120. Filatélia gyorsárverés
Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház 120. (százhuszadik) filatélia árverésének
anyagát.

MEGTEKINTÉS: 2022. május 16.-17.-18. napján 10:15-17:00 óra között.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2022. MÁJUS 18., szerda
– interneten 19:00
– e-mailen és telefonon 18:30

ÁTVÉTEL: A megvásárolt tételek átvehetők: 2022. MÁJUS 23. (hétfő) 10:00 órától. Kérjük,
lehetőség szerint, elnyert tételeiket szíveskedjenek 4 héten belül átvenni abban az esetben is, ha
ellenértéküket már átutalták.

MARADÉKELADÁS: 2022. MÁJUS 26. (csütörtök) 8:00 óráig
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2022. JÚNIUS 02., 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

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:
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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”-ben 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. 2 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es csehszlovák berakó, sárga, fekete mintás borítóban, használt, de
megkímélt állapotban..........................................................................................................................400
2. 8db kb A4-es középen 1X v. 2X osztott, pergamencsíkos könyvkötészeti rendező berakólap használt,
de megkímélt állapotban .....................................................................................................................800
3. 8 fehér lapos,A/4 méretű pergamencsíkos berakó sötétkék fedélben,jó állapotban .........................1000
4. 8 fehér lapos (pergamen csíkos) A4-es Leuchtturm berakó, piros borítóban, használt állapotban ..1200
5. 8 fehér lapos (pergamen csíkos) A4-es Elegáns LINDNER berakó fekete borítóban új bontatlan
csomagolásban (1160) ......................................................................................................................3200
6. 8 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es Lotus LINDNER berakó kék borítóban új bontatlan
csomagolásban (5701) ......................................................................................................................4500
7. 10 lapos(pergamen csíkos) A4-es, középen osztott könyvkötészeti vagy privát készítésű berakó barna
borítóban, használt állapotban(tömeganyag rendezéséhez ideális) ..................................................1000
8. 11db A4-es Schaubek rugós berakólap (pergamencsíkos, középen osztott rendező lapok, néhány lap
enyhén besárgulva) kék rugós borítóban, használt állapotban(ceruza beírásokkal, kopott
borítóval).............................................................................................................................................800
9. 12 fekete lapos,A/4-nél nagyobb méretű könyvkötészeti berakó,7 celofáncsíkos lapokkal,használt
állapotban (néhány csík bepattant)......................................................................................................800
10. 12 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es berakó fekete borítóban, használt állapotban....................1600
11. 14 fehér lapos (celofán csíkos) A4-nél nagyobb berakó, kínai bélyegmintás borítóban, használt
állapotban (enyhén meghajolva) .....................................................................................................1400
12. 15 fehér lapos ABRIA berakó,11 celofáncsíkos,középen osztott lapokkal,piros színű rugós
fedélben,jó állapotban .....................................................................................................................1800
13. 15 fehér lapos ABRIA berakó,középen osztott.11 celofáncsíkos lapokkal,piros színű,rugós
fedélben,jó állapotban. ....................................................................................................................1500
14. 15db Leuchtturm VARIO 2C berakólap eredeti csomagolásban ...................................................2400
15. 15db Leuchtturm VARIO 2S berakólap eredeti csomagolásban....................................................2400
16. 16 fehér lapos, A/4 méretű ABRIA berakó világoskék, párnázott fedélben, jó állapotban............1200
17. 16 lapos (celofán csíkos) A4-es FILUX berakó sötétzöld borítóban, használt állapotban.............2400
18. 16 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó kék borítóban új bontatlan
csomagolásban (1168) ....................................................................................................................7000
19. 16 fekete lapos, A/4 méretű Schaubek berakó bordó fedélben, újszerű állapotban........................2200
20. 16 fekete lapos, A/4 méretű Schaubek berakó zöld fedélben, újszerű állapotban..........................2200
21. 17db kb A4-es műanyag átlátszó levél berakólap (64 férőhelyes, fekete lappal elválasztott, ebből
15db osztott, laponként 4 férőhelyes és 2db osztatlan, laponként 2db férőhellyel) leveleknek és
FDC-nek, esetlen nagyobb blokkoknak, kisíveknek, bordó gyűrűs borítóban+tokkal, használt
állapotban, minden oldalon kis matricával .....................................................................................1200
22. Svéd rendszerű berakó 7db 5-ös, 8db 6-os, 5db 7-es osztású lappal kék fedélben, jó állapotban (20
lap) . ................................................................................................................................................2000
23. 29 fehér lapos,középen függőlegesen osztott,11 pergamencsíkos.A/4 méretű rendező berakó
csavaros fedélben,papírtokkal,jó állapotban. ..................................................................................2400
24. 30db Leuchtturm OPTIMA 2C berakólap eredeti csomagolásban.................................................4200
25. 30 fehér lapos(pergamen csíkos, középen osztott lapok) A4-es berakó fekete borítóban használt, de
jó állapotban....................................................................................................................................2000
26. 30 fehér lapos(pergamen csíkos, középen osztott lapok) A4-es berakó fekete borítóban használt, de
jó állapotban....................................................................................................................................2000

2022.05.12 - 2022.05.18

120. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

27. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó világosbarna borítóban új
bontatlan csomagolásban (1169S) ................................................................................................10500
28. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó fekete borítóban új bontatlan
csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500
29. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó kék borítóban új bontatlan
csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500
30. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó méregzöld borítóban új bontatlan
csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500
31. 30 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es elegáns LINDNER berakó fekete borítóban új bontatlan
csomagolásban (1169S) ................................................................................................................10500
32. 45 lapos lefűző rendszerű berakó, A/4 méretű genoterm lapokkal,jó minőségben ........................1000
33. 50 műanyag átlátszó lapos (100 férőhelyes, fekete lappal elválasztott) levél és FDC berakó fekete
borítóban, használt megkímélt állapotban ......................................................................................1000
34. 50 műanyag átlátszó lapos (100 férőhelyes, fekete lappal elválasztott) levél és FDC berakó fekete
borítóban, használt megkímélt állapotban ......................................................................................1000
35. 6 fekete lapos (celofán csíkos) A5-ős FILUX berakó, piros borítóban, használt állapotban ...........600
36. 6 fekete lapos közepes méretű berakó kék fedélben,tokkal,jó állapotban ........................................700
38. 10 fekete lapos közepes berakó,7 pergamencsíkos lapokkal újszerű állapotban papírtokban..........900
39. 10 fehér lapos, közepes berakó (17x24cm) vörös fedélben, jó állapotban .....................................1000
40. 10 fekete lapos,7 pergamencsíkos,A/5 méretű berakó,zöld fedélben,jó állapotban .......................1000
41. 12 fekete lapos (celofán csíkos) A5-ős FILUX berakó, szürke borítóban, használt, de megkímélt
állapotban........................................................................................................................................1200
42. 12 lapos, 96 férőhelyes, műanyag képeslap berakó, jó állapotban .................................................1200
43. 31 lapos, lefűző rendszerű holland képeslap berakó, 132 férőhellyel (105x155mm) sötétzöld
fedélben, jó állapotban ....................................................................................................................3600
44. 20db A/5 méretű,16 lapos cserefüzet,320 férőhellyel ......................................................................500
45. 20db A/5 méretű,16 lapos cserefüzet,320 férőhellyel ......................................................................500
46. 7db, zömmel Schaubek rugós borító kék színben, mindegyik belső védő kartonlappal, közte 1db
széles gerinccel használt állapotban..................................................................................................500
47. 2000 k. Wunderbare Vogelwelt (Csodálatos madárvilág), 62 lapos gyűrűs rendszerű, német nyelvű
előnyomott album, tokban, jó állapotban........................................................................................2000
48. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, bordó
szín)...................................................................................................................................................600
49. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, bordó
szín)...................................................................................................................................................600
50. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, bordó
szín, DANMARK felirattal)..............................................................................................................600
51. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, kék
szín) ..................................................................................................................................................600
52. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, fekete
szín)...................................................................................................................................................600
53. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, fekete
szín)...................................................................................................................................................600
54. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, fekete
szín)...................................................................................................................................................600
55. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, fekete
szín)...................................................................................................................................................600

2022.05.12 - 2022.05.18

120. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

56. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, barna
szín)...................................................................................................................................................600
57. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, kék
szín, FAROERNE felirattal) .............................................................................................................600
58. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, kék
szín, FAROERNE felirattal) .............................................................................................................600
59. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, zöld
szín, GRÖNLAND felirattal)............................................................................................................600
60. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, zöld
szín, GRÖNLAND felirattal)............................................................................................................600
61. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, zöld
szín, GRÖNLAND felirattal)............................................................................................................600
62. 16x24x5 cm (kb. A/5) méretű tároló doboz; steklap, küldemények tárolására (újszerű állapot, zöld
szín, GRÖNLAND felirattal)............................................................................................................600
63. LINDNER Stampscop vízjel vizsgáló, méret 100X50mm, újszerű bontott csomagolásban........20000
64. 100db Kobra víztiszta fólia levelekhez, FDC-hez 118x220mm, új, bontatlan csomagolásban
(T32).... ...........................................................................................................................................4000
65. 100db Kobra víztiszta fólia levelekhez, FDC-hez 118x220mm, új, bontatlan csomagolásban
(T32).... ...........................................................................................................................................4000
66. 3 soros 100 db fekete kobra stecklap (fólia védővel) 156x112mm új bontatlan csomagolásban
(VF3)...............................................................................................................................................5500
67. 4 soros 100 db fekete kobra stecklap (fólia védővel) 156x112mm új bontatlan csomagolásban
(VF4)...............................................................................................................................................5500
68. 5 soros 100 db fekete kobra stecklap (fólia védővel) 210x147mm új bontatlan csomagolásban
(VT5)...............................................................................................................................................8100
69. Kellék tétel: bontott falc csomag, átlátszó öntapadós fotósarok, kézi nagyító, LINDNER hajlított
lapátvégű fém csipesz .....................................................................................................................1000
70. LINDNER 1000db/tasak bontatlan bélyeg falc (7040) ..................................................................1600
71. LINDNER 1000db/tasak bontatlan bélyeg falc (7040) ..................................................................1600
72. LINDNER műanyag precíziós fogazatmérő és vízjelező egyben, melynek fedele vegyileg
biztonságos folyadékkal vízjel keresésre optimális, méret: 115X55mm. Új bontatlan
csomagolásban.. ..............................................................................................................................4000
73. LINDNER műanyag precíziós fogazatmérő és vízjelező egyben, melynek fedele vegyileg
biztonságos folyadékkal vízjel keresésre optimális, méret: 115X55mm. Új bontatlan
csomagolásban.. ..............................................................................................................................4000
74. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú hegyes végű rozsdamentes acélból, fekete műanyag
tokban új használatlan állapotban ...................................................................................................5200
75. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú, hajlított, lapát végű, kék műanyag csomagolásban új
használatlan állapotban ...................................................................................................................3600
76. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú hegyes végű, szürke műanyag tokban új használatlan
állapotban........................................................................................................................................3600
77. LINDNER Bélyegcsipesz 150mm hosszú hegyes végű, szürke műanyag tokban új használatlan
állapotban........................................................................................................................................3600
78. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, hegyes, hajlított végű, műanyag perforált csomagolásban
új használatlan állapotban ...............................................................................................................1900
79. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, kerekített, hajlított végű, műanyag perforált
csomagolásban új használatlan állapotban......................................................................................1900
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80. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, hajlított, kerekített végű, műanyag perforált
csomagolásban új használatlan állapotban......................................................................................1900
81. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, hajlított, hegyes végű, műanyag perforált csomagolásban
új használatlan állapotban ...............................................................................................................1900
82. LINDNER Bélyegcsipesz 120mm hosszú, kerekített végű, műanyag tokban új használatlan
állapotban .......................................................................................................................................1900

Szakirodalom, katalógusok
83. 1942. Bán Willy: A magyar postabélyegek adattára 1871-1942 (borító levált,II.oszt.)...................500
84. 1986. A magyar bélyegek kézikönyve erősen használt állapotban...................................................500
85. 1986. A magyar bélyegek kézikönyve használt,de jó állapotban ...................................................1000
86. 1986-89. dr. Simády Béla: Magyar díjjegyes postai nyomtatványok katalógusa 1.sz. és 2.sz.
pótlások . .........................................................................................................................................1000
87. 1988. Bélyeglexikon kézikönyv........................................................................................................800
88.

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

89. 1991. dr. Flóderer István: Magyar okmánybélyegek kézikönyve (jó állapotban) ..........................4000
90.

1992. Lelkes György: Magyar Helységnév-Azonosító szótár...................................................3000

91.

2021. Hodobay Andor: A magyar díjjegyes postai nyomtatványok katalógusa, új használatlan
állapotban (csak 400pld)..........................................................................................................15000

92. 1941. SCOTT katalógus (jó állapot).................................................................................................500
93. 1980 k. Stanley Gibbons színregiszter............................................................................................1500
94. 1981. E.Haberer: Katapultpost der Dampfer BREMEN und EUROPA katalógus ..........................400
95. 1990. MICHEL Grossbritannien speciál katalógus ..........................................................................500
96. 1990. MICHEL Svájc-Liechtenstein speciál katalógus ....................................................................300
97. 1990. Kanada speciál katalógus........................................................................................................300
98. 2001. SCOTT világkatalógus 1-6. kötet. Jó állapotban!.................................................................8000
99. 2001/02. MICHEL Dél-Európa katalógus (használt állapot) ...........................................................800
100. 2003/04. MICHEL West és Mitteleuropa katalógus (használt)......................................................800
101. 2005/06. MICHEL Kelet-Európa katalógus (használt állapot).......................................................800
102. 2009/10. MICHEL Deutschland katalógus.....................................................................................800
103.

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

104. 2013/14. MICHEL Schweiz Speciál katalógus ............................................................................2400
105.

2014/2015. MICHEL Svájc speciál katalógus, megviselt borítóban, használt állapotban ......1800

106.

2017. MICHEL Délkelet Ázsia katalógus használt állapotban ...............................................5000

Ausztria
107.

1850. 9Kr 3db kézi papíron, I. típusok, szép szélekkel, színváltozatokkal (Mi 5Xa(3X);
60€)........ ..................................................................................................................................2000

108.

1867. 4X5kr távolsági aj. levélen kék "WIEN"- Pécs, hajtások (Ferchenbauer 2000; 350€) 2000

109.

1869. 4X5kr 2. súlyfokozatú távolsági aj. levélen "WIEN"- Pécs, bélyegen átmenő
regiszterhajtás, beszakadás (Ferchenbauer 2000; 350€).........................................................2000

110.

1869. 2X5kr távolsági levélen "WIEN"- St. Pőlten, bélyegen átmenő regiszterhajtás
(Ferchenbauer 2000; 60€).......................................................................................................1200

111.

1880. Hírlapbélyeg 1/2Kr smaragdzöld (Mi 43c; 30€) ....................................................2200

112.

1883. 2Kr (44D; 60€)...............................................................................................................3000

113.

1883. 5Kr (46D; 100€).............................................................................................................7600
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114.

1883. 2X5kr távolsági díszlevélen tengeri hajóposta "LETA ARRTA PER MARE" kétsoros
vonalbélyegzéssel - Budapestre, megviselt, hiányos db ..........................................................1200

115.

1890. 10Kr négyestömbben, perforáció hibák, kis saroktörés, 2db bélyeg falcal megerősítve
(54A(4X); 40€**ár + négyestömb) ..................................................................................3000

116.

1923. Tartományi székhelyek sor (Mi 433-441; 55€) .............................................................3000

117.

1925. Légiposta 10S záró (Mi 487; 35€) .................................................................................2000

118.

1931. "Osztrák költők" sor (Mi 524-29; 100€)........................................................................5700

119.

1934. Népviseletek 2Sch 2klf (Mi 584-85; 118€) ...................................................................5000

120.

1936. "Osztrák feltalálok" sor (Mi 632-37; 60€)..................................................................4500

121.

1936. FIS sport sor alkalmi, elsőnapi bélyegzéssel, címzettlen borítékon (Mi 623-26; 65€
alkalmi bélyegzés ára; 220€ FDC ár!) ....................................................................................6000

122.

1946. Lóverseny "Ausztria-díj" sor (Mi 785-89; 15€) .........................................................1000

123.

1949. Gyereksegély sor (Mi 929-32; 80€)............................................................................4500

124.

1950. Karintiai népszavazás sor, zárértéke kis gumihiba (Mi 952-954; 150€) ....................8500

125.

1950-52. Légiposta "Madarak" bélyegek pár, kiegészítő érték papír variánssal (Mi 955-56,
968 x,y; 47€).........................................................................................................................2700

126.

1952. Oslo és Helsinki olimpia FDC (Mi 969; 50€)...............................................................1700

127.

1952. Bélyegnapi FDC (Mi 972; 50€) ....................................................................................1700

128.

1953. Légiposta "Madarak" sor, 1 érték kivételével ívszéli db-ok (Mi 984-87; 300€) ......23000

129.

1919. Portó sor 3 záróérték postatiszta, apró betapadás (Mi 64-74; 50€*ár!)+36€.........2000

Osztrák posta Levante és Kréta
130.

Kréta 1904. 10C lakk csíkkal (Mi 9; 40€) ...............................................................................3000

131.

Levante 1867. 2Sld FJ durvanyomat négyestömbben (Mi 1I.(4X); 20€).............................1900

132.

Levante 1883. Forgalmi sor (Mi 8-13; 14€) ..............................................................................900

133.

Levante 1888. Forgalmi sor, nyitó értéken apró betapadás, gumitörés (Mi 15-19; 75€) ........5700

134.

Levante 1890. Forgalmi sor (Mi 20-27; 60€) ..........................................................................4500

135.

Levante 1890. Forgalmi sor 2 záróértéke (Mi 26-27; 35€)......................................................2000

136.

Levante 1891. Forgalmi bélyegpár, fogazat variánssal (Mi 28-29; 23€).................................1700

137.

