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HUNFILA 2013 SZÉKESFEHÉRVÁR 
Výstavný poriadok medzinárodnej výstavy 

 
1. Názov výstavy : HUNFILA 2013 – SZÉKESFEHÉRVÁR 

Medzinárodná výstava známok 
 
2.  Usporiadateľské organizácie 

Výstavu organizuje Maďarský zväz filatelistov / MABEOSZ/ a Samospráva župného 
mesta Székesfehérvár pri príležitosti 86. dňa známky za podpory Maďarskej Pošty a 
s vedomím FEPA 

 
3. Miesto a termín výstavy 

Miesto – Hotel Magyar Király 
8000 Székesfehérvár, Fö u.10 
Termín: 26. -28. apríl 2013 

 
4. Výstavné pravidlá 

Na výstavu sa vzťahujú dole uvedené zvláštne pravidlá, ktoré vychádzajú 
z Výstavného poriadku MABEOSZ-u 

 
5.  Stupeň / rang/ výstavy a výstavné triedy 

HUNFILA 2013 – SZÉKESFEHÉRVÁR Medzinárodná výstava známok je výstavou 
I.stupňa na ktorej je možné vystaviť exponáty v nasledovných triedach: 
 
5.1.  Mimosúťažná trieda 
5.1.1.  Čestná trieda / pozvaní a členovia jury/ 
5.1.2.  Oficiálna trieda / poštové správy, poštové múzeum, múzeum známky/ 
5.2.  Súťažná trieda 
 5.2.1.  Trieda tradičnej filatelie 
 5.2.2.  Trieda kolkov 
 5.2.3.  Trieda poštovej histórie 
 5.2.4. Trieda leteckej pošty 
 5.2.5. Trieda poštových celín 
 5.2.6. Trieda tematická 

  5.2.7 Trieda maximafilie / CM/ 
  5.2.8. Mládežnícka trieda 
  5.2.8.1.- pre 10 – 15 ročných 
  5.2.8.2.- pre 16 – 18 ročných 
  5.2.8.3.- pre 19 – 21 ročných 
  5.2.9. Trieda filatelistickej literatúry 
  5.2.10. Otvorená trieda 
  5.2.11. Trieda jednorámových exponátov 
  5.2.12. Trieda pohľadníc 
  5.3.13. Trieda zálepiek a pamätných tlačí 
 
6. Podmienky účasti 
6.1. Prihlášku na účasť na výstave treba doručiť Organizačnému výboru najneskôr do 31. 

januára 2013.K prihláške je nutné priložiť úvodný list exponátu. 
6.2. Organizačný výbor rozhodne o prijatí, resp. neprijatí prihlášky a rozhodnutie oznámi 

záujemcovi najneskôr do 28. februára 2013 
6.3. Na výstave sa môže zúčastniť vystavovateľ, ktorý so svojím exponátom na výstave II. 

rangu získal aspoň pozlátené striebro /vermeil/. Od tejto podmienky môže 
Organizačný výbor v odôvodnených prípadoch odhliadnuť . 

6.4. Na odbornú literatúru a jednorámové exponáty sa nevzťahujú žiadne podmienky. 
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6.5. Vystavovatelia v jednotlivých súťažných triedach môžu vystaviť exponáty/literárne 

diela v nasledovnom rozsahu: 
 
5.2.1. – 5.2.7. - 7 alebo 11 rámov 
5.2.8.1. - 3-5 rámov 
5.2.8.2. - 4-6 rámov 
5.2.8.3. - 5-7 rámov  
5.2.9. – bez obmedzenia 
5.2.10. – 5-7 rámov 
5.2.11. - 1 rám /12 listov/ 
5.2.12. - 3-7 rámov 
5.2.13 - 3-7-rámov 
 
Organizačný výbor od uvedených rozsahov vo výnimočných prípadoch sa môže 
odkloniť. Vystavovatelia, ktorí na FIP výstave získali ocenenie veľký vermeil a vyššie, 
sú oprávnení vystavovať svoj exponát na 11 rámoch / 132 listov/ 

6.6. Na výstave nie je trieda majstrov, preto v súťažnej triede nemožno vystaviť exponát, 
ktorý na FIP výstave už kritériá na túto triedu splnil. 

