ZSŰRIJELENTÉS
A HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY Nemzetközi Bélyegkiállítás zsűribizottsága munkáját
befejezte és annak eredményéről az alábbiakban számol be.
Köszönetünket fejezzük ki a rendezőknek, az önkéntes társadalmi munkásoknak, a
szponzoroknak és a tiszteletdíjat felajánlóknak, de mindenekelőtt a lelkes résztvevőknek, a
külföldi és hazai gyűjtőknek, hogy ezt a szép kiállítást itt Szombathelyen láthattuk.
A kiállítás megítélésünk szerint jól tükrözte az egyes versenyosztályok erejét, a meghívott
országok, valamint a magyar bélyeggyűjtés színvonalát, kiállítóink filatéliai eredményeit.
A gyűjteményeket a zsűri a FIP nemzetközi bírálati szabályai szerint értékelte és figyelembe
vette a kiállítás speciális szabályzatát is. Összességében a zsűri 90 gyűjteményt és 11 filatéliai
irodalmi művet értékelt. Az egykeretes gyűjteményeket a FIP javasolt kiállítási szabályzata
szerint bírálta el, a Nyitott Osztályban bemutatott gyűjteményeknek első (I.), második (II.) és
harmadik (III.) helyezést ítélt oda, a képes-levelezőlap, valamint az emlékív- és levélzáró
bélyeggyűjteményeket a MABÉOSZ ezekre a versenyosztályra érvényes speciális
szabályzatainak megfelelően értékelte.
Egyes gyűjteményeket a jellegüknek valójában megfelelő versenyosztályba helyezett át a zsűri.
Örömmel üdvözölte a zsűri az első alkalommal kiállított gyűjteményeket. A Versenyen kívüli
Osztály gyűjteményei tovább emelték a kiállítás színvonalát.
REPORT OF THE JURY
The Jury of the HUNFILA 2016 International Stamp Exhibition has completed its task and
reports as follows.
We would like to thank the organizers, the volunteers, the sponsors and those offering prizes
and above all the enthusiastic participants, national and international collectors who made this
wonderful exhibition possible.
We are of the opinion that the exhibition reflected well the power of the all competitive classes,
the high level of the philatelic life in the invited countries and in Hungary, moreover philatelic
activity of our exhibitors.
The exhibits were evaluated according to the FIP international regulations taking into
consideration the special rules of the exhibition as well. Totally 90 exhibits and 11 philatelic
literatures were evaluated. The one-frame exhibits were judged according to the FIP proposed
rules, the collections in the Open Class were evaluated to first- (I.), second- (II.) and third (III.)
places. Exhibits of the Picture Postcard Class, the Commemorative sheets and seal stamps
Class were evaluated according to special regulations of MABÉOSZ.
Some collections were transferred to appropriate classes. The jury was glad to welcome
collections that were exhibited for the first time. Collections of the Non-Compatitive Class
greatly added to the quality of the event.
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