
Nagy tételek és gyűjtemények - Lots and collections - Lose und Sammlungen
Magyar gyűjtemények és tételek

Ezek a tételek az árverésen a magyar bélyeg tételek előtt kerülnek kikiáltásra 9 óra 30 perctől / These lots will be called in the
auction room from 9.30 AM at the beginning of the Hungarian plilately chapter. / Diese Losen werden in der Auktion vor den
ungarischen Briefmarkenlosen ausgerufen.
8000. 1871-1899 ~830 darabos tétel benne 53 használt Réznyomat bélyeg, közel 140 használatlan és 600 bélyegzett Krajcáros

és 40 vegyes távírda. Magas katalógus értékű anyag, a speciál gyűjtőnek vagy továbbadásra egyaránt jól felhasználható.
Minden oldalról készült kép. / Nice stock of 830 classic stamps from the Engraved issue (53 used stamps), ~140 unused,
mint, mint never hinged + 600 used stamps from 1874-1899 + 40 mixed Telegraph stamps. Interesting material for thr
specialised collector. High catalog value!! All pages scanned! ....................................................................................................1 000

8001. 1871 Réznyomat tétel 224 bélyeg benne 16 teljes sor, színváltozatok. Szép összellítás! (~440.000) / Engraved issue 224
stamps ex Mi 8-13 including 16 sets and colour varieties. Nice lot! .............................................................................................1 000

8002. 1871-1873 4 db klasszikus levélhamisítvány összehasonlító célra / 4 classic cover forgeries for comparison ...........................1 000
8003. 1881-1899 49 db bélyeg 2 berakó lapon / 49 stamps on 2 stockcards ........................................................................................1 000
8004. 1888-1899 Vízjelállás több / sok példányos előrendező rengeteg használatlannal, jó értékekkel, érdekességekkel, szám- és

csillag vízjelekkel, sok szép bélyegzéssel stb., több ezer bélyeg 20 lapos nagy berakóban. Speciál gyűjtőnek ideális anyag !!
/ Nice multiple lot of watermark positions with a lot of unused stamps, good values, interesting pieces, stars and IV, nice
cancellations etc. thousand of stamps in a large 40 pages stockbook. Ideal meterial for the specialised collector!! ..................1 000

8005. 1900-1925 Gyűjtemény 16 lapos közepes Schaubek berakóban jó sorokkal, értékekkel. Magas katalógus érték! / Collection
in stockbook with better sets and values. High catalog value! .....................................................................................................1 000

8006. 1900-1932 Gyűjtemény maradvány, 450 db főleg használatlan bélyeg albumlapokon, magas katalógus érték! / Remainders
of a collection, 450 different, mostly unused stamps on album pages. High catalog value! ........................................................1 000

8007. 1900-1916 29 db szállítólevél, változatos jó minőségű tétel / 1900-1916 29 parcel cards, good quality lot ................................1 000
8008. 1900-1918 14 db ajánlott küldemény, változatos jó minőségű tétel / 1900-1918 14 registered covers .......................................1 000
8009. 1900-1919 21 db levelezőlap, mindegyik más bérmentesítéssel, közte helyi, ajánlott / 1900-1919 21 postcards with different

frankings .......................................................................................................................................................................................1 000
8010. 1903-1987 Tartalmas portó gyűjtemény 2 berakó lapon. Magas katalógus érték!! / Postage due collection on 2 stockcards.

High catalog value! .......................................................................................................................................................................1 000
8011. 1906-1918 7 db küldemény, mindegyik más bérmentesítéssel, közte 2 db mozgóposta / 1906-1918 7 covers with all

different frankings .........................................................................................................................................................................1 000
8012. 1910-1918 25 db szállítólevél Délvidék településein feladott csomagokról / 1910-1918 25 parcel cards from the Southern

territories ......................................................................................................................................................................................1 000
8013. 1910-1944 21 db szállítólevél Erdély településein feladott csomagokról / 1910-1944 21 parcel cards from Transylvania .........1 000
8014. 1911-1917 16 db szállítólevél Felvidék kis településein feladott csomagokról / 1911-1917 16 parcel cards from Upper

Hungary ........................................................................................................................................................................................1 000
8015. 1916-1919 33 db szállítólevél 4 vagy több bélyeges bérmentesítéssel / 1916-1919 33 parcel cards franked wit 4 or more

stamps ..........................................................................................................................................................................................1 000
8016. 1921-1924 11 db küldemény Hivatalos bélyegekkel bérmentesítve / 1921-1924 11 db covers with official stamps franking .....1 000
8017. 1926-1942 16 db ajánlott és expressz küldemény, változatos jó tétel / 1926-1942 16 registered/express covers ......................1 000
8018. 1926-1944 28 db cégemblémás küldemény, nyomtatvány, levelezőlap, változatos jó tétel / 1926-1944 28 business covers

and cards .....................................................................................................................................................................................1 000
8019. 1926-1944 33 db küldemény, nyomtatvány, levelezőlap, levél, változatos jó tétel / 1926-1944 33 covers, printed matter,

postcards etc. ...............................................................................................................................................................................1 000
8020. 1930-1943 17 db városképes levelezőlap, mindegyik más bérmentesítéssel, közte ritkák is / 1930-1943 17 postcards with

different franking ..........................................................................................................................................................................1 000
8021. 1932-1937 37 db küldemény Arcképek bérmentesítéssel, jó minőségben / 1932-1937 37 covers / postcards with Famous

Hungarians franking .....................................................................................................................................................................1 000
8022. 1934-1964 Főleg postatiszta több példányos blokktétel, általában jó minőségű blokkok, kisívek sok jó kiadással (2.150.000)

/ Mostly mint never hinged, good quality multiple stock of blocks and minisheets .......................................................................1 000
8023. Több példányos blokktétel a 60-as évekből sok jobb kiadással, 313 db, 8 lapos blokkberakóban / Multiple block lot from the

1960-es, 313 pcs in stockbook .....................................................................................................................................................1 000
8024. 2000-2016 141 db emlékív, zömében különlegesség (ajándék, feketenyomat) luxus minőségben, berakóban (816.200) / 141

private souvenir sheets, mostly special issues, blackprints, presents of MABÉOSZ, etc. in stockbook, luxury quality! ..............1 000
8025. 9 bélyeg előtti levél + 1 előlap/ prephilatelic covers + 1 covers + 1 cover front ...........................................................................6 000
8026. 1850-1867 10 db bélyeg + 2 díjjegy kivágás / 10 stamps + 2 PS-cuttings ...................................................................................3 000
8027. 1871 62 db Kőnyomat bélyeg szép bélyegzésekkel: a Ryan bélyegzés gyűjtemény maradványa megírt albumlapokon. 62

lithographed stamps with nice cancellations, remainder of the Ryan cancellation collection on album pages ........................360 000
8028. 27 db egykörös bélyegzés 1871-es Réznyomat bélyegeken (Gudlin 4000 p++) / 27 single circle cancellations ......................14 000
8029. 1871-1875 10 db használt 5kr díjjegyes boríték, közte jó bélyegzések/ 10 used PS-covers, with few better cancellation

,,VÉSZTŐ", ,,PUCHO", ,,PAKRAC", ,,KRAPINA - TÖPLIC" etc.. ................................................................................................6 000
8030. 1874 Távírda réznyomat tétel, több mint 130 db bélyeg közepes berakóban. Kutatásra kiváló anyag! (245.000+) /

Engraved Telegraph stamps 1874 multiple lot Mi T9-T16 more than 130 stamps in stockbook ................................................60 000
8031. 1874-1881 Bélyegzésgyűjtemény, 965 db Szinesszámú krajcáros bélyeg szép / olvasható bélyegzésekkel, sok jó

darabbal (Gudlin 47.600 pont) / Cancellation collection, 965 stamps with nice/ readable cancellations, a lot of good pieces
in stockbook .............................................................................................................................................................................220 000

8032. Több mint 200 db egykörös bélyegzés 1874-1889 krajcáros bélyegeken, 6 stecklapon / More than 200 single circle
cancellations ..............................................................................................................................................................................20 000
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8033. 1888-1899 Bélyegzésgyűjtemény, 1.374 db Fekete számú krajcáros bélyeg szép / olvasható bélyegzésekkel, sok jó
darabbal / Cancellation collection, 1.374 stamps with nice/ readable cancellations, with a lot of good pieces in stockbook ..140 000

