosszú évek után 
ismét növekedési pályára állhat. 

Mindezek alapján, a köszöntő elején felvetett dilemmára azt a választ tudom adni, 
hogy reményeim szerint újabb prosperáló 100 évet kezdünk meg 2022 tavaszán és 
ezért eltökélten mindent el is fogunk követni. Ehhez tagságunk azzal tud hozzájá-
rulni, ha személyesen is segít népszerűsíteni a bélyeggyűjtést és ennek itthoni fon-
tos képviselőjeként a MABÉOSZ-t.  

 

Gyűjtőtársi üdvözlettel: 

Dr. Homonnay Géza 
a MABÉOSZ elnöke 
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2. A magyar bélyeggyűjtés 100 éve (Juhász László) 

Kísérletek a bélyeggyűjtő egyesületek összefogására 

Az érdekes és szórakoztató, rendszerezést igénylő kutatómunkára serkentő és 
kiállítási lehetőséget is nyújtó bélyeggyűjtés iránt az egész világon, már közvetlenül 
a postabélyeg 1840-ben történt megjelenését és használatba vételét követő évti-
zedekben megindult az érdeklődés. Ez nemcsak hogy fennmaradt, hanem jelentő-
sen kiteljesedett az elmúlt, lassan már közel két évszázad során. Asztaltársaságok, 
gyűjtői körök alakultak, egyesületek fogták össze az érdeklődőket, hogy közösen, 
egymást ösztönözve érjenek el sikereket. Hazánkban e célra Pesten már 1874-ben 
egyletet hoztak létre. Első jelentős egyesületünk az 1884-ben alakult LEHE lett, 
amely bemutatókat szervezve, a társasági életet is színesítve 
népszerűsítette e gyűjtési ágat. Életre kelt a szaksajtó, kü-
lönböző társadalmi rétegeket, csoportokat tömörítő egyesü-
letek sora jött létre. Ezek járták a maguk útját, ki sikeresen, ki 
nem – utóbbiak vagy elsikkadtak és megszűntek vagy maguk 
elképzelései szerint másolva megpróbálták követni az ered-
ményesebben működőket. 

A nemzetközi filatelista élet egyre sokszínűbbé vált, kiállítá-
sokat szerveztek – melyeken olykor már magyar gyűjtők is 
részt vettek. A megszerzett tapasztalat, a szétszórtság, az 
erők összefogása – hiszen az egyesületek gazdasági helyzete 
nagyon is különböző volt – arra serkentette előrelátó filate-
listáinkat, hogy más országokhoz hasonlóan egyesítsék erői-
ket, és egy országos szervezetbe tömörüljenek. 

A fellelhető irodalmi anyagok szerint 1910 
áprilisában jelent meg az első összefogást 
kezdeményező írás Kölbig Ferenc (később 
Vejtey-Kölbig Ferenc) jóvoltából, aki a Le-
vélbélyeg-Tőzsde című folyóiratban több 
oldalon hangsúlyozta ennek szükségességét. 

A megjelent írásra kedvezően reagált a 
LEHE, a Hunnia és a Hungária egyesület, és 
a cél érdekében létrehozta szervezőbizott-
ságát. Kidolgozták az alapszabályt, meghatá-
rozták a szövetség célját. E kezdeményezés 
lényegében egy éjszakai kártyázáson bukott 
el, amelyen a szövetség lapjának kiszemelt, 
az előzőekben említett folyóirat tulajdonosa 
vagyonát és kiadóhivatalát vesztette el. 

Aztán sokáig néma csend volt, mert jött a 
világháború, a gyűjtők egy része katonás-
kodott, az egyesületi élet akadozott, a 
helyzet nem kedvezett a szövetség létreho-
zásának.  

 
Kölbig Ferenc  

1875-1952 

1910. április 
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cián terjesztettek elő véleményezésre, jóváhagyásra. 

