
 

121. Filatélia gyorsárverés 
 

Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház 121. (százhuszonegyedik) filatélia árverésének 

anyagát. 
 

MEGTEKINTÉS: 2022. augusztus 08.-09.-10. napján 10:15-17:00 óra között. 
 

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2022. AUGUSZTUS 10., szerda 

– interneten 19:00 

– e-mailen és telefonon 18:30 
 

ÁTVÉTEL: A megvásárolt tételek átvehetők: 2022. AUGUSZTUS 15. (hétfő) 10:00 órától. 

Kérjük, lehetőség szerint, elnyert tételeiket szíveskedjenek 4 héten belül átvenni abban az esetben is, 

ha ellenértéküket már átutalták. 

 

MARADÉKELADÁS: 2022. AUGUSZTUS 18. (csütörtök) 8:00 óráig 
 

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2022. AUGUSZTUS 25., csütörtök 16:00 óra! 

Kérjük, szíveskedjenek ügyelni a fizetési határidő betartására. Köszönjük! 
 

VÁSÁRLÓI JUTALÉK: 22 % 
 

Az elnyert tételek ellenértékét  a Budapest Banknál vezetett 

10103104-51002100-01005001 számú bankszámlánkra is átutalhatják. 

 

Címünk: 1133 Budapest, Pozsonyi út 54. fsz. 1. 
 

Tel.: +36 1 354 1234, +36 1 797 3383, +36 1 794 9010 

Nyitva tartás: 

hétfő: 10:00-16:30 

kedd: 10:00 – 18:00 

szerda:10:00- 16:30 

csütörtök, péntek: ZÁRVA 

www.fodoraukcio.hu 

 

http://www.fodoraukcio.hu/


Árverési feltételek 

A honlapunk használatához regisztráció szükséges, melyhez a következő adatokat kötelező megadni: 
teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail. Kérjük, a regisztrációnál jelölje meg, hogy személyesen vagy 
postán veszi át a tételeket, illetve rendelkezzen a fizetési módról. Amennyiben a későbbiekben ettől 
eltérne, jelezze ügyfélszolgálatunkon. 

Az aktuális árverésre ajánlatot tenni személyesen, telefonon, faxon, e-mailben, levélben, illetve a 
weboldalon keresztül lehetséges. Ha a honlapon keresztül licitál, akkor az árverés utolsó napján este 
19.00 óráig várjuk az ajánlatokat, minden más esetben csak 18.30 óráig tudunk liciteket fogadni. 
Később érkező licitek esetén reklamációt nem tudunk elfogadni! 
Online ajánlattételre csak az oldalra való bejelentkezés után van lehetőség. Ehhez a megadott e-mail 
cím és jelszó szükséges. 

Az árverésen való részvétellel az Ügyfél kötelezi magát az elnyert tételek átvételére és 
kifizetésére! 
Amennyiben ez többszöri felszólításra sem történik meg, a Fodor Aukciósház Kft.-nek 
jogában áll a követelését jogi úton érvényesíteni! 

A licitálás licitlépcsők szerint történik, melyek a következők: 

1 – 500Ft 50Ft 20.001 – 50.000Ft 2.000Ft 

501 – 2.000Ft 100Ft 50.001 – 100.000Ft 5.000Ft 

2.001 – 5.000Ft 200Ft 100.001 – 200.000Ft 10.000Ft 

5.001 – 10.000Ft 500Ft 200.001 – 500.000Ft 20.000Ft 

10.001 – 20.000Ft 1.000Ft 500.001 – 1.000.000Ft 50.000Ft 

1.000.001Ft felett 100.000 Ft 

Vásárlói jutalék: 22% 

Ajánlatokat csak a licitlépcsők betartásával tudunk elfogadni! 

Azonos licitek esetén minden esetben a korábban megtett ajánlat nyer. 

A honlapunkon az egyes tételeknél sosem a legmagasabb ajánlat látszik. A minimális ajánlat mezőben 
a második legmagasabb ajánlat egy licitlépcsővel megnövelt értéke látható. Így tehát a minimális 
ajánlat nem feltétlenül egyezik meg a tétel megnyeréséhez szükséges összeggel! 

Mindennemű összebeszélés, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy egy harmadik személyt 
szerfelett magas kínálatra rávegyen és így megkárosítson, tilos és az árverésekről való kizárást vonja 
maga után. 

Az árverésre kerülő tételek a kihirdetett formában megtekinthetők. A tételek szavatosság nélkül, 
minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az 
árverés idején vannak. 

Ajánlat törlésére az Árverező nem kötelezhető, azonban kivételes és indokolt helyzetben 
végrehajtható. 

Weboldalunkon a „Fiókom” menüpontban megtekintheti a korábbi árveréseken licitált tételeket, illetve 
a „Licitfigyelő”-be

 
n nyomon követheti az aktuális árverésen licitált tételeit és itt adhat rájuk 

közvetlenül ajánlatot.



Az árverés lezárultával azonnal láthatók a leütési árak és a maradékeladás is megindul. 
A „Fiókom” menüpont alatt már a kiértékelő listát is megtalálja, illetve automatikus e-mail megy az 
elnyert tételekről. Sikertelen licitálás esetén is értesítést küldünk, ebben az esetben a fizetendő 
végösszeg 0Ft! 

Fizetési feltételek 

Az elnyert tételek átvehetők személyesen irodánkban a nyitvatartási idő alatt, legkorábban az árverést 
követő első munkanap délutánjától (14 óra). 
Lehetőség van postai átvételre is, a fizetés utánvétellel vagy átutalással teljesíthető. 

Fiókom menüpontban lehet beállítani az elnyert tételek átvételének módját. 

 Fizetési határidő: 2 hét. 

A fizetési határidő letelte után az elnyert és át nem vett tételeket havonta 5% késedelmi kamattal 
terheljük, illetve a nagyméretű tételek után a Fodor Aukciósház Kft. jogosult tárolási díjat 
felszámítani. 
Amennyiben az ügyfélnek 1 hónapon túli ki nem fizetett tételei vannak és többszöri felszólításra 
sem reagál, a Fodor Aukciósház Kft. bármikor felfüggesztheti a hozzáférését a honlapunkhoz! 

 Az elnyert tételek kifizetése az alábbi módokon történhet: 
- készpénzzel
- banki átutalással
- banki készpénzbefizetéssel (+140Ft banki költség)
- PayPal-on keresztül (+5% PayPal költség) – info@fodoraukcio.hu címre

 Bankszámlaszámunk: 

FORINT számla: 

Budapest Bank
10103104-51002100-01005001
IBAN: HU36 10103104 51002100 01005001

EURO account: 

Budapest Bank
HU14 10103104 51002100 01005300 

Szállítási információk 

Amennyiben postán kérte az elnyert tételeit, úgy 1-2 munkanapon újabb értesítést küldünk a 
postaköltség összegéről és a teljes utalandó összegről. Ha utánvételes küldeményként kérte a tételeit, 
úgy pár napon belül akként postázzuk. 

A tételeket a teljes összeg beérkezését követően maximum 3 munkanapon belül postázzuk. 

A levelek és csomagok kézbesítéséhez a Magyar Posta, illetve a DPD futárszolgálat szolgáltatásait 
vesszük igénybe. Mindent megteszünk, hogy a lehető legkedvezőbb postaköltséget biztosítsuk. 



Reklamáció 
 

Személyesen átvett tételekkel kapcsolatban csak az azonnali reklamációkat tudjuk elfogadni. 

Postai úton teljesített megbízások esetén a kézhezvételtől számított 72 órán belül jelzett reklamációt 

tudjuk figyelembe venni. 

Nagyobb tételeknél, gyűjteményeknél reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
 

Árveréseken használt jelölések, rövidítések: 
 

postatiszta levél 
falcos levél kivágás 

  gumi nélküli   légiposta 

  vágott szakirodalom 
  bélyegzett 

 
 

Adatvédelmi nyilatkozat 

A személyes adatok felhasználásának célja többek között a hatékonyabb ügyfélszolgálati működés 
biztosítása, weboldal, ill. szolgáltatások használatának megkönnyítése. 
Az ön által megadott adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel. 
Az adatokat meghatározott célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel. 
Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést, 
megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk. 
Adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk ki, kivéve a törvényben 
meghatározott eseteket. 

 
 

Fodor Aukciósház Kft. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980099 

Adószám: 23828065-2-41 
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Berakók, albumok, kellékek

1. 8 fehér lapos, A/4 méretű celofáncsíkos ABRIA berakó barna fedélben, használt állapotban ..........800

2. 8 fekete lapos, A/4 méretű celofáncsíkos berakó, zöld fedélben, jó állapotban ...............................1100

3. 8 fehér lapos (pergamen csíkos) A4-es Elegáns LINDNER berakó fekete borítóban új bontatlan

csomagolásban (1160) ......................................................................................................................4300

4. 8 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es Lotus LINDNER berakó kék borítóban új bontatlan

csomagolásban (5701) ......................................................................................................................4500

5. 10 fekete lapos, A/4 méretű celofáncsíkos berakó, piros fedélben, használt állapotban ..................1100

6. 12 fekete lapos(celofán csíkos) A4-nél nagyobb berakó, piros borítóban, tokkal, használt állapotban,

néhány csík szakadt.............................................................................................................................800

7. 12 fekete lapos, A/4 méretű FILUX berakó barna fedélben, használt állapotban ............................1000

8. 12 fekete lapos, A/4-nél nagyobb berakó használt, de jó állapotban................................................1100

9. 16 fekete lapos, A/4 méretű, 4 csíkos blokkberakó használt állapotban (gerinchibás, néhány csík

lazult) . ................................................................................................................................................600

10. 16 fekete lapos, A/4 méretű HELVETIA bélyegábrás berakó, jó állapotban (Néhány sornál a sorok

ragasztása elengedett) .....................................................................................................................1800

11. 16 fehér lapos, A/4 méretű FILUX berakó, zöld fedélben, jó állapotban.......................................2000

12. 16 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó kék borítóban új bontatlan

csomagolásban (1168) ....................................................................................................................7000

13. 16 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó fekete borítóban új bontatlan

csomagolásban (1168) ....................................................................................................................7000

14. 20 fehér lapos, 10 pergamencsíkos, A/4 méretű berakó, piros fedélben, jó állapotban..................2000

15. 20 fehér lapos (pergamen csíkos, középen elválasztott) A4-nél nagyobb, egyedi készítésű

könyvkötészeti rendező berakó, kék borítóban, használt, viseltes állapotban, de tömeganyag

rendezéséhez kiváló ........................................................................................................................1000

16. 29 fehér lapos,középen függőlegesen osztott,11 pergamencsíkos.A/4 méretű rendező berakó

csavaros fedélben,papírtokkal,jó állapotban. ..................................................................................2200

17. 30 fehér lapos, A/4 méretű berakó, 9 pergamencsíkos lapokkal barna fedélben, jó állapotban.....3800

18. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó világosbarna borítóban új

bontatlan csomagolásban (1169S) ................................................................................................10500

19. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó fekete borítóban új bontatlan

csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500

20. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó méregzöld borítóban új bontatlan

csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500

21. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó kék borítóban új bontatlan

csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500

23. 6 fehér lapos(pergamen csíkos) kb A5-ős "REX" berakó, piros, fekete mintás borítóban, kapcsos

biztonsági zárral, használt állapotban, kopásokkal ...........................................................................400

24. 7 fehér lapos, A/5 méretű kínai címeres berakó jó állapotban..........................................................900

25. 8 fehér lapos, közepes méretű, celofáncsíkos berakó, barna fedélben, használt állapotban.............600

26. 8 fekete lapos (celofán csíkos) A5-ős jó minőségű elegáns nyugati berakó, barna színű borítóban,

aranycsíkkal, használt állapotban, címke nyomok............................................................................800

27. 8 fekete lapos, közepes méretű KA-BE berakó barna fedélben, használt állapotban.......................800

28. 12 fekete lapos, közepes berakó pergamencsíkos lapokkal, barna fedélben, jó állapotban............1100

29. 12 fehér lapos, közepes berakó celofáncsíkos lapokkal, fekete fedélben, jó állapotban ................1500

30. 25 lapos, 100 férőhelyes WWF képeslap berakó tokban................................................................3000
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31. 31 lapos, lefűző rendszerű holland képeslap berakó, 132 férőhellyel (105x155mm) sötétzöld

fedélben, jó állapotban ....................................................................................................................3200

32. 36 lapos, 144 férőhelyes képeslap berakó, klórmentes lapokkal, barna színű lefűző fedélben......3600

33. 44 lapos, A/5 méretű, lefűző rendszerű ETB berakó klórmentes lapokkal, újszerű állapotban .....1000

34. 50 lapos, A/5 méretű, lefűző rendszerű ETB berakó klórmentes lapokkal, újszerű állapotban .....1000

35. 50 lapos MFV FDC. levél berakó piros fedélben, tokban, újszerű állapotban ...............................1200

36. 10db Schaubek rugós borító kék(9X) és piros (1X) színben, mindegyik belső védő kartonlappal,

használt állapotban..........................................................................................................................1000

37. 1871-1959. Előnyomott, illusztrált album, helyi kiadásokkal használt állapotban ........................1000

38. 2000 k. Wunderbare Vogelwelt (Csodálatos madárvilág), 62 lapos gyűrűs rendszerű, német nyelvű

előnyomott album, tokban, jó állapotban........................................................................................1500

39. 3 soros 100 db fekete kobra stecklap (fólia védővel) 156x112mm új bontatlan csomagolásban

(VF3)...............................................................................................................................................5500

40. 4 soros 100 db fekete kobra stecklap (fólia védővel) 156x112mm új bontatlan csomagolásban

(VF4)...............................................................................................................................................5500

41. 5 soros 100 db fekete kobra stecklap (fólia védővel) 210x147mm új bontatlan csomagolásban

(VT5)...............................................................................................................................................8100

42. 100db Kobra víztiszta fólia levelekhez, FDC-hez 118x220mm, új, bontatlan csomagolásban

(T32).... ...........................................................................................................................................4000

43. 100db Kobra víztiszta fólia levelekhez, FDC-hez 118x220mm, új, bontatlan csomagolásban

(T32).... ...........................................................................................................................................4000

44. 20db A/5 méretű,16 lapos cserefüzet,320 férőhellyel ......................................................................500

45. 5 db 16X24X5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz, steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot,

2 db zöld színű GRÖNLAND és 1 db kék színű FAROERNE felirattal, 1 db bordó és 1 db fekete

színű)...............................................................................................................................................1200

46. 5 db 16X24X5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz, steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot,

1 db bordó színű DANMARK, 1 db zöld színű GRÖNLAND és 1 db kék színű FAROERNE

felirattal, 2 db fekete színű) ............................................................................................................1200

47. 5 db 16X24X5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz, steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot,

1 db zöld színű GRÖNLAND felirattal, 1 db fekete, 1 db bordó, 1 db kék, 1 db barna színű)......1200

48. Állványos nagyító újszerű állapotban (kínai) .................................................................................1000

49. LINDNER Stampscop vízjel vizsgáló, méret 100X50mm, újszerű bontott csomagolásban........20000

50. LINDNER műanyag precíziós fogazatmérő és vízjelező egyben, melynek fedele vegyileg

biztonságos folyadékkal vízjel keresésre optimális, méret: 115X55mm. Új bontatlan

csomagolásban.. ..............................................................................................................................4000

51. LINDNER műanyag precíziós fogazatmérő és vízjelező egyben, melynek fedele vegyileg

biztonságos folyadékkal vízjel keresésre optimális, méret: 115X55mm. Új bontatlan

csomagolásban.. ..............................................................................................................................4000

52. Nettó 0,72kg jó minőségű használatlan pergamen tasak, (több száz db) kb 21X11cm..................1000

53. Nettó 0,68kg jó minőségű pergamen tasak, kb pár ezer darab, kartondobozban, változatos méretben,

használt állapotban, de közte alig használtak v. használatlanok.....................................................1000

54. LINDNER 1000db/tasak bontatlan bélyeg falc (7040) ..................................................................1600

55. LINDNER 1000db/tasak bontatlan bélyeg falc (7040) ..................................................................1600

56. LINDNER 1000db/tasak bontatlan bélyeg falc (7040) ..................................................................1600

57. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú hegyes végű rozsdamentes acélból, fekete műanyag

tokban új használatlan állapotban ...................................................................................................5200

58. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú hegyes végű, szürke műanyag tokban új használatlan
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állapotban........................................................................................................................................3600

59. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú hegyes végű, szürke műanyag tokban új használatlan

állapotban........................................................................................................................................3600

60. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú, hajlított, lapát végű, kék műanyag csomagolásban új

használatlan állapotban ...................................................................................................................3600

61. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, hajlított, kerekített végű, műanyag perforált

csomagolásban új használatlan állapotban......................................................................................1900

62. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, hegyes, hajlított végű, műanyag perforált csomagolásban

új használatlan állapotban ...............................................................................................................1900

63. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, kerekített, hajlított végű, műanyag perforált

csomagolásban új használatlan állapotban......................................................................................1900

64. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, hajlított, hegyes végű, műanyag perforált csomagolásban

új használatlan állapotban ...............................................................................................................1900

65. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, kerekített végű, műanyag tokban új használatlan

állapotban . ......................................................................................................................................1900

Szakirodalom, katalógusok

66. 1964-1980. Magyar Bélyegek Monográfiája I-VII. kötet, használt de megkímélt állapotban..3000

67. 1986. A magyar bélyegek kézikönyve erősen használt állapotban...................................................500

68. 1986. A magyar bélyegek kézikönyve használt,de jó állapotban .....................................................800

69. 1986-89. dr. Simády Béla: Magyar díjjegyes postai nyomtatványok katalógusa 1.sz. és 2.sz.

pótlások . .........................................................................................................................................1000

70. 1988. Bélyeglexikon kézikönyv........................................................................................................500

71. 1988. Bélyeg-Lexikon kézikönyv használt, megkímélt állapotban.............................................800

72. 1991. James Mackay: Guinness, Különleges bélyegek ...............................................................500

73. 2002. Gudlin Tamás: Magyarország Klasszikus Postabélyegzői/ Helyhez kötött postahivatalok

főbélyegzői (CD-vel, könyvjelzővel) megviselt állapotban, elvált gerinc ................................6000

74. 2021. Hodobay Andor: A magyar díjjegyes postai nyomtatványok katalógusa, új használatlan

állapotban (csak 400pld)..........................................................................................................15000

75. 2db "Schätze" lemezhibás bélyegek zsebkatalógusa: Ausztria 1850-2004 és NSZK 1949-2014"

használt, de megkímélt állapotban.............................................................................................1200

76. 1996-2000. 3db MICHEL katalógus: Észak-Közép Amerika, Dél-Amerika, Észak és

Kelet-Afrika használt állapotban ...............................................................................................1500

77. 1999-2001. 3db MICHEL katalógus: Kelet-Európa, Nyugat-Európa A-Z és L-Z használt

állapotban ..................................................................................................................................1500

78. 2001. SCOTT világkatalógus 1-6. kötet. Jó állapotban!.................................................................6000

79. 2013. MICHEL Golf-államok, arab államok katalógus, használt állapotban............................3000

80. 2015/2016. MICHEL Dél-Amerika (K-Z) katalógus, használt állapotban ...............................3000

Ausztria

81. 1854. Távolsági levél 6 + 3 kr bérmentesítéssel WIEN-Kolozsvár...........................................4000

82. 1858. 2x9 kr + hátold. 6 kr bérment. ajl. levél piros WIEN Recomandirt bélyegzéssel

Kolozsvárra ...............................................................................................................................6500

83. 1858-84. 110db klasszikus bélyeg stecklapokon (min. 350€) ...................................................9000

84. 1859. 15 kr + hátoldali 10 kr bérment. ajl.levél WIEN RECOMANDIRT piros bélyegzéssel

Kolozsvárra................................................................................................................................3800

85. 1862. 15 kr egyes bérment. levél WIEN Nagyváradra ..............................................................1800



2022.08.04 - 2022.08.10 121. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

86. 1862. 15 kr egyes bérment. levél "Treibitsch(?) 28.JUL." Nagyváradra...................................2200

87. 1883. 5Kr (46D; 100€)...............................................................................................................6000

88. 1923. Tartományi székhelyek sor (Mi 433-441; 55€) ...............................................................2500

89. 1925. Légiposta 10S záró (Mi 487; 35€) ...................................................................................1500

90. 1931. "Osztrák költők" sor (Mi 524-29; 100€)..........................................................................4500

91. 1934. Népviseletek 2Sch 2klf (Mi 584-85; 118€) .....................................................................4000

92. 1936. "Osztrák feltalálok" sor (Mi 632-37; 60€)....................................................................3500

93. 1936. FIS sport sor alkalmi, elsőnapi bélyegzéssel, címzettlen borítékon (Mi 623-26; 65€

alkalmi bélyegzés ára; 220€ FDC ár!) ......................................................................................5000

94. 1946. Lóverseny "Ausztria-díj" sor (Mi 785-89; 15€) .............................................................800

95. 1949. Gyereksegély sor (Mi 929-32; 80€)..............................................................................3500

96. 1950. Karintiai népszavazás sor, zárértéke kis gumihiba (Mi 952-954; 150€) ......................7000

97. 1950-52. Légiposta "Madarak" bélyegek pár, kiegészítő érték papír variánssal (Mi 955-56,

968 x,y; 47€)......................................................................................................................2000

98. 1952. Oslo és Helsinki olimpia FDC (Mi 969; 50€).................................................................1500

99. 1952. Bélyegnapi FDC (Mi 972; 50€) ......................................................................................1500

100. 1953. Légiposta "Madarak" sor, 1 érték kivételével ívszéli db-ok (Mi 984-87; 300€) ......20000

101. 1996. "1000 éves Ausztria" blokk (Mi Bl 12; 18€) ..............................................................1000

102. 2004. "Ferenc József és Erzsébet házasságának 150. évfordulója" blokk, névérték 4,5€ (Mi Bl

23; 11€).................................................................................................................................1500

Osztrák posta Levante és Kréta

103. Levante 1896. 20Pia/2G (Mi 31; 135€)................................................................................8000

104. Levante/Portóbélyegek 1908. 10Pia és 20Pia (Mi 12-13y; min. 120€)...................................5000

105. Levante/Portóbélyegek 1908. Csonka sor, záró érték nélkül (Mi 6y-13y; min. 139€)............6000

106. Kréta 1904. 10C lakk csíkkal (Mi 9; 40€) ...............................................................................2000

Osztrák Lombardia és Velence

107. 1861. 5So + 10So (Mi 12-13; 32€) ..........................................................................................1200

Belgium és gyarmatai

108. 1949. "100 éves a belga bélyeg" (Mi 845; 45€) ...................................................................2500

Bulgária Kelet Rumélia

109. Bulgária 1958. "Geofizikai év" (Mi 1984 A+B, 27€)...........................................................1000

110. Bulgária 1959. "Első szovjet holdszonda" (Mi 1100 A+B, 28€)..........................................1000

Ciprus

111. 1937. Koronázási sor (Mi 133-35; 12€)..................................................................................700

Csehszlovákia

112. 1934. Hírlapbélyeg "O.T." fny-al jobb ívszéli négyestömbben, klf nyomdai jelzésekkel +

10H-es alsó ívszéli db ívösszegzési és lemez számmal (Mi 326-28) ................................1500

113. 1966. "Nemzeti Galéria" I.sor (Mi 1668-72;30€).................................................................1000

114. 1978. "Praha '78. Bélyegkiállítás" 2db blokk (Bl 36-37; 18€) ...............................................600

115. 1984. "A prágai vár" kisív pár (Mi 2773-74; 15€) .................................................................500

116. 1988. "Prága '88 bélyegkiállítás" 2db blokk (Mi Bl. 88-89; 18€) ..........................................600

Észtország
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117. 1923. Jótékonyság feláras vágott bélyegpár "Aita hädalist." fny-al (Mi 46-47B;

300€).......... .....................................................................................................................18000

118. 1923. Jótékonyság feláras fogazott bélyegpár "Aita hädalist." fny-al (Mi 46-47A; 300€) 18000

119. 1926. Vöröskereszt bélyegpár (Mi 60-61; 14€)......................................................................800

120. 1932. "300 éves a Dorpat(Tartu) egyetem" sor (Mi 94-97; 65€)..........................................3900

121. 1933. Tuberkulózis elleni harc sor (Mi 102-05; 100€).........................................................6000

122. 1936. "Államelnök, Päts" sor (Mi 124-26; 60€)...................................................................3600

123. 1936. "Államelnök, Päts" sor (Mi 113-19; 50€)...................................................................3000

124. 1936. "500 éves a Piritai Brigitten kolostor" sor (Mi 120-23; 20€) .....................................1200

125. 1936. "Ühisabi" III. segélybélyeg sor klf címerekkel (Mi 131-34; 50€)..............................3000

126. 1938. "Államelnök, Päts" pár (Mi 135-36; 75€)...................................................................4500

127. 1939. "Államelnök, Päts" pár (Mi 146-47; 100€).................................................................6000

Franciaország és gyarmatai, területei

128. 1853. "III. Napóleon" 1c (Mi 10; 100€) .................................................................................6000

129. 1876. "Allegória" 1c zöld I. típus (Mi 56I.; 60€) ....................................................................3600

130. 1876. "Allegória" 1c zöld I. típus (Mi 56I.; 60€).....................................................................3600

131. 1876. "Allegória" 20c I. típus (Mi 62I.; 17€) ...........................................................................800

132. 1876. "Allegória" 10c zöld I. típus (Mi 60I.; 20€) ....................................................................800

133. 1876. "Allegória" 2c zöld I. típus, foghibák (Mi 57I.; 250€) ...............................................10000

134. 1900. "Allegória" 2Fr I. típus (Mi 85; 32€) ............................................................................1900

135. Franciaország 1925. Forgalmi bélyeg (Mi 181; 50 Mi Eur)..................................................2400

136. Franciaország 1942. Légió zászlaja pár (Mi 576-577,(2x) benne 3-as összefüggés + 562, 45,30

Mi Eur) attraktív emlékbélyegzős futott levélen Budapestre, hátoldalon piros/fekete Wehrmacht

cenzúrával!...............................................................................................................................3600