8034. Kb 200 db nagyrészt krajcáros bélyeg általában szép / olvasható bélyegzésekkel, MPIK és Gudlin szerint katalogizálva
berakó lapokon, hozzá néhány ragjegy és bélyegzés lenyomatok papíron / ~200 Krajcár stamps on stock cards with some
R-labels and cancellations on cuttings .........................................................................................................................................6 000

8035. Színes- és Feketeszámú krajcáros bélyegek stecklapon / 62 stamps .........................................................................................5 000
8036. 3 db elfogazott Krajcáros bélyeg / 3 stamps with shifted perforation ...........................................................................................3 000
8037. 3 db elfogazott Krajcáros bélyeg / 3 stamps with shifted perforation ...........................................................................................3 000
8038. 3 db elfogazott Krajcáros bélyeg / 3 stamps with shifted perforation ...........................................................................................3 000
8039. 3 db elfogazott Krajcáros bélyeg / 3 stamps with shifted perforation ...........................................................................................3 000
8040. 3 db elfogazott Krajcáros bélyeg / 3 stamps with shifted perforation ...........................................................................................3 000
8041. 3 db elfogazott Krajcáros bélyeg / 3 stamps with shifted perforation ...........................................................................................3 000
8042. 6 db színesszámú krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok, lemezjavítások/ 6 stamps: different sizes,

plate varieties, paint spots, retouche ............................................................................................................................................3 000
8043. 6 db színesszámú krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok, lemezjavítások/ 6 stamps: different sizes,

plate varieties, paint spots, retouche ............................................................................................................................................3 000
8044. 6 db színesszámú krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok/ 6 stamps: different sizes, plate varieties,

paint spots ....................................................................................................................................................................................3 000
8045. 6 db színesszámú krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok/ 6 stamps: different sizes, plate varieties,

paint spots ....................................................................................................................................................................................3 000
8046. 6 db Krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok/ 6 stamps: different sizes, plate varieties, paint spots ..........3 000
8047. 6 db színesszámú krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok/ 6 stamps: different sizes, plate varieties,

paint spots ....................................................................................................................................................................................3 000
8048. 6 db Krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok/ 6 stamps: different sizes, plate varieties, paint spots ..........3 000
8049. 12 db színesszámú krajcáros bélyeg: méretváltozatok, lemezhibák, festékfoltok, lemezjavítások/ 12 stamps: different sizes,

plate varieties, paint spots, retouche ............................................................................................................................................5 000
8050. 1874-1949 Érdekes tétel sok krajcárossal (benne változatok, bélyegzések), későbbi sorokkal, darabokkal A/4 berakóban.

Magas katalógus érték! / Interesting lot with a lot of classic stamps, some later sets and values in A/4 stockbook. .................15 000
8051. 1888-1899 Bélyegzés összeállítás kevés másodpéldánnyal, 754 bélyeg szép bélyegzésekkel berakólapokon, kartotékoló

dobozban / 754 stamps with nice cancellations, some duplicates, on stockcards in a box .......................................................30 000
8052. 1880-1900 60 db küldemény, főleg díjjegyesek, sok szép bélyegzés + 1 elfogazott bélyeg/ 60 mostly PS-card with a lot of

nice cancellations + 1 stamp with shifted perforation ...................................................................................................................6 000
8053. 1892-1916 Bosznia-Hercegovina 13 küldemény, képeslap, díjjegyes, közte jobb bélyegzések/ Bosnia Herzegovina13 cards,

PS-cards with some better cancellations .....................................................................................................................................4 000
8054. Bosznia Hercegovina 1910 4 db nyomtatvány Bécsbe / 4 printed matters to Vienna ..................................................................3 000
8055. 1900-1913 Bélyegzésgyűjtemény, 2.769 db Turul bélyeg szép / olvasható kétkörös bélyegzésekkel, sok jó darabbal 2 nagy

berakóban / Cancellation collection, 2.769 Turul stamps with nice/ readable double circle cancellations, with a lot of good
pieces in 2 large stockbooks ......................................................................................................................................................80 000

8056. 1900-1991 Nagy gyűjtemény 9 db Leuchtturm és Marini előnyomott falcmentes albumban, az első 50 év párhuzamosan
használatlanul és használtan gyűjtve sok küldeménnyel, az 50-es évektől csak postatiszta. A beadó szerint 1-1,5 milliós
katalógus érték / Collection in 9 albums, the first 50 years paralell unused and used, from the 50-es mint never hinged.
High catalog value! ...................................................................................................................................................................200 000

8057. 1900-1953 324 db bündli 4 papírtálcán / 324 bundles of 100 ....................................................................................................11 000
8058. 1900 - 1950 45, nagyrészt érdekes küldemény/ 45, mostly interesting covers, postcards ........................................................10 000
8059. 1900-1918 Turul összeállítás: összefüggések, vízjel típusok, portó, hírlap stb. 3 berakólapon / Turul, Newspaper and

Postage due stamps on 3 postcards ............................................................................................................................................5 000
8060. 111 db minimum 50 Gudlin pontos Turul egykörös bélyegzés + 13 db Gudlin által nem fellelhető egykörös bélyegzés 10

lapos közepes berakóban / 111 stamps with single circle postmarks + 13 not listed in the Gudlin catalogue in stockbook
(Gudlin 7.280 p) .........................................................................................................................................................................15 000

8061. 1907-1915 4 db felvidéki tértivevény, kézbesítési vevény, hivatalos irat / 4 covers "NYITRA", "SZEPESTÓTFALU",
"ZÓLYOM", "DOBRONYA" ..........................................................................................................................................................4 000

8062. 1913-1944 11 db kárpátaljai küldemény közte 3 a csehszlovák időszakból / 11 covers, postcards from Karpatho Ukraine
including 3 from the Czechoslovakian period ...............................................................................................................................6 500

8063. 1945 előtti gyűjtemény sorokkal, blokkokkal stb. 6 berakólapon / Hungarian collection pre-1945 with sets, blocks etc. on 6
stockcards ..................................................................................................................................................................................15 000

8064. 1914-1915 Hadisegély I.-II. tétel benne berakólapon összefüggések .........................................................................................5 000
8065. 1916-1925 Minden hármaslyukasztású bélyeg, 7 db sor szép minőségben (33.600) / Collection of 3 hole punching

1916-1925 ....................................................................................................................................................................................5 000
8066. 95 db szükségportó bélyeg Aratós értékeken, szép összeállítás / 95 auxiliary postage due stamps ..........................................5 000
8067. 1919-1974 Sorok 10 lapos nagy berakóban sok jobbal, 1956-ig 1, aztán 2 majd több példányban, tartalmas anyag / Sets in

large stockbook, to 1956 1 x each, later 2 x than more, nice material! ......................................................................................10 000
8068. 1914-1918 Tábori posta bélyegzésgyűjtemény kivágásokon, több mint 340 klf bélyegzés, ritka és megsemmisült egységek

bélyegzései, szerb, montenegrói, olasz, albán alakulatok. Nagyon szép tétel 8 lapos berakóban! / Collection of 340 field
post cancellations on cuttings. Nice material with rare postmarks in 16 pages A/4 stockbook. (Rainer 58.200 p.) ...................55 000

8069. I. világháborús tábori posta gyűjtemény, benne 47 db küldemény különféle helységneves tábori posta bélyegzésekkel 8
lapos A4 berakóban / The Great War, Collection of 47 field postcards with all different postmarks with location names, in
stockbook (Rainer 10.275 p) ......................................................................................................................................................90 000

8070. 20 db első világháborús tábori posta és hadifogoly küldemény jobbakkal/ 20 1st World War field post and P.O.W. cards,
covers with better ones ................................................................................................................................................................6 000
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8071. 8 db hadifogoly levelezőlap Oroszországból és Olaszországból / 8 P.O.W. postcards from Russia and Italy ............................3 000
8072. 10 db hadifogoly levél Dániából, illetve a hadifogoly táborba küldve / 10 P.O.W. covers ............................................................5 000
8073. Átnézetlen megszállás gyűjtemény, pár száz bélyeg Marini albumban, magas katalógusérték! / Unchecked occupation

collection, a few hundred stamps in album ................................................................................................................................15 000
8074. Magyar gyűjtemény 1924-1984 sok jó kiadással, nagyon sok párhuzamos vágott példánnyal 6 Leuchtturm előnyomott

falcmentes albumban (1.462.000) továbbá számolatlan korábbi gyűjteményrész 1871-től (magas katalógus érték) /
Collection 1924-1984 in 6 Leuchtturm albums with a lot of better issues, imperforates + high value collection part
1871-1924 (not counted) ..........................................................................................................................................................280 000