Levante 1896. 20Pia/2G (Mi 31; 135€)..............................................................................12000

138.

Levante 1896. 20Pia/2G (Mi 30-31B; 100€) ...........................................................................7600

139.

Levante 1901. Forgalmi sor (Mi 39-42; 15€) ..........................................................................1200

140.

Levante 1908. Csonka sor 1Pia-es színváltozattal + 1914. Bélyegpár színes papíron (Mi 53-55,
57a-b, 58-61, 62-63; 45,9€) .....................................................................................................2600

141.

Levante/Portóbélyegek 1908. 10Pia és 20Pia (Mi 12-13y; min. 120€)...................................7000

142.

Levante/Portóbélyegek 1908. Csonka sor, záró érték nélkül (Mi 6y-13y; min. 139€)............8000

Osztrák Lombardia és Velence
143.

1850. 15C párban "AURONZO" dátumos vonal bélyegzéssel, képbevágva (3X(2X);
10€+++).... ...............................................................................................................................1000

144.

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

Belgium és gyarmatai
145.

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

146.

Vasúti bélyegek 1939. Nemzetközi Vasúti kongresszus sor (Mi 195-99; 25€)....................1400

Bulgária és Kelet Rumélia
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147.

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

148.

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

Csehszlovákia
149.

1966. "Nemzeti Galéria" I.sor (Mi 1668-72;30€).................................................................1200

150.

1973-90. 16 klf sor "A prágai vár" (Mi 45€) ........................................................................1500

151.

1978. "Praha '78. Bélyegkiállítás" 2db blokk (Bl 36-37; 18€) ...............................................800

152.

1984. "A prágai vár" kisív pár (Mi 2773-74; 15€) .................................................................600

153.

1984-85. "Nemzeti Galéria" XVII-XVIII.sorok (Mi 2789-93;2841-45;20€).........................800

154.

1986. "Nemzeti Galéria" XIX.sor (Mi 2989-93; 20€) ............................................................800

155.

1987. "Nemzeti Galéria" XX.sor (Mi 2933-37; 20€) .............................................................800

156.

1988. "Prága '88 bélyegkiállítás" 2db blokk (Mi Bl. 88-89; 18€) ..........................................800

Franciaország és gyarmatai, területei
157.

1886. "Allegória" 50C hátoldalon ceruza felírás, enyhe gumitörések (Mi 81I.; 250€*ár +
100% felár) ............................................................................................................................2000

158.

1938. Művészettörténet kongresszus, Versailles (Mi 422; 20€)..............................................1000

159.

1943. Pétain marsall sor (kis törés) (Mi 589-93; 60€)..........................................................1600

160.

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

161.

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

162.

1964. Párizsi bélyegkiállítás szelvényes bélyeg alkalmi bélyegzéssel (Mi 1480; 20€).............800

163.

1956. Sport sor (Mi 1100-03; 22€) .......................................................................................1200

164.

1957. Vöröskereszt: személyiségek sor (Mi 1136-41; 20€) .................................................1000

165.

1958. Sportjátékok (Mi 1197-200; 7€) ...................................................................................500

Gibraltár
166.

1991. WWF "Madarak" FDC sor (Mi 619-22; 8€)...................................................................400

Hollandia és gyarmatai
167.

Hollandia 1852. "III. Vilmos" (Mi 2, 25 €) .............................................................................1400

168.

Hollandia 1852. "III. Vilmos" (Mi 3a, 140 €)..........................................................................8000

169.

Hollandia 1852. "III. Vilmos" (Mi 3a, 140 €)..........................................................................8000

170.

Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 9IA, 38 €) .........................................................................2200

171.

Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 11IIA, 150 €)....................................................................8500

172.

Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 10IA, 25 €) .......................................................................1400

173.

Hollandia 1867. "III. Vilmos" (Mi 11IA, 120 €) .....................................................................6800

174.

Hollandia 1872. "III. Vilmos" (Mi 29a, 120 €) néhány rövidebb foggal.................................2000

175.

Hollandia 1893. "Wilhelmina" (Mi 45a A, 170 €)...................................................................9700

176.

1938-40. "Wilhelmina" jubileumi sor + 4db vágott forgalmi bélyeg, apró gumihibákkal (Mi
318-20, 341-45U; 19€) .....................................................................................................1000

Írország
177.

Írország 1966. "Húsvéti felkelés" kpl sor (Mi 178-185, 4db párban 25€)............................1300

Jugoszlávia
178.

1919. Tengerész 10F cinóbert vágott bal ívszéli hatostömbben, kettős nyomással, hajtás (Mi
91U(6X); 300€) ..............................................................................................................10000

179.

1962. J. B. Tito 70. születésnapja blokk (Bl 8; 30€) ........................................................1000
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Kárpát-Ukrajna
180.

1945. Szovjet csillag sor (Mi 81-86; 120€) ..........................................................................4000

181.

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

Lengyelország
182.

1933. 1,2Zl "Bécs felszabadításának 250. évfordulója" (Mi 283; 80€) ...............................6000

183.

1938. "20 éves a Köztársaság" kpl sor (Mi 331-43; 55€) ....................................................4000

184.

1939. "Világkupa síverseny Zakopanéban" sor (Mi 351-54; 25€) ......................................1800

185.

Lengyelország 1950. UPU fny-sal (Mi 636-638 "groszy" fny-sal, 30 gr értékben fordított fny!
44€) kpl sor ...........................................................................................................................2500

Luxemburg
186.

1937. "Nemzeti bélyegkiállítás" blokk, besárgult gumi (Mi Bl 2; 15€) .................................800

187.

1945. "Luxemburgi Madonna" blokk apró gumihiba (Mi Bl 4; 5€)...................................400

188.

Luxemburg 1949. UPU (Mi 460-463, 25€) kpl sor ..............................................................1400

Nagy-Britannia és gyarmatai
189.

Nagy-Britannia 1847. "Viktória" (Mi 7, 30 €), hatszögletűre vágva.......................................1700

190.

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

191.

Falkland Szigetek/Tartozékok 1949. UPU (Mi 14-17, 29 €) kpl sor....................................1700

192.

Falkland Szigetek 1949. UPU (Mi 99-101, 20 €) kpl sor.....................................................1100

193.

Szingapúr 1949. UPU (Mi 23-26, 25 €) kpl sor....................................................................1400

194.

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

195.

Új Hebridák 1949. UPU Angol és francia kiadás (Mi 133-136, 10 €+ Mi 137-140, 20 €) kpl
sorok ......................................................................................................................................1700

Alderney, Guernsey, Jersey, Man-sziget
196.

Guernsey 1969/1970. "Forgalmi bélyegek" kpl sor + 4db kiegészítő bélyeg (Mi 8-23, + 9II,
22B,23B; 118,50€)................................................................................................................6400

197.

Guernsey 1990. WWF "Tengeri állatfajok" FDC sor (Mi 497-500; 6,5€) ...............................400

198.

Man-sziget 1989. WWF "Tengeri madárfajok" FDC sor (Mi 408-11; 5€) ..............................300

Németország tételek, gyűjtemények
199.

1934-45. Maradványgyűjtemény házi készítésű albumlapokon (214 klf. bélyeg)........1800

200.

1945-1969. Megszállási kiadások + NSZK gyűjtemény házi készítésű albumlapokon
vegyes minőségben........................................................................................................2600

201.

NSZK és NSZK/Berlin 1948-90. 2db előnyomott album(DAVO és Schaubek) fejlesztésre
szoruló gyűjtemény(a postatiszta bélyegek filacsíkokban), néhány jobb kiadással,
blokkokkal .........................................................................................................................4000

202.

NSZK kb 1960-tó(néhány korábbival) napjainkig pecsételt összeállítás 8 lapos A4-es
berakóban(sérült gerinc), képes és forgalmi bélyegekből, blokkokkal, összefüggésekkel,
négyestömbökkel stb vegyes minőségben ................................................................................2000

Ónémet államok
203.

Hannover 1856/57. 1/10Th/3Sgr kék ("HA)NNOVER" (Mi 12; 70€)....................................3000

Német Birodalom (Deutsches Reich)
204.

1933. "Nagy Frigyes" sor, nyitóértéken saroktörés, záróértéknek a gumija töredezett (Mi
479-81; 320€)......................................................................................................................10000

205.

1938-42. Bélyegpárok önálló kiadások, apró gumihibák, ujjnyomok (Mi 169,5€)..............5000
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Németország/megszállt területek a II. világháború alatt
206.

Német 3. Birodalom/Német megszállás a II.V.H. alatt/ Cseh és Morva Protektorátus 1939.
Forgalmi bélyegek négyes tömbben (Mi 1-19, 520 €)........................................................40000

Németország szovjet zóna
207.

Német III.Birodalom/Szövetséges megszállás/Szovjet zóna/ Mecklenburg-Vorpommern 1946.
Fasiszta áldozatok (Mi 20-22,120€),felső összegjelzéses ívszéllel,kpl sor ..........................6500

NDK
208.

1952. Híres személyiségek sor (Mi 311-14; 18€).................................................................1200

209.

1952. Zeneszerzők sor (Mi 308-10; 10€)................................................................................700

210.

1955. Schiller blokk (Bl. 12; 30€) ...........................................................................................1500

211.

1955. Engels sor (Mi 485-90; 18€).......................................................................................1300

212.

1955. Újjáépített történelmi épületek sor (Mi 491-96; 15€).................................................1000

213.

1955. A Drezdai Képtár visszatért festményei sor (Mi 504-09; 35€)...................................2200

214.

1956. W.A. Mozart sor (Mi 510-11; 20€).............................................................................1400

215.

1956. H. Heine sor (Mi 516-17; 17€) ...................................................................................1200

216.

1956. Polgári repülés beindulása sor (Mi 512-15; 20€)........................................................1400

217.

1958. Schiller blokk (Bl. 12; 24€) ........................................................................................1600

NSZK/Berlin
218.

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

219.

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

NSZK
220.

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

Olaszország és gyarmatai
221.

Olasz államok/Modena 1852. 40C (Mi 5IIa; 120€).................................................................6500

222.

Olasz államok/Modena 1852. 15C (Mi 3II; 20€).....................................................................1000

223.

Olasz államok/Modena 1852. 10C (Mi 2I; 220€)..................................................................12000

224.

Olasz államok/Modena 1852. 5C jobb oldalt képbevágva (Mi 1Ia; 35€)................................2000

225.

Olasz államok/Romagna 1859. 5Baj (Mi 6; 45€) ....................................................................2500

226.

Olaszország/Olasz Államok/Romagna 1859. Forgalmi bélyegek (Mi 6, 350€)....................13000

227.

Olaszország/Olasz Államok/Szardínia 1851. II.Viktor Emanuel (Mi 2, 150€)
borítékkivágáson.......................................................................................................................8500

228.

Olaszország/Olasz Államok/Toszkána 1851. Forgalmi bélyeg (Mi 6ya,100€).......................3800

229.

Olaszország/Olasz Államok/Toszkána/Ideiglenes Kormány 1860. Forgalmi bélyeg (Mi
19a,25€) . .................................................................................................................................1400

230.

Olaszország 1863. I. Viktor Emanuel (Mi 22,80€), néhány rövidebb fog...............................1500

231.

1863. "II. Viktor Emánuel" forgalmi sor, foghibák (Mi 16-22; 110€) ....................................4000

232.

1882. 2L "I. Umberto" (Mi 49; 250€)....................................................................................14000

233.

Olaszország 1889. V.Umberto (Mi 52, 300€) pár fog rövidebb..............................................5700

234.

Olaszország 1889. V.Umberto (Mi 52, 300€) pár fog rövidebb..............................................5700

235.

Olaszország 1889. V.Umberto (Mi 52, 300€) pár fog rövidebb..............................................5700

236.

Olaszország 1890. Forgalmi bélyegek (Mi 61-66; 140€) ........................................................8000

237.

1910. "50 éves a Nápolyi népszavazás" bélyegpár (Mi 97-98; 280€) ...................................16000
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238.

1917. Légiposta: Hidroplános postaszolgálathoz Nápoly-Palermo között (Mi 127; 30€).......1700

239.

1923. "Római Menetelés 1. évfordulója" kpl sor (Mi 177-82; 60€)........................................3400

241.

1924. "Szent év" sor foghibák (Mi 206-11; 130€)...................................................................7400

242.

1924. Expressz bélyeg fny-al (Mi 205; 40€) ...........................................................................2200

243.

1925. Expressz bélyeg (Mi 213; 45€)......................................................................................2500

244.

1932. "Római Menetelés 10. évfordulója" kpl sor kisebb értékeken foghibák (Mi 415-34;
400€).. ....................................................................................................................................20000

245.

1934. "Róma-Buenos-Aires első repülés" légiposta sor, szokásosnál szebb gumival (Mi
459-62; 80€)..........................................................................................................................6000

246.

1934. Futball világbajnokság Olaszországban rövid sor, légiposta értékek nélkül (Mi 479-83;
260€) ......................................................................................................................................15000

247.

1935. "Nemzeti Milícia" feláras sor (Mi 523-27; 65€)............................................................3600

248.

1936. "2000 éve született Horaz római költő" sor 3klf jó értéke (Mi 552-54; 290€) ............16000

249.

1937. "2000 éve született Augustus császár" sor 25C bélyegzés nélkül, légiposta záróérték
hiányzik (Mi 576-89; 235€).....................................................................................................8000

250.

1948. "600 éve született Sienai szent Katalin" sor (Mi 740-45; 100€)....................................5500

251.

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

252.

1949. 100L "Római Köztársaság 100 éves centenáriuma" (Mi 773; 130€) ............................7200

253.

1949. "Marshall-terv" sor (Mi 774-76; 50€)............................................................................2700

254.

1950. "Nemzetközi rádió konferencia Firenzében és Rapalloban" bélyegpár (Mi 796-97;
80€)...... ....................................................................................................................................4500

255.

1951. "Milánói vásár" bélyegpár (Mi 830-31; 60€).................................................................3300

256.

1951. "100 éves a Toszkánai bélyegkiadás" bélyegpár (Mi 826-27; 46€) ..............................2500

257.

1951. "Monte Cassino-i apátsági kolostor újjáépítése" bélyegpár (Mi 837-38; 60€)..............3300

258.

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

259.

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

260.

Olaszország 1890/1891. Portó, kpl sor (Mi 15-17, 50€)..........................................................2800

261.

Olaszország 1884. Csomagbélyegek 1884-1886. (Mi 1-5; 205€) ...........................................2800

262.

Égei-tenger/Lipso 1912-22. 13db(10klf) bélyeg, szokásos gumiminőség, 25C és 20C/15C
érték enyhén ablakos (Mi VI. 3-6, 7-9(2X), 10, 12-13; Mi 113€).......................................3000

263.

Égei-tenger/Simi 1912-22. Közel kpl kiadás másod pld-al, a szokásos gumiminőségben (Mi
XII. 3-10, 12(2X), 13; Mi 345€)........................................................................................10000

264.

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€)........................3000

Oroszország és területei
265.

2002. Kutyafajták sor ötöscsíkban (Mi 971-75; 3€) ...............................................................300

Szovjetunió
266.

1922. 5R/20k szép bal ívszéli db (Mi 201B II; 50€) .......................................................3800

267.

1923. Mezőgazdaságért ipari és kereskedelmi kiállítás Moszkvában vágott sor, kisebb
gumitörésekkel (Mi 224-27C; 35€) ..................................................................................2800

268.

1924. Légiposta sor (Mi 267-70; 10€)...................................................................................800

269.

1930. 1R "Központi Távírda épülete" négyestömbben apró betapadások (Mi 392dX(4X);
80€).. .....................................................................................................................................4500

270.

1931. 1R "Polarfahrt" (Mi 404B; 60€) ................................................................................3400
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271.

1931. 35K "Polarfahrt" vágott jobb ívszéli bélyeg (Mi 403B; 15€).................................1200

272.

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

273.

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

274.

1933. "A 26 bakui komisszár 15 éves évfordulója" sor (Mi 457-61; 35€) ..............................2600

275.

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

276.

1933. "Szovjetunió népei" kpl sor 4K-es bélyegzett, kisebb gumitörések, néhány könnyed
ujjnyom (Mi 429-49; 727€) ............................................................................................40000

277.

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

278.

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

279.

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

280.

1934. "Sztratoszféra ballon repülés áldozatainak 10. évfordulója" légiposta sor (Mi 892-94;
9€).. ............................................................................................................................................500

281.

1934. "Iwan Fjodorow halálának 350. évfordulója" bélyegpár (Mi 472-73; 20€) ..................1500

282.

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

283.

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

284.

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

285.

1935. "3. nemzetközi iráni művészet és archeológia kongresszus Leningrádban" sor (Mi
528-30X, 531Y; 38€)...............................................................................................................2900

286.

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

287.

1935. "Lew Tolstoj halálának 25. évfordulója" sor (Mi 536-38A; 20€) .................................1500

288.

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

289.

1935. "Jégbe rekedt kutatógőzös legénységének megmentése" sor (Mi 499-508X, 507Y;
250€).... ..................................................................................................................................19000

290.

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

291.

1937. "Repülőgépek" légiposta sor (Mi 571-65A; 15€) ..........................................................1000

292.

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

293.

1938. "Részvétel a párizsi világkiállításon 1937-ben" sor postatisztán és bélyegzetten,
enyhén rozsdafoltos (Mi 581-83(2X); 11€)........................................................................400

294.

1938. "Északisark 1" légiposta sor (Mi 584-87; 6€)..................................................................300

295.

1939. "Repülő nap" sor (Mi 709-13; 12€) .................................................................................900

296.

1939. "125 éve született Michail Lermontow" sor (Mi 726-28; 10€)........................................700

297.

1939. "Folyamatos légi járat Moszkva és távol-kelet" sor bal alsó ívsarki négyestömbben, extra
ívszéllel (Mi 690-92(4X); 24€)................................................................................................2200

298.