137. 1943. Nemzeti segély: Pétain tábornagy sor ötöscsíkban (Mi 589-93; 110€)......................3000

138. 1949. "100 éves a francia bélyegkiadás" ívszéli blokk, gumitörések (Mi Bl 4; 40€)...........2200

139. 1956. Sport sor (Mi 1100-03; 22€) .......................................................................................1100

140. 1956. Vöröskereszt bélyegpár bélyegfüzetben (Mi 1117-18 MH, 65€ ...............................3900

141. 1958. Sportjátékok (Mi 1197-200; 7€) ...................................................................................400

142. Francia megszállási területek az I. Világháborúban/Arvád-sziget(Szíria) 1916/17. 4db klf

bélyeg (Mi 13*, 14-16; 50,5€).............................................................................................3000

Gibraltár

143. 1977. "II. Erzsébet uralkodásának 25. évfordulója" bélyegpár ívsarki négyestömbben, klf

nyomdai jelzésekkel (Mi 346-47(4X); 10€++).......................................................................500

144. 1986. Európa:Természet és Környezetvédelem bélyegpár kisívben (Mi 503-04(10X);

28€)........ ...............................................................................................................................1100

Hollandia és gyarmatai

145. Hollandia 1852. "III. Vilmos" (Mi 2, 25 €) .............................................................................1000

146. Hollandia 1852. "III. Vilmos" (Mi 3a; 110€) ..........................................................................5600

147. Hollandia 1852. "III. Vilmos" (Mi 3a; 110€) ..........................................................................5600

148. Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 9IA, 38 €) .........................................................................1500

149. Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 10IA, 25 €) .......................................................................1000

150. Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 11IIA, 150 €)....................................................................6000

151. Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 11IA, 120 €) .....................................................................4800
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152. Hollandia 1872. "III. Vilmos" (Mi 29a, 120 €) néhány rövidebb foggal.................................1500

153. Hollandia 1893. "Wilhelmina" (Mi 45a A, 170 €)...................................................................6800

154. Suriname 1940. "Helyi asszonyok" sor (Mi 210-13; 14€)......................................................900

Írország

155. Írország 1966. "Húsvéti felkelés" kpl sor (Mi 178-185, 4db párban 25€)............................1000

Izland

156. Izland 1930. Szolgálati bélyeg (Mi 58; 350€) ....................................................................18000

Jugoszlávia

157. 1919. Tengerész 10F cinóbert vágott bal ívszéli hatostömbben, kettős nyomással, hajtás (Mi

91U(6X); 300€) ................................................................................................................8000

Kárpát-Ukrajna

158. 1945. Különböző ábrázolások sor (Mi 78-80A; 140€).........................................................5000

Lengyelország

159. 1933. 1,2Zl "Bécs felszabadításának 250. évfordulója" (Mi 283; 80€) ...............................5000

160. 1938. "20 éves a Köztársaság" kpl sor (Mi 331-43; 55€) ....................................................3000

161. 1939. "Világkupa síverseny Zakopanéban" sor (Mi 351-54; 25€) ......................................1500

Liechtenstein

162. Liechtenstein 1921. Forgalmi bélyegek (Mi 49A-50A; 280 Mi Eur + 30 Mi Eur) ................10000

163. Liechtenstein 1921. Forgalmi bélyegek (Mi 49B+50B; 30 Mi Eur + 170 Mi Eur)...............9500

164. Liechtenstein 1949. Festmények kpl sor (Mi 268-276; 90 Mi Eur) ......................................3400

165. Liechtenstein 1950. Vadászat III. kpl sor (Mi 285-287; 95 Mi Eur) .....................................3600

166. Liechtenstein 1957. Sport kpl sor (Mi 353-356; 60 Mi Eur).................................................2300

167. Liechtenstein 1960. Légiposta kpl sor (Mi 391-394; 30 Mi Eur)..........................................1100

168. Liechtenstein 1979. Forgalmi bélyeg (Mi 734; 26 Mi Eur)...................................................1000

Luxemburg

169. Luxemburg 1949. UPU (Mi 460-463, 25€) kpl sor ..............................................................1000

Nagy-Britannia és gyarmatai

170. Nagy-Britannia 1847. "Viktória" (Mi 7, 30 €), hatszögletűre vágva.......................................1200

171. 1948. "VI. György és Erzsébet ezüstlakodalma" bélyegpár (Mi 233-34; 45€) ....................3600

172. Aden 1948. "VI. György és Erzsébet ezüstlakodalma" bélyegpár (Mi 14-15; 22€) ............1800

173. Ascension 1949. UPU (Mi 57-60, 22€) kpl sor ....................................................................1200

174. Falkland-szigetek függőségei 1948. "VI. György és Erzsébet ezüstlakodalma" bélyegpár (Mi

12-13; 10€)..............................................................................................................................800

175. Kanada/brit gyarmat/Új-Fundland 1861. 1Sh rózsaszín, dupla falc, gumihibák (Mi 15y;

60€).. ....................................................................................................................................3600

176. Mauritius/brit gyarmat 1860/63. Viktória 9p (Mi 20; 42€) .....................................................2500

177. Mauritius 1948. "100 éves a Mauritiusi bélyegkiadás" sor + VI. György és Erzsébet

ezüstlakodalma bélyegpár záró értéke (Mi 217-220, 222; 18,4€) ........................................1000

178. Natal/brit gyarmat 1876. Viktória 1p "POSTAGE" fny-al (Mi 35; 90€) ................................5400

179. Pitcairn 1949. UPU (Mi 15-18, 50 €) kpl sor .......................................................................2900

180. Srí Lanka/brit gyarmat 1885. Viktória 48p "Postage &amp; FIVE CENTS Revenue" fny-al (Mi

72; 75€) ....................................................................................................................................4500
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Alderney, Guernsey, Jersey, Man-sziget

181. Guernsey 1969/1970. "Forgalmi bélyegek" kpl sor + 4db kiegészítő bélyeg (Mi 8-23, + 9II,

22B,23B; 118,50€)................................................................................................................4700

Németország tételek, gyűjtemények

182. Német Birodalom kb 1920-45. Összefüggések, ívek A4-es lapokra falcolva, vegyes

minőségben, rozsdafoltok, betapadások (Mi kb 500-600€**ár) ...........................5000

183. Német Birodalom/megszállt területek a II. világháború alatt/Luxemburg 1940-41. Kpl

kiadás falcmentes albumlapokon 3db klf kpl sor, apró gumihibák, 1 sor kivételével zömmel

falcos bélyegek (Mi 1-16*-,**, 17-31**, 32*, 33-41**; min. 31€) .................................1200

184. 1945-1969. Megszállási kiadások + NSZK gyűjtemény házi készítésű albumlapokon

vegyes minőségben........................................................................................................1800

185. Szárvidék 1947-59. Hiányos gyűjtemény előnyomott, illusztrált LINDNER albumban, kék

gyűrűs borítóban ...................................................................................................................1200

186. 1948-1965. Német 3. Birodalom, Szövetségi megszállás/Szovjet Zóna, érdekes tétel

jobbakkal, főleg pecsételt sorokkal (kevés postatisztával), kevés duplával,benne jobbak! Mi

725 € .................................................................................................................................8000

187. 1949-75. k. NSZK és Berlin, használt rendező 2db 10 lapos közepes berakóban ............3000

Ónémet államok

188. Ónémet államok/Bajorország 1874. 1M (Mi 30; 120€) + Szászország 1856. 1Ngr (Mi 9; 8€)

+ Württemberg 1863. 9Kr kivágáson és áztatottan, hátoldalán vizsgáló jel szignóval (Mi 28a,

b; 290€)................................................................................................................................1400

189. Bajorország 1881. 1M alsó ívszéli db (Mi 53ya; 17€) .........................................................1400

190. Poroszország 1856. "IV. Frigyes Vilmos" 4Pf (Mi 5; 90€).....................................................5400

191. Poroszország 1911. "Luitpold" 20Pf és 25Pf (Mi 79-80I.; 107€) ........................................4500

192. Poroszország 1911. "Luitpold" 20Pf alsó ívsarki négyestömbben (Mi 79I.(4X); 128€)......5000

193. Poroszország 1911. "Luitpold" 25Pf (Mi 80I.; 75€).............................................................3000

Német Birodalom (Deutsches Reich)

194. 1933. "Nagy Frigyes" sor, nyitóértéken saroktörés, záróértéknek a gumija töredezett (Mi

479-81; 320€)........................................................................................................................9000

195. 1939. "Danzig újraegyesítése a Német Birodalommal" bélyegpár (Mi 714-15; 5€)..............300

Német gyarmatok és külföldi posták

196. Német gyarmatok/Kelet-Afrika 1896. 25Pf/50Pf, dupla falcos (Mi 10; 40€) .........................2400

197. Német gyarmatok/Marshall-szigetek 1899. 10Pf és 20Pf (Mi 9-10; 34€)...............................2000

198. Német külföldi posták/Törökország 1908. 100C/80Pf fekete fny-al (Mi 52; 70€) .................4200

Németország / népszavazási területek

199. Allenstein 1920. 1M bal ívsarki db "H 2125.20" nyomdai jelzéssel (Mi speciál I. kötet 10

HAN A/H2125.20; 30€) .......................................................................................................2500

Saargebiet

200. 1920. Városkép 1M (Mi 17; 65€) .........................................................................................3900

201. 1921. Tájkép 5Fr/25M fny-al (Mi 83; 60€) ..........................................................................3600

202. Saar-vidék 1948. Árvízsegítség kpl sor (Mi 255-259; 60 Mi Eur)........................................2300

203. Saar-vidék 1949. Lovak napja, pár (Mi 265-266; 38 Mi Eur)...............................................1400

204. Saar-vidék 1950. Adolf Kolping (Mi 289; 34 Mi Eur)..........................................................1300

205. Saar-vidék 1950. Népsegély kpl sor (Mi 299-303; 75 Mi Eur).............................................2800
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206. Saar-vidék 1950. Szent év kpl sor (Mi 293-295; 22 Mi Eur) ................................................1000

207. Saar-vidék 1951. Népsegítség kpl sor (Mi 309-313; 65 Mi Eur) ..........................................2500

208. Saar-vidék 1951. Vöröskereszt (Mi 304; 26 Mi Eur) ............................................................1000

209. Saar-vidék 1957. Th. Heuss forgalmi bélyegek kpl sor (Mi 409-428; 60 Mi Eur) ...............2200

210. Saar-vidék 1957. Th. Heuss forgalmi bélyegek kpl sor (Mi 380-399; 25 Mi Eur) ...............1000

Németország / megszállt területek a II. világháború alatt

211. Generalgouvernement 1941. Tájkép sor 10Z értéke teljes ívben 2-es lemezszámmal (Mi

65(lemezszámos ív); 150€)...................................................................................................9000

212. Német 3. Birodalom/Német megszállás a II.V.H. alatt/ Cseh és Morva Protektorátus 1939.

Forgalmi bélyegek négyes tömbben (Mi 1-19, 520 €)........................................................30000

Németország / háború utáni megszállás

213. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Közös kiadás 1946. Bélyegkiállítás (Mi Bl

12A+12B; 120 Mi Euro) ennél a kiadásnál enyhe hajtások megengedhetők, lásd Michel

katalógus megjegyzése (Mi Spezial 99.oldal) .......................................................................5700

Németország brit-amerikai zóna

214. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Amerikai és brit zóna/német nyomat 1945.

Forgalmi bélyegek kpl sor (Mi 16-35; 55 Mi Eur) ................................................................2100

215. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Amerikai és brit zóna 1948. Forgalmi bélyegek,

kpl sor (Mi 36I-51I; 38 Mi Eur) ............................................................................................1200

216. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Amerikai és brit zóna 1948. Forgalmi bélyegek

kpl sor (Mi 36II-51II; 30 Mi Eur)..........................................................................................1100

217. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Amerikai és brit zóna 1949. Bicikli verseny, pár

(Mi 106-107; 22 Mi Eur) .........................................................................................................800

Németország francia zóna

218. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna általános kiadás 1945. Forgalmi

bélyegek kpl sor (Mi 1-7; 30 Mi Eur)....................................................................................1100

219. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Baden 1948. Forgalmi bélyegek

kpl sor (Mi 28-37; 200 Mi Eur) ...........................................................................................12000

220. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Baden 1949. Goethe kpl sor (Mi

47-49; 48 Mi Eur) ..................................................................................................................1800

221. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Baden 1949. Badeni forradalom

kpl sor (Mi 80I-82I; 47 Mi Eur) ............................................................................................1800

222. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Württemberg-Hohenzollern

1949.Goethe kpl sor (Mi 44-46; 40 Mi Eur)..........................................................................1500

223. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Rheinland-Pfalz 1948. 100 éves a

német bélyeg, pár (Mi 49-50; 25 Mi Eur)..............................................................................1000

224. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Rheinland-Pfalz 1948.

Vöröskereszt kpl sor (Mi 42A-45A; 85 Mi Eur) ...................................................................3200

225. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Rheinland-Pfalz 1948. Forgalmi

bélyegek kpl sor (Mi 16-29; 45 Mi Eur)................................................................................1800

226. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Rheinland-Pfalz 1949. UPU pár

(Mi 51-52)................................................................................................................................800

227. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Württemberg 1948. Forgalmi

bélyegek kpl sor (Mi 14-27; 45 Mi Eur)................................................................................1700

228. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás/Francia zóna/Württemberg 1949. Német

síversenyek, pár (Mi 38-39; 20 Mi Eur) ..................................................................................800
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Németország szovjet zóna

229. Német III.Birodalom/Szövetséges megszállás/Szovjet zóna/ Mecklenburg-Vorpommern 1946.

Fasiszta áldozatok (Mi 20-22,120€),felső összegjelzéses ívszéllel,kpl sor ..........................6500

NDK

230. 1952. Híres személyiségek sor (Mi 311-14; 18€).................................................................1000

231. 1952. Zeneszerzők sor (Mi 308-10; 10€)................................................................................600

232. 1955. Schiller blokk (Bl. 12; 30€) ...........................................................................................1200

233. 1955. Engels sor (Mi 485-90; 18€).......................................................................................1100

234. 1955. Újjáépített történelmi épületek sor (Mi 491-96; 15€)...................................................800

235. 1955. A Drezdai Képtár visszatért festményei sor (Mi 504-09; 35€)...................................1600

236. 1956. W.A. Mozart sor (Mi 510-11; 20€).............................................................................1200

237. 1956. H. Heine sor (Mi 516-17; 17€) ...................................................................................1000

238. 1956. Polgári repülés beindulása sor (Mi 512-15; 20€)........................................................1100

239. 1958. Buchenwald blokk első napi alkalmi bélyegzéssel (Mi Bl.15., 130€)...........................6500

NSZK / Berlin

240. NSZK/Berlin 1949. UPU (Mi 35-41, 750€) teljes sor........................................................57000

241. NSZK 1950. Berlini Filharmónia újjáépítése bélyegpár (Mi 72-73; 140€)..........................5000

NSZK

242. NSZK 1949. UPU (Mi 116I, 160€) lemezhiba.....................................................................9100

243. 1953. Müncheni közlekedési kiállítás sor (Mi 167-70; 85€)................................................5100

244. NSZK 1955. Lufthansa, kpl sor (Mi 205-208; 30 Mi Eur)....................................................1100

245. NSZK 1959. Th. Heuss forgalmi bélyegek kpl sor (Mi 302-306; 20 Mi Eur) ........................800

246. NSZK 1960. Th. Heuss forgalmi sor (Mi 179y-186y; 40 Mi Eur)........................................1200

247. NSZK 1960. Th. Heuss forgalmi pár (Mi 259y-260y; 25,40 Mi Eur).....................................800

248. NSZK 1984. Ersttagsblatt komplett kiadás (27 db).................................................................1000

249. NSZK 1985. Ersttagsblatt komplett kiadás (26 db).................................................................1000

250. NSZK 1986. Ersttagsblatt komplett kiadás (27 db).................................................................1000

251. NSZK 1987. Ersttagsblatt komplett kiadás (29 db).................................................................1000

252. NSZK -Nyugat Berlin 1987-88. 6 db NSZK; 13 db Nyugat-Berlin feketenyomat .................2000

253. NSZK 1988. Ersttagsblatt komplett kiadás (17 db)...................................................................800

254. NSZK 1989. Ersttagsblatt komplett kiadás (19 db)...................................................................800

Olasz államok

255. Olaszország/Olasz Államok/Romagna 1859. Forgalmi bélyegek (Mi 6, 350€)....................10000

256. Olaszország/Olasz Államok/Toszkána/Ideiglenes Kormány 1860. Forgalmi bélyeg (Mi

19a,25€) . .................................................................................................................................1000

257. Olaszország/Olasz Államok/Szardínia 1851. II.Viktor Emanuel (Mi 2, 150€)

borítékkivágáson.... ...................................................................................................................6000

Olaszország és gyarmatai

258. 1882. 2L "I. Umberto" (Mi 49; 250€)....................................................................................10000

259. Olaszország 1884. Csomagbélyegek 1884-1886. (Mi 1-5; 205€) ...........................................2000

260. Olaszország 1890. Forgalmi bélyegek (Mi 61-66; 140€) ........................................................6000

261. Olaszország 1890/1891. Portó, kpl sor (Mi 15-17, 50€)..........................................................2000
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262. Olaszország 1891. I.Umberto, felső ívszéllel (Mi 59; 110 Mi Eur) ......................................4200

263. 1910. "50 éves a Nápolyi népszavazás" bélyegpár (Mi 97-98; 280€) ...................................11000

264. 1923. "Római Menetelés 1. évfordulója" kpl sor (Mi 177-82; 60€)........................................2000

265. 1923. "300 éves a Kongregáció" sor, szokásosnál szebb gumival (Mi 161-64; 30€)...........2000

266. 1924. "Szent év" sor foghibák (Mi 206-11; 130€)...................................................................5000

267. 1932. "Római Menetelés 10. évfordulója" kpl sor kisebb értékeken foghibák (Mi 415-34;

400€).. ....................................................................................................................................15000

268. Olaszország 1933. Róma-Chicago repülés, I-Ques pilótanévvel, jobb ívszéllel, pár (Mi

445-446; 500 Mi Eur) ..........................................................................................................40000

269. Olaszország 1933. Róma-Chicago repülés, I-Bian pilótanévvel, pár (Mi 445-446; 500 Mi

Eur).. ....................................................................................................................................40000

270. Olaszország 1933. Róma-Chicago repülés, I-Gior pilótanévvel, pár (Mi 445-446; 500 Mi

Eur).. ....................................................................................................................................40000

271. Olaszország 1933. Zeppelin kpl sor, szép felső ívszéllel! (Mi 439-444; 190 Eur) ...............9000

272. Olaszország 1934. Viktor Emanuel látogatása Szomáliában kpl sor (Mi 514-519; 110 Mi

Eur).. ......................................................................................................................................5200

273. Olaszország 1934. Futball VB kpl.sor (Mi 479-487; 700 Mi Eur)......................................57000

274. 1934. "Róma-Buenos-Aires első repülés" légiposta sor, szokásosnál szebb gumival (Mi

459-62; 80€)..........................................................................................................................5000

275. 1934. Futball világbajnokság Olaszországban rövid sor, légiposta értékek nélkül (Mi 479-83;

260€) ......................................................................................................................................10000

276. 1936. "2000 éve született Horaz római költő" sor 3klf jó értéke (Mi 552-54; 290€) ............10000

277. 1937. "2000 éve született Augustus császár" sor 25C bélyegzés nélkül, légiposta záróérték

hiányzik (Mi 576-89; 235€).....................................................................................................6000

278. 1948. "600 éve született Sienai szent Katalin" sor (Mi 740-45; 100€)....................................3500

279. 1949. 100L "Római Köztársaság 100 éves centenáriuma" (Mi 773; 130€) ............................6000

280. Olaszország 1949. Világegészségügyi Konferencia, négyes tömbben (Mi 780; 120 Eur)....3800

281. 1949. "Marshall-terv" sor (Mi 774-76; 50€)............................................................................2000

282. 1950. "Nemzetközi rádió konferencia Firenzében és Rapalloban" bélyegpár (Mi 796-97;

80€)...... ....................................................................................................................................3000

283. 1951. "Milánói vásár" bélyegpár (Mi 830-31; 60€).................................................................2000

284. Olaszország 1949. UPU (Mi 772, 90€).................................................................................5100

285. 1953. "Olaszország NATO-hoz való 4. évi tagsága" bélyegpár (Mi 896-97; 15€) + fny-ott

bélyegpár Triest A zóna, apró rozsdapötty (Mi 216-17; 3€) ..................................................500

286. 1990. Labdarúgó VB blokksor (Mi Bl. 3-8; 38€).................................................................2000

287. 1990. "Futball világbajnokság III." blokksor (Mi Bl 3-8; 38€) ............................................1500

288. Olasz gyarmatok általános kiadás 1934. Logos Amadeus herceg (Mi 75, 68 Euro).............4100

289. Égei-tenger/Cos 1912-22. 7klf bélyeg, vegyes gumiminőség, egy 15C és 20C enyhén ablakos,

5C és egy 15C érték gumizásán festékfolt (Mi III. 4-6, 10-13; Mi 171,5€)........................2000

290. Égei-tenger/Simi 1912-22. Közel kpl kiadás másod pld-al, a szokásos gumiminőségben (Mi

XII. 3-10, 12(2X), 13; Mi 345€)..........................................................................................8000

Szovjetunió

291. 1924. Légiposta sor (Mi 267-70; 10€)...................................................................................600

292. 1930. 1R "Központi Távírda épülete" négyestömbben apró betapadások (Mi 392dX(4X);

80€).. .....................................................................................................................................4500
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293. 1931. 1R "Polarfahrt" (Mi 404B; 60€) ................................................................................3400

294. 1932. "2. Nemzetközi sarki év" bélyegpár vegyes fogazással (Mi 410A, 411B; 115€)..........8000

295. 1933. "Sztratoszféra ballon repülés" sor, 20k enyhén fakult (Mi 453-55; 50€) ......................3000

296. 1933. "Szovjetunió népei" kpl sor (Mi 429-49; 50€)...............................................................3800

297. 1933. "Szovjetunió népei" kpl sor 4K-es bélyegzett, kisebb gumitörések, néhány könnyed

ujjnyom (Mi 429-49; 727€) ............................................................................................40000

298. 1934. "Prawda" léghajó 15k fekvő vj-el (Mi 485Y; 400€**ár!) ...........................................10000

299. 1934. "Prawda" léghajó 20k álló és fekvő vj-el, apró betapadások (Mi 486X,Y; 190€**ár!) 5000

300. 1934. "W. Lenin halálának 10. évfordulója" sor (Mi 488-93; 70€).........................................5300

301. 1934. "Sztratoszféra ballon repülés áldozatainak 10. évfordulója" légiposta sor (Mi 892-94;

9€).. ............................................................................................................................................500

302. 1934. "Sztratoszféra ballon repülés áldozatai" légiposta sor (Mi 480X, 481-82Y; 50€) ........3800

303. 1935. "I. Világháború kitörésének 20. évfordulója" sor (Mi 494-98Y; 110€) ........................8400

304. 1935. "Az első moszkvai metróvonal megnyitása" sor (Mi 509Y, 510-12X; 110€)...............8400

305. 1935. "Elhunyt kommunista pártaktivisták" sor (Mi 540CX, 539CY, 541CY; 43€) ..............2400

306. 1935. "Jégbe rekedt kutatógőzös legénységének megmentése" sor (Mi 499-508X, 507Y;

250€).... ..................................................................................................................................19000

307. 1937. "Az új Moszkva építészete" sor (Mi 558-65A; 10€) .......................................................700

308. 1937. "Allunions repülőgép kiállítás" blokkból kivágott bélyeg (Mi 570; 50€) .................3800

309. 1938. "Részvétel a párizsi világkiállításon 1937-ben" sor postatisztán és bélyegzetten,

enyhén rozsdafoltos (Mi 581-83(2X); 11€)........................................................................400

310. 1940. "Jégtörő sarki sodródása, Georgij Sedow" sor (Mi 741-44; 9€)......................................600

311. 1940. "Jégtörő sarki sodródása, Georgij Sedow" sor négyestömbben (Mi 741-44(4X); 36€) 2700

312. 1940. "2. Allunions nap a testkultúráért" sor vegyes fogazással, foghibák (Mi 753-54C,

755-57A; 59€).......................................................................................................................4500

313. 1941. "Ipar és mezőgazdasági gépesítése a Szovjetunióban" sor (Mi 786-92A; 12€) ..............900

314. 1941. "Karél-Finn Szoc. Köz. 1. évfordulója" bélyegpár, jobbik fogazással (Mi 810C, 811A;

32,5€) .......................................................................................................................................2400

315. 1944-45. 2klf bélyegpár, apró gumihibák (Mi 937-38, 946-47; 12,5€)..................................700

316. 1945. Sztálingrád sor (Mi 951-52A; 10€).............................................................................1000

317. 1945. Kitüntetések és medálok sor színváltozatokkal (Mi 948, 949-50a,b,c; 53€).................2000

318. 1946. "25 éves a szovjet bélyegkiadás" sor (Mi 1071-73A; 9€)................................................600

319. 1947. "Népgazdaság fellendítése" vágott sor (Mi 1168-78B; 12€) .......................................900

320. 1948. "Úttörő szervezet" sor (Mi 1275-79; 60€) .....................................................................4500

321. 1948. "30 éves a Komosomol ifjúsági kommunista szervezet" sor (Mi 1280-85; 45€) ..........3400

322. 1948. "Iwan Schischkin halálának 50. évfordulója" sor (Mi 1220-23; 30€) ...........................2200

323. 1949. Repülő sor (csonka) (Mi 1401-07; 110€) ...................................................................8000

324. 1949. "31. éves a szovjet hadsereg" (Mi 1327; 15€) ...............................................................1100

325. 1949. "100 éves a Krasnoje Sormorowo hajógyár" bélyegpár (Mi 1355-56; 25€) .................1900

326. 1949. "Népsport" sor postatisztán és bélyegzetten, apró hibák (Mi 1357-64(2X); 28€)..2000

327. 1950. "50 éves a Prawda pártújság" bélyegpár (Mi 1535-36; 35€) .........................................2700