8075. 1938-1988 Legnagyobbrészt postatiszta blokkgyűjtemény többletpéldányokkal: néhány jobb blokk 1961-ig, továbbá 430 db
blokk 1988-ig, 40 lapos nagyalakú blokkberakóban. Bővítésre, továbbadásra egyaránt alkalmas, kedvező áron!! / Mostly
mint never hinged block collection with a few better block to 1961 + 430 blocks to 1988, in 80 pages stockbook. ...................28 000

8076. 1940-1990 148 különféle vágott bélyeg / 148 different imperforate stamps ................................................................................4 000
8077. 1942-1944 9 db katonai és tábori küldemény, közte újra felhasznált, ajánlott, visszatért / 9 military and field covers ................3 000
8078. 1945-1949 MPIK 793-1005 Katalógus főszámokban teljes gyűjtemény a jó kiadásokkal, 8 lapos A/4 berakóban (218.000) /

Collection Mi 760-1052 with all the better issues in A/4 stockbook (Mi. EUR 1.200.-) ...............................................................30 000
8079. 1945-1989 Gyűjtemény kevés hiánnyal, sok jó kiadással, több vágottal 5 db előnyomott albumban, filázva (1.244.000) /

Almost complete collection with a lot of better issues and some imperforates in 5 albums .....................................................340 000
8080. 1950-1975 258 különféle vágott bélyeg / 258 different imperforate stamps ................................................................................5 000
8081. 1955-1959 Gyűjtemény többnyire 2 példányban blokkokkal, kisívekkel, néhány sor bélyegzett / Collection mostly in 2

copies, with blocks in stockbook, a few sets are used. ..............................................................................................................10 000
8082. Négyestömbök, hármas és négyes kisívek gyűjteménye 1957-től 2000 végéig kevés hiánnyal, valamint néhány kiadás az

1940-es évek közepéről 82 berakólapon 2 gyűrűs irattartóban. Javarészt ívszéli, ívsarki értékek, sok érdekes nyomdai
jelzéssel. (800.000+) // Collection of units, blocks of 4 1957-2000 + a few issues from the 1940-es on 82 stock pages. .......120 000

8083. Több példányos blokktétel, 245 db blokk az 1960-1970-es évekből, hozzá sok sor összefüggésben, Visegrád teljes ív stb.
10 lapos könyvkötészeti blokkberakóban. Magas katalógusérték! / Multiple lot of blocks, sets in units, complete sheets in 20
pages large stockbook. High catalog value! .................................................................................................................................9 000

8084. 72 db szebbnél szebb a katalógusban szereplő ill. nem szereplő nyomdahibás bélyeg 11 lapos közepes berakóban / 72
stamps with plate varieties .........................................................................................................................................................20 000

8085. 100 db klf postatiszta teljes magyar sor és 25 klf postatiszta önálló érték + 100 db klf pecsételt teljes sor és 55 db klf
pecsételt önálló érték, 16 lapos közepes berakóban / 100 different mint never hinged + 100 different used sets + 25 different
mint never hinged + 55 different used single values in stockbook ...............................................................................................7 000

8086. 1963-1983 Tartalmas FDC gyűjtemény 2 dobozban / Nice FDC collection in 2 boxes .............................................................10 000
8087. 1965-1969 Gyűjtemény A/4 berakóban / collection in A/4 stockbook ..........................................................................................3 000
8088. 1967-1991 Vágott tétel, benne sorok, önálló értékek, blokkok, közte 1990 CEPT vágott ív, 4 lapos A4-ös berakóban

(416.300) ....................................................................................................................................................................................70 000
8089. Gyűjtemény 1968-1988 nagyalakú Abria előnyomott albumban rugós borítóval / Collection in album .......................................9 000
8090. Magyar összeállítás, benne 50 db klf teljes sor + 50 db klf blokk + 50 db klf önálló érték + 50 db szelvényes bélyeg 3 db

nagyalakú berakólapon ................................................................................................................................................................6 000
8091. 110 klf komplett sor és 40 klf önálló bélyeg 3 berakólapon / 110 different sets and 40 different stamps ....................................3 400
8092. 1970-1974 Magyar gyűjtemény, benne fordított párok, tépésváltozatok / Hungarian collection including perforation varieties

....................................................................................................................................................................................................16 000
8093. 168 klf CM jobbakkal, közte 16 motívum sor / 168 different CM, including 16 sets ...................................................................14 000
8094. 1973-2013 Az összes Európa motívum bélyegek és blokkok + FDC-k, díjjegyesek, sok emlékbélyegzéssel / Collection of

Europe thematic stamps and blocks, FDCs, PS-card, special cancellations ...............................................................................7 500
8095. Szép gyűjtemény 1975-1991 3 nagyméretű berakóban / Nice collection in 3 large stockbooks .................................................9 000
8096. 1976-1997 Sorok és önálló értékek gyűjteménye Schaubek nagy rugós berakóban / Collection of sets and single values in

large stockbook ............................................................................................................................................................................8 000
8097. 20 klf vágott blokk (125.000) / 20 different imperforate blocks ...................................................................................................30 000
8098. 1982-1987 Blokkrendező, 194 db blokk 48 férőhelyes blokkberakóban / Multiple stock of blocks, 194 pcs in stockbook ..........6 000
8099. Hatalmas több példányos MINTA tétel, több mint 500 db blokk és kisív, több száz sor, rengeteg eseménybélyeg 80-as

évek végétől napjainkig 2 db A/4 + 1 közepes berakóban. Ebayre, Vaterára, továbbadásra optimális anyag!! / Nice multiple
lot of SPECIMEN, more than 500 blocks and minisheets, hundreds of sets and single stamps from the end of 80-es up till
now, in 3 stockbooks. .................................................................................................................................................................50 000

8100. 1991-1996 FDC gyűjtemény levél berakóban (~50.000) / FDC collection ...................................................................................5 000
8101. 1993-2015 Hatalmas blokktétel, vegyes mennyiségű rendezetlen anyag hagyatékból cipős dobozban (névérték / postage

value ~370.000) / Multiple stock of unsorted blocks in a shoebox ...........................................................................................300 000
8102. 1996-2001 Sorozatok eseménybélyegek több példányos tétel sok jó motívummal, gyűjtemények, évjáratok

összeállításához kiváló 12 lapos A/4-es berakóban (Névérték / postage value: 68.300) / Multiple lot of sets and singles in
24 pages A/4 stockbook .............................................................................................................................................................55 000

8103. Vonalkódos bélyegek gyűjteménye 2000-2009 A gyűjtemény nagyrészt két példányos, zömében ívsarki értékek 30 lapos
A4-es berakóban. Rendezett, szép anyag! (400.000++) / Collection of stamps with barcodes 2000-2009 ...............................60 000

8104. 2004-2005 4klf sorszámos promóciós ív mappában (37.000) / 4 different complete sheets with numbers .................................6 000
8105. 2004-2013 25 klf promóciós teljes ív gyűrűs mappában (227.000) / 25 different complete sheets ...........................................65 000
8106. 2004-2014 4 klf promóciós teljes ív mappában (44.300) / 4 different complete sheets .............................................................20 000
8107. 2006-2013 Vonalkódos bélyegek, összefüggések, közte teljes sorok, 8 lapos A4-es berakóban (55.450) / Collection of

stamps with barcodes 2006-2013 ..............................................................................................................................................20 000
8108. Gyűjtemény 2010-2016 12 lapos nagy berakóban (névérték / postage value 113.000) / Collection 2010-2016 in large

stockbook .................................................................................................................................................................................100 000
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8109. 2012 Magyar bélyegek évkönyv / Year book .............................................................................................................................15 000
8110. 2013 Magyar bélyegek évkönyv / Year book .............................................................................................................................15 000
8111. A Magyar Asztalitenisz története emlékíveken, 34 klf emlékív + 34 ajándék emlékív azonos sorszámmal + 1 db tévnyomat

emlékív + 70 klf képeslap a világ legjobb asztaliteniszezőiről + 1 db a 90 éves a Magyar Asztalitenisz Szövetség könyv +
10 db fa vagy gumis ping pong ütő az 1950-es, 1960-as évekből fehér dobozban / 34 different Table tennis private
souvenir sheets + 34 souvenir sheets with same number + 70 postcards + book about Hungarian Table Tennis Association
+ 10 Table tennis rackets ...........................................................................................................................................................46 000