1939. "Moszkva bővítése" sor (Mi 665-71; 25€).....................................................................1900

299.

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

300.

1940. "2. Allunions nap a testkultúráért" sor vegyes fogazással, foghibák (Mi 753-54C,
755-57A; 59€).......................................................................................................................4500

301.

1940. "Allunions kiállítás a mezőgazdaságért Moszkvában II." kpl sor (Mi 763-79; 35€).....2600

302.

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

303.

1940. "Klimentij Timirjasew halálának 20. évfordulója" sor ívszéli hármastömbben (Mi
749-52(3X); 13,5€) ..................................................................................................................1000

304.

1941. "Vörös hadsereg" (Mi 825; 40€)....................................................................................3000

305.

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

306.

1941. "23 éves a Vörös hadsereg és Tengeri hadiflotta" sor (Mi 793-800; min. 12€) ..............900

307.

1941. "Ismail ostromának 150.évfordulója" sor (Mi 806-809; 35€) ....................................2000
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308.

1941. "Karél-Finn Szoc. Köz. 1. évfordulója" bélyegpár, jobbik fogazással (Mi 810C, 811A;
32,5€) .......................................................................................................................................2400

309.

1941. "Wassilij Surikow halálának 25. évfordulója" sor, nyitóértéken apró rozsdapöttyök, 2R
enyhe törés (Mi 814-18; 280€) ...........................................................................................10000

310.

1944. "100 éve született Ilja Repin" sor (Mi 932-36A; 15€)..................................................800

311.

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

312.

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

313.

1945. "Légierő napja II." sor (Mi 1014-22; 10€).......................................................................800

314.

1945. "Légierő napja I." sor (Mi 972-80; 10€) ..........................................................................800

315.

1945. "Légierő napja I." sor (Mi 972-80; 45€) .....................................................................3400

316.

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

317.

1946. "Nagy Októberi Forradalom 29. évfordulója" bélyegpár (Mi 1074-75A; 8€)..............600

318.

1946. "Győzelmi Parádé" sor (Mi 1011-13; 10€)......................................................................700

319.

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

320.

1947. "30 éve szovjet város Moszkva" fogazott és vágott bélyeg (Mi 1116A-B; 14€) ...1000

321.

1948. Sport I-II. bélyegpár és sor (Mi 1192-93, 1246-49; 18€) ...........................................1400

322.

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

323.

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

324.

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

325.

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

326.

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

327.

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

328.

1949. "Nagy Októberi Szocialista forradalom 32. évfordulója" bélyegpár (Mi 1397-98; 12€) 900

329.

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

330.

1950. "Moszkvai metróvonal bővítése" sor (Mi 1484-90; 40€) ...........................................3000

331.

1951. "Albán Népköztársaság létrehozásának 5. évfordulója" (Mi 1540; 40€) ...................3000

332.

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

333.

1951. "Aleksandr Aljabjev halálának 100. évfordulója" bélyegpár, gumitörések (Mi 1591-92;
70€) .......................................................................................................................................4000

334.

1951. "Szovjet-csehszlovák barátság" sor (Mi 1608-12; 110€) ...........................................8400

335.

1951. "Szovjet-barátság konferencia" (Mi 1606; 15€) ............................................................1100

336.

1951. "Óriás-építkezések a Szovjetunióban" sor (Mi 1601-05; 50€) ......................................3800

337.

1952. "30 éves a Szovjetunió" apró gumihibák (Mi 1663; 22€) ..........................................1600

338.

1952. "Moszkvai metró bővítése" sor (Mi 1659-62; 12€) ......................................................900

339.

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

340.

1952. "Kajum Nassyri halálának 80. évfordulója" (Mi 1645; 25€)......................................1900

341.

1952. "Sergej Ordschonikidse halálának 15. évfordulója" bélyegpár, nyitóértéken apró
betapadás (Mi 1625-26; 40€)................................................................................................2300

342.

1953. "Wladimir Majakowskij 60. születésnapja" pecsételten és postatisztán (Mi 1667(2X);
17€)...................................................................................................................................1000

343.

1953. "Nikolaj Tschernyschewskij 125 éve született" pecsételten és postatisztán, apró
betapadások (Mi 1668(2X); 18€)........................................................................................800

344.

1953. "Nagy Októberi Szocialista forradalom 36. évfordulója" ívsarki bélyegpár, apró
gumihiba, ujjnyom (Mi 1679-80; 55€) .................................................................................3000
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345.

1953. "Volga-don csatorna megnyitásának 1. évfordulója" sor pecsételten és postatisztán,
gumitörések (Mi 1669-74(2X); 28€) ................................................................................1500

346.

1953. "125 éve született Lev Tolsztoj" pecsételten és postatisztán (Mi 1676(2X); 21€).1200

347.

1953. "35 éves a Komosomol ifjúsági kommunista szervezet" bélyegpár, ujjnyomos (Mi
1677-78; 45€)........................................................................................................................1700

348.

1953. "Nagy Októberi Szocialista forradalom 36. évfordulója" bélyegpár (Mi 1679-80;
30€)........ ..................................................................................................................................1700

349.

1953. "Leningrád újjáépítése I." sor (Mi 1682-85; 25€).......................................................1900

350.

1953. "Az orosz Szociáldemokrata munkáspár 2. pártkongresszusának 50. évfordulója"
pecsételten és postatisztán (Mi 1690(2X); 42€) ...............................................................2400

351.

1953. "Úttörők a békéért" pecsételten és postatisztán (Mi 1691(2X); 15,5€) ....................900

352.

1954. "A legfelsőbb szovjet választás" pecsételten és postatisztán (Mi 1694(2X); 16€)...900

353.

1954. "Allunions kiállítás a mezőgazdaságért, Moszkva I." sor postatisztán és pecsételten,
apró gumihibák (Mi 1731-36; 28€) ..................................................................................1600

354.

1954. "Michail Glinka születésének 150. évfordulója" ívszéli bélyegpár (Mi 1725-26;
15€)...... .................................................................................................................................1100

355.

1954. "Josef Sztálin 75 éve született" bélyegpár postatisztán ívsarki db-ok és pecsételten
(Mi 1745-46(2X); 8,5€)......................................................................................................400

356.

1954. "Előrehaladás a mezőgazdaságban I." sor (Mi 1718-20; 10€)......................................600

357.

1954. "Előrehaladás a mezőgazdaságban II." sor (Mi 1741-44; 16€) ....................................900

358.

1954. "Szevasztopoli kikötő védelme" sor (Mi 1728-30; 20€) ............................................1500

359.

1954. "Pulkovo Obszervatórium" ívszéli bélyeg postatisztán és pecsételten (Mi 1724(2X);
18€)...................................................................................................................................1000

360.

1954. "W. Lenin halálának 30. évfordulója" sor (Mi 1696-1700; 25€)................................1900

361.

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

362.

1954. "J. Sztálin halálának 1. évfordulója" (Mi 1701; 15€) ...................................................900

363.

1954. "Ukrajna 300 éve egységben a Szovjetunióval I-II." sor + önálló kiadás (Mi 1702-08,
1709; 30€).............................................................................................................................2200

364.

1954. Sport sor, zömel ívszéli db-ok (Mi 1710-17; 30€)......................................................2500

365.

1955. "Allunions kiállítás a mezőgazdaságért, Moszkva II." sor (Mi 1764-79; 30€) ..........2200

366.

1956. "Nemzetközi lovaglás és fogathajtó verseny Moszkvában" sor (Mi 1798-1800;
20€)........ ...............................................................................................................................1200

367.

1956. "Allunions kiállítás a mezőgazdaságért, Moszkva IV." sor (Mi 1809-21; 22€).........1600

368.

1956. "Szovjetunió népeinek Szpartakiád, Moszkva" sor (Mi 1849-62; 22€) .....................1600

369.

1957. "Sputnik 1" fny-ott bélyeg (Mi 2026; 50€).................................................................1800

370.

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
371.

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

372.

Angola 1965. "Építmények" (Mi 514-523, 20€) ..................................................................1100

Románia
373.

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

374.

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

375.

1958. "100 éves a román bélyeg" sor fogazva és vágva extra ívszélesekkel (Mi
1750-57A-B; 52€).............................................................................................................3500
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376.

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

377.

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

378.

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

San Marino
379.

San Marino 1894. Forgalmi bélyegek (Mi 15, 50€) ................................................................2900

380.

San Marino 1949. UPU I. (Mi 438, 25€)..............................................................................1400

Spanyolország és gyarmatai
381.

1951. Bélyegnap "500 éve született Izabella királynő" légiposta sor (Mi 998-1002; 50€) ..3700

382.

1952. "500 éve született V. Ferdinánd" sor (Mi 1003-07; 60€) ...........................................4500

383.

1952. Bélyegnap "500 éve született V. Ferdinánd" légiposta sor (Mi 1013-17; 25€)..........1800

384.

1952. 2P "100 éve született Santiago Ramón y Cajal" (Mi 1012; 35€)................................2000

385.

1955. "100 éves a spanyol távírda" sor (Mi 1065-67; 30€) ..................................................2200

386.

1961. "300 éve hunyt el Diego R. de Silva Valázquez" blokk sor (Mi Bl 15-18; 32€)....1200

387.

Spanyol Marokkó 1950. UPU (Mi 302-314, 55€) kpl sor....................................................3100

Svájc
388.

Svájc 1934. Naba blokk (Mi Bl 1, 800€) újragumizott (szépen)........................................10000

Törökország
389.

1979. "1980 európai természetvédelmi év" sor ötöscsíkban (Mi 2501-05; 5€)......................400

Triest
390.

Trieszt /B zóna 1949. UPU II. (Mi 22-23, 25€) pár..............................................................1400

Vatikán
391.

1933. "XI. Piusz" 1,25L ívsarki bélyeg, fog- és perforáció hibák (Mi 31; 45€) ..................1800

392.

1991-94. "Sixtus-kápolna restaurálása" 2klf sor + 1db blokk emlék folderben (Mi Bl 14; Mi
1023-34, 1107-14; 34€) ........................................................................................................2000

Kínai tételek, gyűjtemények
393.

Kína kb 111db bélyeg + 1db légiposta levél Kubába A4-es berakólapon....2000

394.

Kínai Császárság és Köztársaság kb 1902-12. 6db "Sárkányos" bélyeg ..................................3000

395.

KNK 1995-2001. HUAWEI technológia exkluzív díszes képeskönyv benne klf képes kpl
sorok és bélyegpárok (Mi 78,3€) ..........................................................................................2000

Kínai Köztársaság (Tajvan)
396.

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

Kínai Népköztársaság
397.

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

Egyéb kínai kiadások (Hongkong, Kiautschou, Makaó, Mandzsukuó, Tibet, klf. külföldi posták,
magánposták)
398.

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

399.

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

400.

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

401.

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

Afrika
402.

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

2022.05.12 - 2022.05.18

120. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

12€) .........................................................................................................................................900
403.

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

404.

Csád 1971. 1000Ft "Nagy kócsag" légiposta, alsó ívszéli db, ujjnyomos, ívszélen hibák (Mi
399; 75€)...............................................................................................................................2000

405.

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

406.

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

407.

Etiópia 1990. WWF "Etióp kőszáli kecske" FDC sor (Mi 1385-88).........................................800

408.

Ghana 1959. "Nemzeti szimbólumok" kpl sor (Mi 48-62,30€)............................................1600

409.

Guinea 1964. "Tokiói Olimpia" (Mi 239a+b-241a+b, piros és narancs fny,sal, 26€) kpl
sor........ ..................................................................................................................................1500

410.

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

411.

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

412.

Kamerun 1988. WWF "Drill majom" FDC sor (Mi 1155-58)...................................................900

413.

Kenya 1989. WWF "Recés zsiráf" FDC sor (Mi 481-84) .......................................................1000

414.

Komoró 1962. "Tengeri csigák" (Mi 42-47, 30€) kpl sor ....................................................1700

415.

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

416.

Kongó 1987. WWF "Krokodil" FDC sor (Mi 1063-66)............................................................900

417.

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

418.

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

419.

Líbia 1987. WWF "Homoki gazella" FDC sor (Mi 1753-56) ...................................................500

420.

Mali 1986. WWF "Óriás jávorantilop" FDC sor (Mi 1078-81; 28€**ár, FDC + felár!)........1700

421.

Malawi 1987. WWF "daru madár" FDC sor (Mi 477-80; 19€ olcsóbb vj. variáns, drágább 56€
+ FDC felár!) ...........................................................................................................................1200

422.

Mauritánia 1986. WWF "Mediterrán barátfóka" FDC sor (Mi 871-74)..................................1000

423.

Marokkó 1956. Írástudatlanság elleni küzdelem sor (Mi 415-19; 25€) ...............................1500

424.

Marokkó 1956-57. V. Mohamed sor (Mi 408-14; 14€)..........................................................900

425.

Szenegál 1986. WWF "Dámgazella" FDC sor (Mi 875-78)......................................................600

426.

Uganda 1983. WWF "Afrikai elefánt" FDC sor (Mi 361-64A) ................................................900

427.

Zöld-foki Köztársaság 1986. WWF "Gyíkok" FDC sor (Mi 500-03; 42€**ár + FDC
felár!)........ ...............................................................................................................................2500

Ausztrália és területei/Ausztrál antarktiszi terület
428.

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

429.

Karácsony-szigetek 1990. WWF "Falakó szula" FDC sor (Mi 303-06) ...................................600

430.

Kiribati 1991. WWF "Tengeri állatok" FDC sor (Mi 566-69) ..................................................700

431.

Marshall-szigetek 1986. WWF "Tengeri csigák és kagylófélék" FDC sor (Mi 73-76).............500

432.

Norfolk-sziget 1987. WWF "Papagájok" FDC sor (Mi 421-24) .............................................1400

433.

Új-Zéland 1991. WWF "Hidasgyík" FDC sor (Mi 1160-63) ....................................................300

Ázsia
434.

Brunei 1991. WWF "Borneói nagyorrúmajom" FDC sor (Mi 430-33).....................................800

435.

India 1949. UPU (Mi 207-219, 40€) kpl sor.........................................................................2300

436.

India 1949. UPU sor (Mi 207-210;40€)................................................................................1000

437.

India 1950. Köztársaság kikiáltása sor, kis gumihiba (Mi 211-214;45€).............................1000
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438.

India 1956. Buddha 2500 éves pár (Mi 256-257;30€)............................................................800

439.

Indonézia 1989. WWF "Orangután" FDC sor (Mi 1291-94) ..................................................1000

440.

Japán 1948. UPU (Mi 464A-467A, 57 €) kpl sor.................................................................3200

441.

Maldív-szigetek 1986. WWF "Halak" FDC sor (Mi 1198-1201)..............................................500

442.

Sri Lanka 1986. WWF "Ceyloni elefánt" FDC sor (Mi 753-56; 60€**ár+++ FDC felár!) ...3700

443.

Thaiföld 1993-2007. 21db klf. blokk (Mi 82,20 €) ..............................................................4000

444.

Vietnam 1976-77. 3klf álltos sor (Mi 843-50, 866-73, 890-97; 19€)...........................1000

Közép-Amerika
445.

Costa Rica 1960. Római olimpia sor + vágott és fogazott blokk (Mi 570-79, Bl 580A-B;
30€) ....................................................................................................................................800

446.

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

447.

Honduras 1990. WWF "Geoffroy-Pókmajom" FDC sor (Mi 1084-87) ....................................700

Dél-Amerika
448.

Bolívia 1991. WWF "Pápaszemes medve" FDC sor (Mi 1137-40) ..........................................500

449.

Paraguay 1963. Sport blokk (Mi Bl 38; 17€)..........................................................................400

450.

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

451.

Venezuela 1978-83. "200 éve született Simón Bolívar" III-IX. 7klf blokk (Mi Bl 24-30;
41,5€) . ..................................................................................................................................2400

Ezüst-aranyfóliás és háromdimenziós bélyegek
452.

Umm Al Quwain 1969. "Kennedy" aranyfóliás bélyeg (Mi 407A; 12€) ...............................400

Arab országok
453.

Afganisztán 1960. Forgalmi bélyeg "Nemzeti sport" (Mi 494 F; 35€) ...................................1000

454.

Dél-Jemen 1989. WWF "Homoki macska" FDC sor (Mi 450-53)............................................700

455.

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

456.

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

457.

Irán 1972. "Olimpia" (Mi Bl 12, 25 €) .................................................................................1400

458.

Izrael 1950. UPU pár (Mi 28-29, fél tabbal 50€)..................................................................2800

459.

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

Karib térség
460.

Antigua és Barbuda 1987. WWF "Halak" FDC sor (Mi 1010-13)..........................................1000

461.

Barbados 1991. WWF "Aranyos lombjáró" FDC sor (Mi 770-73).........................................1200

462.

Kuba/Köztársaság 1902. 1C/3C piros fny-ás alsó extra ívszéllel, ívszélen + fny-ás (Mi 7) .1000

463.

Montserrat 1995. Könnyűatlétika világbajnokság Göteborgban sor + blokk (Mi 925-28, Bl 70;
20€) .......................................................................................................................................1000

464.

Saint Kitts 1986. WWF "Cerkóf majom" FDC sor (Mi 184-87; 35€**ár!, FDC felár!)........2300

465.

Saint Vincent 1989. WWF "Királyamazon" FDC sor (Mi 1222-25).........................................400

466.

Turks- és Caicos-szigetek 1986. WWF "Sziklaleguán" FDC sor (Mi 777-80) .......................1000

Űrkutatás motívum tételek
467.

Kuba 1967. "10 éves az első műhold" blokk, gumitörések (Mi Bl 30; 15€) ..........................900

Külföldi tételek rendkívül alacsony kikiáltási áron
468.
469.

Afganisztán 630db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben .................................1000
Albánia (20db), Görögország (kb 117db) és Törökország (kb 155db) kb 1869-1985.
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Szép összeállítás zömmel klf bélyegekből A4-es berakólapon, közte klasszikusok,
jobb értékek, Szolgálati, segélybélyegek stb vegyes minőségben (Mi kb 100€)..1000
470.