6.7. V jednom ráme je možné umiestniť 12 ks listov o maximálnom rozmere 26x30 cm./Aj 
výstavné rámy jednorámových exponátov sú 12 listové!/. Je možné vystaviť aj 
exponáty na 5, alebo 8 rámoch s počtom listov 80, resp. 128, v tomto prípade 
v poslednom ráme 4 listové miesta ostanú prázdne. Výstavné listy musia byť 
v ochrannom obale. 

6.8. Literárne diela je potrebné odovzdať v dvoch exemplároch. Po výstave tieto ostávajú u 
Organizačného výboru. 

6.9. Poplatok za účasť na výstave – rámové poplatky 
Pre členov MABEOSZ-u  - 1500.-Ft/rám 

      - 1500.-Ft / literárne dielo 
Pre nečlenov MABEOSZ-u  - 15.-€/rám 

- 15€.-/ literárne dielo 
Od rámových poplatkov sú oslobodení vystavovatelia v triedach 5.1.1, 5.1.2 a 5.2.8 

 
7. Výstavná jury, ocenenia  
7.1. Exponáty v súťažných triedach ohodnocuje jury 
7.2. Ocenenia 
7.2.1. Jury udeľuje nasledovné ocenenia 

diplom v hodnote veľkej zlatej medaily - 90-100 bodov  
diplom v hodnote zlatej medaily - 85-89 bodov 
diplom v hodnote veľkého pozláteného striebra - 80-84 bodov 
diplom v hodnote pozláteného striebra - 75-79 bodov 
diplom v hodnote veľkej striebornej medaily - 70-74 bodov 
diplom v hodnote striebornej medaily - 65-69 bodov 
diplom v hodnote postriebreného bronzu - 60-64 bodov 
diplom v hodnote bronzovej medaily - 50-59 bodov 

Vystavovateľ, ktorý nedosiahne medailové ohodnotenie, dostane potvrdenie o účasti 
na výstave. 
Exponáty v otvorenej triede dostanú diplom v stupňoch I. II. A III.  
Exponáty v jednorámovej triede, v triede pohľadníc a v triede zálepiek a pamätných 
tlačí budú hodnotené podľa pravidiel platných iba na tejto výstave. 

7.2.2. Exponáty v čestnej triede budú hodnotené diplomom v hodnote veľkej zlatej medaily. 
7.2.3. Najlepší domáci exponát získa národnú veľkú cenu výstavy HUNFILA 2013, najlepší 

zahraničný exponát získa medzinárodnú veľkú ceny výstavy HUNFILA 2013 
7.2.4. Vybraným exponátom môže porota udeliť čestné ceny. 
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8. Starostlivosť o exponáty 
8.1. Na výstavu prijaté exponáty je potrebné doručiť Organizačnému výboru najneskôr do 

16. apríla 2013. 
Osobne donesené exponáty budú prijaté v piatok 26.apríla do 12,00 hod. K exponátom 
musí byť doložený „preukaz“ exponátu, v ktorom Organizačný výbor zapíše 
dosiahnuté ohodnotenie. 

8.2. Organizačný výbor vykoná všetky opatrenia na bezpečnosť exponátov. O prípadné 
poistenie exponátu sa musí postarať vystavovateľ sám. 

8.3. Vystavovatelia z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, musia svoje exponáty poslať alebo 
doniesť s tlačivom ATA CARNET. 