Moraj a tengeren. Az elnökség február 14-én még tudomásul vette, hogy a huza-
mosabb időre külföldön tartózkodó elnököt távollétében Farkas József alelnök 
helyettesíti. A személyét ért elmarasztalások miatt Kiss Ernő végül az április 8-i 
országos vezetőségi ülésen lemondott főtitkári tisztségéről. Dr. Molnár László v i-
szont, aki sok mindennel nem értett egyet, ami a szövetségben akkoriban folyt, 
hiába kérte visszahívását alelnöki tisztéből, mert ezt nem fogadták el. Lazányi Antal 
fogalmazta meg egyértelműen a szövetség vezetésének zavaros helyzetét:  

„Az elnök lemondott, a főtitkár felmentését kérte, két alelnök rendszeresen nem 
vesz részt az üléseken, a főkönyvelő felmondását tölti, … az országos vezetőség 
tájékozatlan. Mit mondjunk a köröknek?” 

Az április végén Kocsis Tamás elnökletével ülésező elnökség az október 28-ra ösz-
szehívott küldöttgyűlésig Halász Tamást bízta meg a főtitkári teendők ellátásával. 

Halász Tamás megbízatását követően 
nyilatkozott a Filatéliai Szemle főszer-
kesztőjének több kérdésére. Többek 
között elmondta, hogy „Nekünk, most 
el kell felejtenünk régi kategóriákat, le 
kell ráznunk régi beidegződéseket. 
Helyettük: mernünk kell új módon fo-
galmazni, mernünk és tudnunk kell 
más módon szervezni.” - „Igen. Számí-
tok arra, hogy nem lesz könnyű a mun-
kám. Nem lesz vitáktól mentes és nyu-
galommal könnyített.” 

A fiatalokkal foglalkozók azonban folytatták önként 
vállalt küldetésüket. Április elsején – ami persze nem 
áprilisi tréfa – a Veszprém Úttörőházában megnyílt 
a 27. országos ifjúsági kiállítás. 216 keretben 50 ver-
senyanyag és 10 módszertani gyűjtemény volt látható. 
A szervezők sajnálattal vették tudomásul, hogy néhány 
nagyvárosból – pl. Győr, Pécs, Debrecen, Kecskemét, – 
és két területi iroda részéről nem neveztek fiatalok. 

Sikerrel rendezték meg az országos vetélkedőt, bár végén 
nagy bakival: felcserélték a II. és a III. helyezett sorrendjét. 
Utólag értetlenkedtek, mert e téren néhány évig nagyon 
jól ment minden, ám jelentkezők hiányában ezúttal terü-
leti döntőkre nem volt szükség. „Valamit elrontottunk? 
Valami elromlott?” tették fel a kérdést maguknak. 

Kifejezetten jó gyűjtemények kerültek a Szombathelyen 
május 5-9. között az osztrák filatelisták támogatásával szervezett államközi kiállí-
tásra. A 222 keretoldalon elhelyezett 42 gyűjteményből a zsűri 11 aranyérem ran-
gú elismerést osztott ki, és ebből 8 került magyar kézbe. 

 
1989. április 

 
1989. május 
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Eddig nem túl hatékonyan léptünk fel a hamisítások ellen sem, de az utóbbi bő 1 
évben végre elindult valami. Remélhetőleg ez a tendencia folytatódni fog a jövő-
ben is! Úgy vélem, hogy a következő elnökségnek többek között ezek is a feladatai 
lesznek. 

A 2016-ig működött elnökségek jelentős, szerintem a 20-30 milliót jócskán megha-
ladó összeggel csökkentették a MABÉOSZ vagyonát, kifejezetten felelőtlen gazdál-
kodásuk miatt, és ha nincs a per, szinte biztos, hogy ez a könyv sem íródott volna 
meg, mert: 

– A MABÉOSZ talán már nem is létezne, a székházat feléltük volna már. Vésze-
sen fogyott a MABÉOSZ pénze, és az akkori fejleményeket figyelembe véve már 
„az utolsókat rúgnánk”, ha egyáltalán még létezne a szövetség. (Szerencsére jó 
a kapcsolatom az Országgyűlés Elnökével, aki rengeteg dologban segített ne-
kem és ezzel a szövetségnek …) 

– Egyetlen szót sem lehetett volna leírni sehol, ami a fennálló elnökséget nem 
dicshimnuszok között említi. 

Tehát magamfajta földi halandó legfeljebb a Szabolcsi Bélyegújságba írhatná le a 
változást követelő sorait.  