Angol gyarmatok 144db klf Viktória fejes bélyeg A4-es berakólapon vegyes
minőségben........ ...................................................................................................................1000

471.

Angol gyarmatok és utódállamai 302 db zömmel pecsételt bélyeg ..............................1000

472.

Angol több, mint 2000 db képes bélyeg, sok régivel................................................................1000

473.

Angol 2000 db képes bélyeg.....................................................................................................1000

474.

Angolszász országok több ezer bélyeg ömlesztve (nettó 0,26kg), USA nélkül, átnézetlen,
böngészde tétel..........................................................................................................................1000

475.

Andorra/francia posta 1955. Tájkép sor légiposta értékei 100-500F (Mi 158-60; 130€)........1000

476.

Arab államok 1.100db képes, főleg motívum bélyeg ömlesztve vegyes minőségben .............1000

477.

Arab Emirátusok 675 db bélyeg ...............................................................................................1000

478.

Argentína kb 1858-1950. Kb 375db, zömmel klf átnézetlen bélyeg 2db A4-es
berakólapon, klasszikusokkal, hivatalos kiadásokkal vegyes minőségben............1000

479.

Ausztrália több,mint 1600 db képes bélyeg..............................................................................1000

480.

Ausztrália 1600 db képes bélyeg ..............................................................................................1000

481.

Ausztria 1858. 5Kr és 10Kr I. típusok + 2Kr II. típus, piros "WIEN/RECOMMANDIRT" (Mi
10II, 13-14I-; 140€) + Felár Mi 200€ piros bélyegzés! ..........................................................1000

482.

Ausztria és Német Birodalom kb 1931-42. 7db vegyes bélyeges küldemény, közte futottal,
propaganda bélyegzések stb.....................................................................................................1000

483.

Ausztria 1945-64. Szép összeállítás A4-es berakólapon közte néhány bélyeg falcos,
könnyed ujjnyomok előfordulnak 80-90% szép postatiszta minőség (Mi kb 336€ beadó
szerint) ...............................................................................................................................1000

484.

Ausztria/Távírda 1874. FJ. könyvnyomatos sor, 40Kr-os hiányzik, + 20Kr és 1Fl
"SPECIMEN" fny-al, 25Kr kivételével, gumi nélkül v. erősen gumihiányosan (Mi 10-12,
14-17; 75*ár a kpl sornak!) .................................................................................................500

485.

Ausztria 490 db klasszikus bélyeg............................................................................................1000

486.

Ausztria 690db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ..................................................1000

487.

Ausztria kb 1867-1907. 16db klasszikus használatlan bélyeg + 2db Hírlapbélyeg
80%-ban falcos jó minőségű bélyegek, néhány bélyegen betapadás, rozsdafolt, foghiba
(Mi kb 120€).................................................................................................................2200

488.

Ausztria 1899. 40H "FJ" apró gumihiba a fej felett (Mi 78; 40€*, 125€**ár!)...................1000

489.

Ausztria 1925. Légiposta 3S (Mi 485; 80€) ............................................................................1000

490.

Ausztria 1952. Bélyegnap (Mi 972; 25€) ..................................................................................500

491.

Ausztria 1952. "Olimpia játékok Oszlóban és Helsinkiben" jobb ívszéli db ívösszegzési
számmal (Mi 969; 25€)...........................................................................................................500

492.

Ausztria 1954-56. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár 2.400Ft (Mi 996,
1025-26; 42€)........................................................................................................................1000

493.

Ausztria 1955. 10 éves az Osztrák Köztársaság (Mi 1012-1016; 60€) ................................1000

494.

Ausztria 750db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ..................................................1000

495.

Ausztria 41 db FDC Kat.ár 65€ ..............................................................................................1000

496.

Ausztria több, mint 1700 db régi bélyeg...................................................................................1000

497.

Ausztria/+ Lombardia és Velence kb 1851-64. 6db klasszikus bélyeg, bevizsgálás nélkül,
közte újnyomatok ..........................................................................................................1000

498.

Ausztria/Lombardia és Velence 1858. 3So zöld(enyhén ablakos), 5-15So II. típusok (Mi 8-11II.;
127€) ........................................................................................................................................1000
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499.

Ausztria/osztrák posta keleten 1867-83. Kis több pld-os használatlan tétel, közte vj-ek, apró
gumihibák (Mi kb 30€).....................................................................................................1000

500.

Ausztria/osztrák posta keleten kb 1883-1907. Kis, több pld-os tétel használatlan és
postatiszta bélyegekből közepes stecklapon 90%-ban szép minőség, apró hibákkal (Mi kb
100€).................................................................................................................................1000

501.

Ausztria/osztrák posta keleten/Portó 1902. Sötét szürkészöld és sárgászöld színváltozatok, közte
kpl sor, apró gumihibák, betapadások (Mi speciál 61€) ..........................................................1000

502.

Ausztria/osztrák posta keleten/Portó 1908. Kis tétel benne 20Pia, egy kis értéken kis ablak (Mi
min. 94,5€)...............................................................................................................................1000

503.

Ausztria/osztrák posta krétán 1903-14. Kis tétel jobb db-al , 90%-ban szép minőségben, 2
bélyeg ablakos, apró betapadások (Mi kb 270€) .................................................................1000

504.

Ausztria/Levante és Kréta kb 1867-1914. Kevés bélyeg előnyomott, illusztrált albumlapokon
vegyes minőségben, nehezen kivehető bélyegzésekkel (Mi kb 5-600€).............................1000

505.

Balkán kb 1869-1990. Szerbia 75db, Horváthország 44db, Jugoszláv 400db, Montenegró
13db zömmel klf bélyeg, közte jobbakkal, klasszikusokkal, portóval, szolgálati
bélyegekkel, elfogazással stb 2db A4-es berakólapon vegyes minőségben..................1000

506.

Belgium kb 1914-48. Sorok, db-ok jobb bélyegek (Mi kb 150€)............................................1000

507.

Belgium 1926. "Portugália történelme" I. töredék sor vegyes gumiminőségben,
zömmel falcosak 4,5E postatiszta (404; 60€); (Mi 191.5€**árral számolva)......1000

508.

Bhután, Jemen és Umm All Qiwain kb 1970k. Kb 65db három dimenziós bélyeg ömlesztve,
közte 3db blokk, űrkutatás, állat, virág, karácsony, hajók, népviselet, cserkész, sport stb
motívumokkal ........................................................................................................................1000

509.

Bolívia és Chile kb 1867-1965. Kb 57db(Bolívia) és kb 168db(Chile), zömmel klf
bélyeg A4-es berakólapon, jobbakkal, szép klasszikusokkal, hivatalos kiadásokkal,
légipostákkal, Portóval és Hivatalossal vegyes minőségben (Mi kb 100€) ..........1000

510.

Brazília kb 1849-1970. Kb 280db, zömmel klf bélyeg A4-es berakólapon, jobbakkal,
szép klasszikusokkal, hivatalos kiadásokkal, légipostákkal, Távírdával vegyes
minőségben (Mi kb 350€) .....................................................................................1000

511.

Bulgária kb 1882-1972. Kb 315db zömmel klf bélyeg A4-es berakólapon, közte
klasszikusok, jobb értékek, látványos elfogazások, Szolgálati, Portó, segély és
csomagbélyegek stb vegyes minőségben (Mi kb 100€)....................................1000

512.

Bulgária 1930-40. 7db klf kpl sor és bélyegpár (Mi 28€) ......................................................800

513.

Bulgária 1962-64. Előző árverések összevont tétel, 2db tétel eredeti kikiáltási ára: 2.500Ft (1.)
1962. Tokió, nyári olimpia blokk (Mi Bl 8A; 35€), (2.) 1964. Tokió nyári olimpia blokk és
sor (Mi 823-26, Bl 22; 28,5€)...............................................................................................1000

514.

Bulgária 1300 db képes bélyeg, sorokkal .................................................................................1000

515.

Bulgária több, mint 1300 db képes bélyeg, sorokkal................................................................1000

516.

Bulgária 1300 db képes bélyeg, sorokkal .................................................................................1000

517.

Burma 140db klf, Nepál 196db klf és Maláj államok, Szingapúr 228db klf bélyeg
3db A4-es berakólapon vegyes minőségben ..........................................................1000

518.

Burundi 1965. Függetlenség 3. évfordulója korong alakú, aranyfóliás bélyegsor 10X eredeti,
bontatlan postai csomagolásban (Mi 175-82((10X); 120€)..................................................1000

519.

Costa Rica, Kuba és Dominikai Köztársaság kb 1862-1962. Costa Rica (bb 54db),
Kuba (kb 65db) és Dominikai Köztársaság (kb 75db) zömmel klf bélyeg A4-es
berakólapon, jobbakkal, szép klasszikusokkal, hivatalos kiadásokkal, légipostákkal
vegyes minőségben (Mi kb 60-70€)......................................................................1000

520.

Európai országok 1987-90. WWF 4db klf állatos FDC sor és önálló kiadás (Mi FDC 15,2€) 500

521.

Csehszlovákia 1650 db képes bélyeg........................................................................................1000
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522.

Csehszlovákia több, mint 1600 db képes bélyeg ......................................................................1000

523.

Csehszlovákia 1600 db képes bélyeg........................................................................................1000

524.

Csehszlovákia 1700 db képes bélyeg........................................................................................1000

525.

Csehszlovákia 1750 db képes bélyeg........................................................................................1000

526.

Csehszlovákia 1988. Nemzeti Bélyegkiállítás Prága'88 kisívsor (Mi 2957-60A(4 klb.);
30€)...... ...................................................................................................................................500

527.

Dán és Spanyol Nyugat-India kb 1855-1907. Kis tétel 14db klf bélyeg, jobbakkal vegyes
minőségben, hibással (Mi kb 100€) .............................................................................1000

528.

Dél-Afrika 1.100db képes és forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ........................1000

529.

Ecuador kb 1881-1940. Kb 180db zömmel klf bélyeg A4-es berakólapon, jobbakkal,
szép klasszikusokkal, közte jelentős használatlannal, jobb hivatalos és portó
kiadásokkal, légipostákkal stb, vegyes minőségben (Mi kb 100€) .......................1000

530.

Egyenlítői-Guinea 620db motívum bélyeg ömlesztve vegyes minőségben .............................1000

531.

Egyiptom 1.010db bélyeg főleg forgalmi régivel, ömlesztve vegyes minőségben ..................1000

532.

Francia gyarmatok 1.050db bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ......................1000

533.

Franciaország kb 1853-72. Kb 166db klasszikus bélyeg ömlesztve kb 4-5 klf érték magas Mi
katalógus értékben! Bélyegzés gyűjtőknek kincsesbánya!.......................................................1000

534.

Franciaország 510 db képes bélyeg, sok-sok jó darabbal.........................................................1000

535.

Francia gyarmatok 266 db bélyeg ............................................................................800

536.

Franciaország 525 db képes bélyeg ..........................................................................................1000

537.

Franciaország kb 1960-72. Főleg vöröskereszt bélyegpárok, 2db bélyegfüzet és szelvényes
bélyegnapi kiadás (Mi kb 58€) .............................................................................................1000

538.

Fülöp-szigetek és Puerto-Rico/Spanyol gyarmatként és amerikai megszállás alatt kb
1879-1940. 91db zömmel klf bélyeg, közte szép bélyegzés, elfogazás, szolgálati
bélyegek stb vegyes minőségben (Mi kb 50€) ............................................................1000

539.

Guatemala és Honduras kb 1875-1950. Guatemala kb 96db és Honduras kb 51db
zömmel klf régi bélyeg A4-es berakólapon, jobbakkal, klasszikusokkal,
hivatalossal stb, vegyes minőségben (Mi kb 80-100€) .....................................1000

540.

Haiti kb 1891-1924. 49db klf régi bélyeg, közte fogazott sor vágott variánssal
vegyes minőségben ............................................................................................1000

541.

Haiti 1904. 20C "Alexander Pétion" látványos függőleges elfogazással (Mi 79I.) ..............1000

542.

Hollandia/gyarmatok/India, Curacao, Suriname kb 1874-1918. 19db bélyeg (Mi kb
74€)...................................................................................................................................1000

543.

Hollandia 1923. "Wilhelmina királynő" vágott bélyegpár, az 5C-es ívszéli "10" ívösszegzési
számmal (Mi 110-11; 20€) ........................................................................................................500

544.

Holland gyarmatok 227 db bélyeg............................................................................................1000

545.

Hawaii 1893-99. 9db klf bélyeg (Mi 23,9€) .........................................................................500

546.

India/Angol gyarmat és Feudális államok 365 db bélyeg, jobbakkal ....................1000

547.

India csak gyarmatok 860db forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben.........................1000

548.

India 2.250db forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ................................................1000

549.

Indonézia 540db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben.....................................1000

550.

Indonézia 645 db bélyeg ..........................................................................................600

551.

Indonézia 1.650db forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ......................1000

552.

Indonézia 467db klf + 92db klf Sziámi bélyeg 2db A4-es és kisalakú berakólapon
vegyes minőségben ................................................................................................1000

553.

Irak 1918-tól 433db klf bélyeg 2db A4-es berakólapon vegyes minőségben...........................1000
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554.

Irán(régi perzsa) kb 1876-1957. Kb 225db régi bélyeg A4-es berakólapon, jobbakkal,
Hivatalos kiadásokkal + 9db ázsiai bélyeg(Észak-Jemen, Tibet és Szaud-Arábia)
néhány hibással, vegyes minőségben (Mi kb 250-300€) .........................................1000

555.

Irán 315db klf, Afganisztán 162db klf + 39db klf Bhután bélyeg 2db A4-es
berakólapon vegyes minőségben............................................................................1000

556.

Irán 1.050db főleg forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben .................................1000

557.

Írország 1920-as évektől modern időkig, igen ritkán kínált hagyatéki tétel, 638db duplákkal1000

558.

Izrael 630db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben.......................................................1000

559.

Izrael 1.320db forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ...............................................1000

560.

Izrael 345db klf + 193db klf Egyiptomi bélyeg 2db A4-es berakólapon vegyes minőségben.1000

561.

Japán 1.800db forgalmi bélyeg ömlesztve vegyes minőségben ...............................................1000

562.

Japán 875db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben.......................................................1000

563.

Japán 920 db bélyeg, klasszikusokkal ......................................................................................1000

564.

Japán 930 db bélyeg, sok klasszikussal ....................................................................................1000

565.

Japán + japán posta Kínában kb 1900-60. Kb 120db bélyeg közepes stecklapon,
képessel (Mi kb 100-150€)....................................................................................1000

566.

Jugoszlávia 1976. Innsbruck nyári olimpia bélyegpár kisívben (Mi 1630-31(9X); 45€).....1000

567.

Kanada 610 db képes bélyeg ....................................................................................................1000

568.

Kolumbia kb 1888-1960. Kb 144db zömmel klf bélyeg A4-es berakólapon,
jobbakkal, szép klasszikusokkal és killer néma bélyegzésekkel, hivatalos
kiadásokkal, légipostákkal, Hivatalossal és ritkán látható helyi kiadásokkal vegyes
minőségben (Mi kb 50€) ...................................................................................1000

569.

Kuba/Spanyol gyarmat és USA megszállás alatt kb 1873-1905. Kis tétel 81db klf bélyeg,
jobbakkal közepes és normál steklapon vegyes minőségben (Mi kb 100€) ................1000

570.

Kuba 850 db bélyeg ..................................................................................................................1000

571.

Külföldi jobb bélyegek 129 db ......................................................................................1000

572.

Latin-Amerika 1300 db bélyeg, jobbakkal ...............................................................................1000

573.

Latin-Amerika több, mint 1300 db bélyeg................................................................................1000

574.

Lengyelország 1948. "Tuberkulózis elleni harc" szelvényes falcos sor 2db záróérték
szívességi bélyegzéssel (Mi 511-14, 35€**árral számolva)..................................................500

575.

Lengyelország 1500 db képes bélyeg, sorokkal .......................................................................1000

576.

Lengyelország kb 1918-80. Kb 600db zömmel klf bélyeg 3db A4-es berakólapon,
komolyabb db-ok nélkül, de szép gyűjteményszerű, néhány kpl sorral, jobb
értékkel, portó és hivatalos bélyeggel vegyes minőségben (jobb értékek, sorok Mi
kb 100€) ............................................................................................................1000

577.

Liechtenstein 1976-78. 2klf dekoratív sor több pld-an, alkalmi bélyegzéssel (Mi 655-57(6X),
706-09(3X); 64€) .....................................................................................................................1000

578.

Liechtenstein 1978. "II. Ferenc József uralkodásának 40. évfordulója" kisívsor alkalmi
bélyegzéssel (Mi 706-09(8X); 70€).........................................................................................1000

579.

Libéria kb 1880-1924. Kb 109db régi képes bélyeg Hívatalos kiadásokkal A4-es berakólapon
vegyes minőségben ...................................................................................................................1000

580.

Mexikó kb 1864-1947. Kb 289db zömmel klf régi bélyeg A4-es berakólapon és
közepes stecklapon, szép klasszikusokkal, jobbakkal, hivatalossal, portóval,
polgárháborús kiadásokkal stb, vegyes minőségben (Mi kb 150€) ..................1000

581.

Mongólia kb 260db képes bélyeg ömlesztve, zömmel extra nagyalakú képes bélyeg...............800

582.

Mongólia 455 db képes bélyeg .................................................................................................1000
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583.

Mongólia 1.000db képes, főleg motívum bélyeg ömlesztve vegyes minőségben....................1000

584.

Nagy Britannia 1918. 2,6 Sh'P és 5Sh (Mi 141-2III.; 85€) .....................................................1000

585.

Német Birodalom 115 db bélyeg A/4-es berakólapon vegyes minőségben..................1000

586.