8112. Kis emlékív tétel (63 klf) 10 lapos A4-es berakóban / 63 different souvenir sheets in stockbook ................................................5 000

Katalógusok, szakirodalom

Ezek a tételek az árverésen a magyar bélyeg tételek előtt kerülnek kikiáltásra 9 óra 30 perctől / These lots will be called in the
auction room from 9.30 AM at the beginning of the Hungarian plilately chapter. / Diese Losen werden in der Auktion vor den
ungarischen Briefmarkenlosen ausgerufen.
8113. 1939-1940 A bélyeggyűjtő 21 száma / 21 issues .........................................................................................................................3 000
8114. 1933-1949 A Filatéliai Kurir és a Dunavölgyi Filatéliai Kurir 61 száma / 61 issues ......................................................................9 000
8115. Dr. Bernáth Gábor: Nyíregyháza I. és II. kiadás bélyegei, Nyíregyháza levelezőlapok (1944-1945) / Stamps and postcards of

the Nyíregyháza local issue (Kontaktprint Nyomda Budapest-Gyál, 2011) .................................................................................5 000
8116. Brainard: Magyar megszállási és helyi kiadások speciál katalógusa 1918-1921 (angol nyelven, tartalmazza a helyi és

magánkiadásokat, különlegességeket) / Catalog of Hungarian Occupation Issues 1918-1921 ..................................................6 500
8117. Brainard: Magyar megszállási és helyi kiadások speciál katalógusa 1918-1921 (angol nyelven, tartalmazza a helyi és

magánkiadásokat, különlegességeket) / Catalog of Hungarian Occupation Issues 1918-1921 ..................................................6 500
8118. Dr. Debreczeni Zsolt - A magyar bélyegnapok filatéliai és parafilatéliai dokumentumai / Philatelic and paraphilatelic

documents of the Hungarian Stamp days ....................................................................................................................................8 000
8119. Dragoteanu: Reimpresiuni si falsuri ale emisiunilor locale din Transilvania de Nord - Az észak-erdélyi helyi kiadások

újnyomatai és hamisítványai kézikönyv román nyelven / Reprints and forgeries of the North-Transylvania issues ....................7 500
8120. Gidófalvy-Hodobay: Gépi bérmentesítés Magyarországon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987) / Frankotyp postmarks .......5 000
8121. Dr Anton Jerger: Allgemeine und besondere Frankaturen Österreich, Lombardei - Venetien 1850-1867 (Frankaturen II) .......50 000
8122. Gudlin Tamás: Magyarország klasszikus postabélyegzői katalógus jó állapotban, CD-vel / Classic postmarks of Hungary,

catalog with CD, good quality .....................................................................................................................................................15 000
8123. LENTE ISTVÁN: A magyar perfinek katalógusa / Hungarian perfin catalogue ............................................................................4 000
8124. Magyar bélyegek monográfiája I-VII kötetek, teljes kiadás / Monography of Hungarian Stamps parts I-VII, complete ...............5 000
8125. Magyar Bélyegek Monográfiája I.-VII. kötetek / Monography of Hungarian Stamps volumes I-VII. .............................................7 000
8126. Márfai-Szép: Magyarország postahivatalainak és postaügynökségeinek hely-, keletbélyegzései 1871-1920 / cancellation

catalogue ......................................................................................................................................................................................6 000
8127. Mihályfi Ernő - A magyar alkalmi bélyegzések katalógusa / Catalog of Hungarian Special Cancellations (Budapest, 1988) .....5 000
8128. Mihályfi: A magyar alkalmi bélyegzések katalógusa, MABÉOSZ 1988 / Catalog of Hungarian Special Cancellations ...............7 000
8129. Herwig Rainer: Stempel - Handbuch der K.u.K. Feldpost in Österreich-Ungarn 1914-1918 (fénymásolt / photocopy) ...............3 600
8130. G.S. Ryan: Cancellations of Hungarian post offices on the first issue of Hungary 1867-1871 I-II. kötet ...................................16 000
8131. Dr. Simády Béla: Magyarországi díjjegyes katalógus 5 kötetben / Postal stationery catalog, 5 volumes ....................................7 000

Világ és területi gyűjtemények és tételek

Ezek a tételek a levelezési/internetes árverésen szerepelnek. Ajánlattétel 18 óráig. / These lots are part of the online auction.
Please send bids until 6 PM. / Diese Lose finden Sie nur in der Fernauktion/Online-Auktion. Bitte Gebote bis 18 Uhr schicken.
8132. Klasszikus bélyegek összeállítása az egész világból, 1.569 db bélyeg másodpéldányokkal, változatokkal, nagyrészt 1900

előtti kiadások, sok írásos megjegyzéssel 16 lapos A4-es berakóban. Magas katalógusérték! Minden oldalról készült kép!/
Stock of mostly classic stamps, 1.569 stamps incl. varieties and duplicates in A/4 stockbook. High catalogue value! All
pages scanned! ........................................................................................................................................................................100 000

8133. Világgyűjtemény, ~140.000 különféle bélyeg és blokk az egész világból nagyrészt több száz cserefüzetben feldolgozva, a
később szerzett anyagok országonként borítékokban. Gondosan kezelt, áttekinthető anyag sok jobb értékkel, teljes
sorokkal, érdemes átnézni!! 3 hullámkarton ládában! / World collection, ~140.000 different stamps and blocks in approval
booklets and (a small quantity) in envelopes. Nice material with a lot of better values, complete sets in 3 large boxes. ........800 000

8134. Sok ezer külföldi, európai és tengerentúli bélyeg országonként rajzlapokra ragasztva. Érdekes, régebbi gyűjtés
hagyatékból. / Thousands of foreign stamps with a lot of overseas on pages. Interesting old collection. .................................18 000

8135. Több mint 1.100 db tengerentúli bélyeg angol gyarmati résszel 15 lapos berakóban / More than 1.100 overseas stamps ,
including British colonies ..............................................................................................................................................................5 000

8136. 12 db küldemény 1910-1970 + nemzetközi válaszdíjszelvény / 12 covers, postcards 1910-1970 + IRC ....................................3 600
8137. 31 db főleg háború előtti küldemény különféle országokból / 31 mosty pre - war covers, postcards, mostly from European

countiries ......................................................................................................................................................................................5 000
8138. 120 darabos külföldi aerogramm gyűjtemény gyűrűs iratrendezőben, érdekes, kiállításra előkészített anyag / Collection of

120 aerogrammes all world, interesting collection prepaired for exhibition ................................................................................20 000
8139. Dél-Amerika Maradvány gyűjtemény sok régi értékkel házi készítésű filázott albumlapokon rugós borítóval / South America

remainders of a collection on album pages in binder .................................................................................................................24 000
8140. DÉL-AFRIKA, kisállamok és Délnyugat Afrika tétel berakóban / SOUTH AFRICA, States, SWA lot in stockbook ...................18 000
8141. Kelet-afrikai angol gyarmatok és utódállamok 884 db bélyeg, közte 70 db zanzibári / British ex-colonies in East-Africa, 884

stamps in stockbook .....................................................................................................................................................................1 000
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8142. Afrikai francia gyarmatok 1896-1960 2.051 db bélyeg, csak gyarmati rész 2 db berakóban / French ex-colonies in Africa
1896-1960 2.051 stamps in two stockbooks ..............................................................................................................................12 000

8143. Ázsiai, amerikai és csendes-óceáni francia gyarmatok 635 db bélyeg, közte 180 db csendes-óceáni bélyeg 8 lapos
berakóban / French ex-colonies in Asia, America and Pacific ocean, 635 stamps in stockbook .................................................1 000

