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4. AEROFILA 2020 Pápa 

Légiposta bélyegkiállítás szabályzata 
 
1. A kiállítás elnevezése: 4. AEROFILA Bélyegkiállítás a Pápai Játékfesztivál jegyében.  

 

2. A rendező szervek 

A kiállítást a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) Légiposta 

Szakosztálya és a Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör rendezi a Pápai Játékfesztivál 

keretében, a Magyar Posta Zrt. támogatásával. 

 

3. A kiállítás helyszíne és időpontja 

A kiállítás helyszíne: Petőfi Sándor Gimnázium, 8500 Pápa, Várkert út 6. 

Időpontja:   2020. június 5-7. 

 

4. A kiállítás szabályzata 

A kiállításra jelen különleges szabályzat vonatkozik, amely a Magyar Bélyeggyűjtők 

Országos Szövetsége Kiállítási Szabályzatára, valamint a FIP szabályzataira épül. 

 

5. A kiállítás rangja és osztályai 

A 4. Légiposta Bélyegkiállítás nemzeti II. rangú kiállítás, amelyen az alábbi osztályokba 

tartozó gyűjtemények mutathatók be: 

 

5.1.  Versenyen kívüli osztály 

5.1.1.   Tiszteleti osztály 

5.1.2.   Bélyegbemutató osztály 

5.2.  Versenyosztályok 

5.2.1.   Légiposta osztály 

5.2.2.   Egykeretes gyűjtemények osztálya 

 

6. Részvételi feltételek: 

 

6.1. A kiállításon való részvétel szándékát a Rendezőbizottsághoz legkésőbb 2020. 

március 15-ig kell eljuttatni. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a gyűjtemény bevezető lapját. 

 

6.2 A kiállítókat a Rendezőbizottság legkésőbb 2020. március 31-ig értesíti a 

jelentkezések elfogadásáról. 

 

6.3 A kiállításon a Versenyosztályban az a gyűjtő vehet részt, aki gyűjteményével 

nemzeti III. rangú kiállításon legalább ezüstérem rangú oklevéldíjazást ért el. 

Ezen feltételtől a kiállítás Rendezőbizottsága indokolt esetben eltérhet. 

 

6.4 A kiállítók az egyes versenyosztályokban az alábbi terjedelmű gyűjteményeket 

mutathatnak be: 

5.2.1. 5-7 keret 

5.2.2. 1 keret 

5.2.3. korlátlan 

 

A Rendezőbizottság ezen keretszámoktól rendkívüli esetben eltérhet. 
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6.5. Egy keretben 12 db, max. 26x30 cm méretű albumlap helyezhető el. Az 

albumlapokat átlátszó védőtokban kell elhelyezni. 

 

6.6. A kiállítók részvételi díja: 

keretdíj:  MABÉOSZ tagok részére    1.500.-HUF 

nem MABÉOSZ tagok részére   3.000.-HUF 

Mentesek a díjfizetés alól az 5.1. osztályokban bemutatott gyűjtemények kiállítói. 

 

7. Bírálóbizottság, díjazás 

7.1.  A versenyosztályban bemutatott gyűjteményeket bíráló bizottság értékeli. 

7.2.  Díjazás 

7.2.1. A zsűri az alábbi díjakat ítéli oda: 

aranyérem rangú oklevél     80-100 pont 

aranyozott ezüstérem rangú oklevél   70-  79 pont 

ezüstérem rangú oklevél     60-  69 pont 

ezüstözött bronzérem rangú oklevél                     55-  59 pont 

bronzérem rangú oklevél     45-  54 pont 

oklevél        45    pont alatt 

7.2.2. Az a gyűjtő, aki nem ér el éremfokozatot, részvételt igazoló oklevelet kap. 

7.2.3. A legkiemelkedőbb gyűjtemények kiállítóinak a zsűri tiszteletdíjat ítélhet oda. 

7.2.4. A Tiszteleti és a Versenyosztályok kiállítói megkapják a kiállítás emlékérmét. 

Ugyanaz a kiállító több gyűjtemény bemutatása esetén is csak egy érmet kap. A 

bélyegbemutató kiállítói az éremhez önköltségi áron juthatnak hozzá. 

 

8. A gyűjtemények kezelése 

8.1. Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezések alapján a gyűjteményeket a 

MABÉOSZ titkárságra a Szervezőbizottsághoz irányítva legkésőbb 2020. június 2. 

12:00-ig kell eljuttatni. Ez a gyűjtemények budapesti átvételének legutolsó 

időpontja.   

8.2. A kiállítás helyszínére személyesen hozott gyűjteményeket 2020. június 4-én, 

csütörtökön legkésőbb 10.00-ig fogadunk el. A Kiállítói igazolvánnyal rendelkező 

kiállítóknak a gyűjteménnyel együtt kell azt átadni, amelybe a Rendezőbizottság 

igazolja az elért eredményt. 

8.3. A Rendezőbizottság mindent megtesz a gyűjtemények helyszíni biztonságáért. 

A kiállított gyűjtemények biztosításáról a kiállítás idejére a kiállítónak kell 

gondoskodnia. 

8.4. A személyesen hozott gyűjtemények visszaadása 2020. június 7-én, vasárnap 14:00 

órától a kiállítás helyszínén, illetve június 9-től a MABÉOSZ titkárságán történik. 

 

9. Rendezőbizottság székhelye és címe: 

4. AEROFILA Bélyegkiállítás Rendezőbizottsága 

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) 

H-1387 BUDAPEST Pf.:4. 

Telefon: (36-1) 3328-359 

(36-1) 3327-300 

Telefax: (36-1) 2690-620 

E-mail: titkarsag@mabeosz.hu 

Honlap: www.mabeosz.hu 
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MABÉOSZ Légiposta Szakosztály 

dr. Lővei György szakosztályi elnök 

Telefon: +36-20-9140756 

E-mail: ugyved@drlovei.hu 