Német Birodalom kb 1871-1944, Több, mint 1.500db átnézetlen bélyeg ömlesztve,
Hindenburg és Hitler fejessel, közte előfordulhatnak céglyukasztások, I-II.
Világháborús megszállás, ónémet bajor stb vegyes minőségben...........................1000

587.

Német Birodalom 1933. Zeppelin 1M foghiba (Mi.496; 500€) ..............................................1000

588.

Német Birodalom 1935-36. 2klf sport sor, 1 érték bélyegzés nélkül 1 érték hibás (Mi 600-02,
609-16; 35€ bélyegzett ár) .....................................................................................................800

589.

Németország Germánia fejes bélyegek 530 db, zömmel pecséltek .......................1000

590.

Németország/Szár vidék 240 db bélyeg vegyes minőségben ...............................................1000

591.

Német Birodalom és NSZK 1920-95. Előző árverésekből összevont tétel, 3klf tétel eredeti
kikiáltási ára 2.300Ft: Elfogazott bélyegek, postatiszta sorok, db-ok, rolni bélyeg (Mi
35€++) ...............................................................................................................................500

592.

Németország, szovjet megszállás 680 db bélyeg......................................................................1000

593.

NDK több, mint1500 db képes bélyeg, régiekkel.....................................................................1000

594.

NDK 1500 db képes bélyeg, régiekkel .....................................................................................1000

595.

NSZK/Berlin 990db bélyeg ömlesztve képessel vegyes minőségben ......................................1000

596.

NSZK 1959. "Bonn, Beethoven emlékház megnyitása" 2db blokk levél kivágásról (Mi Bl
2(2X); 100€) ........................................................................................................................1000

597.

NSZK 2.240db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben...................................................1000

598.

NSZK 1400 db képes bélyeg, sok felárassal.............................................................................1000

599.

Nicaragua, Panama és Paraguay kb 1877-1960. Nicaragua kb 91db, Panama 11db
és Paraguay kb 165db zömmel klf régi bélyeg A4-es berakólapon,
klasszikusokkal, hivatalossal, portóval stb, vegyes minőségben (Mi kb
120-150€).. ........................................................................................................1000

600.

Norvégia 1925. "Északi-sark repülés" hiányos sor (Mi 109-12, 114-15; 130€**ár!) ...............500

601.

Olaszország/Olasz államok/Modena/Hírlapbélyeg 1853. 9C garancia és bevizsgálás nélkül (Mi
2;60€) .........................................................................................................................................500

602.

Olaszország/Olasz államok/Nápoly/Királyság 1858. 20Gr bevizsgálás és garancia nélkül (Mi 6;
500€) Kérjük megtekinteni!.....................................................................................................1000

603.

Olaszország/Olasz államok/Pápai állam 1852. 50 Baj II. ablakos db, rozsdafoltok, bevizsgálás és
garancia nélkül (Mi 10; min. 1.700€) Kérjük megtekinteni!...................................................1000

604.

Olasz államok/pápai állam 1852-68. Kis több pld-os klasszikus tétel, sok postatisztával,
garancia nélküliekkel vegyes minőségben (Mi kb 350€*ár!).......................................1000

605.

Olasz államok/pápai állam 1867. Kpl sor garancia nélkül (Mi 12-18; 2.340€**át +
100°felár) . .........................................................................................................................1000

606.

Olasz államok/Romagna 1859. 1/2-6Baj 6klf klasszikus bélyeg, garancia nélkül, valószínűleg
újnyomatok (Mi 1-4, 6-7; 520€ eredeti ár!).............................................................................1000

607.

Olaszország/Olasz államok/Romagna 1859. 1B (Mi 2; 130€) ................................................1000

608.

Olaszország/Olasz államok/Szardínia 1851. 5C törés, bevizsgálás és garancia nélkül (Mi 1;
1.500€) Kérjük megtekinteni!..................................................................................................1000

609.

Olasz államok/Szardínia 1855-61. 6db klasszikus bélyeg színváltozatokkal, vegyes minőségben
(Mi 17a,b, 12a(2X), 13b, 16; 130€).........................................................................................1000

610.

Olaszország/Olasz államok/Toszkána/Nagyhercegség 1851. 6Cr jobboldalt képbevágva (Mi 7y;
130€) ........................................................................................................................................1000
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611.

Olaszország/Olasz államok/Toszkána/Nagyhercegség 1851. 1Cr II. oszt. db, képbevágva, gumi
nélküli(bélyegzés nem észlelhető), kis ablak stb (Mi 4y; 5.000€*ár, 75€ bélyegzett) ...........1000

612.

Olasz államok/Toszkána 1858. 4Gr levél db-on piros "P.D." érvénytelenítéssel - Bolognába
(Mi 14; 120€++) ..................................................................................................................1000

613.

Olaszország + Olasz Államok, az 1850-es évektől az 1900-as évek első feléig! Átlagon felüli,
érdekes hagyatéki tétel, 65 db kevés duplával, túlnyomó többségében, gyakorlatilag szinte
mindegyik pecsételt bélyeg! "Horror" 29266 Mi €!!! A bélyegek kisebb hibákkal (foghiba,
kisebb ablak keretbe vágott) ez a többsége, kevesebb nagyobb hibákkal rendelkezik! Átnézendő,
ritkán előforduló beadás, képletes áron! ...................................................................................1000

614.

Olaszország 1863. Viktor Emánuel 15c négyestömbben, gumi nélkül (Mi 14(4X);
260€*ár!) ..........................................................................................................................1000

615.

Olaszország 1926. "Nemzeti milícia" feláras sor, záróért enyhén ablakos (Mi 275-78;
160€)........ ................................................................................................................................1000

616.

Olaszország 1930. "400 éve halt meg Francesco Ferucci" kpl kisebb értékeken horzsolásnyom,
narancs 5L ablakos (Mi 337-44; 200€)....................................................................................1000

617.

Olaszország 1937. "Nyári üdülő telepek mintakiállítása" hiányos sor a légiposta 2L értéke
hiányzik (Mi 560-72, 574-75-89; 520€) ..................................................................................1000

618.

Olaszország/Csomagbélyeg 1884-86. "I. Umbertó" II. osztályú sor 1,25L ablakos (Mi 1-6;
300€) . ......................................................................................................................................1000

619.

Olaszország, Levante és gyarmatok kb 1863-1922. Kis tétel (Mi kb 30-35€)...............800

620.

Oroszország és Szovjetunió kb az 1870-es évektől az 1960-as évekig 450db klf
átnézetlen képes és forgalmi bélyeg 3db A4-es berakólapon ............................1000

621.

Oroszország kb 1875-1922. Kis összeállítás 2db közepes stecklapon klasszikus és
régi bélyegekből (Mi kb 110€)..........................................................................1000

622.

Oroszország 1914-15. Háborús segély sor értékek klf fogazat variánsokkal (közte Mi 100C;
70€) gumihibák vegyes minőség (Mi kb 80€) ........................................................................1000

623.

Oroszország 1918-23. Több pld-os tétel kpl kiadásokkal, klf variánsokkal vegyes
minőségben (Mi kb 180€) .................................................................................1000

624.

Oroszország/Szovjetunió és területi kb 1919-1975k. Kis összeállítás 4db
stecklapon, privát kiadásokkal, Ukrajnával és Ny-Ukrajnával, régi szovjettel (Mi
min. 50€) ...........................................................................................................1000

625.

Oroszország és Szovjetunió kb 1921-30. Kis tétel kpl kiadásokkal, jobb sorokkal
vegyes minőségben (Mi kb 380€**ár, a gumi nélküli bélyegek nincsenek
számolva).. .............................................................................................................1000

626.

Oroszország/Szovjetunió 1923-38. Kis tétel jobb bélyegekből, darabokból vegyes
minőségben, hibásakkal, gumi nélküliekkel, ezek nincsenek számolva, zömmel
falcos, használatlan bélyegek (Mi kb 250€**ár!) .................................................1000

627.

Oroszország/Szovjetunió kb 1923-39. Kis tétel közepes stecklapon, jobb db-ok, kpl sorok,
bélyegpárok, vegyes minőségben, hibásakkal (Mi kb 180€)...............................................1000

628.

Oroszország/Szovjetunió kb 1930-35. Kis Több pld-os tétel jobb bélyegekből, közte léghajósak
vegyes minőségben (Mi kb 180€)............................................................................................1000

629.

Oroszország/Szovjetunió 1930-32. Légiposta "Léghajók" sor + vj nélküli 15k vízjel és
fogazat variánsok, gumihibák, vegyes minőségben (Mi kb 108€**árral számolva)...........1000

630.

Oroszország/Szovjetunió 1932. 1R "2. Nemzetközi sarki év" gumizáson ceruza felírás, enyhe
sarokhajlás (Mi 411B; 150€**ár!)...........................................................................................1000

631.

Oroszország/Szovjetunió 1932. 15K "Léghajó" gumizáson ceruza felírás (Mi 406B;
170€**ár!)................................................................................................................................1000

632.

Oroszország/Szovjetunió 1932. "Allunions bélyegkiállítás Moszkvában" bélyegpár apró
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hibákkal (Mi 422-23; 75€).......................................................................................................1000
633.

Oroszország/Szovjetunió 1933. "Allunions bélyegkiállítás Leningrádban" 30k bal ívszéli db
piros fny-al, gumitörések (Mi 427X; 150€**ár)......................................................................1000

634.

Oroszország/Szovjetunió 1933. "Sztratoszféra ballon repülés" 5k pecsételt és 20k könnyed
falccal (Mi 453, 455; 110€**ár!).........................................................................................1000

635.

Oroszország/Szovjetunió 1933. "A 26 bakui komisszár 15 éves évfordulója" 20k + 40k (Mi 459,
461; 160€**ár!)........................................................................................................................1000

636.

Orszország/Szovjetunió 1935. "Michail Kalinin 60. születésnapja" sor záróértéken
betapadásból származó pici ablak (Mi 532-35; 40€) ............................................................1000

637.

Oroszország/Szovjetunió 1935-38. Kis tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal, több
példányosokkal vegyes minőségben, hibásakkal, gumi nélküliekkel, ezek nincsenek
számolva (Mi kb 225€**árral számolva) ..............................................................1000

638.

Oroszország/Szovjetunió 1935. "Elhunyt kommunista pártaktivisták" 40k kis törés II. oszt db
(Mi 541CX; 300€**ár!) ...........................................................................................................1000

639.

Orszország/Szovjetunió 1936. "Úttörők segítenek a postán" 3k és 10k minimális ívszín
átszivárgás (Mi 544 Ax, 546 Ax; 65€) .................................................................................1000

640.

Oroszország/Szovjetunió 1937. "Puskin" 10k krétapapíron (Mi 549Cx; 35€)..........................800

641.

Oroszország/Szovjetunió 1938. "Szovjet gyermekek" sor 40k falcos, záró értéken
betapadások és kis ablak, ujjnyomok (Mi 618-24; 160€**ár!) ........................................1000

642.

Oroszország/Szovjetunió 1938. "Moszkvai metró bővítése" kpl sor enyhe rozsdafoltok,
könnyed ujjnyomok, 15k-es falcos v. betapadás (Mi 646-51; 140€**ár!).......................1000

643.

Oroszország/Szovjetunió 1938-39. Kis tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal, több pld-al vegyes minőségben, betapadások, falc, hibásakkal, gumi
nélküliekkel, ezek nincsenek számolva (Mi kb 250€**árral számolva) ...............1000

644.

Oroszország/Szovjetunió 1939-40. Kis tétel jobb bélyegekből, főleg kpl sorok,
bélyegpárok, több pld-al, közte négyestömbök, 1db bélyeg kivételével pecsételtek, zömmel
szép minőségben (Mi kb 96,5€**árral számolva) ...........................................................1000

645.

Oroszország/Szovjetunió 1939-40. Kis tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal, több
pld-al vegyes minőségben, falc, gumi nélküliekkel, ezek nincsenek számolva (Mi kb
127€**árral számolva!).........................................................................................1000

646.

Oroszország/Szovjetunió 1940. Kis tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal, több pld-al
(Mi kb 103€**árral számolva) .................................................................................1000

647.

Oroszország/Szovjetunió 1940-42. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
zömmel pecsételt bélyegek (Mi 110,5€**árral számolva) ...........................................1000

648.

Oroszország/Szovjetunió 1941. "Wassilij Surikow halálának 25. évfordulója" 30k értéke (Mi
815; 60€)...............................................................................................................................1000

649.

Oroszország/Szovjetunió 1943-44. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokból,
darabokból, zömmel pecsételt bélyegek, gumi nélkülivel ez nincs számolva (Mi kb
127,4€**árral számolva) .......................................................................................1000

650.

Oroszország/Szovjetunió 1944. "Sztratoszféra ballon repülés áldozatainak 10. évfordulója"
légiposta sor, nyitó értéken rozsdafolt, gumiér, gumitörés (Mi 892-94; 30€) ......................1000

651.

Oroszország/Szovjetunió 1944-45. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokból,
darabokból, zömmel pecsételt bélyegek, gumi nélkülivel ez nincs számolva,
gumihibák, ujjnyomok (Mi kb 160€) ....................................................................1000

652.

Oroszország/Szovjetunió 1945-46. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl
sorokból, darabokból 2db közepes stecklapon, gumi nélkülivel ezek nincsenek
számolva, vegyes minőségben (Mi kb 125€**árral számolva!) .......................1000

653.

Oroszország/Szovjetunió 1947. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
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darabokkal, vegyes minőségben (Mi kb 116€**árral számolva) .................................1000
654.

Oroszország/Szovjetunió 1947-48. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl
sorokkal, darabokkal, vegyes minőségben, közte gumi nélküli, ezek nincsenek
számolva (Mi kb 104€**árral számolva)..........................................................1000

655.

Oroszország/Szovjetunió 1947-49. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal, vegyes minőségben, hibásakkal (Mi kb 230€)..........................................1000

656.

Oroszország/Szovjetunió 1949-50. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal, vegyes minőségben, hibásakkal, gumi nélküliek nincsenek számolva
(Mi kb 260€**árral számolva) ..............................................................................1000

657.

Oroszország/Szovjetunió 1950. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal, vegyes minőségben, hibásakkal, gumi nélküliek nincsenek számolva
(Mi kb 220€**árral számolva) ..............................................................................1000

658.

Oroszország/Szovjetunió 1950. "Aleksandr Suworow halálának 150. évfordulója" sor, enyhe
gumitörések, 1R-en kis betapadás, 60k-es felső fogazatán betapadásból származó kis ablak
(Mi 1465-69; 150€)...............................................................................................................1000

659.

Oroszország/Szovjetunió 1950-51. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal, vegyes minőségben, hibásakkal, gumi nélkülivel, ezek nincsenek
számolva (Mi kb 250€**árral számolva!).............................................................1000

660.

Oroszország/Szovjetunió 1951. "Légi sport a Szovjetunióban" sor, enyhén ujjnyomos (Mi
1593-96; 30€)........................................................................................................................1000

661.

Oroszország/Szovjetunió 1951. "Nagy Októberi Forradalom 34. évfordulója" bélyegpár,
betapadások, gumihibák (Mi 1599-1600; 100€**ár!) ...............................................................500

662.

Oroszország/Szovjetunió 1951. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal, vegyes minőségben, hibásakkal, gumi nélkülivel, ezek nincsenek
számolva (Mi kb 139€**árral számolva!).............................................................1000

663.

Oroszország/Szovjetunió 1952-54. 12db jobb klf önálló kiadás (Mi 76€)...........................1000

664.

Oroszország/Szovjetunió 1952-53. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal 2db közepes stecklapon, vegyes minőségben, hibásakkal, gumi
nélkülivel, ezek nincsenek számolva (Mi kb 200€**árral számolva!) .................1000

665.

Oroszország/Szovjetunió 1953. "Nemzetközi Sztálin barátság-díj" párban, apró betapadások
(Mi 1665(2X); 32€) ..............................................................................................................1000

666.

Oroszország/Szovjetunió 1953. "Nagy Októberi Szocialista forradalom 36. évfordulója"
bélyegpár (Mi 1679-80; 40€)............................................................................................1000

667.

Oroszország/Szovjetunió 1953-54. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
darabokkal közepes stecklapon, vegyes minőségben, hibásakkal (Mi kb 250€**árral
számolva!) .....................................................................................................................1000

668.

Oroszország/Szovjetunió kb 1954-55. Több pld-os tétel jobb bélyegekből, kpl sorokkal,
sor töredékekkel 2db közepes stecklapon, vegyes minőségben, gumi nélkülivel, ezek
nincsenek számolva (Mi kb 180€).............................................................................1000

669.

Oroszország/Szovjetunió 1954-57. 11db jobb klf önálló kiadás és sor (Mi 56,5€)..............1000

670.

Szovjetunió 1960. Nemzetközi bélyegkiállítás Riccionéban (Mi 2379; 17€) ........................300

671.

Oroszország és Szovjetunió kis cipős doboznyi bélyeg ömlesztve, zömmel képes (min.
1-2000db), többségében pecsételt, kevés használatlannak illetve egyéb bélyeg előfordulhat
vegyes minőségben ...................................................................................................................1000

672.

Szovjetunió 1500 db képes bélyeg, sorokkal............................................................................1000

673.

Szovjetunió több, mint 1500 db képes bélyeg, sok régivel ......................................................1000

674.

Panama-csatorna 1906-34. 12db klf bélyeg (Mi kb 50€) ............................................1000

675.

Paraguay 1964. Innsbruck téli olimpia blokkpár (Mi Bl 48-49; 52€) ................................800
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676.

Peru 1957. Melbourne olimpia sor + blokk (Mi 547-550, Bl 2; 35; 59€) ..............................800

677.

Peru és Salvador kb 1867-1952. Peru kb 112db és Salvador kb 157db zömmel klf
régi bélyeg A4-es berakólapon, klasszikusokkal, hivatalossal, portóval stb, vegyes
minőségben (Mi kb 60-70€)..................................................................................1000

678.