328. 1951. Magyar Népköztársaság sor (Mi 1562-65; 30€).........................................................2400

329. 1951. "Nagy Októberi Forradalom 34. évfordulója" bélyegpár (Mi 1599-1600; 25€)............1900

330. 1951. "Szovjet-barátság konferencia" (Mi 1606; 15€) ............................................................1100
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331. 1951. "Óriás-építkezések a Szovjetunióban" sor (Mi 1601-05; 50€) ......................................3800

332. 1952. Kitüntetések és medálok sor + 5R színváltozattal (Mi 1653-57; 32€) ..........................1900

333. 1953. "Nagy Októberi Szocialista forradalom 36. évfordulója" bélyegpár (Mi 1679-80;

30€)........ ..................................................................................................................................1700

334. 1953. "Az orosz Szociáldemokrata munkáspár 2. pártkongresszusának 50. évfordulója"

pecsételten és postatisztán (Mi 1690(2X); 42€) ...............................................................2400

335. 1954. "Pulkovo Obszervatórium" ívszéli bélyeg postatisztán és pecsételten (Mi 1724(2X);

18€)...................................................................................................................................1000

336. 1954. "W. Lenin halálának 30. évfordulója" sor (Mi 1696-1700; 15€).....................................900

337. 1961. 22. Kommunista pártnapok "KPdSU" II-III. alumínium bélyeg apró hibák a képoldalon,

ívközéprészi és ívsarki db-ok (Mi 2540-41; 90€).................................................................3300

Portugália és gyarmatai

338. 1937. Gil Vicente halálának 400. évfordulója bélyegpár (Mi 599-600; 40€).......................2400

339. 1937. 100 éves a Lisszaboni orvosi akadémia (Mi 598; 20€) ..............................................1200

340. Portugália 1949. UPU kpl sor (Mi 740-743, 25€) ................................................................1900

341. 1953. 100 éves a portugál bélyegkiadás 20E záróérték (Mi 822; 90€).................................5000

342. 1965. Európa ívsarki sor klf nyomdai jelzésekkel (Mi 990-92; 25€) ...................................1000

Románia

343. 1869. "I. Károly" 5B "PITESTI" (Mi 21; 50€)........................................................................4000

344. 1903. "Új bukaresti postaépület felavatása" kpl sor (Mi 146-553; 60€)..................................3600

345. 1906. "Bukaresti jubileumi kiállítás" kpl sor (Mi 197-207; 270€) ........................................15000

346. 1928. Légiposta sor apró gumihibák (Mi 336-38X; 30€).....................................................1700

347. 1936. Cserkésztábor Brassóban sor (Mi 516-18; 45€) .........................................................2700

348. 1940. PRO PATRIA blokksor szép minőségben (Mi Bl. 9-14; 440€) ...............................18000

349. 1958. "100 éves a román bélyeg" sor fogazva és vágva extra ívszélesekkel (Mi

1750-57A-B; 52€).............................................................................................................3500

350. 1958. "100 éves a román bélyeg" vágott sor extra ívszélesekkel (Mi 1750-57B; 35€)....2500

351. 1958. Népviselet sor hármascsíkokban fogazva és vágva (Mi 1738-49A-B; 60€) ..........3200

352. 1960. Római olimpia blokkpár (Mi Bl 46-47; 55€)..........................................................2000

San Marino

353. San Marino 1894. Forgalmi bélyegek (Mi 15, 50€) ................................................................1500

354. San Marino 1934. Filatéliai kiállítás kpl sor (Mi 202-205; 180€)........................................6800

Spanyolország és gyarmatai

355. 1951. Bélyegnap "500 éve született Izabella királynő" légiposta sor (Mi 998-1002; 50€) ..3000

356. 1952. Bélyegnap "500 éve született V. Ferdinánd" légiposta sor (Mi 1013-17; 25€)..........1500

357. 1955. "100 éves a spanyol távírda" sor (Mi 1065-67; 30€) ..................................................1800

Svájc

358. 1854. Ülő Helvécia kis klasszikus tétel, szép átlag pld-ok, néhány szükre illetve képbevágott

(Mi 13-14(2X), 15(3X), 16(2X), 17; min 455€ olcsóbbik nyomással számolva) ...................8000

359. Svájc 1934. Naba blokk (Mi Bl 1, 800€) újragumizott (szépen)..........................................6000

Törökország

360. 1898. Megszállási kiadás Thesszália részére kpl extra ívszéllel (Mi A-E85; 15€) ...................600

361. 1954. "5 éves az Észak-atlanti Szerződés(NATO)" sor (Mi 1388-90; 20€).........................1200
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362. 1979. "1980 európai természetvédelmi év" sor ötöscsíkban (Mi 2501-05; 5€)......................400

Vatikán

363. 1991-94. "Sixtus-kápolna restaurálása" 2klf sor + 1db blokk emlék folderben (Mi Bl 14; Mi

1023-34, 1107-14; 34€) ........................................................................................................2000

Kínai tételek, gyűjtemények

364. Kínai Császárság és Köztársaság kb 1902-12. 6db "Sárkányos" bélyeg ..................................2000

365. Kína kb 1910-es évektől kb 115db bélyeg A5-ős berakólapon.........................................1000

366. KNK, Hongkong stb kb 550db több pls-od forgalmi bélyeg ömlesztve, sok modernnel.........1000

Kínai Köztársaság (Tajvan)

367. 1964. Tokió nyári olimpia sor (Mi 546-49; 9,5€)...................................................................400

Kínai Népköztársaság

368. 1955. Nagyfeszültségű vezeték (Mi 265; 9€) .........................................................................400

369. 1985. "Mei-virágok" sor (Mi 2000-05; 13€) ........................................................................1000

Egyéb kínai kiadások (Hongkong, Kiautschou, Makaó, Mandzsukuó, Tibet, klf. külföldi posták,

magánposták)

370. Hongkong 1935. V. György trónjubileuma kpl sor (Mi 132-135; 25€) ..................................1000

371. Hongkong 1937. VI. György és I. Erzsébet megkoronázása kpl sor (Mi 136-138; 24€) ........1000

372. Makaó 1962. Sport kpl sor (Mi 422-427;110€)....................................................................6700

373. Makaó 1972. Lisszabon-Rio de Janeiro első repülés (Mi 455; 32€) ....................................2000

Afrika

374. Burundi 1965. Függetlenség 3. évfordulója korong alakú, aranyfóliás bélyegsor (Mi 175-82;

12€) .........................................................................................................................................900

375. Csád 1964. Tokiói olimpia sor + blokk (Mi 120-23, Bl 1; 30€)...........................................1000

376. Dahomey 1966. "Karácsony" (Mi 293-295, 20€) kpl sor.....................................................1100

377. Egyiptom 1969-72. Kis tétel (Mi 903-06, 979(2X); Mi Bl 27; 54,2€).............................2000

378. Guinea 1964. "Tokiói Olimpia" (Mi 239a+b-241a+b, piros és narancs fny,sal, 26€) kpl

sor........ ..................................................................................................................................1500

379. Guinea 1960. Római olimpia sor (Mi 49-53; 100€) .............................................................3800

380. Kamerun 1964. Tokió nyári olimpia sor + blokk (Mi 410-12, Bl 2; 27€)..............................900

381. Kongó, Közép-Afrika és Csád 1960. Római olimpia (Mi 29€)..............................................900

382. Közép-Afrikai Köztársaság 1964. Tokiói olimpia sor + blokk (Mi 59-62, Bl 2; 29€)...........900

383. Libéria 1949. UPU /Specimen Michelben nincs jegyezve ................................................1000

384. Madagaszkár 1960. Légiposta sor: flóra fauna (Mi 455-60; 30€) ........................................1800

385. Marokkó 1956. Írástudatlanság elleni küzdelem sor (Mi 415-19; 25€) ...............................1200

386. Marokkó 1956-57. V. Mohamed sor (Mi 408-14; 14€)..........................................................700

387. Szent Ilona-sziget 1884. Viktória 6p "2-2/2d" fekete fny-al (Mi 16; 7,5€)...............................500

Ausztrália és területei/Ausztrál antarktiszi terület

388. Ausztrália/Viktória 1854. 6p "Viktória" (Mi 7B; 25€)............................................................2000

389. Vanuatu(Új-Hebridák) 1949. UPU sor francia nyelvű felirattal (Mi 137-40; 20€)..............1200

Ázsia

390. Bhután 1975. "Nemzetközi nőnap" bélyegpár + blokk (Mi 403-04, Bl 52; 11,5€)................600

391. Burma 1968. Őshonos madarak kpl sor, 1 érték kivételével mind ívszéllel (Mi 198-209;
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65€).... ...................................................................................................................................3900

392. India 1949. UPU sor (Mi 207-210;40€)................................................................................2400

393. India 1949. UPU (Mi 207-219, 40€) kpl sor.........................................................................2400

394. India 1950. Köztársaság kikiáltása sor, kis gumihiba (Mi 211-214;45€).............................1500

395. India 1956. Buddha 2500 éves pár (Mi 256-257;30€)..........................................................1200

396. Vietnam 1976-77. 3klf állatos sor (Mi 843-50, 866-73, 890-97; 19€)...........................800

Észak-Amerika

397. USA 1991. Alkalmi bélyegek gyűjteménye postai kiadású előnyomott albumba filázva (55 klf.

bélyeg, névérték: 16,81 USD) ...............................................................................................4600

398. USA 1992. Alkalmi bélyegek gyűjteménye + előnyomott postai kiadású album (58db klf.

bélyeg, névérték: 16,82 USD) ...............................................................................................4600

399. USA 1993. Alkalmi bélyegek gyűjteménye + előnyomott postai kiadású album (69db klf.

bélyeg, névérték: 20,01 USD) ...............................................................................................5500

400. USA 1995. Alkalmi bélyegek gyűjteménye + előnyomott postai kiadású album (110db klf.

bélyeg, névérték: 35,40 USD) ...............................................................................................9800

401. USA 1996. alkalmi bélyegek gyűjteménye postai kiadású albumba filázva (91db bélyeg + 1

blokk 30,12 USD névérték) ...................................................................................................8500

Közép-Amerika

402. Costa Rica 1960. Római olimpia sor + vágott és fogazott blokk (Mi 570-79, Bl 580A-B;

30€) . ...................................................................................................................................800

403. Honduras 1951. UPU (Mi 462-467, 50€) kpl sor .................................................................2800

Dél-Amerika

404. Peru 1951. UPU kpl sor (Mi 483-491, 23€) .........................................................................1300

Ezüst-aranyfóliás és háromdimenziós bélyegek

405. Dominikai közösség DN. Repüléstörténet 8db aranyfóliás bélyeg 23 karátos aranyfóliával

ellátott, egyenként 16$ értékjelzéssel, tanúsítvánnyal, gyűrűs mappában.............................4000

406. Staffa-sziget Skócia 1980. "Anyakirálynő 80 éves" 23 karátos aranyfóliás bélyeg 8£

értékjelzéssel, dísztokban, tanúsítvánnyal ...............................................................................800

Arab országok

407. Afganisztán 1960. Forgalmi bélyeg "Nemzeti sport" (Mi 494 F; 35€) .....................................700

408. Észak-Jemen 1960-62. 4db klf kpl sor és bélyegpár (Mi 200-04, 205-11, 233-34, 241-42;

37€).. .....................................................................................................................................1500

409. Irán 1950. UPU pár (Mi 811-812, 90€) ................................................................................5100

410. Irán 1971. "2500 éves a perzsa birodalom" (Mi 1526-1529, 20€) kpl sor ...........................1100

411. Irán 1972. "Olimpia" (Mi Bl 12, 25 €) .................................................................................1000

412. Izrael 1950. UPU pár (Mi 28-29, fél tabbal 50€)..................................................................2000

413. Libanon 1949. UPU (Mi 408A-412A, 28€) kpl sor..............................................................1600

Karib térség

414. Montserrat 1995. Könnyűatlétika világbajnokság Göteborgban sor + blokk (Mi 925-28, Bl 70;

20€) .......................................................................................................................................1000

415. Szent Kittis 1885/86. Viktória 4/6p "FOUR PENCE" fny-al (Mi 13; 30€).............................1800

Űrkutatás motívum tételek

416. Gabon 1974. "Amerikai-szovjet közös űrkutatás" 1000Fr párban (Mi 539(2X); 22€) ..........900
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417. Kambodzsa 1974. "Kopernikusz" 1200R légiposta (Mi 398A; 25€) ...................................1500

418. Katar 1966. "20 éves az ENSZ" sor első két "űrkutatás" értéke fogazottan és vágottan "20

éves az ENSZ" levélzáró résszel, 1 ívben 1db bélyeg volt ezekkel a levélzárókkal (Mi

118-19Aa-b; 32€ fogazott, vágott értékre katalógus árat nem hoz, ívsor fogazott és vágott

750€).................................................................................................................................6000

419. Kuba 1967. "10 éves az első műhold" blokk, gumitörések (Mi Bl 30; 15€) ..........................500

Külföldi tételek rendkívül alacsony kikiáltási áron

420. Albánia kb 1918-65. Kis tétel, közte légiposta sor, illetékbélyeggel vegyes minőségben (Mi

kb 80€)................................................................................................................................800

421. Angol gyarmatok és utódállamok, domíniumok kb 1853-1951. Kis tétel jobb bélyegekből,

bevizsgálás nélkül (Mi kb 500-600€) ..................................................................................1000

422. Angol gyarmatok, domíniumok és utódállamok kb 1900-tól napjainkig kb 945db forgalmi

bélyeg ömlesztve ömlesztve .....................................................................................................1000

423. Andorra/Francia posta 1931. 1/2c-2Fr, 19db klf bélyeg, ebből 3db gumi nélkül, 1/2c

postatiszta a többi falcos, néhány bélyegen kisebb betapadások (Mi 1-19;

457€**ár!).... .............................................................................................................1000

424. Andorra(Francia posta) 1975. Európa: festmény bélyegpár kisívben (Mi 264-65; 110€)....1000

425. Ausztrália 1913-36. 6db Kengurus bélyeg(közte céglyukasztással), hibásakkal, vegyes

minőségben (Mi 5, 45X, 48X, 84, 107X; 48,5€) .......................................................................500

426. Ausztrália/Viktória 1850-56. "Viktória" 3p és 6p(2X), II. oszt., vegyes minőségben, ablak (Mi

3II. B, 12(2X); 86€) .................................................................................................................1000

427. Ausztria 1880. Hírlapbélyeg 1/2Kr smaragdzöld (Mi 43c; 30€)......................................1000

428. Ausztria 1890. 10Kr négyestömbben, perforáció hibák, kis saroktörés, 2db bélyeg falcal

megerősítve (54A(4X); 40€**ár + négyestömb)..............................................................1000

429. Ausztria 1908. 60H próba színnyomattal (Mi 151) + tám példány lilás-piros színben

(Ferchenbauer 150€) ................................................................................................................1000

430. Ausztria + Tábori Posta(Szerbia + Románia) kb 1916-25. Kis tétel, közte kiadatlan

osztrák-magyar posta Romániában kiadatlan 20H "BANI" fny-al négyestömbben (Mi

VI(4X); 400€+ 100% postatiszta felár!), (Mi 882,7€**árral számolva!)....................1000

431. Ausztria és Jugoszlávia 3db sportolói aláírás: futball és sakk............................................1000

432. Ázsia kb 1906-59. 13db bélyeg vegyes minőségben (Mi kb 50€) ..........................800

433. Bahamák/brit gyarmat 1863/75. Viktória 1p és 4p kézi érvénytelenítéssel (Mi 5-6A; min.

160€).. ......................................................................................................................................1000

434. Barbados/brit gyarmat kb 1860-70. 8db Viktória bélyeg apró hibák (Mi kb 50€)..................1000

435. Belgium 1941-52. Feláras sor + vasúti bélyegek (Mi 952-59**; 60€).............................1000

436. Benin 1975. Légi posta bélyeg miniszterblokk kiadásban, Michel nem említi, általában

100db került kiadásba hasonló kiadásokból (Mi 633).......................................................1000

437. Benin 1975. Légi posta: karácson bélyeg sor miniszterblokk kiadásban, Michel nem említi,

általában 100db került kiadásba hasonló kiadásokból (Mi 646-49) ..................................1000

438. Brazília 1970-81. 4db klf blokk (Mi Bl 27, 35, 45, 47; 50,5€).........................................1000

439. Brazília 1973-83. 4db klf blokk (Mi Bl 33, 41, 50, 62; 30,5€).............................................1000

440. Brit Dél-Afrika 1896-97. 2 klf bélyeg (Mi 32, 53; 7,2€); Dél-Afrika 1929. 1Sh légiposta (Mi

44; 22€),Lesotho/Basutoland 1933. 1Sh "V. György" (Mi 7; 10€) ........................................1000

441. Brit Guyana 1882. 1c hajó "SPECIMEN" lyukasztással, két oldalon fogazatlan (Mi 58;

35€)........ ..................................................................................................................................1000

442. Bulgária 1934. "Shipka emlékmű" 2db miniszter blokk, rendkívül ritka csak 100db! II. oszt.
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minőségben, elvált perforáció, betapadás, halás a keretben (Mi 260-65, 266-71; 90€ csak a

bélyegek ** ára!, miniszter blokkra árat nem hoz a Michel).................................................1000

443. Burundi 1965. Függetlenség 3. évfordulója korong alakú, aranyfóliás bélyegsor 10X eredeti,

bontatlan postai csomagolásban (Mi 175-82((10X); 120€)..................................................1000

444. Burundi 1971. Madarak ívsor (Mi 690-701(4X); 90€)............................................................1000

445. Csehszlovákia kb 1919-49. Tartalmas speciál gyűjtemény 5db A4-es

berakólapon, kb 1.200db bélyeg benne fogazat variánsok, egyedi fogazások,

ívszéli db klf nyomdai jelzéssekkel, lemezszámokkal, színes bélyegzések, kpl

sorok, üres és álüres mezősek, ívközéprészes párok, középen üresmezős

összefüggések, reklám szelvényesek stb vegyes minőségben, gumi

nélküliekkel, betapadásokkal .........................................................................1000

446. Csehszlovákia 1920. Légiposta sor "Gilbert" szignóval (Mi 192-94; legolcsóbb fogazás

175€**árral számolva).............................................................................................................1000

447. Csehszlovákia 1920. "Masaryk" 125H jobb ívszéli négyes tömbben, 1db bélyeg falcos,

enyhe betapadás, foltos bélyegkép (Mi 161a(4X); 16€).....................................................500

448. Csehszlovákia 1922. 50H és 250H légiposta bélyeg (Mi 199, 201; 20€)...............................500

449. Csehszlovákia kb 3.000db főleg képes bélyeg ömlesztve, sok nagyalakúval, kpl sorral, sok klf-el

böngészde! ................................................................................................................................1000

450. Csehszlovákia kb 1935-38. Kb 59db bélyeg A4-es berakólapon, speciális gyűjtés ívszéli

lemezszámok, üresmezős, reklám szelvényesek + 1db blokk, betapadások,

horzsolásnyomok.... ...............................................................................................................1000

451. Csehszlovákia és Szlovákia kb 1945-2004. is tétel A4-es berakólapon nagyalakú

képes bélyegek, A5-ős berakólapon automata bélyegek, hátoldali ellenőrző számmal

+ 5db bélyegérdekesség, közte propaganda kiadások és Kárpát-Ukrajna bélyeg..1000

452. Csehszlovákia 1957. "A. Zápotocky" pecsételten I. és postatisztán II. típus, apró gumihibák,

enyhe saroktörés a postatiszta II. típusú blokkon (Mi Bl 17I-II.; 184€)...........................1000

453. Csehszlovákia zömmel 1960-90k. Kb 7.900db képes és forgalmi bélyeg teljes ívekben és

ívtöredékekben, összefüggésekben, zömmel pecsételtek ..................................................1000

454. Csehszlovákia/Népszavazási területek/Kelet-Szilézia 1920. 10H "Hradzsin" bevizsgálás nélkül

(Mi 5A; 400€) ..........................................................................................................................1000

455. Dán Grönland 1938-53. Hiányos sor + 1db bélyeg, kis értékek ablakosak, erősebb

betapadásokkal (Mi 1-2, 4-7, 28; 28,2€**ár!) ...........................................................................500

456. Dél-Afrika/Illetékbélyegek 1878. 2db klf 1Sh, az olcsóbb értéken törés (Mi 3-4; 85€) .........1000

457. Dél-Afrika/Jóreménység foka/brit gyarmat 1853. "Allegória" 4p (Mi 2; min 65€) ................1000

458. Dél-Vietnam(Vietkong) 1954. "Nemzeti Felszabadító Front 4. évfordulója" sor hármascsíkban

5X (Mi 6-8(5X); 60€) .............................................................................................................500

459. Észtország 1924-30. Tájképes bélyegek, apró betapadások, enyhe ablakok, gumihibák (Mi

55-56, 87(2X), 88; 265€) ......................................................................................................1000

460. Észtország 1924. Tájkép 300M falcos (Mi 54; 200€**ár!) .....................................................1000

461. Észtország 1935-39. Kis postatiszta összeállítás, csak kpl sorok és önálló kiadások, szép

átlagminőségben (Mi 46€)....................................................................................................1000

462. Franciaország 1849-72. 28db klasszikus bélyeg II-III. oszt. minőségben, hibásakkal (Mi több

száz euró) .................................................................................................................................1000

463. Franciaország 1853. "III. Napóleon" 10c(3X), 20c(2X) és 80c színváltozatokkal, szép átlag

pld-ok (Mi 12(3X)a, c, 13a, d, 16a; 111€) ..............................................................................1000

464. Franciaország 1853. "III. Napóleon" 5c, 40c(3X), 80c kis-nagyobb ablakkal (Mi 11b, 15(3X)a,

b, 16b; 424€) ...........................................................................................................................1000
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465. Franciaország 1862-70. "III. Napóleon" 10db II. oszt. klasszikus bélyeg, kisebb, nagyobb

ablakkal, foghibával (Mi kb 240€) ..........................................................................................1000

466. Franciaország 1862-70. "III. Napóleon" 9db klasszikus bélyeg, válogatott db-ok, zömmel klf,

színváltozatokkal (Mi kb 114€) ..............................................................................................1000

467. Franciaország 1876-86. "Allegória" 7db klf érték I. típusok, foghibák (Mi 61I., 63-67I., 81I.;

166,5€) ....................................................................................................................................1000

468. Franciaország 1876-77. 6db klasszikus bélyeg II. oszt, vegyes minőségben (Mi 60I., 66I., 57II.,

66II., 70, 76; 266€) ..................................................................................................................1000

469. Franciaország 1900-38. 5db klf bélyeg, jobbakkal, céglyukasztással (Mi 96, 98-100, 415; kb

79,5€) .........................................................................................................................................500

470. Franciaország 1926. Feláras bélyeg 55C/60C postatisztán, hátoldalán vizsgáló jellel, két

halvány rozsdafolttal (Mi 199; 240€) + 1928. Légiposta 10Fr/1,50Fr bevizsgálás és

garancia nélkül (Mi 231; 9.000€) .....................................................................................1000

471. Franciaország 1938. Művészettörténet kongresszus, Versailles (Mi 422; 20€) ........................500

472. Franciaország 1943. "Nemzeti segély: Pétain" teljes, hajtott ívben, benne 5db ötöscsík, két kis

apró betapadás a keretben (?o 381-84(5X); 70€++) ............................................................1000

473. Franciaország/Portóbélyegek 1881-84. 4db klasszikus bélyeg vegyes minőségben, foghibák,

ablak (Mi 10*, 17-18, 24; 225,5€).......................................................................................1000

474. Franciaország/Szoláglati bélyegek az Európai Tanács részére 1977-78. 2klf sor és bélyegpár

tízes és tízen egyes tömbökben, ívszélen álüres és üres mezőkkel (Mi 20-22(10X),

23-24(11X); 40,8€) ..............................................................................................................1000

475. Franciaország/Gyarmati kiadások 1859-86. 9db klasszikus bélyeg vegyes minőségben,

foghibák, ablak (Mi kb 117€) ..................................................................................................1000

476. Haiti 1904. 20C "Alexander Pétion" látványos függőleges elfogazással (Mi 79I.) ................500

477. Görögország kb 1876-1960. Tartalmas összeállítás kb 258db bélyeg A4-es berakólapon

jobbakkal vegyes minőségben (Mi kb 200€)................................................................1000

478. Görögország/Szamos, Epirusz(Dél-Albánia) kb 1914-40. Kis tétel hivatalossal,

segélybélyegekkel, fordított fny-al stb (Mi kb 30-40€)................................................1000

479. Hollandia kb 1864-1972. Tartalmas összeállítás, kb 500db klf bélyeg 2db A4-es

berakólapon, zömmel pecsételt bélyegek, klasszikusokkal, jobbakkal, kpl sorokkal,

portóval vegyes minőségben (Mi kb 150€)..............................................................1000

480. Hollandia 1923. "Wilhelmina királynő" vágott bélyegpár, az 5C-es ívszéli "10" ívösszegzési

számmal (Mi 110-11; 20€) ........................................................................................................300

481. Hollandia kb 1928-42. 16db klf kpl sor és bélyegpár, közte 3db bélyeg használatlan (Mi

kb 150€)........................................................................................................................1000

482. Izland kb 1876-1945. Kis összeállítás 2db stecklapon, közte kpl sor, jobb értékek,

klasszikusok, hivatalos bélyegek, zömmel szép minőségben (Mi kb 300€) ................1000

483. Írország kb 1922-50. Kis tétel jobb értékekkel, portóval (Mi kb 150€) ..................................1000

484. Jemen és Umm All Qiwain kb 1970k. Kb 29db három dimenziós bélyeg ömlesztve, közte 2db

nagyobb alakú, állat, karácsony, old timerek, népviselet, cserkész, stb motívumokkal........1000

485. Jugoszlávia kb 1918-60. Változatos összeállítás, kb 500db klf bélyeg 2db A4-es

berakólapon, portóval, hivatalossal, légipostákkal, jobbakkal stb vegyes minőségben.