8144. Ázsia gyűjtemény, több mint 4.000 különféle bélyeg, 2 db Schaubek rugós berakóban / Asia collection, more than 4.000
different stamps in 2 large stockbooks .......................................................................................................................................28 000

8145. Olasz gyarmatok 24 db bélyeg, közte sorokkal / Italian colonies and territories 24 stamps ........................................................7 000
8146. Hollandia, Luxemburg, angol, ír gyűjtemények, több mint 4.000 különféle bélyeg 20 lapos nagy rugós berakóban / Great

Britain, Ireland, Luxemburg, The Netherlands collections, more than 4.000 different stamps in large stockbook .....................20 000
8147. Állat, madár, hajó motívum bélyegek továbbá belga, francia, török stb. kis összeállítások 14 lapos A/4 berakóban / Animals,

birds, ships small thematic collections + Belgium, France, Turkey part collections in A/4 stockbook ..........................................4 000

Ország gyűjtemények és tételek

Ezek a tételek a levelezési/internetes árverésen szerepelnek. Ajánlattétel 18 óráig. / These lots are part of the online auction.
Please send bids until 6 PM. / Diese Lose finden Sie nur in der Fernauktion/Online-Auktion. Bitte Gebote bis 18 Uhr schicken.
8148. ENSZ gyűjtemény 1955-1995 komplett minden bélyeg, blokk és kisív + az ENSZ-hez kapcsolódó sorok, bélyegek stb. 1

berakóban és 1 iratlefűzőben / United Nations complete collection 1955-1995 with sets, sheets and blocks in 2 stockbooks .90 000
8149. ENSZ New York, Genf, Bécs 1951-1998 Kb. 423 db bélyeg sorokkal, összefüggésekkel + 7 blokk + 25 FDC + 7 levél, 8

lapos közepes berakóban / UN collection 1951-1998 423 stamps, 7 blocks, 25 FDC's ..............................................................7 000
8150. ENSZ Genf 1979-1990 Gyűjtemény, közte sorok ívszéli 4-es tömbökben, FDC-k, 5 db FDC 4-es tömbben bérmentesítve 2

db LINDNER gyűrűs berakóban (Mi EUR 1.360,-) .....................................................................................................................55 000
8151. ENSZ New York Gyűjtemény Schaubek albumban / UNO New York collection in album (Mi EUR ~750.-) ..............................24 000
8152. Amerikai Egyesült Államok tétel benne klasszikusok, többletpéldányok, modern gyűjteményrész a 60-as évekig, 10 lapos

A/4 berakóban / USA collection in A/4 stockbook ......................................................................................................................18 000
8153. USA előérvénytelenített bélyegek gyűjteménye, kb 1.700 db nagyrészt különféle, 1960-as évek előtti bélyeg berakóban /

Collection of USA precancelled stamps, about 1.700 mostly different pieces pre-1960, in stockbook ......................................17 000
8154. Amerikai Egyesült Államok 71 db bélyeg / USA 71 stamps (névérték / postage value USD 15.-) ...............................................3 000
8155. Amerikai Egyesült Államok 712.- dollár névértékű modern postázható bélyeg címletek szerint szétválogatva borítékokban,

cipős dobozban / USA multiple stock sorted by values in envelopes, in shoebox. Postage value USD 712.- ..........................75 000
8156. AUSTRIA 1850-1987 tartalmas készlet nagy berakóban / Stock in large stockbook .................................................................38 000
8157. Ausztria 1867-1889 Klasszikus bélyegek szép, olvasható, többségében teljes bélyegzéssel, néhány díjjegyes kivágás 5

lapos kis berakóban / Austria lot 1867-1889 classic stamps with nice cancellations ...................................................................3 000
8158. Ausztria 1945-1982 Alapgyűjtemény néhány jobb kiadással Leuchtturm albumban / Austria 1945-1982 basic collection with

some better issues .....................................................................................................................................................................10 000
8159. Ausztria modern gyűjteményszerű anyag 1976-1989 cserefüzetben feldolgozva, kevés hiánnyal / All different modern

stamps 1976-1989 in approval booklet (Névérték / Nominal value ATS 1.100-1.200) ................................................................3 000
8160. Ausztria 2002 35 klf bélyeg + 2 blokk (névérték EUR 36,60) .......................................................................................................5 000
8161. Ausztria 3 klf Madár kiadás / Austria Mi 955-956, 968, 984-987 (Mi EUR 330,-) (2 értéken papírelvékonyodás / thin paper on

2 stamps) .....................................................................................................................................................................................3 000
8162. Ausztria 93 db bélyeg előtti és ex offo levél, érdekes és változatos anyag / Austria 93 prephilatelic and ex offo covers,

interesting material .....................................................................................................................................................................20 000
8163. Ausztria 1850-1875 11 db levél / Austria 11 covers .....................................................................................................................6 000
8164. Ausztria ~100 küldemény az 1870-1930-as évekből rengeteg érdekességgel / Austria 100 covers, postcards with a lot of

interesting ones ..........................................................................................................................................................................20 000
8165. AUSZTRIA 215 db csomagszállító Törökországba az 1910-es évekből / AUSTRIA 215 parcel cards to Turkey from the mid

1910-es ......................................................................................................................................................................................20 000
8166. Bosznia Hercegovina, Szerb Köztársaság 1997-2009 310 db bélyeg exkluzív sorokkal, 33 db blokk/kisív, bélyegfüzet 8

lapos A4-es berakóban / Bosnia and Herzegovina, Republic of Serbia 1997-2009 310 stamps with sets, 33 blocks/mini
sheets in stockbook (Mi EUR 530,-) ...........................................................................................................................................34 000

8167. Bosznia Hercegovina és Mostar 1998-2007 170 db bélyeg sorokkal, 13 db blokk/kisív, 2 bélyegfüzet 2 berakólapon /
Bosnia and Herzegovina and Mostar 1998-2007 170 stamps, 13 blocks/mini sheets, 2 stamp booklets ..................................22 000

8168. Bulgária 9 db érdekes régi küldemény/ 9 interesting old covers, postcards ................................................................................3 000
8169. Csehszlovákia 1918-1992 4.300 db bélyeg, benne több száz sor, 40 db blokk, kisív és kisívsor, FDC, összefüggések, ritka

darabok, többpéldányok 32 lapos A4-es berakóban / Czechoslovakia 1918-1992 4.300 stamps, 40 blocks etc. in stockbook
(Mi EUR 11.000,-) ......................................................................................................................................................................34 000

8170. Csehszlovákia 1919-1992 1000 db bélyeg jó sorokkal és darabokkal, 160 db blokk, kisív ill. kisívsor, 12 db FDC,
összefüggések 4 db berakóban, kartondobozban / Czechoslovakia 1919-1992 1000 stamps, 160 blocks, FDS's etc. (Mi
EUR 10.000,-) ............................................................................................................................................................................90 000

8171. Csehszlovákia 23 db lküldemény jobbakkal az 1920-as, 1950-es évekből/ Czechoslovakia 23 covers with better ones ...........4 000
8172. Francia Antarktisz nagyon szép gyűjtemény 1955-2004 szinte teljesen komplett az összes jó kiadással, nagy mennyiségű

üres mezős értékkel, 7 db kisívvel 2 Lindner falcmentes előnyomott albumban. / French Antarctic Territories almost
complete collection 1955-2004 with all the better values, a lot of stamps with blank field, 7 mini sheets in two Lindner
albums. .....................................................................................................................................................................................550 000

8173. Francia tétel benne jobb sorok és PEXIP blokk + néhány egyéb bélyeg 8 lapos A/4 berakóban / France lot with better
values + PEXIP block in A/4 stockbook .....................................................................................................................................24 000

8174. HAITI gazdag speciál gyűjtemény 1881-1968 rengeteg klasszikus anyaggal, változatokkal, levelekkel, szép modern
résszel, magas katalógus értékű, komoly anyag! Albumlapokon, csavaros borítóban! 12 kép készült!! / Serious
specialised collection with a lot of classic material, varieties, covers, nice modern material, housed in an album. Very high
catalog value! ...........................................................................................................................................................................260 0005