Rjúkjú-szigetek 1958-71. Kis tétel, közte kpl sorok, párok és önálló kiadások, sortöredékek
vegyes minőségben (Mi kb 30€).......................................................................................1000

679.

Románia/Moldvai fejedelemség 1858. 81 Par "ökörfej" halványkép rost papíron, garancia
nélkül, tanulmányozási célra (Mi 3; 42.000€ Eredeti bélyeg ára!)...................................1000

680.

Románia/Moldvai fejedelemség 1858. 40 Par "ökörfej" kék, fehér vékony papíron, garancia
nélkül, tanulmányozási célra, törések (Mi 6y; 200€ Eredeti bélyeg * ára!) .....................1000

681.

Románia 1862-69. 3db klasszikus bélyeg, bevizsgálás nélkül vegyes minőségben, ablak,
bevágások (Mi 10IX?,24, 25; 165€) ....................................................................................1000

682.

Románia 1906. "Bukaresti jubileumi kiállítás" kpl sor garancia nélküli db-al vegyes
minőségben (Mi 197-207; 270€*ár!)................................................................................1000

683.

Románia 1940-57. Kis postatiszta tétel légiposta bélyegekből, főleg sorok, klf szelvényes
tépésekkel stb (Mi 67,5€)......................................................................................................1000

684.

Románia kb 1960-as évektől a 80-as évekig kb 1.590db extra nagyalakú képes bélyeg tízes
kötegekben ömlesztve, változatos tétel sok klf-el ......................................................................500

685.

Románia 2000 db képes bélyeg, sok vágottal...........................................................................1000

686.

Románia több, mint 2000 db bélyeg, sok vágottal ...................................................................1000

687.

Románia 2200 db képes bélyeg, sorokkal, vágottakkal............................................................1000

688.

Románia több, mint 2100 db képes bélyeg, vágottakkal ..........................................................1000

689.

Románia 2200 db képes bélyeg, sorokkal, vágottakkal............................................................1000

690.

Románia 2200 db képes bélyeg /2 dobozban/ ..........................................................................1000

691.

Románia 2100 db képes bélyeg, sorokkal, vágottakkal............................................................1000

692.

Spanyolország 1953-54. Sor + önálló kiadás apró betapadások (Mi 1021-23, 1038; 44€)..1000

693.

Svájc 1850. "Rayon II." 10Rp kereszt keretvonal nélkül hibás db (Mi 8 II.; 130€)................1000

694.

Svájc 1850. "Rayon I." 5Rp kereszt keretvonal nélkül, két oldalon képbevágva (Mi 7 II.;
480€).... ....................................................................................................................................1000

695.

Svájc 1852. "Rayon III." 15Rp törés (Mi 12; 130€) ................................................................1000

696.

Svájc 1887-1941. 216db pecsételt bélyeg, régi beragasztós albumban, benne jobbak is! .......1000

697.

Svájc 1944-48. 2klf olimpia sor (Mi 428-30, 492-96; 26€).......................................................500

698.

Svájc 770 db képes bélyeg, sok-sok Pro Patria és Juventute....................................................1000

699.

Svájc Zömmel postatiszta és használatlan sorok, db-ok .................................................600

700.

Svájc 630db képes bélyeg ömlesztve vegyes minőségben .......................................................1000

701.

Svájc 775 db képes bélyeg, sok-sok Pro Patria és Libertate.....................................................1000

702.

Svédország + kevés Norvégia postatiszta................................................................................700

703.

Szomália 1964. Tokiói olimpia blokk + sor (Mi 60-63, Bl 1; 55€)......................................1000

704.

Thaiföld/Sziám 1887-1939. Kis tétel 64db klf bélyeg, jobbakkal közepes steklapon vegyes
minőségben (Mi kb 65-70€) ...............................................................................................1000

705.

Uruguay és Venezuela kb 1871-1962. Uruguay kb 137db és Salvador kb 108db
zömmel klf régi bélyeg A4-es berakólapon, klasszikusokkal, hivatalossal stb, vegyes
minőségben (Mi kb 200€) .....................................................................................1000

706.

USA kb 1851-1960. Több, mint 600db, zömmel klf bélyeg 4db A4-es berakólapon, jobbakkal,
klasszikusokkal, légipostákkal, "killer" bélyegzésekkel vegyes minőségben, hibásakkal (Mi kb
500€) .......................................................................................................................................1000
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707.

USA kb 1860-1900. 40db átnézetlen klasszikus portó, hivatalos és okmánybélyeg vegyes
minőségben ...................................................................................................................1000

708.

USA 1888-1911. 3db klf sürgős bélyeg, egy értéken kis sarokhajlás (Mi 60, 72, 187A;
74€)........ ..................................................................................................................................1000

709.

USA 1898-1925. 10db jobb régi bélyeg, közte 2db kpl sor, szép átlag pld-ok (Mi 105€) .....1000

710.

USA 1912-25. 12db klf csomagbélyeg, vegyes minőségben, törések, ablak, de a két jobb érték a
20c és 75c-es szép átlag pld (Mi 1-9, 11, 13, 16b; 110€) ........................................................1000

711.

USA kb 1920-as évektől 55db zömmel klf előérvénytelenített bélyeg .................................1000

712.

USA 1400 db képes bélyeg, régiekkel......................................................................................1000

713.

USA több, mint 1400 db képes bélyeg .....................................................................................1000

714.

USA kb 1800-as évek végétől napjainkig, néhány száz átnézetlen bélyeg ömlesztve
klasszikusokkal, céglyukasztással, előérvénytelenítéssel stb vegyes minőségben.....................800

715.

Vatikán 1933-48. "A megváltás rendkívüli szent éve" II. oszt. sor + 2db klf bélyeg (Mi 17-20,
38, 147; 69€) ............................................................................................................................1000

716.

Vatikán kb 175-180db postatiszta bélyeg A4-es berakólapon, kpl sorokkal, négyes
tömbökkel.. ..............................................................................................................................800

717.

Új-Zéland 875 db bélyeg ..........................................................................................................1000

718.

Új-Zéland 830 db képes bélyeg ................................................................................................1000

719.

Flóra-Fauna motívum kb 1950-2013. Vegyes világ összeállítás 16 lapos A4-es NDK berakóban
képes állat-növény bélyegekből, kpl sorokkal vegyes minőségben .........................................1000

720.

Sport motívum kb 1949-2008. Vegyes világ összeállítás 16 lapos A4-es NDK berakóban képes
sport bélyegekből, kpl sorokkal vegyes minőségben................................................................1000

721.

Űrkutatás motívum kb 1960-90. Kb 240db képes bélyeg 3db A4-es berakólapon ..................1000

722.

Vegyes világ Nyomda által félrenyomott, képbefogazott bélyegek 152 db .............................1000

723.

Vegyes világ klasszikus bélyeg 12 db vegyes minőségben, hibásakkal..............................900

724.

Hagyatéki klasszikus tétel cca. az 1850-es évektől, 1619 db bélyeg, csak hibás bélyegek,
sok-sok ezer Mi € értékben. (lehet, hogy 10000-ek?)..............................................................1000

725.

Vegyes világ kb 1850-99. 67db átnézetlen klasszikus bélyeg stecklapon vegyes
minőségben........ .......................................................................................................................1000

726.

Vegyes világ kb 1850-99. 65db átnézetlen klasszikus bélyeg stecklapon vegyes
minőségben........ .......................................................................................................................1000

727.

Vegyes világ kb 1890-es évektől 1990-ig USA kb 99db légiposta és Nagy Britannia és
96db bélyeg klf előérvénytelenítéssel, céglyukasztással 2db A4-es berakólapon + 7db
egyéb külföldi bélyeg, közte kisebb nyomdahibákkal vegyes minőségben...............1000

729.

Vegyes világ kb 1800-as évek végétől 1990-es évekig borítékos hagyatéki tétel cipős dobozban,
átnézetlen tétel több ezer bélyeg, tengerentúllal, gyarmatokkal, klasszikusokkal, régiekkel,
képesekkel, főleg pecsételtek. Böngészde tétel!.......................................................................1000

730.

Vegyes világ kb 1800-as évek végétől 1990-es évekig pergamentasakos hagyatéki tétel kis
dobozban, régi lista lista mellékelve, nincs átnézve, átnézésre szorul kb néhány ezer bélyeg,
klasszikusokkal, régiekkel, képesekkel, főleg pecsételtek ...................................................1000

731.

Vegyes világ kb 1800-as évek végétől napjainkig egy cipős doboznyi átnézetlen bélyeg (több
ezer db) képes és forgalmi vegyesen, főleg pecsételtek, de előfordulnak használatlanok is.
Böngészde! ...........................................................................................................................1000

732.

Vegyes világ kb 1800-as évek végétől napjainkig egy cipős doboznyi átnézetlen bélyeg (több
ezer db) képes és forgalmi vegyesen, főleg pecsételtek, de előfordulnak használatlanok is.
Böngészde! ...........................................................................................................................1000

733.

Vegyes világ kb 1900-tól több mint 1.500db zömmel klf változatos bélyeg, közte
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sok képessel, jelentősebb román, lengyel, csehszlovák, európai és kevés
tengerentúllal, klf gyarmattal .................................................................................1000
734.

Hagyatéki maradványtétel kb 1900-90. Pár száz bélyeg 6 lapos zsebberakóban,
benne Német Birodalom, Svájc, osztrák stb + 1db küldemény vegyes
minőségben.. .....................................................................................................1000

735.

Vegyes világ kb 1900-tól 90-es évekig nettó 0,6kg átnézetlen képes és forgalmi bélyeg
ömlesztve vegyes minőségben..................................................................................................1000

736.

Vegyes világ kb 1907-94. Kb 55db vegyes küldemény tétel, emléklap, alkalmi bélyegzések,
FDC, CM, közte 23db kubai FDC(ebből 12db blokk), HUNGARIKA stb. Szép színes
tétel!.... ................................................................................................................................1000

737.

Vegyes világ hagyatéki banános doboznyi bélyeg tétel kb 1915-90. Kb 5db
A4-es, 4db kb A5-ős és 2db zsebberakóban + cserefüzetben, benne
szocialista országok bélyegei, magyar, külföldi motívum, mint űrkutatás,
állat, közlekedés, klf képes stb igen vegyes minőségben a berakók többsége
II-III. oszt. minőségben, penészesek, betapadtak! ...................................1000

738.

Vegyes világ kb 1915-től napjainkig kb 127db változatos küldemény, közte FDC, alkalmi
bélyegzéses emléklapok, magyarok, gépi készpénz bérmentesítés, cenzúrázottak, néma
bélyegzés, díjjegyesek, blokkal bérmentesített, CM, sok futottal, de közte használatlanok
is .....................................................................................................................................1000

739.

Vegyes hagyatéki tétek kb 1919-90. 3db közepes berakóban, benne Német
Birodalom, ázsával, szocialista országok bélyegeivel, céglyukasztással stb + szovjet
bélyeg Lenin motívummal vegyes minőségben .....................................................1000

740.

Vegyes világ kb 1923-2000. Kb 65db, zömmel futott bélyeges küldemény(zömmel német
és UNO), sok közepes alakúval, köznapiakkal, blokk és kisívvel bérmentesítettel,
FDC-vel, bélyegfüzet összefüggéssel és sok szép színes bérmentesítéssel stb + kevés
áztatni valóval.................................................................................................................1000

741.

Vegyes világ kb 1940-90. Képes és forgalmi átnézetlen bélyegösszeállítás, főleg pecsételt
16 lapos A4-es NDK berakóban vegyes minőségben .......................................................1000

742.

Vegyes világ kb 1965-90. 33db klf változatos blokk és kisív............................1000

743.

Vegyes világ 1969-71. 10db előző árverésből visszamaradt tétel, eredeti kikiáltási ár
7.000Ft: Yemen Királyság 1969. Légiposta "Apollo 11" ezüstfóliás bélyeg (Mi 799B; 12€),
(2.) Sharjah 1972. Légiposta "űrkutatás" ezüstfóliás bélyeg (Mi 1055A; 10€), (3.) Rász
el-Haima-i Emírség 1971. Légiposta "Soyut 11" ezüstfóliás bélyeg (Mi A533; 10€), (4.)
Fujeira 1971. Légiposta "Apollo 11" aranyfóliás bélyeg (Mi 816A; 12€). (5.) Yemen
Királyság 1970. Légiposta "EXPO '70" vágott aranyfóliás bélyeg és blokk (Mi 978B, Bl
190B; 22€), (6.) Yemen Királyság 1969. Légiposta "IV. János Pál pápa jeruzsálemi
látogatás" vágott aranyfóliás bélyegpár (Mi 709A-B; 17€), (7.) Yemen Királyság 1969.
Légiposta karácsony fogazott és vágott aranyfóliás bélyeg (Mi 929A-B; 16,5€), (8.)
Sharjah 1970. Légiposta "200 éve született Ludwig v. Beethoven" arany és ezüstfóliás
bélyeg (Mi 719-20B; 24€), (9.) Sharjah 1970. Légiposta "Amadeus Mozart" aranyfóliás
bélyeg (Mi 722B; 12€), (10.) Fujeira 1971. Légiposta "C. Gaulle tábornok" aranyfóliás
bélyeg (Mi 634A; 12€) .....................................................................................................1000

744.

Vegyes világ Kb. 1-2 ezer, tömbök, ívdarabok, külföldi és magyar bélyeg vegyes
minőségben .......................................................................................................................1000

745.

Vegyes világ Kb. 1-2 ezer, tömbök, ívdarabok, külföldi és magyar bélyeg vegyes
minőségben .......................................................................................................................1000

746.

Vegyes külföldi és magyar hagyaték tétel, modernebb időkből, összesen 551db pecsételt bélyeg,
jó minőségű használt A/4-es berakóban, megkímélt állapotban, benne sok képes bélyeggel és
tengertúllal ................................................................................................................................1000
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747.

Vegyes külföldi és magyar hagyaték tétel, modernebb időkből, összesen 828db pecsételt bélyeg,
jó minőségű használt A/4-esnél nagyobb Schaubek berakóban, megkímélt állapotban, benne sok
képes bélyeggel és tengertúllal .................................................................................................1000

748.

Vegyes világ 2500 db zömmel képes bélyeg............................................................................1000

749.

Vegyes világ több, mint 8000 db bélyeg ..................................................................................1000

750.

Vegyes világ több, mint 10000 db bélyeg ................................................................................1000

751.

Vegyes világ 10000 db bélyeg..................................................................................................1000

752.

Vegyes világ több, mint 10000 db bélyeg ................................................................................1000

753.

Vegyes világ 10500 db bélyeg..................................................................................................1000

754.

Vegyes világ 10500 db bélyeg..................................................................................................1000

755.

Vegyes világ 10500 db bélyeg..................................................................................................1000

Külföldi tételek, gyűjtemények, összeállítások
756.

Angol gyarmati kis postatiszta gyűjtemény 1948. csak UPU motívum, 208db klf bélyeg, csak
kpl sorok 270 Mi €..............................................................................................................12000

757.

Ausztria kb 1850-1991. Nagy, több pld-os összeállítás klasszikusokkal 30 lapos
A4-es berakóban, Levant, Lombardia és Velence + Kréta, főleg tömeganyag,
lemezhibára, tévnyomatra, bélyegzésre átnézetlen tétel, vegyes minőségben (Mi
min. 1.000-1.500€)........................................................................................8000

758.

Ausztria, klasszikus hagyatéki tétel az 1800-as évek második feléből, kevés az 1900-as
évek elejéről, főleg pecsételt bélyegek! Összesen 1535db (postatiszta nagyon kevés),
bélyegzésre, fogazatra átnézetlen tétel! .............................................................................2000

759.

Ausztria kb 1867-83. 20db válogatott érdekesebb küldemény- levél, közte: kötegelő, kék
helységbélyegzés, aj., díszlevél és díszmonogram, nyomtatvány, gyűszű bélyegzés, helyi
levél stb(közte hiányosak, sérült, kettészakított bélyegek) ............................................8000

760.

Ausztria kb 1867-84. Kb 93db küldemény és előlap, zömmel II-III. osztályú db-ok, illetve
"bécsi" bélyegzések, de így változatos tétel kék bélyegzés, dísz monogramok, levélzárók,
"K.K Postambulance" bélyegzés, egyes több bérmentesítés stb .........................................3000

761.

Ausztria kb 1869-83. 5db küldemény mai Montenegró, Szlovén, Román és Urán területekről:
Suczawa, Veldes, Cattaro, Storozynetz ...................................................................................2500

762.

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!.........................................................................................40000

763.

Ausztria kb 1964-77. Szép gyűjtemény A4-es Schaubek rugós albumban, falcmentes fekete
filacsikokban, kevés hiánnyal 2db ritkábban látható emlékívvel, apró gumihibák, ujjnyomok
előfordulnak (Mi kb 260€)....................................................................................................3000

764.

Ausztria/Lombardia és Velence kb 1850-63. 19db bélyeg előnyomott, illusztrált albumlapokon
szép átlagminőségben (Mi kb 360€)........................................................................................4000

765.

Belgium 1952-54. 8db klf jobb sor és önálló kiadás (Mi 331,€)..........................................1200

766.

Belgium 1952-54. Kis tétel 52db bélyeg A4-es berakólapon kpl sorokkal (Mi 549€).........1500

767.

Burundi 1965. Függetlenség 3. évfordulója korong alakú, aranyfóliás bélyegsor 10X eredeti,
bontatlan postai csomagolásban (Mi 175-82((10X); 120€)..................................................9000

768.

Benin, francia gyarmat 1892-94. 12db klasszikus bélyeg vegyes minőségben, gumihibák,
foghibák, 1db bélyeg falcos (Mi kb 487€)...........................................................................1200

769.

Etiópia/Afrika 1967-71. 6db klf sor ívsarki négyestömbökben (Mi 178,4€) .......................6500

770.

Franciaország 1849-től az 1950-es évekig, érdekes hagyatéki tétel, nagyon sok jobb
bélyeggel, jó klasszikus résszel! Többezer Mi €! Érdemes átnézni! Összesen 1620db
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bélyeg...............................................................................................................................15000
771.