Böngészde! .............................................................................................................1000

486. Jugoszlávia 1919-20k. 8db bélyeg látványos és jelentős elfogazással ..............................1000

487. Kanada/brit gyarmat/Új-Brunswick 1860. 1c, 2c és 5c gumi nélkül, illetve minimális

gumizással (Mi 4-6; 135€*ár!) ...............................................................................................500

488. Kanada/brit gyarmat/Új-Fundland 1887-97. 9db jobb bélyeg, zömmel klf, gumihiányok
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(Mi kb 200€*árral számolva) .......................................................................................1000

489. Lettország kb 1918-40. Kis összeállítás, kb 88db klf bélyeg A4-es berakólapon,

jobbakkal vegyes minőségben (Mi kb 50€) ......................................................1000

490. Liechtenstein kb 1917-44. Kis tétel közepes stecklapon, jobbakkal, portóval

vegyes minőségben (Mi kb 50€) .......................................................................1000

491. Liechtenstein 1975. "Koronázási palást" kisívben (Mi 634; 34€) ........................................1000

492. Liechtenstein 1978. Festmények kisív sor (Mi 717-19; 75€) ...............................................1000

493. Luxemburg kb 1859-1950. Szép összeállítás, kb 120db klf bélyeg A4-es

berakólapon, jobbakkal, portóval és hivatalossal vegyes minőségben (Mi kb

100€) .................................................................................................................1000

494. Monaco kb 1885-1956. Szép összeállítás, kb 100db klf bélyeg A4-es berakólapon,

jobbakkal, portóval vegyes minőségben (Mi kb 80-100€)....................................1000

495. Maláj államok/Észak-Borneó, Sarawak és Labuan kb 1875-1908. Kis tétel jobb bélyegekkel

vegyes minőségben (Mi kb 120€)........................................................................................1000

496. Málta kb 1885-1942. Kis tétel jobb értékekkel, portóval (Mi kb 70€).........................1000

497. Monaco 1949. UPU sor légiposta értékei speciális blokkban, fogazottan és vágottan, apró

gumihibákkal, enyhe sarok hajlással (Mi 404-07) Ritka!..................................................1000

498. Montenegró kb 1874-1913. Klasszikus összeállítás, kb 113db klf bélyeg A4-es

berakólapon, jobbakkal, zömmel szép minőségben (Mi minimum 150-200€)

Böngészde!.. ..................................................................................................................1000

499. Montenegró 1921k. Kiadatlan bélyegsor 18db klf ................................................................1000

500. Nagy Britannia kb 1855-1960. Kb 200db pecsételt bélyeg szépen összeállított A4-es

berakólapon, portóval, klf hivatalos kiadással, jobbakkal stb vegyes minőségben (Mi kb

800€).................................................................................................................................1000

501. Németország kb 1850-1968. Kis átnézetlen tétel, benne díjjegyes kivágások,

ónémet bélyegek, privát városi posta, Tábori Posta, klf zónák, Német

Birodalom, "MUSTER"(MINTA), fordított képállású párok stb vegyes

minőségben ....................................................................................................1000

502. Német Birodalom és ónémet államok/Baden kb 1851-1919. 3db klf bélyeg, klasszikus,

színváltozat légiposta és Germania fejes 10Pf párban kivágáson hajóposta bélyegzéssel +

4db német gyarmat és külföldi posta bélyeg ....................................................................1000

503. Német Birodalom kb 1871-1944, Több, mint 1.000db átnézetlen bélyeg ömlesztve,

Hindenburg és Hitler fejessel, közte előfordulhatnak céglyukasztások, I-II.

Világháborús megszállás, népszavazási területek, gyarmatok és külföldi posták,

ónémet bajor stb vegyes minőségben.....................................................................1000

504. Ónémet államok/Poroszország 1919. 2M függőleges hármascsíkban és 3M és 5M függőleges

párokban (Mi 149B(3X), 150-151B(2X); 38,5€) .................................................................1000

505. Német Birodalom és NSZK 1920-53. Kis tétel kpl sor, jobb értékek, kivágások (Mi kb

163,4€)..........................................................................................................................1000

506. Német Birodalom 1927-34. 2klf falcos bélyeg (Mi 409, 564; 360€**ár) ...............................1000

507. Német Birodalom 1932. Épületek feláras bélyegpár fny-al, nyitó értéken enyhe törés (Mi

463-64; 58€)..........................................................................................................................1000

508. Német Birodalom 1933. Nagy Frigyes sor (Mi 479-81; 55€) .................................................1000

509. Német Birodalom 1934. Gyarmati felfedezők sor 12Pf, 25Pf apró gumihibák (Mi 542-43;

155€) . ...................................................................................................................................1000

510. Német Birodalom 1939. Danzig bélyegek "Deutsches Reich" fny-al, 40f-érték kivételével kpl

sor (Mi 716-725, 727-29; 210,5€) ........................................................................................1000
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511. Német Birodalom/Danzig 1923-38. Feláras bélyegpár kivágáson, bevizsgálás nélküli

bélyegzéssel (Mi 131-32; 110€) + Légiposta sor apró hibákkal (Mi 298-301; 55€)...1000

512. Német Birodalom/Népszavazási területek/Szárvidék 1920. Germania 80Pf gumihibák (Mi 16;

240€) ........................................................................................................................................1000

513. Német Birodalom/Népszavazási területek/Szárvidék 1920. Germania 80Pf gumihibák (Mi 16;

240€) ........................................................................................................................................1000

514. Német Birodalom/Népszavazási területek/Szárvidék 1921-27. Kis tétel jobb bélyegekből,

közte zárók, 3db Tájkép függőleges, ford. képállású pár, gumihibák, rozsdafoltok (Mi kb

145€).............................................................................................................................1000

515. Német Birodalom/Népszavazási területek/Szárvidék 1926. Feláras nemzeti segély sor, szépen

falctalanítva (Mi 104-07; 50€).................................................................................................1000

516. Német Birodalom/Népszavazási területek/Szárvidék 1933-34. Robbanásos baleset

Neunkirchenben sor, nyitó érték pecsételt, 2db záró érték hibás, beszakadások (Mi 168-70;

245€).................................................................................................................................1000

517. Német Birodalom/megszállt területek a II. világháború alatt/Csatorna-szigetek 1941. Kpl

kiadás 8db klf bélyeg, két érték enyhén ablakos, a sor szép minőségben, 2 érték kivételével

falcosak (Mi 1-2y*, 3**, 4-6*, 7**, 8*; 51€)...................................................................1000

518. Németország/Megszállt területek a II. VH alatt/Generalgouvernement 1941. Tájkép sor 10Z

értéke teljes ívben 4-es lemezszámmal, ujjnyomos, apró gumihibák, hajtott (Mi

65(lemezszámos ív); 150€)...................................................................................................1000

519. Németország/Regensburg/Ukrán Táborhely Németországban 1947k. 8db klf privát kiadás...1000

520. Német megszállások a II. VH alatt/Oroszország/Pleskau 1942. Katedrális 60kop(Mi 15B;

50€)...................................................................................................................................1000

521. NDK 1949. "75 éves az UPU" bélyeg 5X, vegyes minőségben (Mi 242(5X); min. 70€).......1000

522. NDK 1949. UPU bélyeg 19db, közte párok, és hármascsíkok vegyes minőségben, foghibák

saroktörések (Mi 242(19X); min. 266€) ..................................................................................1000

523. NDK 1952. "Politikusok" 80Pf feketéskék négyestömbben, közönséges papíron, enyhe

gumitörések (Mi 339z(4X); 64€)..........................................................................................1000

524. Németország/Közös megszállás alatt + NSZK/Berlin kb 1947-61. Kis tétel jobb bélyegek, kpl

sorok vegyes minőségben (Mi kb 150€)..................................................................................1000

525. NSZK/Berlin 1947-57. 19db zömmel klf jobb bélyeg és bélyegpár (Mi kb 148€) .................1000

526. NSZK/Berlin 1949-57. Kis tétel jobb bélyegekből (Mi kb 300€)....................................1000

527. NSZK/Berlin 1949. "75 éves az UPU" sor (Mi 35-41; 320€) .................................................1000

528. NSZK/Berlin 1949. "75 éves az UPU" sor (Mi 35-41; 320€) .................................................1000

529. NSZK/Berlin 1949. "75 éves az UPU" sor (Mi 35-41; 320€) .................................................1000

530. NSZK/Berlin 1951-53. Harang jobbra és középen 2klf sor (Mi 82-86, 101-105; 145€).........1000

531. Németország kb 1960-2003. Több, mint 90%-ban NSZK és néhány NDK, valamint egyéb

külföldi küldemény, összesen kb 125db, közte fotó, aj. díjjegyes, blokkal bérmentesített,

egyes több bérmentesítés, nyomtatvány, nagyalakúak, tértivevény stb .............................1000

532. Norvégia és Észak-Ingria kb 1867-1956. Kb 350db klf bélyeg 2db A4-es berakólapon,

zömmel pecsételt bélyegek, jobbakkal, kpl sorokkal, portóval és hivatalossal (Mi kb

150€).............................................................................................................................1000

533. Olasz államok/Nápoly 1858. 2Gr papírránccal (Mi 3; 10€++)..................................................500

534. Olasz államok/Modena 1852. 40C (Mi 5IIa; 120€).................................................................1000

535. Olasz államok/Modena 1852. 10C (Mi 2I; 220€)....................................................................1000

536. Olasz államok/Modena 1852. 5C jobb oldalt képbevágva (Mi 1Ia; 35€)..................................800

537. Olasz államok/Romagna 1859. 5Baj (Mi 6; 45€) ....................................................................1000
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538. Olaszország 1863. "II. Viktor Emánuel" forgalmi sor, foghibák (Mi 16-22; 110€)................1000

539. Olaszország 1921. "Venetói csata győzelmének 3. évfordulója" 10c ritkább fogazással (Mi

145D; 200€) .............................................................................................................................1000

540. Olaszország 1924. Expressz bélyeg fny-al (Mi 205; 40€).........................................................800

541. Olaszország 1925. Expressz bélyeg (Mi 213; 45€) ...................................................................800

542. Olaszország 1951. "100 éves a Toszkánai bélyegkiadás" bélyegpár (Mi 826-27; 46€)..........1000

543. Olaszország 1951. "Monte Cassino-i apátsági kolostor újjáépítése" bélyegpár (Mi 837-38;

60€).. ........................................................................................................................................1000

544. Oroszország 1922. 5R/20k szép bal ívszéli db (Mi 201B II; 50€) ..................................1000

545. Portugália 1894-1949. Kis tétel jobb bélyegekből, rozsdafoltok (Mi 97-103, 105, 725-29,

744-47; 228,5€)........................................................................................................................1000

546. Románia 1862. 6Par és 30Par gumi nélkül (Mi 9-10) ........................................................500

547. Románia kb 1865-1953. Kis átnézetten tétel, klasszikusokkal, kpl sorokkal vegyes

minőségben (Mi kb 150€) .....................................................................................1000

548. Románia 1941. "Spanyol polgárháborús harcosok Vasile Marian és Jon Mota halálának 4.

évfordulója" blokk kis gumiér, könnyed ujjnyom (Mi Bl 15; 100€) ...............................1000

549. Svájc kb 1862-81. 22db "Ülő Helvécia" bélyeg vegyes minőségben (Mi kb 200€) ....1000

550. Svájc 1944-48. 2klf olimpia sor (Mi 428-30, 492-96; 26€).......................................................500

551. Svájc/Portóbélyegek kb 1878-1910. 7db bélyeg vegyes minőségben, hibással (Mi kb 80€ beadó

szerint) ........................................................................................................................................800

552. Spanyolország 1953-54. Sor + önálló kiadás apró betapadások (Mi 1021-23, 1038; 44€)....500

553. Szíria 1934. 7db klf légiposta bélyeg a sorból (Mi 386-92; 76,2€).......................................500

554. Szlovákia(előzetes, provizórikus kiadás) 1939. Segélybélyeg a "Postai dolgozok egészségügyi

pénztár" 1K piros fny-al bal ívszéli négyestömbben, betapadások, rozsdapöttyök. R!.........1000

555. Szomália 1964. Tokiói olimpia blokk + sor (Mi 60-63, Bl 1; 55€)......................................1000

556. Törökország kb 1865-1931. Kis összeállítás jobbakkal, klasszikusokkal, portóval vegyes

minőségben, hibásakkal (Mi kb 100-150€) ..................................................................1000

557. Törökország kb 1878-1908. 12db régi bélyeg ............................................................................500

558. USA 1861. 10c "Washington" mindkét bélyegen a POSATGE szóban festékfoltok

nyomdahibával, az egyik bélyeg fogazata levágva (Mi 20(2X); 100€)...................................1000

559. USA 1898. Mississippi kiállítás 50c 2X II. oszt. minőségben, ablakosak (Mi 123(2X);

360€)...... ..................................................................................................................................1000

560. USA kb 1916. 1$ "Benjamin Franklin" hátoldali gépszínnyomattal, ablakos, II. osztályú bélyeg

(Mi 240; 2€) + 1921k. 2c "Washington" vágott (Mi 252; 7€) + 2c "Washington" Schermack

privát fogazású tekercsbélyeg, ritkább! ....................................................................................1000

561. USA kb 1920-50. 55db zömmel klf előérvénytelenített bélyeg ........................................1000

562. Új-Zéland 1882. 11db Viktória 1p zömmel klf hátoldali céges hirdetések nyomatával, vegyes

minőségben, ablakossal (Mi 54(11X))......................................................................................1000

563. Új-Zéland 1882. 65db Viktória 1p klf kézi érvénytelenítéssel, fogazat variánsokkal, közte

hibássakkal, ablakossal vegyes minőségben (Mi 54(65X))......................................................1000

564. Vatikán 1929-39. Jobb bélyegek vegyes minőségben (14**, 16**, 51**, 53*,

55**(töredezett gumi, újra gumizott?), 56-58*, 80-81, 83; 573,9**ár!)...........................1000

565. Vatikán 1933. Forgalmi hiányos sor, enyhén besárgult gumi, kisebb gumitörések (Mi 21-30,

32-33, 36-38; 353,7€) ...........................................................................................................1000

566. WWF állat motívum 1983-86. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ára 1.500Ft:

(1.) Szenegál 1986. WWF "Dámgazella" FDC sor (Mi 875-78), (2.) Uganda 1983. WWF
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"Afrikai elefánt" FDC sor (Mi 361-64A)...................................................................................800

567. WWF állat motívum Saint Kitts 1986. "Cerkóf majom" FDC sor (Mi 184-87; 35€**ár +FDC

felár!) előző árverésen kiáltási ára 2.300Ft..............................................................................1000

568. WWF állat motívum Sri Lanka 1986. "Ceyloni elefánt" FDC sor (Mi 753-56; 60€**ár

+++FDC felár!) előző árverésen kiáltási ára 3.700Ft ..............................................................1000

569. WWF állat motívum Zöld-foki Köztársaság 1986. "gyíkok" FDC sor (Mi 500-03; 42€**ár +

FDC felár!) csökkentett áron, előző kikiáltási ára 2.500Ft......................................................1000

570. WWF állat motívum Mali 1986. WWF "Óriás jávorantilop" FDC sor (Mi 1078-881; 28€**ár,

FDC + felár!) csökkentett áron, eredeti kikiáltási ára 1.700Ft ..................................................900

571. WWF állat motívum 1986-87. Előző árverésekből összevont tétel, 2db tétel eredeti kikiáltási

ára 2.000Ft: (1.) Turks- és Caicos-szigetek 1986. "Sziklalegulán" FDC sor (Mi 777-80), (2.)

Antiqua és Barbuda 1987. "Halak" FDC sor (Mi 1010-13).....................................................1000

572. WWF állat motívum 1986-87. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ára 2.200Ft:

(1.) Malawi 1987. WWF "daru madár" FDC sor (Mi 477-80; 19€ olcsóbb vj. variáns, drágább

56€+ FDC felár!), (2.) Mauritánia 1986. WWF "Mediterrán barátfóka" FDC sor (Mi

871-74).....................................................................................................................................1000

573. WWF állat motívum 1986-90. Előző árverésekből összevont tétel, 3db tétel eredeti kikiáltási

ára 2.200Ft: (1.) Indonézia 1989. "Orangután" FDC sor (Mi 1291-94), (2.) Maldív-szigetek

1986. WWF "Halak" FDC sor (Mi 1198-1201), (3.) Honduras 1990. "Geoffroy-Pókmajom"

FDC sor (Mi 1084-87) .............................................................................................................1000

574. WWF állat motívum 1986-91. Előző árverésekből összevont tétel, 3db tétel eredeti kikiáltási

ára 1.800Ft: (1.) Karácsony-szigetek 1990. WWF "Falakó szula" FDC sor (Mi 303-06), (2.)

Kiribati 1991. WWF "Tengeri állatok" FDC sor (Mi 566-69), (3.) Marshall-szigetek 1986.

Tengeri csigák és kagylófélék FDC sor (Mi 73-76) ..................................................................900

575. WWF állat motívum 1986-91. Előző árverésekből összevont tétel, 3db tétel eredeti kikiáltási

ára 2.500Ft: (1.) Norfolk-sziget 1987. "papagájok" FDC sor (Mi 421-24), (2.) Új-Zéland 1991.

WWF "Hidasgyík" FDC sor (Mi 1160-63), (3.) Brunei 1991. "Borneói nagyorrú majom" FDC

sor (Mi 430-33)........................................................................................................................1000

576. WWF állat motívum 1987. 2db előző árverésből összevont tétel, eredeti kikiáltási ára 1.400Ft:

(1.) Kongó 1987. WWF "Krokodil" FDC sor ((Mi 1063-66), (2.) Líbia 1987. WWF "Homoki

gazella" FDC sor (Mo 1753-56) ................................................................................................700

577. WWF állat motívum 1988-89. 2db klf előző árverésből összevont tétel, eredeti kikiáltási ára

1.900Ft: (1.) Kamerun 1988. WWF "Drill majom" FDC sor (Mi 1155-58), (2.) Kenya 1989.

WWF "Recés zsiráf" FDC sor (Mi 481-84).............................................................................1000

578. WWF állat motívum 1989-91. Előző árverésekből összevont tétel, 4db tétel eredeti kikiáltási

ára 2.800Ft: (1.) Saint Vincent 1989. "Királyamazon" FDC sor (Mi 1222-25), (2.) Dél-Jemen

1989. "Homoki macska" FDC sor (Mi 450-53), (3.) Bolívia 1991. "Pápaszemes medve" FDC

sor (Mi 1137-40), (4.) Barbados 1991. "Aranyos lombjáró" FDC sor (Mi 770-73)................1000

579. WWF állat motívum 1989-91. 4db klf előző árverések összevont tételei, eredeti kikiáltási ár

1.900Ft (1.) Gibraltár 1991. WWF "Madarak" FDC sor (Mi 619-22; 8€), (2.) Guernsey 1990.

WWF "Tengeri állatfajok" FDC sor (Mi 497-500; 6,5€), (3.) Man-sziget 1989. WWF "Tengeri

madárfajok" FDC sor (Mi 408-11; 5€), (4.) Etiópia 1990. WWF Etióp kőszáli kecske" FDC sor

(Mi 1385-88)............................................................................................................................1000

580. 1938-1945. 10 db klf cenzúrázott levél, magyar, spanyol, belga, német cenzúrával ..............1000

581. Vegyes világ kb 1850-1899. Kb 220db zömmel klf átnézetlen klasszikus bélyeg, közte

magyar, osztrák, tengerentúl, klf gyarmatok stb, vegyes minőségben, hibásakkal,

magas Mi katalógus értékben! Böngészde!...............................................................1000

582. Vegyes világ kb 1850-es évektől napjainkig hagyatéki maradványtétel pergamen

tasakokban, több száz átnézetlen bélyeg, sok régivel ........................................1000
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583. Vegyes világ kb 1867-1990-es évekig használatlan és postatiszta összeállítás 8 lapos A4-es

Abria berakóban, közte Német Birodalom, ónémet, NSZK, NDK, török, osztrák stb .....1000

584. Vegyes világ kb 1870-2000. Kb 1.900db, zömmel pecsételt képes és forgalmi

bélyeg ömlesztve, benne klasszikusok, gyarmatok, tengerentúl, Német

Birodalom stb, vegyes minőségben, hibássakkal...........................................1000

585. Vegyes világ kb 1880-1920. 7db klf bélyeg látványos és jelentős elfogazással, vegyes

minőségben ...........................................................................................................................1000

586. Vegyes világ gyarmati bélyegek és nemzetközösségek kb 1880-1990. Kb 580db klf

bélyeg ömlesztve, közte angol, francia, olasz, portugál gyarmat stb, átnézetlen tétel

képes és forgalmi vegyesen, sok szép motívummal vegyes minőségben ..............1000

587. Vegyes világ kb 1900-90k. Borítékos és pergamenes rendező, benne, sok száz vagy

pár ezer átnézetlen, zömmel csak pecsételt bélyeg, jelentős része magyar (legalább

fele), másik része külföldi + 2db A5-ős berakó benne magyar bélyegek, blokkokkal.

Böngészde! .............................................................................................................1000

588. Vegyes világ kb 1900-tól napjainkig, nettó több, mint 0,50kg képes és forgalmi

bélyeg ömlesztve, garantáltan változatos tétel, több ezer db, főleg pecsételtek 1000

589. Vegyes világ kb 1920-90k. Változatos, pergamentasakos rendező tétel, benne országokra és

motívumokra szortírozva, jelentősebb román, csehszlovák, svájci, angol, izraeli, régi szovjet,

francia, lengyel skandináv országok, balkán stb. Valószínűleg 1-2000db bélyeg de átnézetlen

számolatlan ...............................................................................................................................1000

590. Vegyes világ kb 1960-90k. Kis desszertes doboznyi, többségében képes bélyeg ömlesztve, kpl

sorokkal.....................................................................................................................................1000

591. Vegyes világ(Mali, Dán Feröer-szigetek, Vatikán) 1976-80. 3klf kpl sor vagy önálló

kiadás(törött) teljes ívben (Mi 84€) ......................................................................................1000

592. Vegyes világ kb 400db, zömmel klf postatiszta bélyeg ömlesztve, sok képessel, közte kpl

sorral . ....................................................................................................................................1000

Külföldi tételek, gyűjtemények, összeállítások

593. Ausztrál államok/Új-Dél-Wales és Tasmania kb 1850-1906. Kb 179db klasszikus

bélyeg 2db A4-es berakólapon vegyes minőségben, hibásakkal (Mi kb 200€ beadó

szerint) .......................................................................................................................3000

594. Ausztrália, Új-Zéland és némi Cook, Nive W. Samoa, Christmas hagyatéki tétel. 2db A/4-es

használt, de jó minőségű albumban, kevés duplával, összesen 1938db! Szép megnézendő

anyag! ................................................................................................................................6000

595. Ausztria 1899-1937. Hagyatéki tétel sok jó bélyeggel és kpl sorral! Átnézendő régi

gyűjtemény, régi "Gobát" lapokra feldolgozva! Összesen Mi 1127 Euro! ........................36000

596. Ausztria kb 1910-61. Több pld-os tartalmas tétel, jobb sorokkal, értékekkel 6db

A4-es berakólapon vegyes minőségben, újragumizottak, rozsdafoltok, betapadások,

ujjnyomok (csak Mi 5€ feletti értékekkel, kpl sorokkal számolva kb 2.000€)

Érdemes megtekinteni!.........................................................................................30000

597. Bosznia és Hercegovina 1879-1918. Hagyatéki tétel, jobb darabokkal "Gobát" lapokra

feldolgozva, összesen Mi 1136 Euro ..................................................................................36000

598. Burundi 1965. Függetlenség 3. évfordulója korong alakú, aranyfóliás bélyegsor 10X eredeti,

bontatlan postai csomagolásban (Mi 175-82((10X); 120€)..................................................9000

599. Csehszlovákia kb 1918-70. Tartalmas, rendezett gyűjtemény 22 lapos A4-es

ABRIA berakóban (a lapok részben kijárnak), benne fogazat variánsok, portók,

összefüggések, blokkok, négyestömbök stb.......................................................2000

600. Etiópia/Afrika 1967-71. 6db klf sor ívsarki négyestömbökben (Mi 178,4€) .......................6500

601. Észtország kb 1919-40. Több pld-os szép gyűjtemény 3db stecklapon, zömmel csak
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falcos bélyegek(kb 90%-ban), szép átlagminőségben, sok jó db-al, néhány hibással,

betapadttal (Mi kb 1.976€) .........................................................................................10000

602. Franciaország 1849-1949. Tartalmas gyűjtemény előnyomott falcmentes LIGHTHOUSE

albumban, magas Mi katalógus értékben, vegyes minőségben, rozsdafoltok...............5000

603. Francia gyarmatok/Guyana kb 1892-1924. 62db klf régi bélyeg A4-es berakólapon

vegyes minőségben........................................................................................................1400

604. Gabon/francia gyarmat 1904-28. 59db klf bélyeg, portóval közepes stecklapon, vegyes

minőségben (Mi kb 200€ beadó szerint) .............................................................................1200

605. Jugoszlávia 1918-1940. Hagyatéki tétel, jobb darabokkal, sorokkal, "Gobát" lapokra

feldolgozva, összesen Mi 521 Euro ....................................................................................15000

606. Hollandia + holland gyarmatok kb 1852-1980. Tartalmas, főleg pecsételt

gyűjtemény előnyomott, illusztrált DAVO albumlapokon vegyes minőségben,

hibásakkal, rozsdafoltok (beadó szerint Mi kb 2.850€+ gyarmatok)....................4000

607. Hollandia kb 1945-2000. Tartalmas, zömmel postatiszta gyűjtemény előnyomott,

falcmentes "KA-BE" albumlapokon 1971-86 közötti időszakból, kevés korábbi és

későbbi portóval, szolgálati kiadással stb ..............................................................2500

608. India + indiai feudális államok + brit India kb 1865-1979. Tartalmas gyűjtemény

papírlapokra ill. előnyomott albumlapokra falcolva, sötétzöld gyűrűs borítóban,

vegyes minőségben (beadó szerint magas Mi katalógus érékben) Böngészde

tétel!........................................................................................................................4000

609. India kb 1956-2000. Bélyegzett gyűjtemény 2db A4-es albumban, papírlapokra falcolva a

bélyegek, rugós borítóban, beadó szerint, szinte teljes gyűjtemény....................................2000