8175. Holland gyűjtemény 1960-ig, ritkább bélyegekkel, komplett sorokkal Turul albumban / The Netherlands pre-1960 collection
in album (Mi EUR 683,-) ...............................................................................................................................................................9 000

8176. Horvátország, Szerb Köztársaság 1996-1997 1 db blokk, 2 db kisív és 2 db sor Mi 59-60, 64-67 (Mi EUR 480,-) ...................26 000
8177. Horvátország-Krainai Szerb Köztársaság 1996-1997 3 db sor, 2 db blokk (egyik feketenyomat), 6 db kisív berakólapon /

Republic of Serbian Krajina in Croatia 1996-1997 3 sets, 2 blocks (one blackprint), 6 mini sheets (Mi EUR 600,-) .................34 000
8178. INDONESIA 1961-1996 Tartalmas gyűjtemény rengeteg szép motívum kiadással albumlapokon / Serious collection with a

lot of thematic issues on pages (Mi.EUR 1.020.-) ......................................................................................................................32 000
8179. ISRAEL 1949-1981 gyűjtemény többletpéldányokkal / collection with duplicates .......................................................................8 000
8180. Izrael tartalmas gyűjtemény 12 lapos Philux berakóban / Israel collection in A/4 stockbook .....................................................10 000
8181. Izrael 66 db levél, FDC stb. / Israel 66 covers, FDCs etc. ...........................................................................................................3 000
8182. Japán 129 db bélyeg közte sok klasszikus és magasabb értékű darab, néhány okmány és távírda bélyeg. Szép teljes

lebélyegzések, magas katalógusérték! 2 közepes berakólapon / Japan 129 stamps: classic pieces and nice cancellations,
some fiscal and telegraph stamps. High catalogue value! ...........................................................................................................5 000

8183. Japán 1874-2012 Tartalmas szép gyűjtemény 2.785 db bélyeg, nagyon sok komplett kiadással, 175 db blokkból és kisívből
kiszedett bélyeg, 53 db összefüggés, 30 lapos A4-es berakóban / Japan 1874-2012 nice collection, 2.785 stamps,
including 53 units in large stockbook .........................................................................................................................................30 000

8184. Japán tartalmas gyűjtemény rendkívül erős modern résszel házi készítésű albumban, továbbá 2 db 16 lapos A/4
berakóban ( ezekben másodpéldányok és egyéb országok bélyegei is vannak). / Japan collection with very strong modern
part with some doubles and other countries in 2 32 pages A/4 stockbooks / Japan interesting collection with strong modern
part in album and 2 A/4 stockbooks (with some duplicates and other countries). .....................................................................36 000

8185. Japán több példányos készlet 1997-2003, kb. 4.400 db bélyeg 32 lapos A/4 rendező berakóban / Japan multiple stock
1997-2003, ~4.400 stamps in A/4 stockbook .............................................................................................................................24 000

8186. Jugoszlávia 1918-2006 600 db bélyeg sok jobb sorral, FDC-vel, 49 blokk/kisív, bélyegfüzet, katalóguson kívüli értékekkel
10 db berakólapon / Yugoslavia 1918-2006 600 stamps, FDCs, 49 blocks/mini sheets (Mi EUR 1.650,-) ...............................40 000

8187. Jugoszlávia 1919-1952 25 db küldemény nagyrészt Németországba/ 25 covers, postcrads mostly to Germany ......................3 000
8188. Kína, Kínai Népköztársaság 69 bélyeg berakó lapon jobbakkal / China 69 stamps on stockcard .............................................10 000
8189. Kína kis tétel stecklapon / China small lot ....................................................................................................................................3 000
8190. Kínai Népköztársaság 46 db használt bélyeg jobbakkal + Taivan postatiszta Lepke sor / China PRC 46 used stamps with

better ones + Taiwan MNH Butterflies set ...................................................................................................................................3 000
8191. Kínai Népköztársaság 1968-1980 kivágások, áztatott bélyegek, főleg forgalmi anyag / mostly definitive used stamps and

cuttings (Mi EUR 1.650.-) ...........................................................................................................................................................16 000
8192. Tartalmas lengyel gyűjtemény, főleg a 60-as évek anyaga néhány jobb régi blokkal12 lapos nagy berakóban / Poland

collection with better issues in large stockbook .........................................................................................................................16 000
8193. Lengyelország modern előrendező rész 10 lapos A/4 rendező berakóban, közte kevés román / Poland modern stock part in

A/4 stockbook, incl. some Romania .............................................................................................................................................3 000
8194. Lengyel posta külföldön 58 db bélyeg 5 albumlapon / Polish post abroad 58 stamps on 5 pages (Mi EUR 335.-) .....................6 000
8195. Lettország gyűjtemény 1918-1940 270 klf bélyeg + 10 db okmánybélyeg benne sok magas értékű darab A/4 berakóban,

több szár eurós katalógusérték! / Latvia collection 1918-1940 270 different stamps + 10 fiscal stamps in A/4 stockbook. High
catalogue value! ...........................................................................................................................................................................6 000

8196. LIECHTENSTEIN 1970-1985 Postatiszta és bélyegzett párhuzamosan gyűjtött gyűjtemény Lindner falcmentes albumban /
Mint never hinged + used double collection in album ................................................................................................................18 000

8197. Makedónia 1993-2005 200 db bélyeg sorokkal, 37 db blokk/kisív, összefüggésekkel 10 lapos közepes berakóban /
Macedonia 1993-2005 200 stamps with sets, 38 blocks/mini sheets in stockbook (Mi EUR 300,-) ..........................................18 000

8198. MEXICO Látványosan gazdag speciál gyűjtemény 1856-1974 rengeteg klasszikus anyaggal, változatokkal,
bélyegzésekkel, levelekkel, magas katalógus értékű, komoly anyag! Schaubek albumlapokon, rugós borítóban! 22 kép
készült!! / Rich specialised collection with a lot of classic material, varieties, covers, housed in an album. Very high
catalog value! ...........................................................................................................................................................................480 000

8199. Montenegró 1874-2009 50 db bélyeg sorokkal, 19 db kisív/blokk, katalóguson kívüli blokkok / Montenegro 1874-2009 50
stamps, 19 mini sheets/blocks (Mi EUR 530,-) ..........................................................................................................................34 000

8200. Nagybritannia 3.210 db céglyukasztásos bélyeg ritkákkal (+ 140 vegyes külföldi) 5 db kis / közepes berakóban / Great
Britain 3.210 perfins with rare ones (+ 140 foreign perfins) in 5 stockbooks ..............................................................................28 000

8201. Nagybritannia 50 különféle képes + 3 kisalakú bélyeg 1.000-1.000 példányban kötegelve. Hibátlan, szép anyag! / Great
Britain 50 different pictorial and 3 small size stamps, 1.000 pcs each in bundles of 100. Good quality! (Mi EUR 32.600.-) .....40 000

8202. Nagybritannia 1.308 angol font névértékű modern angol bélyeg 1971-től, általában teljes sorok és blokkok többnyire
címletek szerint szétválogatva borítékokban, cipős dobozban / Great Britain multiple stock from 1971, sorted by values in
envelopes, in shoebox. Postage value Ł 1.308.- .....................................................................................................................200 000

8203. Memel gyűjtemény 217 klf bélyeg, 10 érték hiányával teljes 3 berakólapon / Memel collection 217 different stamps (*Mi
EUR 660,- ++) ............................................................................................................................................................................55 000

8204. Böhmen und Mähren 17 db küldemény/ 17 covers/postcards .....................................................................................................6 000
8205. Németország - szovjet zóna 1945-1949 330 db bélyeg sorokkal, blokkal, ritka darabokkal, FDC-vel, alkalmi

bélyegzésekkel, összefüggésekkel (Mi EUR 1.700,-) ................................................................................................................22 000
8206. NDK szinte komplett gyűjtemény javarészt postatiszta bélyegekkel 4 albumban / East Germany GDR almost complete

collection, mostly mint never hinged stamps in 4 albums (Mi EUR 9.133,-) ............................................................................260 000
8207. Tartalmas NDK gyűjtemény, az első időszak főleg bélyegzett később egyre több majd kizárólag a postatiszta, sok blokkal,

kisívvel, jó motívummal / Nice collection witha lot of mint sets, blocks, minisheets, good thematic issues. ..............................16 000
8208. NSZK / Germany Federal Republic 1949-2008 9.300 db bélyegből és 79 blokkból, kisívből álló készlet, több száz sorral,

