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ELGYűSZ XIV. 
Emlékív és Levélzáróbélyeg Kiállítás különleges szabályzata 

 
1. A kiállítás elnevezése: 

ELGYűSZ XIV. – Balaton 3. 
 
2. A rendező szervek: 

A MABÉOSZ Emlékív és Levélzáróbélyeg Gyűjtő Szakosztálya a siófoki filatelistákkal közösen. 

3. A kiállítás helyszíne és időpontja: 
helyszíne: Siófok, Kálmán Imre Művelődési Ház, Fő tér 2. 
időpontja: 2019.07.11-14. 
 

4. A kiállítás szabályzata: 
A kiállításra jelen különleges szabályzat vonatkozik, amely a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége 
Kiállítási Szabályzatára épül. 

5. A kiállítás rangja és kategóriái: 
Az ELGYűSZ XIV. II. rangú kiállítás, amelyen a Szakosztály kiállítási szabályzata alapján az alábbi 
kategóriákban lehet gyűjteményeket bemutatni: 
- hagyományos 
- tematikus 
- egykeretes 
- paramax 
- paraposta 
- OPEN 

6. Részvételi feltételek: 

6.1. A kiállításon való részvétel szándékát jelentkezési lap kitöltésével a Szervezőbizottsághoz legkésőbb 
2019. május 31-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  
2019. június 20-ig értesíti. 

6.3. A kiállítók az egyes kategóriákban az alábbi terjedelemben mutathatják be gyűjteményeiket: 
- 1 keretoldalon az egykeretes gyűjteményeket 
- 3-5 keretoldalon a hagyományos és a paramax anyagokat 
- 4-5 keretoldalon a tematikus, paraposta és OPEN 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 felhasználnak. 

7. Bíráló bizottság: 
A kiállításon bemutatott gyűjteményeket a MABÉOSZ Zsűri Bizottsága nyilvántartásában szereplő  
      zsűritagok végzik. 
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8. Díjazás: 

8.1. A zsűri az alábbi díjakat ítéli oda: 
- aranyérem rangú oklevél   80-100 pont 
- aranyozott ezüstérem rangú oklevél 70-  84 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 

9.2. A zsűri a legjobb gyűjteményeknek tiszteletdíjat ítélhet oda. 

10. Gyűjtemények kezelése: 

Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezések alapján a gyűjteményeket a Szervezőbizottsághoz legkésőbb 
2019. június 30-ig kell eljuttatni. Személyesen hozott anyagokat a kiállítás helyszínén július 11-én 09.30 
óráig fogadunk el. A kiállítói igazolvánnyal rendelkezők gyűjteményüket azzal együtt kell átadni, 
amelyben a Szervező Bizottság igazolja az elért eredményt. 

10.1. A Szervező Bizottság mindent megtesz a gyűjtemények biztonságáért. 
A bemutatott gyűjteményeket a kiállítás időtartamára a kiállítónak kell biztosítania. 

10.2. A gyűjteményekről jegyzéket kell kiállítani. Ezen nyomtatványokat a Szervezőbizottság küldi meg a 
kiállítóknak és azokat a gyűjteménnyel együtt kell a Szervezőbizottsághoz eljuttatni. 

10.3. A kiállítás helyszínére személyesen hozott gyűjtemények visszaadásáról a szervezők egyeztetnek a 
kiállítóval. Mindenki más úgy kapja vissza anyagát, ahogy azt a Szervező Bizottsághoz eljuttatta. 

11. Szervező Bizottság székhelye és címe: 
MABÉOSZ – ELGYűSZ XIV. Kiállítás Szervező Bizottsága 
1064 Budapest VI., Vörösmarty utca 65. 
Levélcím:  1387 Budapest, Pf:4 
Email :  titkarsag@mabeosz.hu 
Kapcsolattartók :  Nagy József  8600-Siófok, Gagarin u. 12.  oras661495@freemail.hu 
Miklós László 8100 Várpalota, Rákóczi F.u. 23.  mikloslaszlo58@gmail.com 
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