610. Kongó (Kinshasa) Katanga, Dél-Kasai 1960-1971. Kis gyűjtemény, benne motívumok, kpl

sorok 114; Mi Eur..................................................................................................................4000

611. Liechtenstein 1917-1980. Gyűjtemény jó minőségű "vattás fedelű", "Leuchttuem"

albumban összesen 661 Mi Eur értékben, benne jobbak!Kevés falcos, a többség

postatiszta.... ....................................................................................................................20000

612. Liechtenstein kb 1950-94. Sorok, párok és önálló kiadások, zömmel sorok négyestömbökben,

pergamen tasakokban (Mi 234,2€) .......................................................................................5000

613. Luxemburg kb 1960-1981. Tartalmas gyűjtemény előnyomott, falcmentes "SAFE

dual" albumlapokon, kék gyűrűs borítóban 1971-86 közötti időszakból, kevés

korábbi és későbbi portóval, szolgálati kiadással stb.............................................2500

614. Maláj államok kb 1867-1980k. Szép, színes változatos összeállítás kb 444db bélyeg

8 lapos A4-es berakóban, sok klasszikus és régi gyarmati bélyeggel, vegyes

minőségben, magas Mi katalógus értékben............................................................3000

615. Montenegró 1874-1913. Hagyatéki tétel, jobb darabokkal "Gobát" lapokra feldolgozva,

összesen Mi 387 Euro.........................................................................................................12000

616. Német 3. Birodalom/Szövetséges megszállás (Közös,-amerikai,-brit,-francia zóna)+

NSZK + Saar-vidék (2025 Mi Eur), sok kpl sorral, benne jobb bélyegekkel, bélyegzett,

falcos (kevés) postatiszta túlnyomó többség, párnázott Schaubek albumban.............60000

617. Német Birodalom, NDK, NSZK, Ausztria 1890-es évektől az 1980-as évekig, 732db német és

192db osztrák bélyeg 12 lapos, A/4-es használt, de jó minőségű berakóban...........................2000

618. Olasz gyarmatok általános kiadás 1932-1934. Kis tétel, de ritkán kínált darabok, magas Mi

Euro értékben, összesen 1102,-Mi Euro ..............................................................................54000

619. Osztrák-magyar tábori posta 1915-1918. Hagyatéki tétel, benne általános kiadás, Olaszország,

Montenegró, Románia, Szerbia jobb sorokkal és darabokkal "Gobát" lapokra feldolgozva,

összesen 654 Mi Euro.........................................................................................................21000

620. Osztrák posta Törökországban 1888-1914. Hagyatéki tétel, sok jobb bélyeggel! Átnézendő
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anyag, régi "Gobát" lapokra feldolgozva! Összesen Mi 1124 Euro!..................................35000

621. Portugália kb 1862-1982. Tartalmas modern gyűjtemény kisalakú 8 lapos berakóban, több

pld-os kisebb sorok, blokkok, kisívek, közte CEPT, Európa kiadások stb, néhány bélyeg

kivételével csak 1960-80 közötti időszak bélyegei, ujjnyomok előfordulnak (Mi kb

800€)........ ...........................................................................................................................10000

622. Románia 1864-1940. Hagyatéki tétel, erős klasszikussal, sok jó sorral, "Gobát" lapokra

feldolgozva, összesen Mi 3445 Euro ..................................................................................92000

623. Románia kb 1876-1990. Kis összeállítás 4db A4-es berakólapon, klasszikusokkal,

kpl jobb sorokkal, zömmel pecsételtek (1945 előtti rész Mi kb 180€) .................4000

624. Románia kb 1950-es évek végétől az 1970-es évek végig több pld-os gyűjtemény jó állapotú

10 lapos lengyel berakóban, repülés. űrhajózás motívum tematikában................................3000

625. Suriname/+ Suriname holland gyarmat kb 1936-1975. Tartalmas gyűjtemény, előnyomott,

falcmentes DAVO albumlapokon .....................................................................................2200

626. Svájc 1850-es évek klasszikusaitól a modern időkig! Figyelemreméltó hagyatéki tétel,

sok jó bélyeggel! Összesen 1034 bélyeg, duplákkal, többségében szépen pecsételt,

"super" hagyatéki tétel, nagyon sok jó bélyeggel! Garantáltan 3132,- Mi Euro, jó

minőségű berakóban! Átnézendő tétel! .......................................................................50000

627. Szerbia 1869-1920. Hagyatéki tétel, jobb darabokkal "Gobát" lapokra feldolgozva, összesen

Mi 224 Euro..........................................................................................................................7000

628. 1930-80. k. Tannu, Tuva, Albánia, Mongólia bélyegek, sorok 12 lapos közepes

berakóban . .................................................................................................................6000

629. 1870-1999. 2550db USA bélyeg (kb. 2200 klf) .......................................................................4000

630. 1929-59. Vatikán kisgyűjtemény kartonlapokra filázva, vegyes minőségben rugós

albumfedélben ...................................................................................................................3600

631. Állatok 500db-nál több klf motívum bélyeg 12 lapos A4-es berakóban ...............2000

632. Bányászat-halászat kb 220db klf motívum bélyeg A4-es berakólapon .............1100

633. Festmény motívum vegyes világ kb 1930-90. Szép összeállítás jó állapotó 12 lapos A4-es

berakóban, főleg képes bélyegből .....................................................................................1500

634. Hajózás kb 600db klf motívum bélyeg 8 lapos A4-es berakóban..........................2200

635. UPU gyűjtemény 1949. Egész világ egy-két duplával 210 db bélyeg, 502 Mi €...............20000

636. Virág kb 500db klf motívum bélyeg 8 lapos A4-es berakóban, sok postatisztával, kpl

sorokkal .........................................................................................................................4000

637. Tengerentúli hagyatéki tétel, régi és újabb, benne portugál és angol gyarmat, összesen 942

db, többségében pecsételt bélyegek...................................................................................2000

638. Tartalmas angol gyarmati gyűjtemény, nagyon kevés kivétellel csak klasszikus hagyatéki

tétel, 15 lapos megkímélt berakóban, főleg pecsételt, néhány falcos, illetve postatiszta

bélyeggel! Összesen 650 db kevés duplikáttal! .................................................................6000

639. 1960-2010. kb. min. 300 db külföldi küldemény: FDC, CM, futott levél...............................8000

640. Hagyatéki tétel (átnézetlen), erős Egyiptomi résszel, klasszikustól modern időkig, benne Szíria

és egyéb tengertúl, kevés Európa, átnézendő tétel, összesen 895db viseltes berakóban..........2000

641. Hagyatéki tétel, egész világ, magyar is, régi és új! Albumokban, stecklapon, csomagolva,

összesen 4354 db bélyeg, főleg pecsételt! Képletes áron betéve! ............................................7000

642. Kis postatiszta hagyatéki tétel, főleg az 1960-as évekből, kpl sorok, párok és szóló bélyegek,

benne többek között klf afrikai országok, Liechtenstein, Berlin. Összesen 166db bélyeg

nagyon kevés duplával 200 Michel € katalógusértékben. ....................................................4000

643. Régi összeállítás, egész világ, klasszikustól a 40-es évek végéig! Túlnyomóan pecsételt

bélyegek, összesen 5882 klf db, benne jobbakkal!...............................................................7000
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644. Régi hagyatéki gyűjtemény, túlnyomóan klasszikus bélyegekkel, magas Mi Euro értékben!

Többségében angol, francia, holland, portugál, belga, spanyol gyarmatok, valamint Korea

Császárság, Japán, Etiópia, Közép-és Dél-Amerika, Hawai, Saargebiet! Ritkán kínált tétel,

több mint 1400 klf db! ........................................................................................................10000

645. Előző tételről készített további fotók, kérjük, ne licitáljon erre a tételszámra! Régi hagyatéki

gyűjtemény, túlnyomóan klasszikus bélyegekkel, magas Mi Euro értékben! Többségében

angol, francia, holland, portugál, belga, spanyol gyarmatok, valamint Korea Császárság,

Japán, Etiópia, Közép-és Dél-Amerika, Hawai, Saargebiet! Ritkán kínált tétel, több mint 1400

klf db!..........................................................................................................................................0

646. Vegyes világ hagyatéki maradvány tétel kb 1870-2000. 2db A4-es

berakóban, 6db A4-es berakólapon és cipős doboznyi áztatni valóval,

küldeménnyel, benne magyar, Német Birodalom, Ausztrál, Kanada, klf

gyarmatok, céglyukas, klf motívumok és képes bélyegek, egzotikus

országok stb vegyes minőségben.........................................................3000

647. Vegyes világ szép hagyatéki tétel kb 1870-1990. 7db A4-es berakóban, Abria

lapokon és 1db A4-es füzetben. Külön gyűjtve tengerentúl, Ázsia, Európa. Szépen

kezelt, nagyon változatos összeállítás, főleg tömeganyag, de sok képessel(benne

sport és festmény motívum), ritkábban látható bélyegekkel, jó állapotú berakókban.

Érdemes megtekinteni!.........................................................................................20000

648. További képek az előző tételhez, kérjük ne liticáljon erre a tételszámra!....................0

649. 1880-2000 k. Közel 1 banánoskarton vegyes külföldi bélyegtétel: albumok, berakók, borítékok,

bélyegek steklapokon jobbakkal. ÁTNÉZENDŐ!! ....................................................................24000

650. Vegyes világ kb 1800-as évek végétől napjainkig kartondobozban, benne

kb 8db A4-es és 2db közepes és kisalakú berakó, 3db szovjet bélyeges

album, valamint tasakokban, berakólapon stb. Változatos összeállítás képes

és forgalmi vegyesen, többek közt Német Birodalom, NDK, Baltikum,

skandináv országok, Kanada, klf gyarmatok, szovjet, Ázsia stb...........10000

Magyar tételek rendkívül alacsony kikiáltási áron

651. 1850k. 6kr(két oldalon szűkre vágva) távolsági aj. tértivevényes levélen(tartalom nélkül,

hátoldalán hiányzó bélyeg?! v. tértivevény ragasztásnyom) "EPERJES" - Miskolc, hátoldalán

"CASCHAU"(Kassa) dátumos vonalbélyegzéssel (I. típus kézi papír 12.000).......................1000

652. 1858-1951. 4Fl-os illeték bélyeg, magyar fiskális bélyegzéssel, ORBÉK blokk falcos II.

osztályú és 1951. Ötéves terv I. sor, jobb értékek falcosak, gumihibákkal (teljes katalógus

érték kb 45.600).............................................................................................................1000

653. Kb 1874-99. 19db krajcáros bélyeg szép, olvasható, zömmel klf egykörös

helységbélyegzéssel, közte hármascsík, összefüggő pár vegyes minőségben......................1000

654. Kb 1874-től napjainkig hagyatéki tétel ömlesztve, benne Turul, Krajcárosok, jobb

blokkok, mint Eucharisztikus, Szent István, Orbék, emlékívek, bélyegfüzetek stb

nagy MERCI desszertes dobozban, több száz bélyeg vegyes minőségben,

böngészde, átnézetlen tétel! ...............................................................................1000

655. 1875. Levélke 5kr-os illetékbélyeggel(nincs érvénytelenítve), "SZÉKELYUDVARHELY" -

Vargyas up. "BARÓT" érkezési bélyegzéssel .........................................................................1000

656. Osztrák-magyar tábori posta (K.u.K. Feldpost) 1879-1918 és Bosznia-Hercegovina

(K.u.K. Militarpost) kb 1879-1918. Több mint 350db átnézetlen bélyeg ömlesztve,

jobbakkal kis dobozban, egyéb kiadással. Böngészde!..........................................1000

657. Kb 1881-1990. Hagyatéki maradvány tétel 12 lapos A5-ős berakóban, benne kpl sorok,

blokkok, kisívek, emlékívek stb ........................................................................................1000

658. Kb 1889-2020. 18db érdekesebb küldemény, közte UPU 5kr-os díjjegyes Romániába

1889-ből, díszes borítékok, VISSZATÉRT, díjjegyesek, és díjkiegészítettek, űrkutatás, közte
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1db külföldivel....................................................................................................................1000

659. 1899. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár 2.000Ft (1.) 1899. 15kr hártya

papíron "vastag szám" + tám pld (E62), (2.) 1899. 5kr hártya papíron "vastag szám" + tám pld

(E58) ...........................................................................................................................................500

660. Kb 1900-13. 24db Turul, Hírlap bélyeg szép, olvasható helységbélyegzésekkel, közte mozgó

posta, összefüggő pár vegyes minőségben ...............................................................................1000

661. Hagyatéki tétel kb 1900-20. Kis tétel zsebberakóban, benne jobb Turul kiadások, zárók, fogazat

és vj-variánsok stb, átnézetlen böngészde tétel vegyes minőségben ........................................1000

662. Kb 1900-90. Hagyatéki maradvány tétel 3db A4-es NDK és 1db közepes

berakóban + fóliában, benne jelentősebb portó, összefüggések, képes és forgalmi

vegyesen + 1961-78. Tartalmas gyűjtemény "ex nominálos" sorokból,

blokkokból, kisívekből, 3db A4-es előnyomott MFV albumban filacsíkba

csomagolva, benne 1960-as évek jobb blokkjai, kisívei (kb 200db sor, blokk és

kisív), betapadások, rozsdafoltok előfordulnak, púdernyomok .........................1000

663. Kb 1900-13. Turulos bélyeg összefüggések, kb 178db összefüggő párban, 4db hármascsíkban

kis szivarkás fadobozban ..........................................................................................................1000

664. Kb 1913-60. Pergamenes és borítékos rendező, Turullal, portóval és hivatalossal,

zömmel pecsételt bélyegek nagy borítékos karton dobozban .......................................1000

665. 1913-14. Árvíz I. és Hadisegély I. 5K, Hadisegély I. 5K -on apró betapadás (176, 193;

13.500).... ..................................................................................................................................1000

666. 1914. Hadisegély I. 5K bal ívszéli hármascsíkban, II. minőségben, apró betapadások,

foghibák, középső bélyeg hibás (193(3X); 45.000)...............................................................1000

667. 1916. Parlament 1K és 2K töredék "(B.K.)M.P." Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár

céglyukasztással, foghibák (80 Lp) ............................................................................................200

668. Kb 1917-43. 12db vegye sküldemény, előlap illetve kivágás, közte "VISSZATÉRT"

bélyegzés, portós, mozgó-posta...........................................................................................1000

669. 1918. Repülő Posta bélyegpár 2X (240-41(2X); 20.000).........................................................1000

670. 1918. Repülő Posta bélyegpár Aratós bélyegekkel címzettlen borítékon, "BUDAPEST/23K"

bélyegzéssel (min. 15.000) ..................................................................................................1000

671. Kb 1918-75. Postatiszta összeállítás 8 lapos A4-es PALMA berakóban, főleg közepes kpl

sorok, néhány jobb bélyeggel, sorral szép átlagminőségben.................................................1000

672. 1918-20. Kis tétel, főleg falcos bélyegek vegyes minőségben, közte ablakos,

gumihiányosak stb (kb 37.000) ..............................................................................1000

673. 1920.06.06. "Magyar Posta" bélyeges küldemény lila téglalap "CENSURÁLVA"

bélyegzéssel "SZOMBATHELY" - Graz(Ausztria), hátoldali hajtóka levágva, érkezési

bélyegzés nélkül...................................................................................................................1000

674. 1920. Arató 300K tízes tömbben erősebb gumitörésekkel (376(10X); 3.200)........................300

675. Több, mint 0,50kg bélyeg (többségében 1920-60-es évek elejéig) ömlesztve, főleg kisebb

kötegek, bündli töredékek, négyes tömbök, képes és forgalmi vegyesen, lemezhibára,

tévnyomatra átnézetlen tétel .....................................................................................................1000

676. Kb 1920-44. Kis összeállítás 3db A4-es berakólapon, paralel, párhuzamos gyűjtés

postatiszta és bélyegzett, közte Sport I.-, Jótékonyság I.-, Petőfi I.-, Jókai Mór I.- sor, kpl

sorokkal, zömmel szép minőségben, rozsdafoltok (kb 50.000) ........................................1000

677. 1925-36. 7db klf jobb kpl sor + repülő II. 2P (11.200).............................................................1000

678. 1925. Sport I. sor 2X (433-40(2X); 15.000) .............................................................................1000

679. 1929-40. 8db klf jobb sor (11.700)........................................................................................1000

680. Több, mint 0,50kg bélyeg (többségében 1930-50-es évek elejéig) ömlesztve, főleg kisebb

kötegek, bündli töredékek, képes és forgalmi vegyesen, lemezhibára, tévnyomatra átnézetlen
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tétel............................................................................................................................................1000

681. 1932-38. Nagy Madonna 10P, Kormányzói Arcképek 5P 23db (517, 598(23X); 12.600) ......1000

682. 1938. Eucharisztikus pár illusztrált bélyegkiállítása lapon alkalmi bélyegzéssel 5X

(599-60(5X); 7.500).................................................................................................................1000

683. 1938-39. Orbék blokk postatisztán (enyhe saroktörés) és alkalmi bélyegzéssel, Bethlen

blokkpár falcosan(az egyik rozsdás) és kék alkalmi bélyegzéssel (Bl (2X), 5-6(2X);

33.000**árral számolva) ...........................................................................................1000

684. 1938. Orbék blokk kék alkalmi bélyegzéssel (Bl 2; 6.000)........................................................600

685. Kb 1939-80k. Kb 39db bélyeges emléklap alkalmi bélyegzéssel, közte sakkolimpia, "Légrády

Sándor" kiállítás, Páncélvonat, Protestáns, Pax-Ting stb ........................................................1000

686. 1942. Repülő Alap III. teljes ívsor, de a 8f-es hiányos ívszéllel, elvált perforációval, 2

bélyegen törés, kerethibák (ívsor 20.000)..............................................................................1000

687. 1945. Felszabadulás I. sárga és kék alapnyomattal, 1db bélyegen törés (793-805, 806-18;

6.500) . .....................................................................................................................................700

688. 1945. Kisegítő Bélyegek IV. 60f/8f ford. fny-al, enyhe törés (835; 18.000) ........................1000

689. 1946. Betűs Alj. I./20f tévnyomat (903a; 10.000).................................................................1000

690. 1947-49. 7db(6klf) jobb blokk, kisív és blokkpár, szép átlag minőségben, szokásos

gumitörésekkel (52.000) ........................................................................................................1000

691. 1949. Puskin blokkpár 2X, későbbi alkalmi bélyegzéssel, törések (Bl 14A-B(2X); 16.000) ..1000

692. 1949. VIT I. Bp. blokk (Bl 16; 7.000) .....................................................................................700

693. 1950. Bélyegnap 23. Bem Blokk 2X, későbbi alkalmi bélyegzéssel (Bl 19(2X); 20.000) ......1000

694. Főleg 1950-es évek bélyegei, nettó 0,39kg bélyeg ömlesztve, többségében kötegekben,

jelentősebb épületek forgalmi bélyeggel, kevés korábbival, képessel és 90-es évekkel,

tévnyomatra, lemezhibára átnézetlen tétel................................................................................1000

695. Kb 1950-90-es évekig kb 240db küldemény, zömmel FDC, bélyegzetlen, bélyeges

díszboríték, köze MALÉV és klf alkalmi repülések, díjjegyesek stb.............................1000

696. 1950k. Kb 50db csomagszállító szelvény, zömmel Épületek bélyegekkel, tévnyomatra,

lemezhibára átnézetlen tétel! ..................................................................................................500

697. 1951. Háziállatok sor + 40f-es színelcsúszásos bélyeg (1208-15; 5.000) ...............................500

698. 1951/1953. Ötéves terv II. sor apró gumi törések, gyári gumihiba (1272-85; 15.000) .........1000

699. 1954. Jókai Mór blokk 2X, későbbi és korai alkalmi bélyegzéssel, (Bl 24(3X); 21.000)........1000

700. 1956. Hunyadi János teljes ív 25 ford. képállású pár (30.000).................................................1000

701. 1957. Bélyegnap 30. teljes ív 2X(10 csík), hajtott, perforáció hibák, keretben gumitörések

(20.000)..................................................................................................................................1000

702. 1958. Bélyegnap 31. teljes, hajtott ív (10 csík) keretben törések (14.000) ...........................1000

703. Kb 1960-90 közötti kb 1440db átnéztlen, többségében képes bélyeg ömlesztve.....................1000

704. 1963-77. 10db érdekes alkalmi légiposta küldemény külföldre küldve, közte retour.............1000

705. 1969-89. 3db klf bélyegfüzet (BF 13-14, 16A; 9.500) ............................................................800

706. Kb 1969-78. Kb 58db szép CM gyűjtemény, sok kpl sorral, kevés duplikálttal .....................1000

707. 1970. EXPO - L teljes, hajtott ív, ujjnyomos, elvált perforáció (2623-24(20X); 40.000) ....1000

708. 1970. EXPO - L teljes, hajtott ív, ujjnyomos, elvált perforáció (2623-24(10X); 20.000) ....1000

709. 1970. EXPO - L teljes, hajtott ív, ujjnyomos, elvált perforáció (2623-24(10X); 20.000) ....1000

710. 1970. EXPO - L 2db összefüggés, benne 9db fordított állású pár (2623-24(18X); 18.000) .1000

711. 1972. Óbuda-Buda-Pest hajtott 100-as ívsor, 50 pár (2820-25; 15.000)..................................1000

712. 1973. IBRA aj. vágott blokk elő és hátoldali feliratokkal, erősen II. oszt. minőség,
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rozsdafoltos (42.000) .........................................................................................................1000

713. 1973. EBEK-Helsinki vágott + fogazott blokk, ujjnyomos (25.400)................................1000

714. 1974. Mona Lisa szelvényes teljes ív, könnyed ujjnyom (2950; 13.000) .............................1000

715. 1974-95. 4db (3klf) tervezői? aláírás bélyeges küldeményen, díjjegyesen........................1000

716. 1975. Környezetvédelem I. 40f és 60f 50X teljes, hajtott ívekben, ívszéleken "LITHOS, Inc. Pat.

Pend 61, Singnalstrip PO" felirattal (3065-,3067(50X); 8.000) ...............................................1000

717. 1975. Környezetvédelem I. 40f (49. ívhelyen sárga folt a hullámban nyomdahibával) és 60f 50X

teljes, hajtott ívekben, ívszéleken "LITHOS, Inc. Pat. Pend 61, Singnalstrip PO" felirattal

(3065-,3067(50X); 6.000+++) ..................................................................................................1000

718. 1976-78. 9db teljes, hajtott ív, ívszéleken "LITHOS, Inc. Pat. Pend 61, Singnalstrip PO"

felirattal (3115(40X), 3247(80X)-,3248(240X); 10.000+++) ..................................................1000

719. 1979. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata I. vágott teljes ív, ujjnyomos, kis gumiér

(3309; 12.000) ...................................................................................................................1000

720. 1980-85. 17db alkalmi bélyegzéses, zömmel bélyeges boríték klf sportolói aláírásokkal:

Gergely János, Szabó Gabriella, Milán Orlowski, Buda István, Fotlan László, Vaskúti

István, Szigeti Szonja stb....................................................................................................1000

721. 1985. 90 éves a MOB aj. blokk piros sorszámmal, elő hátoldali feliratokkal, két db rozsdafolt

(26.000)..................................................................................................................................1000

722. 1988. Repüléstörténet 4 Ft-os értéke 100-as teljes ívben, benne a 4. ívhelyen, szárny alatt "UFÓ"

lemezhibával (3938(100X); 3938 Tny; 8.000; teljes ív 3.000; 11.000) ...................................1000

723. Kb 2000-es évektől kb 63db promóciós szelvényes bélyeg, közte megszemélyesített, és kb 24db

vonalkódos bélyeg 2db A4-es berakólapon ..............................................................................1000

724. Vegyes külföldi és magyar hagyatéki tétel. Sok ezer bélyeg régi és új! ...........................1000

725. Hagyatéki képeslap tétel 1900-tól napjainkig, több mint 400db régi és új motívum lap előző

árverésekből, eredeti kikiáltási ára 8.200Ft: Hollosi Endre: Szentföld sorozat 11db klf, 19db puttós

lap, 1990 Magyar Fórum, 20db virágos képeslap, Húsvét motívum kb 365db ............................1000

726. Nyugat-Magyarország III. 1921. 12db klf érték a sorból "Bodor" vizsgáló jellel 50f-es

gumi nélkül, a 10K postatiszta, a többi falcos, apró hibákkal (kb 5.000) ....................500

Magyar tételek, gyűjtemények, összeállítások

727. 1858-1985. Tartalmas hagyatéki gyűjtemény, 5db előnyomott albumban, piros,

széles gerincű rugós ABRIA borítóban, benne jobb sorok blokkok, de nagyágyúk

nélkül, OPM, Turul, kr, Hivatalos, portók stb, a jobb sorokból:Repülő III.,

Felszabadulás I-II kék és sárga alapnyomattal, Szakszervezet I. Vasútjubileum,

Roosevelt, alumínium bélyeg,blokkok, kisívekből: Eucharisztikus, Orbék, Szent

István, Bethlen blokkpár, Állami nyomda, valamint a 60- évek jobb blokkjai.