8.4. Vrátenie osobne donesených exponátov sa uskutoční v nedeľu 28 apríla 2013 od 
14,00 hod na mieste výstavy, resp.od 30 apríla v sídle MABEOSZ-u / Budapest, 
Vörösmarty u.65/ 

 
9. Sídlo a adresa organizačného výboru: 

HUNFILA 2013 – SZÉKESFEHÉRVÁR 
MABEOSZ, 1064 Budapest VI. Vörösmarty u. 65 
Listová adresa : 1387 BUDAPEST, Pf.4 
Tel: 0036 1 3328 359 
036 1 3327 300  
Fax : 00 36 1 2690 620 
E-mail: mabeosz@invitel.hu  
Web: www.mabeosz.hu 

 
 
Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu HUNFILA 2013 – SZÉKESFEHERVÁR 
je Ing. Otto Piszton. Všetky ďalšie podrobnosti o výstave Vám odpovie na mailovej 
adrese: piszton.otto@gmail.com 



 

HUNFILA 2013 – SZÉKESFEHÉRVÁR 
 Nemzetközi Bélyegkiállítás International Stamp Exhibition 

      május 3-5 3-5 May 
 

NEMZETKÖZI BÉLYEGKIÁLLÍTÁS  JELENTKEZÉSI LAP 
INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION  ENTRY FORM 
INTERNATIONALE BRIEFMARKENAUSSTELLUNG  ANMELDUNGSFORMULAR 
 
Családnév 
Surname 
Familienname 

Utónév 
First name 
Vorname 

Cím 
Address 
Adresse 

E-mail cím / E-mail Address / E-mail Adresse 

Álnév 
Pseudonym 
Pseudonym 

Ifjúsági Osztály-Születési év 
Youth Class-Year of Birth 
Jugendklasse-Geburtsjahr 

Telefon/Fax 
Telephon/Fax 
Telephon/Fax 

A gyűjtemény címe Title of Exhibit Titel der Sammlung 
 
 
 
A gyűjtemény rövid leírása Short description of the Exhibit Kurze Beschreibung der Sammlung 
 
 
 
 

Kérjük küldjön egy másolatot a gyűjtemény címlapjáról! (A gyűjtemény bevezetője) 
Enclose a copy of titel page please! (Introduction of the Exhibit) Bitte, senden Sie eine Kopie vom Titelblatt (Introduktion der Sammlung) 
 
Kívánt keretszám 
No. of frames applied for 
Gewünschte Rahmen-Anzahl 

Albumlapok száma 
No. of sheets 
Blatt-Anzahl 

Osztály 
Class 
Klasse 

Lapméret (mm) 
Sheet size (mm) …………/………… 
Blattgrösse (mm) 

Korábbi kiállításokon elért díjak Awards at previous exhibitions Bei früheren Ausstellungen erworbene Preise 

Nemzetközi 
International 

Év 
Year Jahr 

LG G LV V LS S 

 
 

       

 
 

       

Nemzeti 
National 

Év 
Year Jahr 

      

 
 

       

 
 

       

A gyűjtemények eljuttatása O postai úton/by mail/per Poste 

The exhibits will be shipped O légiposta útján/by aircargo/per Luftfracht 

Zustellung der Sammlungen O komiszer útján/by Commissioner/vom Kommissar 

 O kiállító útján/by Exhibitor/vom Aussteller 
 
Ezennel elismerem a kiállítás szabályzatának valamennyi feltételét. 
The undersigned confirms acceptance of all relevant regulations of Exhibition. 
Unterzeichnete anerkennt hiermit alle Reglemente der Ausstellung. 
 
 
Kiállító/Exhibitor/Aussteller: 
 ……………………………………... ………..…..…………………………… 
 Aláírás/Signature/Unterschrift Dátum/Date/Datum 
 
A komiszer megjegyzései/Remarks of Commissioner /Bemerkungen des Kommissars 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 
I confirm that the above information is correct 
Ich bestätige, dass alle Angaben korrekt sind 
 
Nemzeti komiszer 
National Commissioner 
National Kommissar 
 ……………………………………... ………..…..…………………………… 
 Aláírás/Signature/Unterschrift Dátum/Date/Datum 
 

 


