KÖZLEMÉNY
HUNFILA 2019 BUDAPEST Nemzetközi Bélyegkiállítás
A kiállítás helyszíne:

Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ
1143 Budapest, Stefánia út 34-36.
A kiállítás bejárata a Stefánia út 34-36. és a Zichy Géza u. 3. felől.

Időpontja:

2019. október 04-06.

PROGRAM
Október 04., péntek

10.00-18.00
15.00

Nyitva tartás, alkalmi postahivatal
Ünnepélyes megnyitó

Október 05., szombat

09.00-18.00
09.00-14.00
14.00-18.00

Nyitva tartás, alkalmi postahivatal
Az Ifjúság Napja (vetélkedő, tárlatvezetés) - Stefánia Palota
Szakmai előadások - Bélyegmúzeum (1074 Budapest, Hársfa u. 47.)

14.00-15.00
15.00-15.30

A Bélyegmúzeum gyűjteményének, állandó kiállításainak megtekintése, tárlatvezetés
Dr. Homonnay Géza, a MABÉOSZ és a MAFITT elnöke
Magyar László Afrika kutató levelezése a családjával - egy sajátos postatörténet

15.30-16.20

Czirók Dénes, a MABÉOSZ Zsűri Bizottságának elnöke
150 éves a világ első postai levelező-lapja

16.20-17.00

Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója
A Bélyegmúzeum tevékenysége, gyűjteményei, 2019. évi kiállításai
Kérdések, válaszok az elhangzott előadásokkal kapcsolatban

17.00-17.30

Október 06., vasárnap

09.00-14.00
09.00-10.00
10.00-12.00
14.00

Nyitva tartás, alkalmi postahivatal
Zsűri-kiállító beszélgetés a gyűjtemények értékeléséről
92. Bélyegnap, a HUNFILA 2019 eredményhirdetése
A kiállítás zárása

Társadalmi munkásokat keresünk
A kiállítás felépítéséhez, bontásához és a gyűjtemények keretekre történő felhelyezéséhez,
leszedéséhez társadalmi munkásokat keresünk.
Várjuk azok jelentkezését, akik október 3-án, csütörtökön 9 órától a felépítésben és a
gyűjtemények felhelyezésében, majd október 6-án, vasárnap a kiállítás zárását (14 óra)
követően a keretek bontásában és a gyűjtemények leszedésében munkát vállalnak. Számítunk
azok közreműködésére, akik korábbi kiállításokon már végeztek ilyen munkát és gyakorlatuk
van abban. A segítőknek étkezést biztosítunk, ill. fizetjük közlekedési költségüket. Jelentkezni
lehet telefonon (06-1-3328359), ill. e-mailben (titkarsag@mabeosz.hu). Az önkéntesek ez
irányú segítségét előre is köszönjük!
Keretdíj támogatás
A kiállítás költségeinek ellensúlyozására ez alkalommal is meghirdetjük a szombathelyi
HUNFILA 2016 Nemzetközi Bélyegkiállításon jól bevált keretdíj támogatási rendszert. Ez azt

jelenti, hogy akár MABÉOSZ tag vagy nem, akár kiállító vagy nem, tehát bárki, 2.000.- forint
önkéntes adománnyal, egy, az általa kiválasztott gyűjtemény vagy akár annak csak egy
keretoldalnyi jelképes támogatásával járul hozzá a kiállítás megrendezéséhez. A támogatás
mértéke nem korlátozott, minden adományt köszönettel fogad a szervezőbizottság. A
támogatási összeg befizethető a Székház IV. emeleti pénztárában, vagy akár a helyszínen a
MABÉOSZ standjánál, ill. átutalható a szövetség alábbi számlaszámára:
A MABÉOSZ számlaszáma belföldről, forint átutalásakor:
OTP

11706016–20808147-00000000

Szívesen fogadunk támogatási összeget külföldi tagjainktól, barátainktól is. Ez esetben az
alábbi módon.
Külföldről, valuta átutalásakor:
Bank transfer of the „HUNFILA 2019 frame support fee”:
Bank transfer to
National Federation of Hungarian Philatelists
Address of Federation: H-1064 BUDAPEST, Vörösmarty u. 65.
Name of Bank:
Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. (OTP Bank Nyrt.)
Budapesti Régió
Address of Bank:
H-1062 BUDAPEST, Andrássy út 83-85.
BIC code:
OTPVHUHB
IBAN number:
HU51 11763062-16896882-00000000
Átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „HUNFILA 2019 keretdíj
támogatás”
A kiállítási gyűjtemények átvétele, visszaadása
A gyűjtemények átvétele a kiállítóktól a MABÉOSZ-ban, ill. a kiállítás helyszínén,
leltárjegyzék alapján, az alábbiak szerint:
szeptember 26.
csütörtök
12.00-15.00
MABÉOSZ
szeptember 27.
péntek
09.00-13.00
MABÉOSZ
szeptember 30.
hétfő
09.00-15.00
MABÉOSZ
október 03.
csütörtök
16.00-20.00
Stefánia Palota
október 04.
péntek
08.00-10.00
Stefánia Palota
Október 04-én, pénteken, 10.00 óra után nem veszünk át gyűjteményt!
Az október 06-án, vasárnap, a kiállítás zárását követően át nem vett gyűjtemények
visszaadása, leletárjegyzék alapján a MABÉOSZ-ban, az alábbiak szerint:
október 08-09. kedd-szerda
09.00-15.00
A kiállítók a már ismert módon, a MABÉOSZ-on keresztül biztosíthatják gyűjteményeiket.
Az ehhez szükséges Megbízási lap, illetve díjtáblázat megtalálható a MABÉOSZ honlapján,
ugyan úgy, mint a gyűjtemények átadás-átvételéhez szükséges Leltárjegyzék. Mindezen
dokumentumok a MABÉOSZ titkárságán nyomtatott példányban is átvehetők.
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A kiállítók további részletes információkkal együtt külön értesítőt kapnak e-mail
címeikre, az előbb felsorolt mellékletek csatolásával!
A kiállítás megközelítése gyalogosan, gépkocsival, parkolás
A kiállító termek gyalogos megközelítése a Stefánia út 34-36. és a Zichy Géza utca 3. felől
biztosított (autósoknak: a Zichy Géza utca az Ajtósi Dürer sor felől a Thököly út felé
egyirányú). A helyszín környéke, úgy a Stefánia út, mint a Zichy Géza utca parkolási díj
fizetésű övezet. A Honvéd Kulturális Központ területén parkolási lehetőség nincs!
További információk a MABÉOSZ honlapon olvashatók (www.mabeosz.hu), ill. kérhető emailen (titkarsag@mabeosz.hu), telefonon (06-1-3328359).
Keretdíjak/irodalmi művek díjának befizetése
A július 7-én kelt levelemben tájékoztattam a kiállítókat arról, hogy a keretdíjak befizetésének
határideje 2019. augusztus 15.
Sokan eddig a határidőig nem fizették még be a keretdíjakat. Kérem, hogy akik ezt eddig nem
tették meg, soron kívül fizessék azt be a MABÉOSZ pénztárában vagy utalják át a
MABÉOSZ bankszámlaszámára (lásd sárga háttérszínnel jelezve).
A keretdíjak kiállítás helyszínén történő befizetésére NINCS lehetőség!
Glatz István
a HUNFILA 2019 BUDAPEST Nemzetközi Bélyegkiállítás
Szervezőbizottságának elnöke
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