1960-tól paralel gyűjtés postatiszta és bélyegzett, a bélyegek fekete fila csíkokba

vannak csomagolva, szúrópróba szerűen megnézve, zömmel szép átlag

minőség(főleg csak pecsételt és postatiszta), kisebb hibák előfordulnak (1858-1960

jobb értékek, kpl sorok, blokkok min. 200.000; teljes kat. érték kb

300.000-400.000).. ...............................................................................................30000

728. 1874-1964. Magyar maradvány gyűjtemény blokkok nélkül, 26 lapos KABE berakóban

vegyes minőségben............................................................................................................3200

729. Kb 1900-15. Kb. 7.000db Turul bélyeg ömlesztve, változatos, átnézetlen tétel 1f-2K-ig cipős

dobozban.................................................................................................................................14000

730. 1913-44. Magyar darab rendező 20 lapos A/4 berakóban.....................................................6000

731. 1915-70. Magyar maradványgyűjtemény 25 lapos ABRIA berakóban ............................3200

732. 1916-1964. Kis összeállítás 10 lapos berakóban ...............................................................4000
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733. 1916-67. Hiányos gyűjtemény blokkok nélkül, 26 lapos újszerű állapotú ABRIA

berakóban.............................................................................................................................15000

734. 1916-72. Magyar sor és esemény bélyeg gyűjtemény 25 lapos újszerű állapotú ABRIA

berakóban. Eleinte falcos, 1950 után postatiszta, megnézendő! .......................................7500

735. Hagyatéki tétel kb 1919-1990. 6db A4-es IMPORTA holland jó minőségű

berakóban(ebből 2db 8 lapos és 4db 16 lapos fehér és fekete vegyesen), benne főleg

ex nominál postatiszta sorok több pld-an(1960-90 közötti időszak),

összefüggésekben, négyes tömbökben (kb 800db), szép átlag minőségben,

ujjnyomok előfordulnak .......................................................................................24000

736. Kb 1920-90-es évekig. Hagyatéki maradványtétel 6db kb A4-es berakóban, főleg

pecsételt tömeganyag előrendező.......................................................................3000

737. Kb 1938-tól 1990-es évekig kb 250db vegyes küldemény, zömmel modern használatlan

díjjegyesek, de közte néhány érdekesség, mint alumínium bélyeges FDC, "VERTEL"

aláírással, FDC, CM, köznapi küldemények és néhány külföldivel, ömlesztve dobozban

és FDC berakóban. Böngészde! .....................................................................................2500

738. Kb 1938-90. Nem gyűjteményszerű gyűjtés, főleg 2-3 pld-an blokkok és sorok is, 4db kisebb

nagyobb füzetben, fotó albumban + 2db kb A4-es berakóban, benne kb 600db sor vagy blokk,

illetve teljes ív, ebből kb 2/3-at aranyban blokk, kisív és teljes ív és 1/3 aranyban sor, kisebb

sorok, önálló kiadások nincsenek számolva. Szép átlagminőségben, ujjnyomok, kisebb törések

v. gumihibák előfordulnak.....................................................................................................7000

739. Kb 1940-69. Kb 86 db kpl kiadás, 13db blokk és kisív + 1990-utáni kb 11.911Ft névértékű

postiszta bélyeg(beadó számítás szerint) 16 lapos A4-es berakóban ..................................10000

740. 1940-85. k. Magyar használt összeállítás 8 db 10 lapos A/4 méretű könyvkötészeti berakóban.

Többezer képes bélyeggel, kevés záróértékkel.......................................................................12000

741. Kb 1945-89. Kb 50db teljes ív, néhány darab kivételével mind klf illetve pecsételt, közte

alsó kisalakú üres mezősek, ford. képállású párok stb, lemez és nyomdahibára átnézetlen

tétel ....................................................................................................................................3000

742. 1945-90. Tartalmas, nem teljes postatiszta gyűjtemény 7db nagy irattartó A4-es mappában,

előnyomott - illetve sima papírlapokra feldolgozva, fekete filacsíkokba csomagolva, benne

jobb sorok, kisevek, blokkok, nagy dolgok nélkül, de benne van Felszabadulás I., betűs

tévnyomatok, Roosevelt, 50-évek jobb bélyegnapi blokkjai, kisívei, Puskin blokkpár, UPU

és alumínium bélyeg, Jókai blokk, Televízió blokk, Állami nyomda blokk, MABÉOSZ

bélyeg stb(az 1945-60 közötti rész kb 300.000), 1db mappában, csak teljes ívek és

emlékívek vannak, közte Mona Lisa (kb 80.000), kevés pecsételttel, szúrópróba szerűen

néhány bélyeg megnézve, betapadás, rozsdafolt nem érzékelhető..................................50000

743. Kb 1946-88. Nem gyűjteményszerű, de szépen kezelt összeállítás 7db A4-es berakóban (8, 10

és 12 laposak), 1db kivételével, mind jó állapotú, megkímélt berakók, ismertebb márkákkal,

mint Filux, MVF, Ny-német BRIEFMARKEN, benne kb 600db kpl sor, blokk és kisív több

pld-an(főleg 1967-88 közötti időszakból), párok, önálló kiadások, rövid sorok nincsenek

számolva szép átlagminőségben, ujjnyomok előfordulnak .................................................18000

744. 1952-2013. 16db klf jobb FDC, közte Teljes Napfogyatkozás blokk stb, többségében

címzettlenek (kb 23.340) .........................................................................................................2500

745. 1958-77. Többpéldányos sor és blokk tétel borítékokba rendezve, a megjelenés sorrendjében.

714 sor, 284 blokk, 31 kisív és nagy számú rövid sor, csík, esemény bélyeg található a

borítékokban. Postatiszta, gondosan csomagolt, 99%-ban ujjnyom és törés mentesek a

bélyegek és blokkok. 1964-ig kevés blokkal, később a sorok és a blokkok arányosan vannak a

rendezőben. MINŐSÉGI TÉTEL!.......................................................................................31000

746. Kb 1960-90. Kb 585db FDC boríték, benne az 1960-as évek jobb blokkjaival címzett és

címzettlen vegyesen.................................................................................................................5000
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747. Kb 1963-1990. Kb 850db postatiszta sor(kevés korábbival, néhány külföldivel, rövid

sorokkal, párokkal, önálló kiadásokkal, ezek nincsenek számolva) 7db kb A4-es vagy

átlagos minőségű berakókban, közte Schaubek rugósak (8-12 laposak), nem

gyűjteményszerű, főleg több pld-os gyűjtés szép átlagminőségben, ujjnyomok

előfordulnak.....................................................................................................................20000

748. Kb 1963-92. Kb 129db blokk v. kisív, zömmel klf, kiadásonként max 2-3db, alkalmi és köznapi

bélyegzéssel vegyesen ..............................................................................................................2000

749. Kb 1964-81. Hagyatéki tétel, nem gyűjteményszerű 7db berakóban, ebből 6db A4-es és 1db

A5-ős, közte ABRIA, Schaubek, Filux stb: 8, 10(3db), 12, 14 és 15 laposak, benne kb 790db

sor, blokk v. kisív(közte párokban, csíkokban, négyestömbökben), kisebb sorok, párok, önálló

kiadások nincsenek számolva, szép átlag minőségben, ujjnyomok, apró hibák

előfordulnak........ .................................................................................................................15000

750. Kb 1968-90. Kb 630db több pld-os blokk és kisív(több kiadásból 8-10db pld-ban) fólia

tasakokba ömlesztve, részben szortírozva + emlékívek(ezek nincsenek számolva), szép átlag

minőségben, könnyed ujjnyomok előfordulnak ..................................................................12500

751. 1973-89. "Vertel József" aláírások, rézkarcok, emléklapok Vertel aláírásokkal, összesen

15db, többségében klf, ebből 8db rézkarc ..........................................................................5000

752. 1986-90.10 db M.Bélyegkincstár könyv a feketenyomat nélkül, erősen hiányos

évfolyamokkal. . ....................................................................................................................2000

Magyar teljes ívek, összefüggések, kisívek, egyes többpéldányos tételek

753. 1942. Repülő Alap III. teljes ívsro szép átlagminőségben (720-23(25X); 20.000)...............4000

754. 1955/1988. Ívárú tétel 2db klf kiadás 3klf tévnyomat, összesen 46db teljes hajtott ív: (1.) Bartók

Béla 2klf zöld(17X) és barna(21X) 1Ft-os teljes ív, benne összekötő vonal (folt) a névben az L

és A között tévnyomatok a 46. ívhelyen(1511(850X)-1511a(1050X); 231.500;1511, 1511a tny;

67.500); (2.)1988. Repüléstörténet 4 Ft-os értéke 100-as teljes ívben(8X), benne a 4. ívhelyen,

szárny alatt "UFÓ" lemezhibával (3938 (800x); 3938 Tny; 64.000; teljes ív 24.000) összesen

katalógus érték 255.500, a tévnyomatok katalógus értéke 131.500 .........................................5000

755. 1956. Hunyadi János teljes ív 25 ford. képállású pár (30.000).................................................3000

756. 1956. Hunyadi János teljes ív 25 ford. képállású pár (30.000).................................................3000

757. 1957. Bélyegnap 30. teljes ív 2X(10 csík), hajtott (20.000)..................................................3000

758. 1958. Bélyegnap 31. teljes, hajtott ív (10 csík), (14.000)......................................................2000

759. 1966/1967. Repülő VII. sor záró értéke, hajtott 100-as ívben (2337(100X); 8.000)..................800

760. 1972. Óbuda-Buda-Pest hajtott 100-as ívsor, 50 pár (2820-25; 15.000)..................................1500

761. 1974. Mona Lisa szelvényes bélyeg 10db, könnyed ujjnyomok (2950(10X); 10.000).........1000

762. 1974. Mona Lisa szelvényes teljes ív (2950; 13.000) ...........................................................2000

763. 1979. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata I. 4db teljes ív, ebből 3db postatiszta és 1db ív

alkalmi bélyegzéssel (12.000) ...........................................................................................1200

764. 1987. 125 éves a nyomda-, a papíripar, a sajtó és könyvkiadás dolgozóinak szakszervezete

5X25-ős hajtott ívekben (3860(125X); 40.000) .......................................................................2000

765. 1987. 125 éves a nyomda-, a papíripar, a sajtó és könyvkiadás dolgozóinak szakszervezete 25-ős

hajtatlan ívben (3860(25X); 8.000) ............................................................................................800

766. 1987. 125 éves a nyomda-, a papíripar, a sajtó és könyvkiadás dolgozóinak szakszervezete 25-ős

hajtatlan ívben (3860(25X); 8.000) ............................................................................................800

767. 1987. Gyöngyöspatai Jessze-Oltár 2X50-es hajtott ívekben (3873(100X); 14.000)................1400

768. 1987. 125 éves a nyomda-, a papíripar, a sajtó és könyvkiadás dolgozóinak szakszervezete 25-ős

hajtatlan ívben (3860(25X); 8.000) ............................................................................................800

769. 1987. 125 éves a nyomda-, a papíripar, a sajtó és könyvkiadás dolgozóinak szakszervezete 25-ős
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hajtatlan ívben (3860(25X); 8.000) ............................................................................................800

770. 1989. Lebontott vasfüggöny 2X50-es hajtatlan ívekben (4004(100X); 6.000)..........................600

Magyar tévnyomatok, különlegességek

771. 1889-98. Elktrotip 5kr(5X 11:1/2-es fogazással; 3.000) + 6db kr értékszám eltolódással és

képbefogazással, valamint 5kr + 2db 15kr-os 12-es fogazással ...............................................1000

772. 1898. Privát cégnyomat címzés levelezőlapon "GOTTSCHLIG ÁGOSTON" tea-, rum- és

cognac nagykereskedő, József főherceg Ő csász. és kir. fensége és Fülöp Coburg-Gothai herceg

Ő kir. fensége udvari szállítója nyomtatvánnyal 2kr díjjegyes kivágás bérmentesítéssel, de nincs

érvénytelenítve, "ZÁGRÁB/CSÁKTORNYA" mozgópostával -Bp-re 10f kézi portózással .5000

773. 1913. Turul 50f fekvő vj-el (151B; 3.000) .................................................................................900

774. 1919-97. Kis bélyegérdekesség tétel, közte aj. kiadás, fázis nyomat, ford fny-ás,

színelcsúszások, tévnyomatok, könnyed ujjnyomok (23.200++)......................................3000

775. 1938. Szent István III. 20f távolsági levélen

"KESZTHELY-BALATONSZENTGYÖRGY/Jm(Jegyzékelő menet)" bélyegzéssel Pécsre,

érkeztetve .................................................................................................................................2000

776. 1946. Köztársasági emlék 100-as hajtott ívben, benne 2 db klf tévnyomat: "HUNGAKICA"

felirattal (5. ívhely), sérülési nyom az U és N betűk között (67. ívhely), (925(100X), 925: 2klf

Tny; 12.000) ..........................................................................................................................1500

777. 1945-46. Újjáépítés 140p "a kalapács nyele felül túlnyúlik" tévnyomat (891 Tny; 3.000) ....700

778. 1945-46. Újjáépítés 140p felső ívszéléli párban, benne "a kalapács nyele felül túlnyúlik"

tévnyomat, gumiér (891 Tny; 3.000).......................................................................................700

779. 1945. Kisegítő bélyegek 1f jobb felső négyestömbben fny-ás nélküli fázisnyomat (8.000).1600

780. 1946. Betűs "Alk. I./20f tévnyomat (903a; 10.000) ..............................................................2000

781. 1946. Betűs Cs. 5-I./30f (904; 8.000) ....................................................................................1600

782. 1946-64. 4db klf tévnyomat és bélyegérdekesség: "HUNGAKICA", "vastagabb hótakaró",

emblémás bélyeg párban, "híd íve eltűnik" (1907a(2X), Tny 925, 1638, 2105; 5.000)..........800

783. 1949. UPU I. sor párban, három oldalán fogazatlan, alul fogazott, ívszéli papírhibák (D pár

1112-14; 40.000).......................................................................................................................8000

784. 1949. UPU I. sor variánsok, vágott, jobb és bal oldalon fogazatlan stb (6.500) ..................1000

785. 1950. Virág I. 1,70 ívszéli párban vessző a 7 és 0 között fent (1172; 2019 Erős,..;

1.200-1.500Ft).. ..........................................................................................................................800

786. 1951. Kisegítő portó bankjegybélyegeken 10f 4db látványosan és jelentősen eltolódott fny-al

(203(4X)) ..................................................................................................................................1000

787. 1950. Virág I. 1,70Ft-os értéke 50-es ívben, benne ívközéprészes párok (1172(50X), II. nyomás;

10.000++)..................................................................................................................................1000

788. 1950. Virág I. 1,70Ft-os értéke 50-es ívben, benne ívközéprészes párok valamint 7. ívhelyen

vessző a 7-es és a O-ás között fent (1172(50X), II. nyomás; 10.000+ 2019 Erős,..;

1.200-1.500Ft) ..........................................................................................................................1500

789. 1951-53. Épületek I. 10db 3-5Ft-os bélyeg klf és ismétlődő nyomda és lemezhibával, leírás

mellékelve.................................................................................................................................2500

790. 1951-53. Épületek I. 2db összefüggő 2Ft-os pár, az egyik páron mindkét bélyegen klf

lemezhibával R!, leírás mellékleve, a másik páron törés..........................................................1000

791. 1951-53. Épületek I. 8db 2Ft-os klf lemez és nyomdahibával, leírás mellékelve ....................2000

792. 1951-53. Épületek I. 10db 2Ft-os bélyeg klf nyomda és lemezhibával, leírás mellékelve ......2000

793. 1952. Leonardo Da Vinci 1,60Ft 100-as hajtott ívben, benne római szám vj, perforáció hibák

(1319(100X); 7.000 + 1.700 római szám vj.) ...........................................................................1000
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794. 1952. Helsinki olimpia 30f 50-es, hajtott ívben, római szám vj-el, ívszélen keletjelzéssel, kisebb

lemezhibákkal, rozsdafoltos (1313(50X) szám vj. min 1.000++) ..............................................800

795. 1954-88. 8db klf kiadás(9db klf teljes hajtott ív), benne klf tévnyomattal: (1.) 1954. Magyar

Tanácsköztársaság III. 1Ft 50-es ívben, benne a 9. ívhelyen a SZOLNOK felirat "K" betűje

szinte teljesen hiányzik tévnyomat (1432(50X), 1432 Tny; 5.000+6.000), (2.) 1955. Bartók Béla

2klf zöld és barna 1Ft-os összekötő vonal (folt) a névben az L és A között, tévnyomatok a 46.

ívhelyen (1511-1511a(50X), 1511, 1511a tny; 14.000+ 3.500), (3.) 1958. Takarékosság és

Biztosítás 2 Ft záróérték 50-es teljes ívben, a 41. ívhelyen, a KST felirat "K" betűjében és a 16.

ívhelyen a 'T" szárán fehér folt + 37. ívhelyen a KST felirat K betűjének bal szárán alul fekete

pötty lemezhibával (1585(50X), 1585 Tny(2klf); 5.000, teljes ív 5.000), (4.) 1959. Levelező hét

II. teljes 20-as ívben, benne a 20. ívhelyen "kék folt a csehszlovák zászlóban" tévnyomatok

(1691(20X); 1.000; 1691 Tny; 5.000++), (5.) 1979. Nemzetközi Gyermekév I. 50-es hajtott

ívben, benne a 10. ívhelyen "a szék lába törött" tévnyomat (3311 Tny; 2.000), (6.) 1984.

Magyarországi zsidó művészet 1Ft-os értéke hajtott ívben, benne a 11. ívhelyen hiányos

évszám: 198 tévnyomat (3673 Tny; 2.000); (7.) 1987. Akváriumi díszhalak II. 4Ft-os, 50-es

hajtott ívben, benne a 24. ívhelyen a hal hasán fekete folt tévnyomat (3833(50X), 3833 Tny;

3.000), (8.) 1988. Repüléstörténet 4 Ft-os értéke 100-as teljes ívben, benne a 4. ívhelyen, szárny

alatt "UFÓ" lemezhibával (3938 (100x); 3938 Tny; 8.000; teljes ív 3.000; 11.000) összesen

34.500 a tévnyomatok katalógus értéke....................................................................................3500

796. 1954-88. 6db klf kiadás (7db klf teljes hajtott ív), benne klf tévnyomattal: (1.) 1954. Magyar

Tanácsköztársaság III. 1Ft 50-es ívben, benne a 9. ívhelyen a SZOLNOK felirat "K" betűje

szinte teljesen hiányzik tévnyomat (1432(50X), 1432 Tny; 5.000+6.000), (2.) 1955. Bartók Béla

2klf zöld és barna 1Ft-os összekötő vonal (folt) a névben az L és A között, tévnyomatok a 46.

ívhelyen(1511-1511a(50X), 1511, 1511a tny; 14.000+ 3.500), (3.) 1958. Repülő VI. 20Ft-os

záróérték teljes 100-as ívben, 2 klf jellegzetes lemezhibával 33. és 48. ívhelyen, "2" szám felső

szárának vége elkenődve és a Budapest "D" betűjében fehér folt (1634(100x); 18.000; 1634

Tny; 3.000+++),(4.) 1959. Levelező hét II. teljes 20-as ívben, benne a 20. ívhelyen "kék folt a

csehszlovák zászlóban" tévnyomatok (1691(20X); 1.000; 1691 Tny; 5.000++), (5.)1984.

Magyarországi zsidó művészet 1Ft-os értéke hajtott ívben, benne a 11. ívhelyen hiányos

évszám: 198 tévnyomat (3673 Tny; 2.000); (6.), 1988. Repüléstörténet 4 Ft-os értéke 100-as

teljes ívben, benne a 4. ívhelyen, szárny alatt "UFÓ" lemezhibával (3938 (100x); 3938 Tny;

8.000; teljes ív 3.000; 11.000) összesen 27.500 a tévnyomatok katalógus értéke....................3000

797. 1952. Rákosi Mátyás 60f alul üres mezővel (1289; 2.500) .....................................................600

798. 1952. Rákosi Mátyás 60f és 2Ft alul üres mezővel (2.400)........................................................500

799. 1952. MABÉOSZ erősen eltolódott fny-al (1309; 30.000) ......................................................6000

800. 1954. MDP Kongresszus II. 100db bélyeg, 2db 50-es hajtott ívben, ívszélen klf lemez és

nyomdahiba jelzésekkel (1435(100X); min 10.000++)............................................................1000

801. 1954. Magyar Tanácsköztársaság III. 1Ft 50-es ívben, benne a 9. ívhelyen a SZOLNOK felirat

"K" betűje szinte teljesen hiányzik tévnyomat (1432(50X), 1432 Tny; 5.000+6.000) ............2000

802. 1955-88. 3db klf kiadás (4db klf teljes hajtott ív), benne klf tévnyomattal: (1.) 1955. Bartók Béla

2klf zöld és barna 1Ft-os összekötő vonal (folt) a névben az L és A között, tévnyomatok a 46.

ívhelyen(1511-1511a(50X), 1511, 1511a tny; 14.000+ 3.500), (2.) 1959. Levelező hét II. teljes

20-as ívben, benne a 20. ívhelyen "kék folt a csehszlovák zászlóban" tévnyomatok (1691(20X);

1.000; 1691 Tny; 5.000++), (3.) 1988. Repüléstörténet 4 Ft-os értéke 100-as teljes ívben, benne

a 4. ívhelyen, szárny alatt "UFÓ" lemezhibával (3938 (100x); 3938 Tny; 8.000; teljes ív 3.000;

11.000) összesen 16.500 a tévnyomatok katalógus értéke .......................................................1700

803. 1955. Bartók Béla 2klf zöld és barna 1Ft-os teljes hajtott ív, benne összekötő vonal (folt) a

névben az L és A között tévnyomatok a 46. ívhelyen (1511-1511a(50X), 1511, 1511a tny;

14.000+ 3.500)..........................................................................................................................1200

804. 1955. Bartók Béla I. 'ft zöld 50-es hajtott ívben, benne a 46. ívhelyen összekötő vonal az L és
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A között tévnyomat (1511(50X); 25.000; 1511 Tny; 5.000).................................................3000

805. 1955-64. 4db klf tévnyomat: 60f BÉLA "A" betűje után pont, 40f a lánctalpas jármű tetején

vastagabb hótakaró, 1,50Ft dupla évszám, 60f ESFÉNYEK felirattal (1510, 1636 1884 Tny;

6.800).................................................................................................................................1000

806. 1956. Bélyegnap 29. teljes, hajtott ívben 20 pár bélyeg, benne 2db klf "Chopin haján folt"

tévnyomat, gumitörések, keretben hibák (1540-41(20X); 30.000 + 1541a,b Tny; 12.000)..3000

807. 1956. Hunyadi János 2db teljes ív 25 ford. képállású pár (60.000)..........................................6000

808. 1956. Hunyadi János középen fogazatlan fordított pár postatisztán és bélyegzetten

(1530b(2X); 4.000)..............................................................................................................800

809. 1956. 1Ft "tarajos réce" postatisztán és pecsételten (1524 Tny(2X); 5.000).....................1000

810. 1956. 1Ft "tarajos réce" postatisztán és pecsételten (1524 Tny(2X); 5.000).....................1000

811. 1956. Melbourne Olimpia II. 20f jobb ívszéli négyestömb 2X, benne Fehér folt a MAGYAR

POSTA szavak R és P betűje között felül + lemez javítás(javított db!), (2019 Erős, P... kb

1.500Ft)++++++ .......................................................................................................................1000

812. 1958. Népköztársasági címer II. 2Ft 25-ös ív, 3klf lemezhibával a: 2. ívhelyen "a két szalag

csatlakozásánál fehér folt", 6. ívhelyen az 1958 felett "üstökös", 15. ívhelyen a Vörös Csillag

felett nagy fehér folt (1597 Tny; 3.000++)...............................................................................1500

813. 1958. Repülő VI. 20Ft-os záróérték teljes 100-as ívben, 2 klf jellegzetes lemezhibával 33. és 48.