Franciaország, klasszikustól 1850-es évektől az 1950-es évekig, hagyatéki gyűjtemény, sok
jobb bélyeggel, átnézendő tétel! Magas katalógusár! Összesen 664db.............................5000

772.

Franciaország kb 1853-70. 16db klasszikus bélyeg, magas Mi katalógus értékben, foghibák,
ablak, vegyes minőség ..............................................................................................................1200

773.

Franciaország kb 1853-1936. Kis tétel 72db bélyeg klasszikusokkal, jobb értékekkel 2db
stecklapon vegyes minőségben, hibásakkal, magas Mi katalógus értékben .................2200

774.

Franciaország Hagyatéki gyűjtemény klasszikustól a modern időkig 692db klf bélyeg,
benne jobb darabok is! Több, mint 1000 Mi € nagyon sok képes bélyeggel!..................3000

775.

Francia Indokína/Dél-Kínai klf települések kb 1901-19. Tartalmas összeállítás 3db kb
A4-es berakólapon kb 184db bélyeg jobbakkal magas katalógus értékben, vegyes
minőségben (beadó szerint Mi kb 880€) ......................................................................4200

776.

Francia Indokína Kouang-Tchéou kb 1905-44. Tartalmas összeállítás A4-es berakólapon
kb 127db bélyeg jobbakkal magas katalógus értékben, vegyes minőségben (beadó szerint
Mi kb 440€) ..................................................................................................................2200

777.

Francia Óceánia kb 1892-1956. Kb 195db + 1db blokk A4-es berakólapon
jobbakkal, kpl sorokkal vegyes minőségben..........................................................3000

778.

Francia Andorra 1932. 16db klf jobb bélyeg, sortöredék, gumihibák, rozsdafoltok (Mi
175,5€**árral számolva)......................................................................................................1200

779.

Franciaország, Izrael, Svájc, kevés Monakó pecsételt hagyatéki tétel, főleg modern időkből,
összesen 557 db ........................................................................................................................1000

780.

Hollandia kb 1852-1964. Tartalmas, főleg pecsételt gyűjtemény előnyomott, illusztrált
DAVO albumlapokon vegyes minőségben, hibásakkal, rozsdafoltok (beadó szerint Mi kb
2.850€)..........................................................................................................................8000

781.

Holland-Antillák, Curacao 1936-78. Tartalmas gyűjtemény előnyomott, illusztrált
falcmentes DAVO albumban, kevés hiánnyal (beadó szerint Mi kb 380€) .................2500

782.

India kb 1971-81. Kb 90db több pld-os FDC, CM és alkalmi bélyegzéses emléklap........2000

783.

Irán 1960-as évektől 1970-es évekig. Érdekes hagyatéki tétel postatiszta és pecsételt,
valamint kevés guminélküli bélyegből! Benne 385 postatiszta és 400 pecsételt bélyeg
(benne az a néhány guminélküli) némi duplával, összesen több, mint 600 Mi €
értékben, a többi nincs számolva, csak darabra, tehát összesen 785db bélyeg!.........3000

784.

Lengyelország kb 1918-2008. Tartalmas gyűjtés 4db A4-es berakóban,
közte "FILUX" és "Klaser" főleg pecsételt bélyegek, sok kpl sorral,
blokkal, kisívvel, nagy dolgok nélkül, de a modern rész szép tartalmas, sok
klf motívummal vegyes minőségben és magas Mi katalógus értékben.15000

785.

Liechtenstein kb 1950-94. Sorok, párok és önálló kiadások, zömmel sorok négyestömbökben,
pergamen tasakokban (Mi 234,2€) .......................................................................................6500

786.

1948-1965. Német 3. Birodalom, Szövetségi megszállás/Szovjet Zóna, érdekes tétel
jobbakkal, főleg pecsételt sorokkal (kevés postatisztával), kevés duplával,benne jobbak! Mi
725 € ...............................................................................................................................10000

787.

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...........................2400

788.

Olaszország kb 1863-1986. Erősen hiányos gyűjtemény előnyomott albumban, de sok jó
értékkel, kpl kisebb, de jobb sorral, db-al vegyes minőségben (jobb értékek és kpl sorok
Mi minimum 1.400€)..................................................................................................25000

789.

Olaszország klf gyarmatok 1920-30-as évek bélyegei, jobbakkal, többek közte Etiópia kpl sorral
(Mi 42€) átnézetlen böngészde tétel vegyes minőségben, rozsdafoltok..................................3000

790.

Oroszország-Szovjetunió 1890-1960 k. kb.min. 1200db használt bélyeg A/4 berakóban .......3000
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791.

Oroszország és Szovjetunió Hagyatéki tétel duplákkal, sok klasszikussal! Összesen 1555db,
érdemes átnézni! .......................................................................................................................5000

792.

Szovjetunió 1924-80. k. kb. min. 1200db használt bélyeg 12 lapos berakóban.......................4200

793.

Szovjetunió 1941-57. Előnyomott album 529db bélyeggel ..............................................1100

794.

Oroszország/Szovjetunió kb 1941-56. Szép összeállítás 2db A4-es berakólapon kpl sorokból,
párokból és önálló kiadásokból, közte néhány másodpéldányosan, illetve töredék sor szép
átlagminőségben (Mi kb 380€) ................................................................................................7000

795.

Oroszország/Szovjetunió kb 1957-64. Postatiszta összeállítás 2db A4-es berakólapon kpl
sorokból, párokból és önálló kiadásokból, közte másod és harmadpéldányosan, illetve
töredék sor szép átlagminőségben, gumihibák előfordulnak (Mi kb 440€) .....................5000

796.

Szovjetunió 1958-62. Előnyomott album 627db bélyeggel ..............................................1100

797.

Románia kb 1872-2006. Tartalmas gyűjtés 4db A4-es berakóban, közte "FILUX"
és "MFV" főleg pecsételt bélyegek, sok kpl sorral, blokkal, kisívvel, tartalmas
tömeg, sok klf motívummal vegyes minőségben...............................................5000

798.

Románia kb 1876-1990. Kis összeállítás 4db A4-es berakólapon, klasszikusokkal,
kpl jobb sorokkal, zömmel pecsételtek (1945 előtti rész Mi kb 180€) .................5000

799.

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

800.

Románia 1964-71. 30db blokk, ill. kisív ...............................................................................2000

801.

San Marino 1990. Teljes évfolyam postai díszmappában díjjegyes borítékkal (Mi
45,8€++)................................................................................................................................1700

802.

San Marino 1995. Teljes évfolyam postai díszmappában (Mi 50€) .....................................1800

803.

Suriname, holland gyarmat és Köztársaság kb 1873-1978. Tartalmas használatlan
gyűjtemény előnyomott, illusztrált falcmentes DAVO albumlapokon vegyes
minőségben, rozsdafoltok (beadó szerint Mi kb 1.450€) ..........................................5000

804.

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! .......................................................................70000

805.

Svájc kb 1882-1973. Hiányos gyűjtemény papírlapokra falcolva, jobb db-al, kpl
sorokkal, "Pro Juventute" és "Pro Patria" kiadásokkal, céglyukasztással + 16db
küldemény vegyes minőségben, magas Mi katalógus értékben. Böngészde!........2500

806.

Szent Pierre és Miquelon, francia gyarmat és francia terület kb 1886-1999. Tartalmas,
főleg használatlan gyűjtemény előnyomott, illusztrált albumlapokon vegyes minőségben
(beadó szerint Mi kb 4.225€)......................................................................................10000

807.

Vatikán kb 1936-87. Szép összeállítás sok kpl postatiszta sorral 10 lapos A5-ős Schaubek
berakóban + az utolsó lapon kb 100db használatlan és postiszta francia bélyeg ..............2000

808.

UPU gyűjtemény 1949. Egész világ egy-két duplával 210 db bélyeg, 502 Mi €...............20000

809.

Tengerentúli hagyatéki tétel, régi és újabb, benne portugál és angol gyarmat, összesen 942
db, többségében pecsételt bélyegek...................................................................................3000

810.

Vegyes világ hagyaték tétel 1850-es évektől 1960-as évekig! Sok régebbi bélyeg kevés
modernnel! Összesen 516db jobb tengertúllal, sok ukrán és orosz bélyeggel!.............2500

811.

Vegyes világ kb 1850-1990. Egy nagyobb karton doboznyi bélyeg, benne
cipős és kisebb dobozok, szakirodalom, sok ezer átnézetlen bélyeg, bündlikkel,
kötegekkel, sok pergamen tasakban, benne jelentősebb magyar, sok képes,
tengerentúllal, gyarmattal, Latin Amerikával, blokkal, bélyegfüzettel,
kivágásokkal, Afrikával és Ázsiával, több órás böngészde!.........................5000

812.

Vegyes világ kb 1850-1990-es évekig. Nagy hagyatéki tétek karton dobozban,
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benne: kb 13db A4-es füzet és album, 2db kb A4-es berakó, 9db kb közepes és annál
kisebb berakó és 8db zsebberakóban, benne jelentősebb Francia, Svájc, USA, Chile,
Nagy Britannia, Kuba, Japán, Kanada, Vatikán, Spanyol stb, klf gyarmatok,
okmánybélyegek, Távírda stb. Érdemes átnézni, benne sok érdekes és változatos
bélyeg!..................................................................................................................35000
813.

További képek az előző tételhez, kérjük ne liticáljon erre a tételszámra! Vegyes világ
kb 1850-1990-es évekig. Nagy hagyatéki tétek karton dobozban, benne: kb 13db
A4-es füzet és album, 2db kb A4-es berakó, 9db kb közepes és annál kisebb berakó
és 8db zsebberakóban, benne jelentősebb Francia, Svájc, USA, Chile, Nagy
Britannia, Kuba, Japán, Kanada, Vatikán, Spanyol stb, klf gyarmatok,
okmánybélyegek, Távírda stb. Érdemes átnézni, benne sok érdekes és változatos
bélyeg!..........................................................................................................................0

814.

Vegyes világ óriás hagyatéki blokk tétel kb 1937-2000. Kb 240db több pld-os
blokk és kisív, emlékív sok klf-vel igen változatos motívummal. Benne klf
Karibi, Afrikai, német, osztrák, brit Nemzetközösségek, mongol, afrikai
országok,alumínium fóliás, stb klf országokkal 80-90% ban szép
minőségben...... ............................................................................................10000

815.

Hagyatéki vegyes világ 1600 db klf pecsételt bélyeg, régi és modern egyaránt, használt A/4-es
berakóban..................................................................................................................................2000

816.

Hagyatéki tétel (átnézetlen), erős Egyiptomi résszel, klasszikustól modern időkig, benne Szíria
és egyéb tengertúl, kevés Európa, átnézendő tétel, összesen 895db viseltes berakóban..........3000

817.

Hagyatéki tétel sok ezernyi bélyeggel, benne sok osztrák klasszikus, sok magyar
megszállás, svéd, jobb NDK. Főleg pecsételt bélyegek, kevesebb postatisztával és némi
falcos. Megkímélt 4db berakóban!.............................................................................5000

818.

Hagyatéki tétel, egész világ, magyar is, régi és új! Albumokban, stecklapon, csomagolva,
összesen 4354 db bélyeg, főleg pecsételt! Képletes áron betéve! ..........................................10000

819.

Egész világ, hagyatéki tétel, klasszikustól a modern időkig, összesen 13723 db bélyeg,
benne angol gyarmat, tengerentúl! ..................................................................................15000

820.

Vegyes külföldi és magyar hagyatéki tétel. Sok ezer bélyeg régi és új! ...........................5000

821.

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. ....................................................5000

Magyar tételek rendkívül alacsony kikiáltási áron
822.

1871. Kőnyomat 2kr narancs "(T)HUROC(Z SZ:)MÁRTON" rész bélyegzéssel, jobb oldalon
dupla fogazással + Réznyomat 5kr rózsaszín részbélyegzéssel, mindkét bélyeg ablakos (1, 10;
24.100) ......................................................................................................................................1000

823.

1871. Kőnyomat 3kr zöld, extra képbefogazással, részbélyegzéssel, jobb felső sarkán tinta
pacni, javítás, kis pótlás (2; 140.000) .......................................................................................1000

824.

1871. 5kr Kőnyomat, rózsaszín hajtogatott távolsági levélen tartalommal, bélyegen átmenő
regiszter hajtással "SZAPLONCZA" - Trebusa, Fejérpatak (14.500; 500Gp)........................1000

825.

1871. Kőnyomat 10kr kék szép "RETTEG" bélyegzéssel (4; 26.500 Gudlinban 2.2 bélyegző
ismeretlen) ................................................................................................................................1000

826.

1872. 15kr Réznyomat aj. távolsági, hiányos borítékon, "PEST AJÁNLOTT" - Ozora,
hátoldalán a pecsét v. levélzáró kivágva (6.500) .....................................................................1000

827.

1871. Réznyomat sor Hírlappal vegyes minőségben, hibásakkal (19.000) ..............................1000

828.

Kb 1875-1895. 11db kr-os küldemény, közte ajánlottak vegyes, zömmel II. oszt.
minőségben...... ........................................................................................................................1000

829.

1880. Színesszámú 3+5kr kétszínű bérmentesítés, helyi aj. borítékon "BUDAPEST/Délután" -

2022.05.12 - 2022.05.18

120. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

Bp, hátoldalán ügyvédi iparos levélzáró bélyeggel "állítólag a címzett Budára költözött.
Közelebbi cím nem tudatik" megjegyzéssel, elő oldalon "vissza" felírással, enyhén megérett
papír, kis beszakadás. Ritka bérmentesítés!.............................................................................1000
830.

1881. Színesszámú kr-os tétel klf fogazat variánsokkal, leírás mellékelve (20.870) ...............1000

831.

1889. Térti-vevény Színesszámú 10kr-al "ÁRVA-VÁRALJA" - "Várpalota", felül enyhe
beszakadás, hiányos .................................................................................................................1000

832.

1889-98. 8db Elektrotip és Feketeszámú kr-os bélyeg sztereotip jelekkel, vj. állásokra
feldolgozva, leírás mellékelve ..................................................................................................1000

833.

1890. Feketeszámú 2X1kr párban + Színesszámú 3kr kétszínű bérmentesítés, távolsági
borítékon "SZATMÁR" - Ócsa, érkezéssel, beszakadások, bal oldalt bevágva......................1000

834.

1898. Feketeszámú 3kr-os bélyeg mind a 4db vj. állásban és 4db 3kr-os bélyeg mind a 4db vj.
állásban sztereotip jelekkel, leírás mellékelve R!.....................................................................1000

835.

1898-99. Feketeszámú 1kr és 50kr hártyapapíron, mindkét bélyegen törés, hajlás (E 42, E66;
12.200) ...................................................................................................................................1000

836.

1898. Feketeszámú 5kr "W és T" Wohanka és Társa, vaskereskedő céglyukasztással, foghibák
(100 Lp) ......................................................................................................................................600

837.

1898-1913. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár 3.600Ft (1.) 1898.
Feketeszámú krajcáros 12kr (E48; 2.500), (2.) 1898. Feketeszámú krajcáros 5kr sztereotip
jegyekkel (E45), (3.) 1913. Árvíz I. 1K (174; 5.000)...........................................................1000

838.

1898. Feketeszámú 5kr "T.J.F" Tausky J. Fiai., textilnagykereskedő céglyukasztással (100
Lp)...............................................................................................................................................600

839.

Kb 1898-1950-es évekig. Kis desszertes doboznyi(valószínűleg pár ezer, bruttó
0,23kg) főleg háború előtti átnézetlen bélyeg ömlesztve, zömmel pecsételt vegyes
minőségben ........................................................................................................1000

840.

1899. 3kr, 20kr, 30kr és Hírlap(hibás) hártya papíron, mind kis vj. részlettel, apró
gumihibák (E57*, E63**, E65*, 67*; 10.800) ..................................................................1000

841.

1899. 5db kr-os bélyeg hártyapapíron klf vj. állásokkal, római szám és csillag idom vj.-el,
beadói leírás mellékelve..............................................................................................................500

842.

1900. Turul vj állások 11db ebből 10db 1900-as csillag idom és római szám vj.-el, 1096-os
fordított állású vj., beadói jegyzettel vegyes minőségben, foghibák, 2db bélyeg hibás.............800

843.

Kb 1900-37. 42db (40klf) bélyeg "P.M.K.B." Pest Magyar Kereskedelmi Bank
céglyukasztással, vegyes minőségben, foghibák ......................................................................1500

844.

1900. Turul 5f "G.A.H." anonim céglyukasztással (150 Lp)......................................................800

845.

1904. Turul 6f "Z.B" anonim céglyukasztással, foghibák (300 Lp).........................................1000

846.

1904. Kis Turul tétel vj állásra feldolgozva, leírás mellékelve, 5f-en rozsdafolt (kb
6.450)...............................................................................................................................600

847.

1906. Turul 10f "K." anonim céglyukasztással, foghibák (150 Lp) ...........................................500

848.

1906. Turul 5f "BM" anonim céglyukasztással, kis beszakadás (150 Lp) .................................300

849.

1909. Turul 5f "N" céglyukasztással, Zágráb (200 Lp) ............................................................1000

850.

1909. Turul 5f "O" céglyukasztással, Zágráb (200 Lp) ............................................................1000

851.

1909. Turul 5f "L.L." anonim céglyukasztással (200 Lp) ........................................................1000

852.

Kb 1909-40. 24db (22klf, közte 2db párban) céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben.......800

853.

Kb 1909-41. 24db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

854.

Kb 1909-40. 23db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

855.

Kb 1909-40. 24db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

856.

Kb 1909-43. 23db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800
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857.

1909. Turul 5f "K.&amp;.F" anonim céglyukasztással (--Lp) ...................................................800

858.

Kb 1909-43. 24db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

859.

Kb 1909-40. 22db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

860.

