
XV. ELGYŰSZ 
 

Emlékív és Levélzáró-bélyeg Gyűjtő Szakosztály Bélyegkiállítás különleges szabályzata 

 

 

 

1. A kiállítás elnevezése 

XV. ELGYŰSZ II. rangú kiállítás 

 

2. A rendező szervek 

A kiállítást a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) Tematikus 

Szakosztálya, Emlékív- és Levélzáró-bélyeg Gyűjtők Szakosztálya (ELGYŰSZ), a Pápa 

Városi Bélyeggyűjtő Kör rendezi a Magyar Posta Zrt. és Pápa Város Önkormányzata 

támogatásával. 

 

3.  A kiállítás helyszíne és időpontja 

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

időpontja:  2021. augusztus 27-29. 

 

4. A kiállítás szabályzata 

A kiállításra jelen különleges szabályzat vonatkozik, amely a Magyar Bélyeggyűjtők 

Országos Szövetsége Kiállítási Szabályzatára épül. 

 

5. A XV. ELGYŰSZ II. rangú kiállítás, amelyen a Szakosztály kiállítási szabályzata alapján 

az alábbi kategóriákban lehet gyűjteményeket bemutatni: 

- hagyományos 

- tematikus 

- egykeretes 

- paramax 

- paraposta 

- nyitott 

 

6. Részvételi feltételek 

6.1. A kiállításon való részvétel szándékát jelentkezési lap kitöltésével a Szervezőbizottság-

hoz legkésőbb 2021. június 30-ig kell eljuttatni. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a gyűjtemény bevezető lapját. 

6.2. A jelentkezések elfogadásáról a Szervezőbizottság dönt és arról a kiállítókat legkésőbb 

2021. július 15-ig értesíti. 

6.3. A kiállítók az egyes kategóriákban az alábbi terjedelemben mutathatják be gyűjtemé-

nyeiket: 

- 1 keretoldalon az egykeretes gyűjteményeket, 

- 3-5 keretoldalon a hagyományos és a paramax anyagokat, 

- 4-5 keretoldalon a tematikus, paraposta és nyitott anyagokat. 

A Szervező Bizottság ezen keretszámoktól eltérhet. 

6.4. Egy keretben maximum 12 albumlap helyezhető el (maximális mérete 25x30 cm). A 

kiállítási lapokat átlátszó védőtokban kell elhelyezni és biztosítani kell a megfelelő 

merevítő lapot (min. 180 gr/m2). 

6.5. A kiállítók részvételi díja: 

A kiállításon keretdíj nincs, de anyagi és tárgyi támogatásokat a szervezők elfogadnak, 

melyet a kiállítás sikeres megrendezése érdekében használnak fel. 



7. Bíráló bizottság 

A kiállításon bemutatott gyűjteményeket a MABÉOSZ Zsűri Bizottsága nyilvántartásá-

ban szereplő zsűritagok végzik. 

 

8. Díjazás: 

8.1. 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 

- részvételi oklevél 45 pont alatt 

8.2. A zsűri a legjobb gyűjteményeknek tiszteletdíjat ítélhet oda. 

A kiállítók megkapják a kiállítás emlékérmét. Ugyanaz a kiállító több gyűjtemény 

bemutatása esetén is csak egy érmet kap. 

 

9. Gyűjtemények kezelése 

9.1. Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezések alapján a gyűjteményeket a MABÉOSZ 

titkárságra a Szervezőbizottságnak címezve, nyitvatartási időben kérjük eljuttatni. A 

gyűjtemények budapesti átvételének legutolsó időpontja 2021. augusztus 25-én 13-16.00 

óra között. A kiállítás helyszínére személyesen hozott gyűjteményeket 2021. augusztus 

26-án, 17.00 óráig fogadjuk el. A Kiállítói igazolvánnyal rendelkező kiállítóknak a 

gyűjteménnyel együtt kell azt átadni, amelybe a Rendezőbizottság igazolja az elért 

eredményt. 

9.2. A Szervező Bizottság mindent megtesz a gyűjtemények biztonságáért. 

A bemutatott gyűjteményeket a kiállítás időtartamára a kiállítónak kell biztosítania. 

9.3. A gyűjteményekről jegyzéket kell kiállítani. Ezen nyomtatványokat a Szervezőbizottság 

küldi meg a kiállítóknak és azokat a gyűjteménnyel együtt kell a Szervezőbizottsághoz 

eljuttatni. 

9.4 A kiállítás helyszínére személyesen hozott gyűjtemények visszaadásáról a szervezők 

egyeztetnek a kiállítóval. A gyűjtemények visszaadása 2021. augusztus 29-én, vasárnap 

14.00 órától a kiállítás helyszínén, illetve szeptember 1-től a MABÉOSZ titkárságán 

történik, előre egyeztetett időpontban. 

10. A Rendezőbizottság székhelye és címe: 

20. TEMAFILA 2021 PÁPA Tematikus Bélyegkiállítás és az Emlékív és Levélzáró-

bélyeg Gyűjtők Szakosztálya (ELGYŰSZ) Kiállítás Rendezőbizottsága 

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ)  

Postacím: H-1387 BUDAPEST Pf.:4. 

Telefon:  (36-1) 332 8359 

(36-1) 332 7300 

E-mail:  titkarsag@mabeosz.hu 

Honlap:  www.mabeosz.hu 

 

ELGYŰSZ Szakosztály 

Somogyi Zoltán szakosztályi titkár 

Telefon:  +36-20-444-0381 

E-mail:  somogyiz@globonet.hu 