ívhelyen, "2" szám felső szárának vége elkenődve és a Budapest "D" betűjében fehér folt

(1634(100x); 18.000; 1634 Tny; 3.000+++).............................................................................2000

814. 1958. Repülő VI. 20Ft-os záróérték teljes 2db tízes tömbben, 2 klf jellegzetes lemezhibával 3. és

8. ívhelyen, "2" szám felső szárának vége elkenődve és a Budapest "D" betűjében fehér folt

(1634 Tny; 3.000+++) ..............................................................................................................1200

815. 1958. Takarékosság és Biztosítás 2 Ft záróérték 50-es teljes ívben, a 41. ívhelyen, a KST felirat

"K" betűjében és a 16. ívhelyen a 'T" szárán fehér folt + 37. ívhelyen a KST felirat K betűjének

bal szárán alul fekete pötty lemezhibával (1585(50X), 1585 Tny(2klf); 5.000, teljes ív

5.000)........ ................................................................................................................................1000

816. 1958. Virág III. sor négyestömbben, álló értékek ívsarkiak, benne fordított képállású pár

(1601-08(4X); 10.400)...........................................................................................................2000

817. 1959. Nemzetközi Geofizikai Év 40f-es 50-es ív 2X a lánctalpas jármű tetején vastagabb

hótakaró 100X tévnyomat (1640 Tny(100X); 100.000)...........................................................1000

818. 1959. Lepke, "lepkeszárnyon" kettős fehér csík (1699 Tny; 6.000)......................................1500

819. 1959. Mese I. 30f "ágykeret törött, fehér folt hiánya" tévnyomat + tám pld (1706a Tny;

2.000).. .....................................................................................................................................400

820. 1960. Arcképek 60 f Lenin "fehér nyak" (1777 Tny; 3.000)...................................................600

821. 1962. 1,70Ft a NYIKOLAJEV "J" betűje alatt pont tévnyomat (1939 Tny; 5.000) .............1000

822. 1962. A világűr meghódítói 1,70Ft az ANDRIJAN "N" betűje után pont lemezhibával (1939

Tny; 5.000) ............................................................................................................................1000

823. 1962. A világűr meghódítói 4 klf tévnyomat (1939 Tny(4X); 14.000)....................................2000

824. 1962. Bélyegnap 35. blokk, középen fogazatlan ajándék változata (22.000)........................3500

825. 1960. Mese 2Ft "a kék legyezőn fehér folt" tévnyomat (1785 Tny; 6.000) ..........................1500

826. 1963. Műkorcsolyázó és Jégtánc EB blokk "nyílhegy" tévnyomat (Bl 37, 1966 Tny; 4.000)800

827. 1963. Műkorcsolyázó és Jégtánc EB blokk a keretminta alatt kék "nyílhegy" postatisztán és

alkalmi bélyegzéssel (Bl 1966 Tny; 8.000) .......................................................................1600

828. 1963. "BUDAPEST 114. 60 fillér" levélrevevő automata lebélyegzés kivágás RITKA!.....1000

829. 1965. Mese III. 60f "dzsinn jobb oldalán kék folt" tévnyomat (2225 Tny; 4.000) .................800

830. 1965. Mese III. 60f "Aladdin feje felett ovális fekete folt" tévnyomat (2225 Tny; 4.000) ...1000
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831. 1967. Száz éves a magyar posta tévnyomat blokk, "összekötő vonal a postás cipője és az

adótorony között" alkalmi bélyegzéssel (2426 Tny; 3.200) .......................................................700

832. 1969-84. Magyar posta ajándéka több pld-os tétel, könnyed ujjnyomok (2529a(4X),

3625a(37X);11.900).................................................................................................................500

833. 1970. Budapest '71 II. 2Ft jobb ívszéli párban, benne "felső lépcsősoron fehér folt" tévnyomat

(2612 Tny; 6.000) ..................................................................................................................1500

834. 1971. Képes Krónika I. 2,50Ft sárga folt a bal oldali fa és az imádkozó között tévnyomat

(2734 Tny; 6.000) ..................................................................................................................1200

835. 1973. Vízi sport világbajnokság sor bal felső négyestömbben, benne fordított képállású párok,

klf nyomda jelzésekkel (2929-35(4X); 2.700).........................................................................600

836. 1973. IBRA aj. vágott blokk elő és hátoldali feliratokkal, könnyed ujjnyomok (42.000) 6000

837. 1973. IBRA aj. vágott blokk elő és hátoldali feliratokkal (42.000) ................................10000

838. 1974. 100 éves az UPU II. aj. blokk piros sorszámozással, hátoldalán "Magyar Posta

Ajándéka" felirattal, könnyed ujjnyom, kerteben körömnyom (Bl 106; 36.000)..................5000

839. 1975. Környezetvédelem I. 40f 100X, 2X50-es és 60f 50X teljes, hajtott ívekben, ívszéleken

"LITHOS, Inc. Pat. Pend 61, Singnalstrip PO" felirattal (3065(100X),3067(50X); 10.000)...1000

840. 1975. Környezetvédelem I. 40f (49. ívhelyen sárga folt a hullámban nyomdahibával) és 60f 50X

teljes, hajtott ívekben, ívszéleken "LITHOS, Inc. Pat. Pend 61, Singnalstrip PO" felirattal

(3065-,3067(50X); 6.000+++) ..................................................................................................1000

841. 1975. Visegrádi műemlékek blokk + bélyegcsík sorszámozott réznyomású karton

emléklapon "Vertel" aláírással (3.000)..................................................................................800

842. 1979. Nemzetközi Gyermekév I. "a szék lába törött" tévnyomat (3311 Tny; 4.000) .............800

843. 1979. Olimpia városok "az épület jobb felső sarka hiányzik" tévnyomat, extra törött sarok

(3336Tny; 3.000) .....................................................................................................................600

844. 1979. Olimpia városok "az épület jobb felső sarka hiányzik" tévnyomat, extra törött sarok

(3336Tny; 3.000) .....................................................................................................................700

845. 1979. Olimpia városok "az épület jobb felső sarka hiányzik" tévnyomat (3336Tny; 3.000)..600

846. 1980. Védett Vízimadarak 60f 50-es teljes ívben "kék pont a madár latin neve alatt" tévnyomat

(3424 Tny; 3.500+1.000) ............................................................................................................800

847. 1982. Labdarúgó Világbajnokság IV. Spanyolország aj. blokk piros sorszámmal, elő hátoldali

feliratokkal, könnyed ujjnyomok (30.000) ............................................................................4500

848. 1983. Interparlamentáris Unió I. aj. blokk piros sorszámmal, elő hátoldali feliratokkal

(17.000)..................................................................................................................................4000

849. 1986. Szürke Bélyegkincstár; teljes évfolyam az EBEÉ Bécs blokk feketenyomatával

(7050+8000) (sorszám: 003241)............................................................................................2600

850. 1986. Szürke Bélyegkincstár; teljes évfolyam az EBEÉ Bécs blokk feketenyomatával

(7050+8000) (sorszám: 003202)............................................................................................2600

851. 1986. Szürke Bélyegkincstár; teljes évfolyam az EBEÉ Bécs blokk feketenyomatával

(7050+8000) (sorszám: 003194)............................................................................................2600

852. 1986. Szürke Bélyegkincstár; teljes évfolyam az EBEÉ Bécs blokk feketenyomatával

(7050+8000) (sorszám: 003254)............................................................................................2600

853. 1987. Szürke Bélyegkincstár a Csúcstalálkozó blokk zöld sorszámos feketenyomatával (10200

+ 6000) (sorszám: 002934)....................................................................................................3000

854. 1988. Repüléstörténet 4 Ft-os értéke 100-as teljes ívben, benne a 4. ívhelyen, szárny alatt "UFÓ"

lemezhibával (3938(100X); 3938 Tny; 8.000; teljes ív 3.000; 11.000) ...................................1500

855. 1988. Karácsony 2Ft bélyeg "AJÁNDÉK A FILATÉLIAI SZEMLE ELŐFIZETŐINEK"

hátoldali felirattal (8.000) ......................................................................................................1200
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856. 1991. Magyarországi Mária Kegyhelyesek FDC "Kékesi László" tervezői aláírással

(4096-4100) . ...........................................................................................................................1000

857. 1991. 3db "Lánchíd" 5Ft-os díjjegyes levelezőlap látványos lemezhibával..............................500

858. 1991. Az 1956-os Forradalom emlékére felülnyomattal tízes tömbben (4115(10X); 4.000) .400

859. 1991. MINTA bélyeg összeállítás: 8 blokk, 16 sor, 11 bélyeg (duplikátokkal) ....................2400

860. 1997. Bélyegnap 70. ajándék blokk 2X sorszámkövetők (Bl 243(2X); 6.000).....................1200

861. 2014. Duna bizottság székhelye 60 éve Budapesten található blokk fnyal (Bl 374; 1.500)....500

862. 2018. Valódi levendula blokk 2db, túlfogazott, zöld színű sorszámmal, sorszámkövetők,

névérték 2.000Ft (Bl 412A(2X); 14.000) .............................................................................3000

863. 2018. Valódi levendula 3db sorszámkövető fogazott blokk névérték 3.000Ft (Bl 412A(3X);

6.000) .....................................................................................................................................3600

864. 2019. A Szépművészeti múzeum felújított román csarnoka normál és vágott blokk azonos

sorszámmal, névérték 1.600Ft (Bl 422A-B; 8.600)...........................................................2000

865. 2019. A Magyar országgyűlés 130 éve az interparlamentáris unióban normál és vágott

blokk azonos sorszámmal (Bl 427A-B; 8.200) .................................................................1600

866. 2019. 200 éve született Gervay Mihály - 150 éve jelent meg a világ első hivatalos postai

levelezőlapja speciális túlfogazású blokk zöld és vágott blokk piros sorszámmal(zöld és

piros sorszámú blokkok azonos sorszámmal), névérték 2.000Ft (Bl 425A-B; 18.500)....3000

867. 2019. 200 éve született Gervay Mihály - 150 éve jelent meg a világ első hivatalos postai

levelezőlapja blokk fekete, speciális túlfogazású blokk zöld és vágott blokk piros

sorszámmal(zöld és piros sorszámú blokkok azonos sorszámmal), névérték 3.000Ft (Bl

425A-B; 20.500)................................................................................................................3600

868. 2020. "100 éve született Szent II. János Pál pápa" normál blokk fekete sorszámmal, zöld

sorszámmal túlfogazással és piros sorszámmal vágott, mindhárom blokk azonos

sorszámmal, névérték 4.500Ft ...........................................................................................5500

869. 2020. Nemzeti összetartozás éve fogazott és vágott blokk azonos sorszámmal névérték

2.000Ft (vágott blokk csak 4.000db!)................................................................................2600

870. 2020. A bakonyi dinoszauruszok világa vágott blokk piros azonos sorszámmal, névérték

1.200Ft (Csak 4.000db!)....................................................................................................2400

871. 2022. 95. Bélyegnap "100 éve született Vertel József" bélyegpár és blokk FDC-én alkalmi

bélyegzéssel névérték 895Ft+300Ft felár ................................................................................2000

872. Csehszlovákia 1937. Bélyegkiállítás blokk "KASSA VISSZATÉRT" alkalmi bélyegzéssel (Mi

Bl 1) HUNGARIKA!..................................................................................................................800

873. Oroszország/Szovjetunió 1959. "10 éves a Magyar Népköztársaság" bélyegpár

négyestömbben + fny-ott bélyeg bélyeg négyestömbben (Mi 2286-87(4X), 2329(4X); 34€)

HUNGARIKA!......................................................................................................................1500

874. Peru 1976. "Losonczi Pál" földművelésügyi miniszter látogatása bal ívszéli tízes tömbben, klf

ívszéli nyomdai jelzésekkel, könnyed ujjnyom (Mi 1025(10X)) HUNGARIKA!................1500

1850-es kiadás

875. 1850. 3kr "RAAB"(bal oldalt képbe vágva), 6kr(kivágáson) és 9kr "PESTH"

bélyegzésekkel.... ..................................................................................................................1500

876. 1850. 6kr(2X), 9kr "SEMLIN", HERMANNSTADT", "TEMESVÁR" kisebb lemezhibákkal,

fekete filacsíkokban, azon jelölve, III-as típusok, 9kr kézi vékony és a 2db 6kr vastagabb

papíron ......................................................................................................................................1500

877. 1850. 9kr hivatalos hiányos levélen(bélyegen alsó részén átmenő regiszterhajtással),

tartalommal "FESTUNG OFEN" - Pécsvárad érkezési bélyegzés nélkül (I-es típus, kézi

papír; 5X; 21.000)................................................................................................................2500
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878. 1851. 9kr (bélyegen átmenő regiszterhajtás, lemezhibával) hivatalos levélen, tartalommal

"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (II-es típus kézi papír; 5X;

14.000++).................................................................................................................................2000

879. 1851. 9kr (bélyegen átmenő regiszterhajtás) hivatalos levélen, tartalom nélkül "FESTUNG

OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (II-es típus kézi papír; 5X; 14.000) ................2000

880. 1852. 3kr(szűkre vágva) hajtogatott hivatalos levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" -

Pécsvárad, érkezési bélyegzés nélkül (I-es b típus, kézi papíron min. 9.000).........................1500

881. 1853. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "BARANYAVÁR" dátumos vonalbélyegzéssel -

FÜNFKIRCHEN(Pécs) dátumos érkezési vonalbélyegzéssel (III-as típus, kézi papíron 9.000;

500Gp) .....................................................................................................................................5000

882. 1858k. 3kr hajtogatott levélen tartalom nélkül "BARANYAVÁR" dátumos vonalbélyegzéssel -

FÜNFKIRCHEN(Pécs) dátumos érkezési vonalbélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron 4.000;

500Gp) .....................................................................................................................................3000

883. 1858k. 3kr hajtogatott levélen tartalom nélkül "BARANYAVÁR" dátumos vonalbélyegzéssel -

DÁRDA érkezési bélyegzés nélkül, LASKAFELD(Laskafalu) átmenő dátumos

vonalbélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron 4.000; 500Gp) ..................................................3000

884. 1858k. 9kr borítékon "BARTFELD" - VÖSLAU(Bécs) érkezési bélyegzéssel (III-as típus, gépi

papíron 3.500; 100Gp).............................................................................................................1000

1858-as kiadás

885. 1858k. Andráskereszt ............................................................................................................5000

886. 1858. 2db 5 kr; 1db 10 kr; 6db 15 kr bélyeg II.tipus (min. 7300) ............................................2000

887. 1859. 2x5 kr II. tipus bérment. távolsági levél "MÜHLENBACH" Kolozsvárra ...................2000

1861-es kiadás

888. 1861. 5db 5 kr; 4db 10 kr; 5db 15 kr (min. 11650) ..................................................................3000

1864-es kiadás

889. 1864. 17db 5 kr; 2db 10 kr; 3db 15 kr (min. 6850) ..................................................................2200

1867-es kiadás

890. 1867. 27db 5 kr bélyeg (min. 16200)........................................................................................5000

Réznyomat

891. 1871. Réznyomat 5kr szép "SZIRÁK" (100Gp).......................................................................1000

892. 1871. Réznyomat több pld-os sor Hírlappal, szép átlag pld-ok (kb 23.650) ............................6000

893. 1874. 5kr-os Posta-utalvány 7,38Ft pénzfeladásról, szép KIS-KOMÁROM" bélyegzéssel -

Szombathelyre, hajtás (350Gp(2X)) .......................................................................................2500

1874-1899. Levélborítékrajzú kiadások

894. Kb 1874-1909. 62 szép bélyegzés, zömmel kr-os bélyegeken, néhány Turulossal, Hírlappal és

díjjegyes kivágással(többségében egykörs helységbélyegzés, de közte gyűszű, pántos,

mozgóposta, aj. stb), többségében szép minőségben, néhány hibással, foghibással ............4000

895. 1888. Sztereotip 3Ft szép "ZIMONY/ZEMUN" pántos bélyegzéssel (41s; 3.500) .................1200

896. 1888. Sztereotip 1Ft és 3Ft (40-41S; 10.500)...........................................................................3000

897. 1889. 5kr díjjegyes boríték ajánlottan, hátoldalon 10kr-al kiegészítve(horzsolásnyom) "ORLE"

- "STADE"(Németország) érkeztetve (250Gp(2X))................................................................2000

898. 1889-98. Elektrotip sor, közte 5kr-on fáklya vésetjavítással (E27-40e; 5.000) .......................1500

899. 1889-98. Elektrotip 50kr és 1Ft 2klf fogazással, egyik 50kr-on kis ablak (B-E39-40e; 3.350).800

900. 1890. 2kr lila négyestömbben "BUDAPEST/FŐPOSTA" (E21II(4X))...................................1000
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901. 1898. 15 kr falcos (MPIK49E;1800) .......................................................................................700

1900-1918. Korona-fillér kiadások

902. 1900. Turul 2K, 3K és 5K (E84-86; 18.800) ............................................................................4000

903. 1915. Turul 2X5f távolsági levélen "CZELLDÖMÖLK-BOBA-CSÁKTORNYA/83"

mozgóposta bélyegzéssel Szolnokra........................................................................................1000

904. 1918. Repülő posta bélyegpár (240-41; 15.000) ...................................................................3000

Osztrák-magyar tábori posta (K.u.K. Feldpost)

905. 1915. K.u.K. Feldpost I. 10K falcosan és szívességi bélyegzéssel (48(2X); 6.500) ..............700

906. 1917. "TP 640" + lilás rózsaszín "M. kir. 70. honvéd tartalék tábori tarackos 2. üteg

parancsnokság" alakulat bélyegzéssel képeslapon ....................................................................500

907. 1918. Forgalmi sorozat kpl sor (18-34; 6.000) .........................................................................1200

1919. Magyar Tanácsköztársaság

908. 1919. MTA sor (B296-300; 3.000).............................................................................................300

1919-21. I. világháború utáni megszállások és helyi kiadások

909. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f BANI helyett "ANI" hiányos fny-al, tévnyomat

"Bodor" vizsgáló jellel (18) ...................................................................................................3000

910. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, benne a

42. ívhelyen "ANI" tévnyomat, szép minőség minimális gumihibákkal (18(100X);

15.000++)...............................................................................................................................7000

911. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f fél ívben, a 42. bélyegen a BANI helyett "ANI"

hiányos fny-al, tévnyomat "Bodor" vizsgáló jellel (18) ........................................................5000

912. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, szép

minőség, középen hajtott (18(100X); 15.000).......................................................................3000

913. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, szép

minőség, középen elvált perforáció, 3db falccal megerősítve (18(100X); 15.000) ..........2500

914. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, törések,

elvált perforáció (18(100X); 15.000).....................................................................................2000

915. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 50f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"

vizsgáló jellel (27) ....................................................................................................................1000

916. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 50f látványos fny-ás eltolódással, csak a címer látszik

+ tám pld "Bodor" vizsgáló jellel, Szalai szerint 60db létezik II. oszt. gumi betapadások

(27)............................................................................................................................................3000

917. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 80f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel,

szép minőség, középen hajtott, elvált perforáció (29(100X); 18.000) ..................................3000

918. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 1K négyestömbben, LEU ékezettel "LÉU" fny-al +

fnyás eltolódással, tévnyomat "Bodor" vizsgáló jellel (30(4X)) ...........................................1000

919. Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Pirosszámú. Portó 10f látványos fny-ás eltolódással "Bodor"

vizsgáló jellel, II. oszt. gumi betapadások (44) ........................................................................1000

920. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Postatakarék 10f 100db összefüggésekben "Bodor" vizsgáló

jellel (23(100X); 30.000) .......................................................................................................2000

921. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Arató 3f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"

vizsgáló jellel, Szalai szerint 178db (29) ..................................................................................1000

922. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 50f és 75f a Bani távoli "i" fny-al "Bodor"

vizsgáló jellel (38**, 39*) .................................................................................................2000

923. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 75f és 80f a Bani fordított "i" fny-al "Bodor"

vizsgáló jellel (39**, 40*) .................................................................................................3000
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924. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 75f(2X) és 80f(2X) a Bani közel és távol álló "B"

eltérő fny-al "Bodor" vizsgáló jellel, rozsdafoltok (39(2X), 40(2X)) ...................................1000

925. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 75f kilencestömbben, benne az 5. bélyegen a Bani

távoli "i" fny-al "Bodor" vizsgáló jellel (39) .........................................................................1000

926. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. 17db bélyeg kisebb-nagyobb fny-ás eltolódással,

gépszínátnyomattal, fny-ás nyomdahibával "Bodor" vizsgáló jellel, apró gumihibák néhány

bélyegen ceruza felírással ..................................................................................................2000

927. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. 24db bélyeg kisebb-nagyobb fny-ás eltolódással,

gépszínátnyomattal "Bodor" vizsgáló jellel, zömmel szép postiszta db-ok, apró gumihibák

néhány bélyegen ceruza felírással .....................................................................................2000

928. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Zita/Köz. fny-al "Bodor" vizsgáló jellel (64)....................3000

929. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Arató/Köztársaság 4f 100-as hajtott ívben, elvált perforáció

"Bodor" vizsgáló jellel (52(100X); 12.000) ............................................................................800

930. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Pirosszámú. Portó 20f látványos fny-ás eltolódással "Bodor"

vizsgáló jellel (78) ....................................................................................................................1000

931. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. 69db bélyeg A4-es berakólapon és stecklapon klf fny-ás

nyomdahibákkal, mint szedési hibák, eltolódott betűk, festékezési hibák stb, német nyelvű

jegyzet mellékelve "Bodor" vizsgáló jellel, zömmel szép postatiszta minőség, kevés

falcossal, ceruza feliratokkal .............................................................................................3000

932. Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Magyar Posta 10f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló

jellel, szép minőségben (66(100X); 12.000)..........................................................................2000

933. 1919-21. Sokszáz darab megszállási bélyeg zacskókban, zsebberakóban, garancia nélkül.

BÖNGÉSZDE! ...............................................................................................................4000

934. Nyugat-Magyarország VII. 1921. 50K ívszéli négyestömbben, eltérő sötét lila színben, sárgás

papíron, sárga gumival, kisebb lemezhibákkal, mint "törött keret", foltok, "Bodor" vizsgáló

jellel (79(4X); 3.200++).........................................................................................................1500

1919-25. Koronainfláció kiadások

935. 1925. Sport I. sor (433-40; 14.000) .......................................................................................3000

936. 1925. Sport I. sor (433-40; 8.000) ............................................................................................1600

1926-44. Pengő-fillér kiadások

937. 1928-29. Szent István I-II. sor, 1érték kivételével párokban, gumierek (486-88(2X),

489-91(2X); 7.200) ................................................................................................................1400

938. 1930. "Rampacher P. Budapest" levélzáró és pecsétbélyeg készítő cég hirdetéses nyomtatványa

képillusztrációval 2X2f Pengő-fillér bérmentesítéssel Németországba ..................................2000

939. 1938. Orbék blokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 2; 6.000)...............................................................900

940. 1939. Bethlen Blokkpár zöld alkalmi bélyegzéssel (Bl 5-6; 10.000) ...................................2000

941. 1940. Művész sor tízes tömbben (676-79(10X); 8.000)........................................................1000

942. 1940k. Kézdivásárhely, Főtér képeslap Templom 2f bérmentesítéssel "MAGYAR KIR. POSTA

507" kisegítő kék gumibélyegzéssel Kaposvárra ....................................................................1200

1938-45. Területváltozások, "Visszatérés", helyi kiadások

943. 1938. Csehszlovák 50h (Mi 401.) bélyeg üres mezős párban "Ismét magyarok vagyunk

1938.nov.11. KASSA" magán felülnyomással...........................................................................500

1941-44. II. világháborús Tábori posta, hadifogolyposta

944. 1942. 74db zöld, 223db rózsaszín futott tábori posta levlap egy levelezésből........................7500

1945-46. Inflációs kiadások
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945. 1945. Vértanúk sor négyestömbben, minimális gumitörésekkel (875-81(4X); 6.400) .........1000

1946. Forint-fillér kiadások

946. 1947. Repülő IV. sor (1009-16; 3.000)....................................................................................600

947. 1947. S.A.S. + 30 éves a Szovjetunió sor (6.000) .................................................................1200

948. 1947. Bélyegnap 20. kisív (1047; 10.000).............................................................................2000

949. 1948-53. 2klf jobb sor + 6:3 bélyeg (1042-44, 1059-68, 1400; 7.700) .................................1500

950. 1949. Nőnap I. (1084; 700) + 1952. MABÉOSZ (1309; 8.000)...............................................1600

951. 1950. UPU I. bélyeg (1167A; 10.000)...................................................................................2000

952. 1950. UPU I. fogazott bélyeg (1167A; 10.000).....................................................................2500

953. 1950. Bélyegmúzeum bélyegpár (1142-43; 3.500) .................................................................700

954. 1951. 80 Éves a Magyar Bélyeg blokksor, kisebb gumitörésekkel (Bl 20-22; 51.000) ........7500

955. 1952. MABÉOSZ bélyeg (1309; 8.000)................................................................................1600

956. 1953. Sztálin-gyászblokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 23; 6.000) ................................................1200

957. 1953. Sztálin-gyászblokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 23; 6.000) ................................................1200

958. 1953. Sztálin-gyászblokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 23; 6.000) ................................................1200

959. 1955. Állami nyomda blokk korai alkalmi bélyegzéssel (Bl 25; 7.000) ..................................1400

960. 1964. Erzsébet Híd blokk zárt keretfogazással (Bl 45; 4.000) ................................................600

961. 1964. Erzsébet Híd blokk zárt keretfogazással (Bl 45I; 4.000)...............................................800

962. 1991. Európa: Európa az űrben bélyegpár négyestömbben (4086-87(4X); 4.000).................500

Portóbélyegek és portós küldemények

963. 1903. Zöldportó I. 100f függőleges párban (A 9(2X); 8.000) ...............................................1200

964. 1903. Zöldportó I. 100f négyestömbben (A 9(4X); 16.000) .................................................3000

965. 1905. Zöldportó II. 50f (A 16; 12.000)..................................................................................2400

966. 1905. Zöldportó II. 50f felső ívszéli db (A16; 6.000).................................................................800

967. 1914. Zöldportó V. 50f 99-es hajtott ívdb-an(+1db kiegészítve), elvált perforáció, ívszegél

hibák, apró gumihibák (A39(100X); 82.500) ........................................................................5000

Vágott bélyegek

968. 1953. Műkorcsolyázó és Jégtánc Európa-Bajnokság vágott blokk, ujjnyomos (Bl 37;

16.000) . .............................................................................................................................1600

969. 1958-59. 2klf vágott szelvényes ívsarki és ívszéli bélyeg: Keszthelyi Ifjúsági Találkozó +

FIP II. gumitörések (1598, 1655; 6.500) .............................................................................700

970. 1962. Rózsák 20f alsó emblémás vágott bélyeg (1907a; 5.000) .......................................1200

971. 1964. Tudományos űrkutatás blokk (II.o.;6500) ...................................................................1200

972. 1965. WIPA kisív (II.o.;6000)...............................................................................................1000

973. 1967. Duna-Bizottság vágott sor szép átlag minőség, 2Ft-os értéken könnyed ujjnyomok,

néhány kisebb csipesznyom (2367-73; 35.000) ................................................................5000

974. 1972. Olimpiai érmesek-München blokk (betapadásnyomok;13000)) .................................1200

975. 1972. Bélyegnap blokk (II.o.;3500).........................................................................................600

976. 1972. Sapporótól Münchenig blokk (II.o.;15000) .................................................................1400

977. 1972. Bélyegnap blokk, II.o. gumi (3500)...............................................................................500

978. 1972. München olimpia blokk, II.o. gumi (4000) ...................................................................600

979. 1973. EBEK-Helsinki vágott + fogazott blokk, ujjnyomos (25.400)................................2500

980. 1973. EBEK-Helsinki vágott + fogazott blokk, ujjnyomos (25.400)................................2500
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981. 1973. Régi magyar mesterek művei blokk, II.o. gumi (3500).................................................500

982. 1974. Európa-Genf blokk (II.o) (22000) ...........................................................................2200

983. 1974. 100 éves az UPU II. vágott blokk (Bl 106; 8.000) ..................................................2000

984. 1974. Mona Lisa szelvényes vágott bélyeg teljes ívben alkalmi bélyegzéssel (2950;

30.000)...... ............................................................................................................................6000

985. 1974. Európa-Genf blokk, II.o. gumi (22000).......................................................................2000

986. 1974. Internaba kisív, II.o. gumi (5000)..................................................................................700

987. 1975. Bélyegnap-Visegrádi műemlékek ívsarki csík (II.o.,22000) .......................................2000

988. 1975. Visegrádi műemlékek blokk (20000) ..........................................................................3600

989. 1975. Európa-Helsinki blokk (II.o.;10000) ...........................................................................1000

990. 1975. Európa-Helsinki blokk (II.oszt) (10000) .................................................................1000

991. 1975. Michelangelo blokk, II.o. gumi (4500)..........................................................................700

992. 1975. Óceán kiállítás blokk, II.o. gumi (6000)........................................................................800

993. 1976. Hafnia kisív, II.o. gumi (4000) ......................................................................................600

994. 1977. Európa Transzkontinentális Vízi útja: A Duna-Majna-Rajna vágott blokk (Bl

25.000).. .............................................................................................................................6000

995. 1977. I. Newton kisív, II.o. gumi (5000) .................................................................................900

996. 1978. Koronzási jelvények blokk, II.o. gumi (7000).............................................................1200

997. 1978. Szocfilex kisív (II.o.;4000) ............................................................................................700