Nem közvetlenül a MABÉOSZ tevékenysége, de a Mafitton belül felélesztették a 
Philatelica kiadványt. Nagyon fontosak ezek a szakcikkek, amelyekből a Bélyegv i-
lágban is sokkal több kellene.  

Szerencsére a régi elnökség leváltásával annyira megváltoztak a körülmények,  
hogy 2017-ben, 2019-ben, és 2021-ben (állami segítséggel ugyan, de) sikeres 
HUNFILÁ-kat lehetett rendezni, és a költségvetésünk is folyamatosan nullszaldós 
vagy pozitív eredménnyel zár.  

Idén (ha a Covid nem szól közbe) újra bélyegvilágkiállítást rendezhetünk. Nagy szó 
ez, mert utoljára 50 éve volt hazánkban ilyen esemény, és sajnos nem hiszem, 
hogy az elkövetkezendő pár évtizedben erre újra sor kerülhet. Sikerült az állami 
vezetést, főleg dr. Áder János Köztársasági Elnököt, dr. Kövér Lászlót, az Országgyű-
lés Elnökét, valamint dr. Nyitrai Zsolt államtitkárt az ügy mellé állítanunk. A Magyar 
Posta is jelentős összeggel járul hozzá a kiállítás megszervezéséhez. E helyen is 
hatalmas köszönet jár Nekik érte!  

Természetesen köszönet jár minden bélyeggyűjtőnek is, aki bármilyen módon segí-
ti az esemény lebonyolítását. Az államtól és a Magyar Postától hatalmas összege-
ket (megközelíti a 200 millió forintot) kaptunk, ami nélkül ez a kiállítás nem jöhe-
tett volna létre! 

Írásomban igyekeztem kerülni a neveket, mert nem személyeskedés volt a célom. 
Csupán a valós, de kevésbé közismert eseményekre próbáltam a figyelmet felhívni. 
A „bennfentesek" úgyis tudják, kikről van szó, akiket pedig esetleg ezek után kez-
denek jobban érdekelni a MABÉOSZ ügyei, ők akár a MABÉOSZ és a Mafitt honlap-
ján találhatnak érdekességeket az általam említett dolgokról. Ha ezek után sem 
találják meg a választ a kérdésükre, csak nyugodtan keressenek meg engem, az e-
mail címem nyilvános. 

Végezetül köszönöm, hogy e könyvben leírhattam gondolataimat, és tájékoztathat-
tam az olvasókat a közelmúlt (és reményeim szerint picit a jövő) történéseiről. 
Szívből kívánom (és remélem is), hogy egy nagyon sikeres Bélyeg Világkiállítást 
rendezünk, amiből a MABÉOSZ és a bélyeggyűjtők is rengeteget profitálhatnak. 
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A taglétszám alakulása 

 

Tiszteleti tagok 

A szövetség történelmi visszatekintésre nem használható, az adott évre aktuális 
tagnyilvántartást vezet. E nyilvántartás szerint jelenlegi tiszteleti tagjaink: 

Bakcsi Róbert Zalaegerszegi báziskör 
Bánszky András Tápószecső Honvéd báziskör 
Bölcskei Imréné Tápószecső Honvéd báziskör 
Czellér Árpád Tápószecső Honvéd báziskör 
Deák Endre Szegedi Bélyegbarátok Köre 
dr. Dézsi Zoltán  Debreceni Bgy. Egyesület 
Fülöp Sándor Kecskeméti báziskör 
Gedei László Jász bélyegkör 
Hada Tibor Székesfehérvári  báziskör 
Hencz József Siófok Hózer Imre kör 
Héricz Gyula Tatabánya városi kör 
Józsa Mihály Tápiószecső Honvéd báziskör 
Juhász László Salgótarján városi kör 
Kardhordó Kálmán Pécs városi kör 
Leányfalusi Károly Kecskeméti báziskör 
Mészáros József Gábor Áron kör  
Nagy László Sárospatak 
dr. Nagy Ferenc  Zalaegerszegi báziskör 
dr. Perneczky László  Budapesti Jánossy kör 
Steinbach Ferenc Tolna városi kör 
Szalay Tibor dr. Békéscsaba városi kör 
Vanyó József Várpalotai kör 
Visnyovszky Gábor Budapesti MOM kör. 
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Society for Hungarian Philately  
(Kőhalmi Csaba) 

Az Amerikába bevándorló ’56-os 
magyar menekültek lelkesen folytat-
ták filatéliai tevékenységüket új ha-
zájukban is.  

