HUNFILA 2019 BUDAPEST
Nemzetközi Bélyegkiállítás
különleges szabályzata
1. A kiállítás elnevezése
HUNFILA 2019 BUDAPEST Nemzetközi Bélyegkiállítás
2. A rendező szervek
A kiállítást a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) rendezi a 92.
Bélyegnap alkalmából, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság (Stefánia Palota – Honvéd Kulturális
Központ) társrendezésében, a Fédération Internationale de Philatélie (FIP) szponzorálásával, a Magyar Posta Zrt. támogatásával, a Federation of European Philatelic Associations
(FEPA) elismerésével.
3. A kiállítás helyszíne és időpontja
A kiállítás helyszíne:
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ
1143 Budapest, Stefánia út 34-36.
Időpontja:
2019. október 04-06.
4. A kiállítás szabályzata
A kiállításra jelen különleges szabályzat vonatkozik, amely a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetsége Kiállítási Szabályzatára épül.
5. A kiállítás rangja és osztályai
A HUNFILA 2019 BUDAPEST Nemzetközi Bélyegkiállítás nemzeti I. rangú kiállítás
nemzetközi részvétellel, amelyen az alábbi osztályokba tartozó gyűjtemények mutathatók
be.
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Versenyen kívüli osztályok
Tiszteleti osztály (meghívottak és a zsűri tagjai számára)
Hivatalos osztály (postaigazgatások, posta- és bélyegmúzeumok számára)
Versenyosztályok
Hagyományos filatéliai osztály
Illetékjegy osztály
Postatörténeti osztály
Légiposta osztály
Asztrofilatéliai osztály
Postai díjjegyes osztály
Tematikus osztály
Maximafilia (CM) osztály
Ifjúsági osztály
10-15 évesek számára
16-18 évesek számára
19-21 évesek számára
Filatéliai irodalmi osztály
Nyitott osztály
Egykeretes gyűjtemények osztálya
Képes-levelezőlap osztály
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Emlékív és levélzáró-bélyeg osztály
Részvételi feltételek
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.
A jelentkezések elfogadásáról a Szervezőbizottság dönt és arról a kiállítókat
legkésőbb 2019. június 30-ig értesíti.
A kiállításon az a gyűjtő vehet részt, aki gyűjteményével nemzeti II. rangú
kiállításon legalább aranyozott ezüstérem (vermeil) rangú oklevél díjazást ért el.
Ezen feltételtől a kiállítás Szervezőbizottsága indokolt esetben eltérhet.
Irodalmi művekkel és egykeretes gyűjteményekkel szemben nincs előfeltétel.
A kiállítók az egyes versenyosztályokban az
alábbi terjedelmű
gyűjteményeket/irodalmi műveket mutathatnak be:
5.2.1. – 5.2.8.
7 vagy 11 keret
5.2.9.1.
1-4 keret
5.2.9.2.
3-5 keret
5.2.9.3.
4-6 keret
5.2.10.
korlátlan
5.2.11.
5-7 keret
5.2.12.
1 keret (12 vagy 16 lap!)
5.2.13.
5-7 keret
5.2.14.
5-7 keret
A Szervezőbizottság ezen keretszámoktól rendkívüli esetben eltérhet.
Azok a kiállítók, akik FIP kiállításon nagy aranyozott ezüstérem (nagy vermeil),
vagy ennél magasabb díjazást értek el, jogosultak 11 keret (132 lap) terjedelmű
gyűjtemény bemutatására.
Kiállításunkon nincsen Bajnokok Osztálya, ezért a versenyosztályban nem
mutatható be olyan gyűjtemény, amely FIP kiállításon az ezen osztályra előírt
feltételeket már teljesítette.
Egy keretben 12 db, max. 26x30 cm méretű albumlap helyezhető el. (Az egykeretes
gyűjtemények keretei is 12 laposak, de 16 lappal is átadhatóak!) A FIP
kiállításokon 5, illetve 8 keretben bemutatott 80, illetve 128 lapos gyűjtemények is
kiállíthatóak, ez esetben az utolsó keret végén négy albumlap helye üresen marad.