998. 1979. Olimpiai városok sor (II.oszt) (4500) ........................................................................500

999. 1979. Dürer blokk (II.o.gumi;7000) ......................................................................................1200

1000. 1979. Albrecht Dürer blokk, II.o. gumi (7000) ...................................................................1200

1001. 1979. EBEK I. Helsinki vágott blokk (Bl 99; 25.000) .......................................................4000

1002. 1980. Védett vízimadarak blokk (II.o.) (6000)..................................................................800

1003. 1980. Madarak, védett vízimadarak vágott blokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 146; 6.000).....900
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Magyar és külföldi céglyukas bélyegek és küldemények
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"F&amp;B.""V.I.", "A.G. 1831", "M", foghibák, egyik bélyeg hibás (Lente kb 790p).........3000

Magyar légiposta küldemények

1008. 1933. Alkalmi légiposta levelezőlap Repülő II. 48f + Arcképek I. 4f vegyes bérmentesítéssel,
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alkalmi levélzáró bélyeggel és francia 1,50Fr-os légiposta bélyeggel, feladási és érkezési
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1009. 1937. Aj. légiposta levél Repülő III. 80f+2P bérm. "LÉGI POSTA/BUDAPEST 72" légiposta

bélyegzésekkel és ragjegyekkel, jelezve a repülés útvonalát: Szingapúr, Ázsia visszaút

Amerikából, San Francisco-ból Br.-re kiegészítő amerikai bérmentesítéssel Bp-re, kék

"HONG KONG TO SAN FRANCISCO" első repülés alkalmi és többszőrös kezelési
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Amerikából, San Francisco-ból Br.-re kiegészítő amerikai bérmentesítéssel Bp-re, kék

"HONG KONG TO SAN FRANCISCO" első repülés alkalmi és többszőrös kezelési
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1011. 1939. Aj. légiposta válaszos küldemény Kormányzói Arcképsor I. 1P+5P + Arcképek I. 40f

vegyes bérm. "LÉGI POSTA/BUDAPEST 72" légiposta bélyegzésekkel és ragjegyekkel,

jelezve a repülés útvonalát Ázsia: Hongkong, USA, "Clipper" repülővel Kanadába, visszaút

Kanadából újrabérmentesítve Hongkongon keresztül Bp-re,

"MONTREAL-SOUTHAMPTON" első repülés alkalmi és többszőrös kezelési

bélyegzésekkel...................................................................................................................5000

1012. 1939. Aj. légiposta válaszos küldemény Kormányzói Arcképsor I. 1P+5P bérm. "LÉGI

POSTA/BUDAPEST 72" légiposta bélyegzésekkel és ragjegyekkel, jelezve a repülés

útvonalát, ami módosítva lett Lufthansa repüléssel Kanadába, visszaút Kanadából

újrabérmentesítve "Clipper" repülővel továbbítva Hongkongon keresztül Bp-re,

"MONTREAL-VANCOUVER" első repülés alkalmi és többszőrös kezelési

bélyegzésekkel...................................................................................................................5000

Okmánybélyegek, okmánybélyeges iratok
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1014. 1937. Kistelek község 40 fillér helypénzbárcája ........................................................................1500

Parafilatélia, levélzárók

1015. 1920. "Habsburg Soha, Revízió mindig/Nem felejtünk" irredenta levélzáró bélyeg, erősebb
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1016. 1921. 50 éves a Kőnyomatos bélyeg emlékív sorozatból kivágott és kitépett 5 klf színű
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1017. 1922. Szociáldemokrata Párt Választási Alapja 3db klf levélzáró bélyeg ..........................1500

1018. 1934. Szegedi Szabadtéri Játékok/Madách:Az ember tragédiája levélzáró 20-as ívben, apró

betapadás, ujjnyom ..............................................................................................................1000
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1021. 1938."Buda-Pest Május 22-30. III.Országos Magyar Bélyegkiállítás" 5klf színárnyalatú

bélyeg 40-es nagyalakú ívben..............................................................................................2000

1022. 1945 előtt 4db régi levélzáró bélyeg: Szakszervezeti otthon, Magyar
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1023. DN. "Magyar Néphadsereg" fegyverei 24db levélzáró bélyeg, apró hibák.........................1000

Külföldi magánkiadások, emlékívek, levélzárók

1024. Franciaország 1920. "PIGIER" 50 lila színű levélzáró bélyeg, piros "SPECIMEN" fny-al .300

1025. Izrael 7db klf régi levélzáró és propaganda bélyeg, vegyes minőségben,

hibásakkal: ablak, törések ................................................................................1000

1026. Nagy Britannia/Helyi kiadások/Borjú-sziget és Man-sziget 1960k. Európa 4klf értékes

sor...... ....................................................................................................................................800
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értékjelzéses sor .....................................................................................................................800
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2.6.1953"...................................................................................................................................500
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minimális ujjnyomok.......................................................................................................1000
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1044. Militária kb 1910-es évek 11db klf főleg "Delandre" ? levélzáró bélyeg sorozat, I.

Világháborús katonai témák, csatajelenetek stb, vegyes minőségben, foghibák, néhány
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katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1051. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I.

Világháborús katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes
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minőségben, betapadások, foghibák, ablak .............................................................2000
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katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1055. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1056. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1057. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1058. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1059. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1060. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1061. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I.

Világháborús katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes

minőségben, betapadások, foghibák, ablak .............................................................2000

1062. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I.

Világháborús katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes

minőségben, betapadások, foghibák, ablak .............................................................2000

1063. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1064. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1065. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1066. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1067. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1068. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1069. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1070. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,
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betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1071. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1072. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1073. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1074. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1075. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1076. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I.

Világháborús katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes

minőségben, betapadások, foghibák, ablak .............................................................2000

1077. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban vegyes minőségben, foghibák,

betapadás, ablak...............................................................................................................2000

1078. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1079. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000
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betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000
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katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1082. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1083. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1084. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1085. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak..............................................................................................2000
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1087. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1088. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1089. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1090. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1091. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1092. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000

1093. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1094. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1095. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1096. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús

katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,

betapadások, foghibák, ablak ......................................................................................2000

1097. Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I.

Világháborús katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes

minőségben, betapadások, foghibák, ablak .............................................................2000

Magánkiadások, emlékívek

1098. 1968. '100 éves a MÁV" 18db klf mozdony levélzáró bélyeg teljes ívben fogazott és

vágott hajtott ív, összesen 36db, betapadás, ujjnyomok..................................................2000

1099. 1971. "125 éves a magyar vasút" emlékív.......................................................................1000

1100. 1971. "125 éves a magyar vasút" emlékív.......................................................................1000

1101. 1975. 25 éves a MFV emlékív VÁGOTT (II.oszt.) (18000)...........................................1800

1102. 1982-89. 7db klf. MABÉOSZ karton emlékív ....................................................................1400

1103. 1978-2003. 128 db MABÉOSZ és Phitatelia Hungarica emlékív; általában 2-3 példányos

összeállítás ...........................................................................................................................4000

1104. 1982-94. 93db MABÉOSZ ill. Philatelia Hungarica emlékív.............................................3800

1105. 1992-2015. 68db magán kiadású emlékív ..................................................................................5000

1106. 1993. MABÉOSZ a magyar bélyeggyűjtésért emlékív 4X (12.000)..........................................1200

1107. 1994-96. Philakorea (3X) és Kína IX és Tajpej X. Ázsiai Nemzetközi bélyegkiállítás "A

PHILATELIA HUNGARIKA AJÁNDÉKA" (1-1db) összesen 5db hologramos emlékív
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(12.600).. .....................................................................................................................................1300

1108. 2013. Csíksomlyó búcsú emlékív certifikáttal............................................................................1000

1109. 2015. 175 és 165 éves a bélyeghasználat - emlékív pár (9.000).................................................1000

Papírrégiségek, könyvek, gyufacímkék és érdekességek

1110. Csermely Károly(szül. Engi Károly magyar technikus, autó és repülésügyi szakember, forr.

Wikipédia) papírrégiség hagyatéka, benne: klf érdekes fotók, mint K.u.K. Autotrainkolonne

Kommando, autó és repülés fotók, Királyi Magyar Automobil Club fényképes tagsági könyve, klf

fényképes és egyéb igazolványok klf munkahelyekről és képesítésekről stb, keresztlevél,

anyakönyvi kivonat, egyéb nyomtatványok és 1db kis kitűző .................................................40000

1111. 1850-1970 k. Vegyes papírrégiség tétel közepes dobozban. Iratok, igazolványok, prospektusok,

jegyek, reklámok... stb. Sokrétű anyag, bruttó átlag 4,80 kg. ÁTNÉZENDŐ! ........................12000

1112. 1880-1980. k. Nagy cipősdoboznyi, többszáz darab vegyes fotó: porték, érdekességek,

események, sajtófotók. BÖNGÉSZDE!....................................................................................15000

1113. 1880-30. k. 7 db A/4 méretű személyeket ábrázoló fotó + 14 db közepes kartonfotó (portrék)

közte Strelisky, Uher, Kozmata műtermekből............................................................................4000

1114. 1900-1980 k. 2 db fotóalbum + többszáz fotó (portré, csoportkép, katonai, tájkép...stb.) banános

kartonban. Sokrétű, átrnézendő tétel! .......................................................................................12000

1115. 1914-74. 7db MÁV féláru igazolvány,6db-ban érvényesítő bélyegekkel ....................................800

1116. Kb 1952-85. 4db régi okmány "Rejtő István": munkásmozgalmi tagsági igazolvány, 50.

születésnapi köszöntő, 40. párttagság köszöntő, Politikai főiskola oklevele..............................1000

1117. 1945. Bp.Rendőrség személyazonossági igazolvány....................................................................800

1118. 1966. Fővárosi Operett Színház kis monográfia...........................................................................600

1119. 1998. Az emberiség krónikája képekkel gazdagon illusztrált nagyméretű könyv, 3,8kg .....1000

1120. 1988-95. 25db erotikus ill. pornómagazin (nagyrészt külföldi, néhány magyar jó állapotban) +

3db DVD.....................................................................................................................................3600

1121. 1996-2014. 13db Hustler erotikus képes folyóirat (angol nyelvű, jó állapotban) ......................2800

1122. 2014-2018. 23db Playboy erotikus képes folyóirat, magyar nyelvű, jó állapotban, néhány

duplikáttal . .................................................................................................................................3200

Képeslapok

1123. 1930-50 k. 50 db Budapest képeslap ..........................................................................................2200

1124. 1930-44. 50 db városképes lap a mai Magyarország területéről ...........................................3200

1125. 1930-44. 50 db városképes lap a mai Magyarország területéről ...........................................3200

1126. 1930-44. 50 db városképes lap a mai Magyarország területéről ................................................3200

1127. 1930-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1128. 1935-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1129. 1935-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1130. 1935-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1131. 1935-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1132. 1935-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1133. 1935-50 k. 50 db mai Magyarország képeslap Budapest nélkül ................................................2600

1134. 1935-50 k. 50 db Budapest képeslap ..........................................................................................2200

1135. 1948-60. k. 35 db képeslap, főként kisebb településekről (Képzőművészeti Alap) .....................700

1136. 1948-60. k. 30 db képeslap, főként kisebb településekről (Képzőművészeti Alap) .....................600

1137. 1900-1920 k. 40 db képeslap a történelmi Magyarország területéről.........................................5000

1138. 1900-1920 k. 40 db képeslap a történelmi Magyarország területéről.........................................5000
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1139. 1938-44. 21 db Felvidék, 6 db Délvidék, 5 d Kárpátalja képeslap a visszacsatolt területekről .2000

1140. 1938-44. 30 db képeslap a visszacsatolt területekről..................................................................2400

1141. 1940-44. 52 db képeslap a visszacsatolt erdélyi területekről......................................................2600

1142. Kb 1920-tól napjainkig kb 450db átnézetlen képeslap, közte régebbiekkel, sok

városképessel(zömmel színes modern városképes lapok az 1960-70-80-as évekből), magyarral,

motívum lappal, leporellóval stb, használt és használatlan vegyesen ........................................2000

1143. 1925-40. k. 300 db város képeslap ........................................................................................6000

1144. Vegyes világ kb 1910-es évek elejétől a 2000-ig, kb 80db vegyes képeslap tétel, közte fotók,

városképesek lapok, Hortobágyi csíkosok, Móricz Zsigmond, üdvözlőlapok stb, használatlan és

futott vegyesen ..............................................................................................................................500

1145. Vegyes világ kb 1920-90. Kb 570db városképes képeslap, kb 70-80%-ban megíratlanok, főleg

1960-70-es évek lapjai, benne jelentősebb olasz, klf tengerparton(főleg olasz, spanyol), USA,

térképesek, mozaikos lapok, svájci, latin-Amerika, kevés magyarral, Puerto Rico, görög

stb(szocialista országokból nagyon kevés), többségében jó állapotban .....................................3000

1146. Vegyes világ zömmel kb 1960-90k. időszak főleg színes városképes lapok, közte kevés

tengerentúllal, USA, sok némettel, svájcival, göröggel, magyarral stb, főleg megíratlan

képeslapok...................................................................................................................................1000

1147. 1965-2000 k. min. 550 db külföldi képeslap .........................................................................3000

1148. 1910-30 k. 15db híres ember kl. ...................................................................................................500

1149. 1945 előtti 4db Bonzo kutyás lap, 3db használt és 1db használatlan .........................................3000

1150. 1945 előtti 2db fürdőző Bonzo kutyás lap, használt és használatlan..........................................1800

1151. 1945 előtti 4db Bonzo kutyás lap, mind jelzett "Bonzo" sorozatszámmal .................................3000

1152. 1945 előtti 7db Bonzo kutyás lap, vegyes minőség, közte nyúzottak ........................................3000

1153. 1940 k. Olajos növények termelése graf.kl..............................................................................600

1154. 1900 k. Hónapok (jan.-dec.) 12 db német nyelvű grafikai képeslap ..........................................1200

1155. Repülés kb 85db klf (zömmel 1960-90k.) színes képeslap repülőkről és repterekről, használt és

használatlan vegyesen.................................................................................................................1200

1156. Űrkutatás kb 65db klf (zömmel 1960-90k.) színes és fekete-fehér képeslap űrutazókról, klf

illusztrációkról stb, többségében klf használatlan lapok.............................................................1200

1157. 1899. "Budapest Népszínház" átvilágítós művészlap, futott ......................................................1800

1158. 1899. 9db német "Otto Bromberger" szignált művészlap, magyar használatban, képoldalt

kiegészítve magyar szöveggel, futottak 2kr-al bérmentve..........................................................6000

1159. 1899. "Udvarlás" átvilágítós művészlap, futott, sarokkopások ..................................................1800

1160. 1900. "Bánat és öröm" átvilágítós művészlap, futott, kis beszakadás, nyúzott ..........................1000

1161. 1945 előtti 4db romantikus szignós lap, közte "T. Corbella, Eva Hollyer, Usabal" stb futottak2000

1162. 1945 előtti 4db "E. Colombo" szignózott olasz művészlap, vidéki életképek fekete háttérrel,

használatlanok.............................................................................................................................2800

1163. 1945 előtti 3db szignózott olasz művészlap, szerelemes párok, közte "Terzi", használatlanok.1500

1164. 1945 előtti 4db "T. Corbella" szignózott olasz művész lap, romantika és szerelem tematikában,

ebből 3db futott ...........................................................................................................................2000

1165. 1900-1950 k. 39db férfi-nő kapcsolat képeslap..........................................................................2000

1166. 1900-1945 k. 52db vallási tematikájú képeslap..........................................................................2000

1167. 1910-30 k. 14db színész képeslap...............................................................................................1500

1168. 1940-60 k. 32db színész ill. balettművész képeslap ...................................................................1500

1169. NSZK 1949-90k. Felszabdalt Németország újraegyesítése, népszavazásra buzdító térképes

propaganda képeslap(hátoldalán sosem felejt Magyarország és Tibet német nyelvű szöveggel),
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használatlan............................................................................................................................1500

1170. Oroszország/Szovjetunió 1967. 3db. modern orosz 3D művészlap, Moszkvai épültek, 3D

szemüveggel, használatlanok......................................................................................................3000

1171. USA DN. "Üdvözlettel kapitalista elvtárs" nyitásnál képváltó "Kommunista pártállattól"

Gorbacsov rajzával .................................................................................................................800

Régiség, műtárgy, porcelán, kerámia, üveg, egyéb

1172. Vintage ezüst nyaklánc gyűrűspirálos merev nyaklánc (0925 Ag ITALY jelzéssel), h: 45cm,

súly:10,88g..................................................................................................................................3000

1173. Vintage ezüst nyaklánc futball labda medállal (0925 Ag jelzéssel), h: 42cm, súly:9,22g .........3000

1174. Vintage ezüst nyaklánc, ezüst kereszt medállal, irizáló kövekkel, kis kőhiány (0925 Ag jelzéssel),

h: 45cm, súly:3,69g.....................................................................................................................2500

1175. Vintage ezüst kereszt medál markazittal, jelzett, súly:1,1g ........................................................1500

1176. Keresztény nyaklánc Al Szűz Mária medállal és Krisztus kereszttel fehér, sötétben zölden

fluorászkáló strasszkövekkel ......................................................................................................1500

1177. Vintage narancsszínű strasszköves kereszt fém medál, m:4,5X2,5cm.........................................800

1178. Vintage sötétzöld(aventurin) köves kereszt medál, kopott aranyozású fém hátlappal,

m:2,1X3,2cm ................................................................................................................................800

1179. Vintage 2db klf dekoratív ezüst medál: Szűz Mária(Mariazell vésettel, Ausztria) és félgömb

mintázattal, klf ezüst jelzésekkel, súly:2,24g................................................................................500

1180. Vintage ezüst gyűrű "3-as kecskefej" jelzéssel (0900-as Ag) piros, rubin színű strasszkővel, belső

átmérő 17mm, kb 53-as, bruttó 2,2g ...........................................................................................1500

1181. Vintage ezüst gyűrű "3-as bálna" jelzéssel (0835-ős Ag) fehér színű strasszkővel, belső átmérő

17mm, kb 53-as, bruttó 2,06g .....................................................................................................2000

1182. Vintage ezüst régi gyűrű "R 3-as női fej" jelzéssel (0800-as Ag) halványlila színű természetes

kővel, belső átmérő 17mm, kb 53-as, bruttó 2,4g.......................................................................2000

1183. Vintage ezüst gyűrű "925-ős" jelzéssel (0925-ős Ag) Jin-jang motívum díszítéssel, belső átmérő

18mm, kb 55-ős, bruttó 1,43g.....................................................................................................1500

1184. Vintage ezüst mintás gyűrű klf jelzéssel belső átmérő 20mm, kb 62-es, bruttó 1,39g...............1200

1185. Vintage ezüst gyűrű "4-es madárfej" (0800-as Ag) lila ametisztszínű strasszkővel, belső átmérő

18mm, kb 55-ős, bruttó 9,14g.....................................................................................................2500

1186. Vintage ezüst áttört mintás gyűrű kopott "8(00)-as" jelzéssel, belső átmérő 18mm, kb 55-ős,

bruttó 4,27g .................................................................................................................................1500

1187. Régi ezüst korona és gót betű monogramos antik pecsét gyűrű klf jelzésekkel, közte "SN" belső

átmérő 19mm, kb 59-es, bruttó 6,75g, javítás nyomok ..............................................................1500

1188. Vintage ezüst sima karika gyűrű (ismeretlen beütéssel), belső átmérő 17mm, kb 53-as, bruttó

1,9g..............................................................................................................................................1200

1189. Vintage ezüst, exkluzív gyöngyházas fülbevaló pár (0925 Ag jelzéssel), függőlegesen kb 60mm,

súly bruttó 11,66g(párban)..........................................................................................................7000

1190. "Luxite" vintage kb 1940-50-es évek Br púderes doboz, belső polírozott fém tűkörlappal, alsó

részben mechanikus púderpor lapáttal, átmérő:53mm, jól működő zsáner és kapocs, szép

megkímélt állapotban..................................................................................................................1200

1191. "Emrich" vintage kb 1940-50-es évek aranyozott Br púderes dobozka, külső borítóján fém masni

rátéttel, rajta apró türkiz színű strasszköves berakással, belső üveggel, eredeti szivaccsal és

szivacspárnával, valamint púderrel, átmérő:60mm, jól működő zsáner és kapocs,szép megkímélt

állapotban, minimális kopással ...................................................................................................1200

1192. USA Vintage 1920k. "KREMENTZ" márkájú gyöngyház berakásos, ezüstözött és aranyozott

mandzsetta gombpár ...................................................................................................................3000
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1193. Vintage aranyozott mandzsetta gomb használt, jó állapotban ......................................................500

1194. Vintage lúdtoll ezüstözött fémtokban, kb 6,5cm, használt, de jó állapotban................................500

1195. Vintage előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár: 2.500Ft: (1.) Kossuth címeres

modern műgyantás jelvény, méret kb 12mm, (2.) Tigrisszem féldrágaköves ff gyűrű, belső méret

18mm, kb "56"-os, (3.) Régi gombtétel, közte zubbony, katonai, fekete onix v.. strasszköve

berakásos stb, összesen 25db ........................................................................................................500

1196. Vintage 23db klf fülbevaló pár, közte szép strasszkövesek, fa, toll, klf fém stb........................1000

1197. Vintage kis doboz régiség tétel benne klf nyakláncok és bizsuk, közte féldrágakövesek, régi

medálok, lakat kulcstartó, gyűrűk, féldrágakövek, mandzsetta gombok, fülbevalók, egyházi

kegytárgyak, gyerekjátékok, karóra, brossok, csattok, mini kolomp karperecek, pénztárca, stb

vegyes minőségben .....................................................................................................................2000

1198. Retró szép bizsu nyaklánc tétel kb 28db mind klf, közte klf fém és klf féldrágakővel és

strasszkövekkel díszített, gyöngyből fűzött, csontból, vegyes technikák, bőr, fa, klf medálokkal

stb, használt, de mind működőképes, korának megfelelően jó állapotban .................................2000

1199. Hagyatéki régiség tétel előző árverésekből, 4db tétel eredeti kikiáltási ára 4.000Ft: (1.) Dekoratív

japán mintás, kézzel festett réz hamutál + kerámia tojástartó zöld mintás festéssel, mázrepedések,

(2.) Vintage sötét zöld, vastag falú téglalap alakú univerzális üveg tároló fedéllel. rács

mintázattal, méret: kb 12cm hosszú, 9,5cm széles és 4,5cm magas, (2.) Fali barométer "Made in

Germany" jelzéssel, 75cm magas és 16,5cm széles. fe keretben, használt jó állapotú, működésileg

nincs tesztelve, (4.) Modern "Landex royal craft" japán quartz falióra 1,5V elemmel működő(de

nincs tesztelve), arany-fekete színben. Csak személyesen átvehető tétel, postázást nem

vállalunk!.. ..................................................................................................................................1000

1200. 5db klf Buddha és sárkány szobor, anyaga: műgyanta és strasszkő, méretek kb 5-8cm magasak,

használt jó állapotban..................................................................................................................1500

1201. Ló figura kézzel festett porcelán "Made in Romania"(Argyasudvarhely)jelzéssel, méret: kb 16cm

hosszú és 14cm magas, szép megkímélt állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást

nem vállalunk! ............................................................................................................................2000

1202. Kanalas gém kézi festéstett porcelán, alján azonosítatlan jelzéssel, méret: kb 8cm hosszú és 17cm

magas, szép megkímélt állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem

vállalunk!........ ............................................................................................................................2000

1203. 3db hibás figurális porcelán: elefánt, nyuszi és kutyus, csak személyesen átvehető tétel, postázást

nem vállalunk! ..............................................................................................................................500

1204. Őzbak figura kézzel festett porcelán "Made in Romania"(Argyasudvarhely) jelzéssel, méret:

10,5cm hosszú és 10cm magas, szép megkímélt állapotban, csak személyesen átvehető tétel,

postázást nem vállalunk!.............................................................................................................1500

1205. 2db kisgyermeket ábrázoló figurális porcelán és kerámia, méret: 8cm és 12cm magasak, szép

megkímélt állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk! ...................1000

1206. Nyuszi kézzel festett figurális porcelán, méret: kb 4cm hosszú és 10cm magas, szép megkímélt

állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk! .....................................1000

1207. Sárga rózsa kézzel festett porcelán "Porfin/Cluj Napoca" jelzéssel, (Kolozsvár), méret: kb 6cm

hosszú és 4cm magas, szép megkímélt állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem

vállalunk! ....................................................................................................................................1000

1208. Kutya figurális porcelán, méret: kb 5cm hosszú és 10cm magas, szép megkímélt állapotban, csak

személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk! ................................................................1000

Utolsó pillanatban beszállított tételek és póttételek

1209. 1910-60. 120 db vegyes külföldi levél, jobb darabokkal. MEGNÉZENDŐ!......................12000

1210. Német Birodalom kb 1910-44. Speciális gyűjtés bélyegfüzet és ív összefüggésekből, párok

csíkok (Mi kb 600€ jegyzetek alapján)................................................................................10000



2022.08.04 - 2022.08.10 121. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

1211. 1937. "Nemzeti bélyegkiállítás" blokk, besárgult gumi (Mi Bl 2; 15€) ...............................600





Fodor Aukciósház Kft.  Tel: +36 1 354-1234 

1133 Budapest, Pozsonyi út 54..  Fax: +36 1 354 1235 

  E-mail: info@fodoraukcio.hu 

 

Megbízás a …………………………… árverésre 

 

Név: ……………………………………………… Ügyfélszám: ……………… 

Cím: ………….…………………......................…. Telefon: …………..……… 

 

Átvétel módja:              személyesen                 postán   (utánvétel, utalás) 

 

Megbízom a Fodor Aukciósház Kft-t, hogy az alábbiakban felsorolt tételeket a megadott 

maximális licitár erejéig részemre megvásárolja. Az árverési szabályokat ismerem és 

elfogadom. A megvásárolt tételek ellenértékét a számla kézhezvételekor kifizetem. 

 

 

Dátum: ………………………….. Aláírás: …………………………………... 
 

 

Tételszám Ajánlat  Tételszám Ajánlat  Tételszám Ajánlat 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