összefüggésekkel 4 db nagyalakú berakóban / Multiple stock in 4 stockbooks: 9.300 stamps with a lot of complete sets,
better values, units, 79 blocks and minisheets (Mi EUR 13.000,-) .............................................................................................65 000

8209. NSZK / Germany Federal Republic gyűjtemény az '50-es évektől napjainkig blokkokkal 2 db A/4 berakóban / collection
from 1952 to the present days in 2 A/4 stockbooks (Mi EUR 3.350,-) .......................................................................................60 000
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8210. NSZK 1956-1971 majdnem teljes gyűjtemény Lindner albumban / Germany Federal Republic 1956-1971 almost complete
collection in Lindner album .........................................................................................................................................................13 000

8211. NSZK 1956-1990 gyakorlatilag teljes gyűjtemény Leuchtturm albumban / Germany Federal Republic 1956-1990 almost
complete collection in Leuchtturm album ...................................................................................................................................20 000

8212. NSZK 1958-2009 133 klf sor + 15 db blokk 8 lapos A/4 berakóban / Germany 1958-2009 133 different sets and 15 blocks
(Mi EUR 950,-) ...........................................................................................................................................................................17 000

8213. NSZK 1972-1994 gyűjtemény Leuchtturm albumban / Germany Federal Republic 1972-1994 collection in Leuchtturm
album .........................................................................................................................................................................................26 000

8214. NSZK gyakorlatilag teljes gyűjtemény 1983-1993 falcmentes KABE albumban / Germany Federal Republic complete
collection 1983-1993 in hingeless album ...................................................................................................................................30 000

8215. NSZK és Saarland 1958 Europa CEPT sorok 2 db emléklapon / Mi 295-296 + 439-440 on souvenir cards (Mi EUR 90,-) .......3 000
8216. NSZK, NDK Több mint 500 db levél sorokkal, változatos bérmentesítésekkel, 2 dobozban / Germany Federal Republic and

Democratic Republic 500 covers with interesting frankings in 2 boxes .....................................................................................10 000
8217. Olaszország 290 db-os bélyeg előtti levél gyűjtemény karton dobozban. Érdekes, tartalmas anyag több ritka és értékes

bélyegzéssel. / Italy Collection of prephilatelic covers in box. Interesting material with rare postmarks. .................................340 000
8218. Oroszország / speciál gyűjtemény 1858-1923 rengeteg változattal, többletpéldánnyal, különlegességgel 16 lapos A/4

berakóban / RUSSIA specialised collection with a lot of better issues, varieties, duplicates in A/4 stockbook .......................180 000
8219. Oroszország 36 db küldemény jobbakkal az 1860-1910 - es évekből/ Russia 36 covers, postcards with better ones .............10 000
8220. Oroszország és Szovjetunió rendkívül tartalmas gyűjtemény 1858-1972 3 db Schaubek előnyomott albumban sok jó

kiadással, sok postatisztával / Russia and USSR serious collection 1858-1972 with a lot of better issues, many mint never
hinged sets, in 3 albums. .........................................................................................................................................................380 000

8221. Oroszország + Szovjetunió gyűjtemény 32 lapos A/4 berakóban / Russia + Soviet Union collection in A/4 stockbook ............20 000
8222. 1980 A szovjet posta kiadásai a moszkvai olimpia alkalmából : bélyegek, blokkok, FDC-k, díjjegyesek, alkalmi

bélyegzések, 85 kiállítási lapon / USSR issues for the Moscow Olympics: stamps, blocks, FDC-s, PS-cards, special
cancellations etc. on 85 exhibition sheets ..................................................................................................................................12 000

8223. Szovjetunió 10 db küldemény az 1920-as, 1950-es évekből/ Soviet Union 10 covers/ postcards ..............................................4 000
8224. Románia rendkívül tartalmas speciál gyűjtemény a kezdetektől 1937-ig sok jó kiadással, értékkel, sok használatlannal és

postatisztával, fogazatváltozatokkal stb. Leuchtturm gyűrűs albumban. Érdemes átnézni!! / Specialised collection from the
early issues to 1937 with a lot of better issues, values, many unused and mint never hinged stamps, in album. ...................140 000

8225. Romania 1862-1885 15 db hivatalos levél ritka bélyegzésekkel, luxus minőség!! / 15 official covers with rare cancellations,
luxury quality!! ............................................................................................................................................................................70 000

8226. Román klasszikus bélyegzés gyűjtemény 164 db válogatott minőség 1868-1872 albumban / Nice collection of Romanian
classic cancellations 1868-1872, 164 good quality pieces in stockbook ..................................................................................240 000

8227. Románia 1871-1992 1000 db bélyeg, 69 db blokk ill. kisív, FDC, emigrációs sorok, összefüggések, jobb értékek, több
példányos, 11 berakólapon / Romania 1871-1992 1000 stamps, 69 blocks, FDC etc. (Mi EUR 2.700,-) .................................20 000

8228. Románia 1889-1950 44 db nagyrészt érdekes küldemény, sok külföldre, ajánlott, légi, cenzúrás stb. / Romania 44 mostly
interesting covers, postcards, partly to abroad ............................................................................................................................9 000

8229. Romania 1932-1936 11 db küldemény külföldre küldve / Romania 11 covers, postcards to abroad ..........................................3 600
8230. Románia 1945-1951 50 db bélyeg, közte teljes sorok, vágott és szelvényes bélyegek / 50 stamps with complete sets,

imperforates .................................................................................................................................................................................4 000
8231. Románia 1948 kis tétel 1 blokkal / small lot with 1 block .............................................................................................................5 000
8232. Romania 1952 70 klf. bélyeg, közte sorok és szelvényes bélyegek / 70 different stamps ...........................................................4 000
8233. Románia 1966-1979 Festmény gyűjtemény sorokkal és önálló értékekkel, 67 klf bélyeg + 11 blokk és 1 kisív 6 lapos A4-es

berakóban / Romania painting thematic sets and blocks in A/4 stockbook (Mi EUR 168,70) ......................................................7 000
8234. Svájc gyűjtemény az 1950-es 2000-es évekből Pro Patria és Juventute sorokkal, blokkokkal, hozzá sok értékből több

példányos készlet, 18 lapos A/4 berakóban / Switzerland collection from the 1950-es to 2007 with sets and blocks + small
multiple stock of a lot of values in A/4 stockbook .........................................................................................................................8 000

8235. Szerbia 2006-2009 110 db bélyeg motívum sorokkal, 6 db kisív/blokk, katalógusban nem szereplő értékek 3 berakólapon /
Serbia 2006-2009 110 stamps, 6 blocks/mini sheets (Mi EUR 180,-) ........................................................................................11 000

8236. Szlovákia 1939-1943 5 db levél a protektorátusba/ 5 covers to Böhmen und Mähren ................................................................3 000
8237. Vietnam 1953-2001 900 db bélyeg, 10 blokk, fogazott és vágott összefüggések, FDC, több példányos összeállítás 10

lapos közepes berakóban / Vietnam 1953-2001 900 stamps, 10 blocks, FDC in stockbook (Mi EUR 1.800,-) .........................30 000
8238. Vietnam gyűjtemény, közel 1.200 különféle bélyeg, nagyon szép anyag rengeteg teljes sorral, vágottakkal, hozzá kevés Dél

Korea, 8 berakó lapon / Vietnam nice collection, more than 1.200 different stamps with a lot of complete sets + a few South
Corea, on 8 stock pages ..............................................................................................................................................................9 000

Motívum gyűjtemények és tételek

Ezek a tételek a levelezési/internetes árverésen szerepelnek. Ajánlattétel 18 óráig. / These lots are part of the online auction.
Please send bids until 6 PM. / Diese Lose finden Sie nur in der Fernauktion/Online-Auktion. Bitte Gebote bis 18 Uhr schicken.
8239. Európai állat és növény motívum gyűjtemény a korai kiadásoktól kb 1990-ig sok magasabb értékű sorral 14 db A/4

berakóban, országonként rendezve. Gondosan kezelt, nagy értékű anyag, érdemes megnézni! / Nice collection of
European Flora and Fauna thematic stamps from the early issues to 1990 in 14 A/4 stockbooks (Mi EUR min 11.000.-) .....480 000