Már 1958-ban megalapították a 
Hungarian Stamp Collectors Associa-
tion-t New Brunswick-ban. Az 1960-
as években, Detroitban működött a 
Hungarian Stamp Club.  

 

A klub logója és az első kiállítás emlékborítékja 

Több éven át kiállítást is rendeztek. Cleveland volt a magyar bevándorlók “fővá-
rosa.” Az ottani American Hungarian Stamp Club tevékenysége 1962-ben indult és 
több mint három és fél évtizeden át gazdagították a magyar filatélia életet évi kiá l-
lításokkal és emlékborítékokkal. 

Ezen egyesületeket túlélő, legaktívabb szövetségnek a Society for Hungarian Phi-
lately (SHP) bizonyult. A Connecticut állambeli Fairfield Stamp Club néhány tagja 
magyar származású volt, illetve magyar bélyeget gyűjtött. 1969 végén megállapod-
tak, hogy alapítanak egy új társulatot, ami magyar filatéliával fog foglalkozni, de 
nem csak helyi szférában, hanem világszerte.  

 

A Connecticut állam törvényei szerint beiktatott testület első feladata a toborozás 
volt. Felkeresték postán az American Philatelic Society azon tagjait, akik magyar 
bélyeget gyűjtöttek. Hírt adtak magukról a filatélia sajtóban (a hetente megjelenő 
újságokban, mint pl. Linn’s Stamp News, Western Stamp Collector).  

 

 
Válaszlap a társaság címével 
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Szabályzataink 

A MABÉOSZ jelenlegi alapszabálya honlapunkon itt érhető el:  

mabeosz.hu/alapszabaly. 

További szabályzataink jelenleg érvényes szövegének forrása: 

www.mabeosz.hu/szabalyzatok. 

A kiállítók számára kiemelkedő jelentőségűek a hazai és nemzetközi kiállítási sza-
bályzatok, melyeknek külön oldala van: www.mabeosz.hu/kiallitasi-szabalyzatok. 

 

Filatéliai archívum 

Szövetségünk 100 éves évfordulójára összegyűjtöttük a székházban fellehető ké-
peket, mozgófilm és hanganyagokat. Közülük a közösségi eseményeinken készült, a 
személyiségi jogok figyelembe vételével közzétehető anyagokat honlapunkon őriz-
zük, ahol szabadon megtekinthetők.  

Mivel erre gyakorlatilag más lehetőségünk nincsen, aki felismeri magát a képeken, 
kérjük, adja meg a közzétételhez – a GDPR szerint számunkra kötelezően, minden-
kitől beszerzendő – írásos hozzájárulását a mabeosz@titkarsag.hu e-mail címen. 
Ugyanitt kérhető valamelyik őt érintő képnek az archívumból való végleges eltávo-
lítása. Utóbbi esetben szíves elnézését és megértését kérjük ahhoz, hogy ennek 
tisztázása más módon nem volt számunkra lehetséges, hiszen sok esetben 
a képeken levők személye előttünk is ismeretlen és ma már alig kideríthető. A hoz-
zájárulásokról és tiltásokról iktatószámos nyilvántartást vezetünk. 

Egyúttal kérjük viszont minden tagunkat a képtár kiegészítésére további képekkel, 
és/vagy a készítési év vagy időpont és a képeken látható személyek nevének azo-
nosításával járuljon hozzá az archívum fejlesztéséhez. Az utolsó ”Gyűjtemények” 
menüpont kiállítások eredményjegyzékeit, és a kiállítói hozzájárulása esetén kere-
tekbe rendezve gyűjteményeket is bemutat, hogy aki kívánja, tanulhasson belőlük. 

www.mabeosz.hu/filateliai-archivum 

 

http://www.mabeosz.hu/alapszabaly
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