Az albumlapokat átlátszó védőtokban kell elhelyezni.
Az irodalmi műveket két példányban kell átadni.
A kiállítást követően mindkét példány a Szervezőbizottságnál marad.
A kiállítók részvételi díja:
MABÉOSZ tagoknak
keretenként
3.500.-Ft
irodalmi művenként
3.500.-Ft
nem MABÉOSZ tagoknak keretenként
20.- €
irodalmi művenként
20.- €
Mentesek a díjfizetés alól az 5.1.1., az 5.1.2. és az 5.2.9. osztályokban bemutatott
gyűjtemények kiállítói.
Bírálóbizottság, díjazás
A versenyosztályban bemutatott gyűjteményeket bíráló bizottság értékeli.
Díjazás
A zsűri az alábbi díjakat ítéli oda:
nagy aranyérem rangú oklevél
90-100 pont
aranyérem rangú oklevél
85- 89 pont
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nagy aranyozott ezüstérem rangú oklevél
80- 84 pont
aranyozott ezüstérem rangú oklevél
75- 79 pont
nagy ezüstérem rangú oklevél
70- 74 pont
ezüstérem rangú oklevél
65- 69 pont
ezüstözött bronzérem rangú oklevél
60- 64 pont
bronzérem rangú oklevél
50- 59 pont
Az a gyűjtő, aki nem ér el éremfokozatot, részvételt igazoló oklevelet kap.
A Nyitott osztály, az Egykeretes gyűjtemények osztálya, a Képes-levelezőlap
osztály, továbbá az Emlékív és levélzáró-bélyeg osztály gyűjteményei külön, az
ezekre a versenyosztályokra alkotott értékelési szabályok szerint kerülnek
elbírálásra.
A kiállításon a legjobb hazai témájú gyűjtemény kiállítója a HUNFILA 2019
Nemzeti Nagydíját, a legeredményesebb külföldi tárgyú gyűjtemény kiállítója
pedig a HUNFILA 2019 Nemzetközi Nagydíját nyeri el.
A kiemelkedő gyűjtemények kiállítóinak a zsűri tiszteletdíjakat ítélhet oda.
A gyűjtemények kezelése
Az elfogadott és visszaigazolt jelentkezések alapján a gyűjteményeket a
Szervezőbizottsághoz legkésőbb 2019. szeptember 27-ig kell eljuttatni.
Személyesen hozott gyűjteményeket a kiállítás helyszínén, október 04-én, pénteken
legkésőbb 10.00 óráig fogadunk el. A Kiállítói igazolvánnyal rendelkező
kiállítóknak a gyűjteménnyel együtt kell azt átadni, amelybe a Szervezőbizottság
igazolja az elért eredményt.
A Szervezőbizottság mindent megtesz a gyűjtemények biztonságáért.
A kiállított gyűjtemények biztosításáról a kiállítónak kell gondoskodnia.
Azon külföldi kiállítók esetében, akik nem tagjai az Európai Uniónak, a
gyűjteményeket ATA CARNET nyomtatvánnyal kell küldeni vagy hozni.
A gyűjteményekről jegyzéket kell kiállítani. Ezen nyomtatványokat a
Szervezőbizottság küldi meg a kiállítóknak és azokat a gyűjteménnyel együtt kell a
Szervezőbizottsághoz eljuttatni.
A személyesen hozott gyűjtemények visszaadása 2019. október 06-án, vasárnap
14:00 órától a kiállítás helyszínén, illetve október 08-tól a MABÉOSZ titkárságán
történik (1064 Budapest VI., Vörösmarty u. 65.).
A Szervezőbizottság székhelye és címe
HUNFILA 2019 BUDAPEST
Nemzetközi Bélyegkiállítás Szervezőbizottsága
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ)
1064 BUDAPEST VI., Vörösmarty u. 65.
Levélcím: 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

3