8240. Állatok és virágok főleg tengerentúli gyűjtemény maradvány berakóban / Flora and fauna overseas remainder collection in
stockbook (Mi EUR 275.-) ..........................................................................................................................................................12 000

8241. Bélyeg a bélyegen motívum gyűjtemény rengeteg tengerentúlival, sok blokkal nagy berakóban / Stamp on stamp thematic
collection with a lot of blocks and overseas materials in large stockbook (Mi EUR 1.210.-) ......................................................48 000

8242. Főleg postatiszta ENSZ motívum (ENSZ, UNICEF, menekültek éve, malária stb.) gyűjteménymaradvány albumban,
többnyire Hawidban, főleg tengerentúli anyag, közte pár ritkán látható bélyeg és FDC / Mostly mint never hinged United
Nations thematic remainder collection (UN, UNICEF, refugee year, malaria), mostly overseas material with some rare
issues and FDCs ........................................................................................................................................................................24 000
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8243. Europa CEPT 1956-1996 Gyűjtemény sorokkal, blokkokkal, kisívekkel, önálló értékekkel, FDC-k, díjjegyesek 5 db
berakóban, dobozban / Nice collection with blocks, minisheets, booklets, FDCs in 5 stockbooks ..........................................200 000

8244. EUROPA CEPT gyűjtemény blokkok nélkül 1956-2001, a 90-es évek közepéig teljes, Liechtenstein 1960 változatokkal /
Collection without blocks 1956-2001, complete till the mid 1990-es, Liechtenstein 1960 with varieties ....................................80 000

8245. Európa CEPT és Európa motívum rendkívül tartalmas, párhuzamosan postatiszta és bélyegzett gyűjtemény sok
magasabb értékű és vágott kiadással 3 db falcmentes Leuchtturm előnyomott albumban / Europe CEPT + Europe
thematics mint and used collection with better issues and imperforates in 3 Leuchtturm albums (Mi EUR 7.000.-) ...............200 000

8246. 1956-1958 Europa CEPT gyűjtemény / collection + 1959-1965 98 db futott levél, dossziéban lefűzve / 98 covers ..................80 000
8247. 1956-2003 Közel 1.100 db futott levél Európa CEPT motívum bélyegekkel bérmentesítve, dobozban / 1.100 covers with

Europe CEPT stamps ................................................................................................................................................................65 000
8248. Festmény motívum gyűjtemény rengeteg tengerentúlival, teljes sorokkal csavaros albumban, a használatlan bélyegek

filázva / Paintings thematic collection with a lot of overseas issues in album ............................................................................16 000
8249. Tartalmas Festmény motívum gyűjtemény rengeteg sorral, blokkal az egész világból kézzel rajzolt házi készítésű nagy

albumban, az 1970-es évekig gyűjtve. .......................................................................................................................................12 000
8250. Labdajátékok, 64 különféle CM az egész világból, albumban / Ball games, 64 Maxicards all world, in album .........................38 000
8251. Lenin gyűjtemény: sorok, bélyegek, blokkok, 3 db pénzérme, 3 db papírpénz, gyufásdoboz, jelvények, 18 db színes kép,

emléklapok és 100 klf boríték, díjjegyes card max LAVAZZA dobozban / Lenin thematic collection: stamps, blocks in
stockbook + 3 coins, 3 banknotes, badges, souvenir cards etc. ................................................................................................26 000

8252. Matematika (számok) és egyéb tudományok rendkívül tartalmas gyűjtemény rengeteg klasszikussal, tengerentúlival,
sorokkal vastag csavaros albumban, a használatlan bélyegek filázva / Mathematics and other sciences thematic collection
in large album .............................................................................................................................................................................90 000

8253. Tartalmas Művészettörténet motívum gyűjtemény 14 db albumban / History of Art, collection in 14 albums ...........................28 000
8254. Nemzetközi békeév 1986 tartalmas világ motívumgyűjtemény Sieger falcmentes előnyomott albumban / International Year

of the Peace, thematic world collection in special album ...........................................................................................................18 000
8255. Nobel-díjasok rendkívül tartalmas motívumgyűjtemény 2 db házi készítésű albumban. / Nobel Prize Winners interesting

thematic collection in 2 albums ..................................................................................................................................................32 000
8256. Repülés + militária + tudomány tartalmas motívum gyűjtemények rengeteg tengerentúlival, teljes sorokkal csavaros

albumban, a használatlan bélyegek filázva / Aviation, military, science thematic collections with a lot of overseas material,
complete sets in album ..............................................................................................................................................................32 000

8257. "Ritkaságok aranyban" A világ több országának első bélyegei és blokkjai arany fólián, 70 db aranyfóliás nyomat 2
albumban, leírásokkal, igazolásokkal, nagyon reprezentatív, érdekes anyag / "Rarities in gold" First stamps and blocks of
various countries printed on gold foil, 70 different pieces in 2 albums, with certificates ............................................................60 000

8258. Rotary motívum 30 db bélyeg + 6 klf bélyeg párban + 3 klf négyestömb + 8 db FDC / Rotary thematic lot on 2 stockcards + 8
FDCs ............................................................................................................................................................................................4 000

8259. Sport motívum gyűjtemény sportáganként gyűjtve 24 lapos nagy berakó 35 oldalán / Sports thematic collection on 35 pages
of an A/4 stockbook ......................................................................................................................................................................9 000

8260. Sport motívum 54 klf komplett sor, 44 klf önálló érték, 50 klf blokk és 60 klf FDC / Sport thematic 54 sets, 44 stamps, 50
blocks andc 60 FDC-s ..................................................................................................................................................................7 000

8261. Téli sport, 10 különféle CM / Wintersport, 10 different maxicards ..............................................................................................15 000
8262. Téli sport 200 darabos levélgyűjtemény az egész világból sok ritka darabbal a 30-as 90-es évekből 2 levélberakóban.

Rendkívül tartalmas anyag!! / Wintersports, cover collection all world from the 1930-1990-es, 200 pcs with rare ones in 2
cover albums. ...........................................................................................................................................................................100 000

8263. Olimpia és sport bélyegek előnyomott albuma 1896-1938, használatlan, üres / Album of Olympia and Sports issues
1896-1938, unused, empty ........................................................................................................................................................20 000

8264. UPU motívum tétel 39 db bélyeg és 1 blokk 2 stecklapon / UPU thematic lot on 2 stockcards ...................................................4 000
8265. 1949 75 éves az UPU motívumgyűjtemény rengeteg jó kiadással közte az angol és francia gyarmatok gyakorlatilag

kompletten, San Marino mindhárom kisív, sok vágott bélyeg, a magyar sor rengeteg változattal, magas katalógus értékű
szép anyag gyűjtői hagyatékból!! / UPU anniversary, nice collection with complete French and British colonies, better
overseas issues, imperforate sets, San Marino 3 minisheets etc. in stockbook ......................................................................280 000

8266. Vatikán, pápák, vallás: rendkívül tartalmas levél-, FDC-, CM- gyűjtemény 3 nagy berakóban rengeteg érdekességgel, több
mint 330 db. Érdemes megnézni!! / Vatican, popes, religion: FDC, CM, cover collection, 330 pcs in 3 large stockbooks ........30 000

8267. WWF elsőnapi borítékok gyűjteménye a korai időszakból (70-es évek), 76 db FDC speciális FDC albumban / WWF 76
FDCs from the 70-es in album .....................................................................................................................................................7 000

8268. Zene, tánc, néptánc, népművészet, népviselet tartalmas, régi gyűjtemény sok jobb bélyeggel, sorozattal 134 lapon,
műanyag borítóval. / Music, dance, folk dance, folk art, folklor, old collection with a lot of better stamps on 134 pages ..........10 000

8269. Tartalmas Zene motívumgyűjtemény, sorok, darabok, blokkok, levelek, FDC-k stb.közte pl. LEHE blokk küldeményen,
Haydn-Schiller, Liszt blokk, jobb külföldi darabok 2 kiállítási anyagban 112 lapon feldolgozva / Music thematic collection
with a lot of better issues on 112 exhibition leaves ....................................................................................................................28 000
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