Kb 1909-40. 22db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

861.

Kb 1910-70. 9db érdekesebb képeslap, közte 4db portós, Sürgős bélyeggel, hátoldali segély
bélyegzéssel stb........................................................................................................................1000

862.

1913. Turul 5f "B.S." Szekula Béla, nemzetközi bélyegkereskedő céglyukasztással, BRASSÓ
részbélyegzéssel (200 Lp).........................................................................................................1000

863.

1913-15. Turul 5f + Hadisegély II. 5f "B.S." Szekula Béla, nemzetközi bélyegkereskedő
céglyukasztással, BRASSÓ részbélyegzéssel (200(2X) Lp)....................................................1000

864.

Kb 1913-43. 24db klf céglyukasztásos bélyeg vegyes minőségben...........................................800

865.

1913. Turul falcos tétel I-III. típusra feldolgozva, leírás mellékelve apró hibák (kb 8.300) 1,5 4X szorzó felár! ..........................................................................................................................500

866.

Kb 1913-38. 11db kivágás, rajta 18db céglyukasztásos bélyeg, főleg klf..............................800

867.

1915. Hadisegély II. 1K, 2K(ujjnyomos, enyhe sarokhajlás), 5K (208-10; 8.800)...............1000

868.

Kb 1915-41. 16db klf bélyeg "A.G. 1831" Assicurationi Generali Triesti Általános Biztosító
Társulat céglyukasztással........................................................................................................800

869.

1916. Parlament 1K és 2K töredék "(B.K.)M.P." Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár
céglyukasztással, foghibák (80 Lp) ............................................................................................300

870.

1916. Arató 5f négyescsíkban "F.&amp;.G" Felten &amp; Guilleaume, kábel-, Sodrony-, és
Sodronykötélgyár Rt. céglyukasztással (20(4X) Lp)..................................................................400

871.

Kb 1916-41. 22db(21klf) bélyeg "A.M." Angol - Magyar Bank Rt. céglyukasztással ..............800

872.

1918.07.09. Parlament 1K + Repülő Posta 1K 50f kivágáson "BUDAPEST/4" - Bécs (7.500,
25.000 levél ár!)....................................................................................................................1000

873.

1918-20. Kis tétel, főleg falcos bélyegek vegyes minőségben, közte ablakos,
gumihiányosak stb (kb 37.000) ..............................................................................3000

874.

1919. Magyar Posta 20f "P H" anonim céglyukasztással (--Lp) ................................................800

875.

1919. MTK I. sor négyestömbben 2 értéknél saroktörés, kisebb gumitörések (301-20(4X);
7.200) . .....................................................................................................................................700

876.

Kb 1920-90. Egy cipős dobozni átnézetlen bélyeg, benne pergamen tasakos rendezések,
áztatni valók, blokkok, képes és forgalmi vegyesen, böngészde tétel! .........................1000

877.

1920-24. Arató 50f "F.B.", "Pyramis" Magyar Földbírtokosok és Földbérlők Kereskedelmi Rt.
céglyukasztással (120 Lp)...........................................................................................................600

878.

1920. Arató 300K tízes tömbben erősebb gumitörésekkel (376(10X); 3.200)........................300

879.

1921-25. Parlament és Koronás Madonna 3db négyestömb 2klf céglyukasztással "G.B.SZ."
Gazdák Biztosító Szövetkezete" és "MÁH" Magyar Általános Hitelbank vegyes minőségben,
beszakadás, bevágás, foghibák ...................................................................................................800

880.

1928. Pengő-Fillér 8f "K.B.F" anonim céglyukasztással (300 Lp) ..........................................1000

881.

Kb 1929-2018. Kb 200db több pld-os bélyeg emléklap v. levlap, sok klf-el és sok klf alkalmi
bélyegzéssel, zömmel 1960-90 közötti gyűjtés. Szép változatos tétel! ...............................1000

882.

1932. Nagy Madonna sor záróértéken törés (514-17; 8.000) ...................................................1000

883.

1934. Lehe blokk keretben falc, II. oszt gumi (Bl 1; 15.000) ...........................................1000

884.

1936. Repülő III. sor 2X (561-70(2X); 15.000) .......................................................................1000

885.

1938-69. Kb 60db blokk és kisív, egyedi készítésű, kb A4-es berakóban, benne jobb blokkok,
kisívsorok 1963-ig a jobb dolgok (90.600), gumihibák, kisebb betapadások, rozsdafoltok,
törések előfordulnak ..............................................................................................................1000
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886.

Kb 1939-70. Kb 130db bélyeges, bélyegzetlen díszboríték közte kevés FDC(közte
1949-es bélyegnapi díjjegyes FDC, Sztálin vágott sor FDC, 1960. bélyegnap
"dupla toll), sok sorral, blokkal, kisívvel + alkalmi bélyegzéses emléklapok,
"VISSZATÉRT" bélyegzések, néhány postatiszta blokk és 1963. Bélyegfüzet pár
(6.000) .................................................................................................................1000

887.

1945. Felszabadulás I. sor sárga és kék alapnyomattal, átlag pld-ok 2X (793-805(2X),
806-18(2X); 13.000) ..............................................................................................................1000

888.

1946-79. 6db 5klf tévnyomat: "HUNGAKICA", "összekötő vonal a postás cipője és az
adótorony között", a magyar felirat "A" és "R" betűje között pont, eggyel több gomb, az épület
jobb felső sarka hiányzik 2X, gumitörés, ujjnyomok (18.200) .............................................1000

889.

1948-58. Bélyegnep 21 kisív és Televízió blokk apró betapadásokkal (22.000) ..................1000

890.

1949-60. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár 2.800Ft (1.) 1949-55. Rákosi
Mátyás 60f függőleges párban, alul üres mezővel, Bartók Béla I. Béla "A" betű után pont,
Alkotmány 1Ft-os vonalka a "T" szárán tévnyomatok, apró hibák (8.200), (2.) 1950. Virág I. 1Ft
a tervező neve alig látszik tévnyomat (1171 Tny; 5.000), (3.) 1960. Téli olimpia I. 30f "bekötött
ujj" tévnyomat (1731 Tny; 4.000) ............................................................................................1000

891.

1949. Puskin blokkpár 2X, egy blokkon gumitörések (Bl 14A-B(2X); 16.000)...............1000

892.

1949. VIT I. blokk 2X, szép átlag pld-ok (Bl 16(2X); 14.000).............................................1000

893.

Kb 1949-2000. Kb 60db emléklap, FDC, bélyegzetlen bélyeges díszboríték, képeslap
stb.... ...............................................................................................................................1000

894.

Kb 1950-90. Kis cipős doboznyi főleg postatiszta képes bélyeg ömlesztve, kevés
használatlannal, illetve pecsételt is előfordulhat vegyes minőségben, rozsdafoltok,
betapadások, gumihibák előfordulnak...............................................................................1000

895.

1950. Bem blokk II. oszt.-, gyári papír ill. gumihibával (Bl 19; 10.000)..............................1000

896.

1950. Ötéves Terv I. kpl sor, 1Ft értéken kis saroktörés, 4Ft-os újragumizott (1125-38;
35.000**ár!)...........................................................................................................................1000

897.

Kb 1950-90. Kis karton doboznyi(valószínűleg több ezer) számolatlan bélyeg ömlesztve, benne
jelentősebb légipostával, Munka csak forgalmiak vegyes minőségben ...................................1000

898.

Kb 1950-90. Egy kis cipős doboznyi több ezer, főleg képes átnézetlen bélyeg ömlesztve, benne
összefüggések, négyestömbök. Böngészde! .............................................................................1000

899.

1951. 80 éves a magyar bélyeg sor 4X apró betapadások (1255-57(4X); 16.000)................1000

900.

1951. 80 éves a magyar bélyeg II. oszt. blokksor, 60f-es blokk szépen falctalanított, 1Ft-os
blokkon gumielkenődés, a 2Ft blokkon saroktörés, enyhén besárgult gumi, apró
betapadások (Bl 20-22; 51.000).........................................................................................1000

901.

1951. 80 éves a magyar blokksor enyhén rozsdafoltos (Bl 20-22; 51.000) ..........................1000

902.

1953. Sztálin gyászblokk 2X apró betapadások, gumitörések (Bl 23(2X); 12.000) .............1000

903.

1954. Jókai Mór blokk 2X, átlag pld-ok, egyik blokkszélén kis rozsdafolt (Bl 24(2X);
14.000).. .................................................................................................................................1000

904.

1954-56. 5db klf jobb sor, Bartók jobb oldali szelvényes bélyeg + Hunyadi középen
fogazatlan fordított pár (12.400)............................................................................................1000

905.

1956. 1Ft "tarajos réce" tévnyomat 2X (1524 Tny(2X); 6.000)............................................1000

906.

1958. Televízió blokk (Bl 26; 15.000)...................................................................................1000

907.

1958. Brüsszeli Világkiállítás blokk (Bl 27; 5.000) ................................................................500

908.

1958-84. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár 2.500Ft (1.) 1960. Téli olimpia
30f teljes ív benne a 6. ívhelyen "bekötött ujj" a jobb kézfejen tévnyomat (1731 Tny; 4.000), (2.)
1958. Sport III. 20f-es 50-es teljes ívben, benne a 10. ívhelyen: az értékjelzés "f" betűjében fehér
folt lemezhibával (1609 Tny; 3.000), (3.) 1984. Magyarországi zsidó művészet 1Ft-os értéke
hajtott ívben, bennea 11. ívhelyen hiányos évszám: 198 tévnyomat (3673 Tny; 2.000)..........1000
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909.

Kb 1961-2003. Kb 65db több pld-os bélyegzett blokk és kisív, közte szép alkalmi
bélyegzésesek, levél kivágások stb ömlesztve vegyes minőségben .....................................1000

910.

1961. Várak II. sor négyestömbben, 80f-es álló vj. (1796-1805(4X); min. 29.400).............1000

911.

1963-89. 6db klf bélyegfüzet, az egyik füzetnek a borítólapja elvált (BF 11-14, 15B, 16A;
18.000) ...................................................................................................................................1000

912.

Kb 1969-74. 25db klf érdekes modern küldemény, főleg klf MALÉV alkalmi repülések,
Helikopter posta, ballon, Kocsiposta, mozdony stb ...........................................................1000

913.

1969-89. 3db klf bélyegfüzet (BF 13-14, 16A; 9.500) ..........................................................1000

914.

1969-89. 10db (2klf) bélyegfüzet (BF 13(4X), 16A(6X); 41.000)........................................1000

915.

Kb 1970-1990. Kb 150db blokk és kisív 2db kb A4-es mappában, egyedi készítésű
berakólapokon, 80-90%szép minőségben, de néhol előfordulnak betapadások, rozsdafoltok,
ujjnyomok. Kérjük megtekinteni és kalkulálni! ...................................................................1000

916.

Kb 1975-85. Borítékos tétel, zömmel 1980-85 közötti kiadások, sorok, blokkok, kisívek, kb
50-60db szép átlagminőségben..............................................................................................1000

917.

1903. Zöldportó I. 1f(3X) és 100f (4X); (A 1(3X), 9(4X); 11.000) .........................................1000

918.

1903. Zöldportó I. kis tétel II.- III. oszt ill. hibás bélyegekből (A 1(8X), A4, A6, A8;
22.200)...........................................................................................................................1000

919.

1903. Zöldportó I. 12f jobb ívsarki négyestömbben, 1db bélyegen törések, 1db bélyegen
betapadás (A 6(4X); 12.000) .............................................................................................1000

920.

1905. Zöldportó II. 50f 6db, közte 1db postatiszta II. oszt db-ok (A16(6X); 42.000) ......1000

921.

1905. Zöldportó II. 50f sarokfoghiba (A16; 12.000).............................................................1000

922.

Kb 1910-es évektől a 80-as évekig több száz db portó és hivatalos, zömmel
pecsételt bélyeg ömlesztve, átnézetlen, böngészde tétel (5dkg) ..........................800

923.

1915. Kisegítő portó kis koronás vj-el, bal alsó ívsarki db, apró betapadás (41; 12.000).....1000

924.

Zömmel postatiszta bélyegek ömlesztve, kevés használatlannal, gumihibák, egy részük
bepöndörödve ....................................................................................................................1000

925.

Magyar bélyegek több, mint 1 kg .............................................................................................1000

926.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament/Köz. 1K ívszegély nélküli 100-as ívben "Bodor"
vizsgáló jellel, középen hajtott, elvált, kisebb gumihibák, rozsdapöttyök (58(100X);
15.000)...... .............................................................................................................................1000

927.

Helyi kiadások/Temesvár I. (szerb megszállás) 1919. Több pld-os tétel, közte fekete
fny-ás nagy értékszámmal "Bodor" vizsgáló jellel (kb 11.600).................................1000

928.

Bosznia Hercegovina 1894-1900. Sas címer 3kr és 10H "SRP" Scharda, Rotter &amp;
Perschitz, vasúti szállítás céglyukasztással és Szarajevói bélyegzéssel (Lp) R! ......................1000

929.

Bosznia Hercegovina 1894-1912. Sas címer 5kr és FJ. 20H "PLB" ismeretlen céglyukasztással,
Szarajevói (Lp) R! ....................................................................................................................1000

930.

Bosznia Hercegovina 1910-12. Jubileumi tájkép 10H FJ. 40H "CBM" Sebska Banka Mostar
(SBM) céglyukasztással és MOSTAR bélyegzéssel (Lp) R! ...................................................1000

931.

1957. Esztergomi Bélyegnap emlékblokk 6X (Filep 2001/1a(6X); 21.000).....................1000

932. Kb 1971-2001. Kb 170db több pld-os emlékív ömlesztve, közte néhány aj. és karton változat,
ujjnyomok előfordulnak................................................................................................................1000
933.

Emlékívek, kevés külföldivel vegyes minőségben, 66db...........................................1000

Magyar tételek, gyűjtemények, összeállítások
934.

Kb 1850-1944. Hiányos, főleg bélyegzett hiányos gyűjtemény előnyomott KA-BE
albumban, benne néhány jobb blokk, kpl sor, légiposták, klasszikusok is, Kr-ok,
Turulos kiadások stb vegyes minőségben. Érdemes megtekinteni!.....................10000
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935.

Kb 1850-58. 7db vegyes minőségű küldemény, közte hiányosak.......................................3500

936.

Kb 1871-1944. Erősen hiányos gyűjtemény maradvány előnyomott Turul
Magyarország albumlapokon, több lap duplán is, benne néhány jobb kpl sor,
légiposták, minimális klasszikussal, Kr-ok, Turulos kiadások stb vegyes
minőségben. Böngészde tétel!............................................................................4000

937.

1871-1944. Hiányos gyűjtemény előnyomott Turul albumban jobbakkal, de igen
vegyes minőségben, filázva vannak a bélyegek így minőségűek elég kétes. Közte
Nagy Madonna, klf Repülők, néhány jobb blokk stb. Néhány bélyeg
szúrópróbaszerűen megnézve és közte több falcos, újragumizott db óvatos becsléssel
kb 150.000-200.000. Kérjük megtekinteni! .........................................................12000

938.

Kb 1874-1944. Kezdő gyűjtemény egyedi készítésű kb A4-es füzetben, néhány
jobb db-al, kpl sorral, jobb blokkokkal, klasszikusokkal, emléklapokkal és alkalmi
bélyegzésekkel vegyes minőségben .....................................................................2500

939.

Kb 1874-1944. Kezdő gyűjtemény előnyomott Gobát albumban, néhány jobb db-al, kpl
sorral, klasszikusokkal vegyes minőségben .........................................................................6000

940.

Kb 1915-94. Kb 68db vegyes küldeménytétel, alkalmi bélyegzéses emléklapok, klf FDC,
CM, sorbélyeges, 50-60 évek néhány jobb blokkjával, sorával (kb 30-40.000) ............2500

941.

Magyar maradványgyűjtemény 1916-59. 16 lapos jó minőségű ABRIA berakóban,
VEGYES MINŐSÉG!...................................................................................................3800

942.

Magyarország 1919-70. k. 10 lapos rendező berakó, 52db Repülő Alap sorral és kb. 70db
1958-70 közötti sorral, jó minőségben ..................................................................................4200

943.

Kb 1920-90. Hagyatéki maradvány tétel kb 45db kisebb nagyobb stecklapon és berakólapon,
főleg kpl sorok, de töredékek is (négyes tömbökkel), nagy dolgok nélkül, néhány jobb sorral,
zömmel 1950-es évek bélyegei 80-90%-ban szép postatiszta minőségben, néhány bélyegen
rozsdafolt, kisebb gumihibák előfordulnak (kb 100-120.000) ..............................................8000

944.

Magyarország 1925-1958. Főként az 1940, 50-es évek kozépsorai, 8 lapos, A/4-es
berakóban ..........................................................................................................................9000

945.

1945-60. Gyűjtemény maradvány 16 lapos A4-es KA-BE rugós berakóban, jobb sorokkal,
nyomda és lemezhibás bélyegekkel(fny-ás eltolódásokkal, gépszínátnyomatokkal stb), kisebb
tévnyomatokkal, vegyes zömmel kb 80%ban szép minőség, de előfordulnak rozsdafoltok,
betapadások (kb 180-200.000).............................................................................................10000

946.

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...................................................................................................10000

947.

1945-77. Szép gyűjtemény kevés hiánnyal 2db nagy A4-nél nagyobb irattartó, gyűrűs
mappában. A bélyegek filázva vannak fehér lapokra(könnyen kiperegnek), benne jobb
dolgok, mint Felszabadulás I., Szakszervezet I., Betűs tévnyomatok, Roosevelt blokkpár,
Lánchíd I-II., Bélyegnapi kisívek és kiadások, 80 éves a magyar bélyeg blokksor, Sztálin
gyászblokk, Állami nyomda blokk, Brüsszeli világkiállítás blokk stb, ezek szúrópróba
szerűen megnézve 90%-ban falcosak, vegyes minőségben. Igen tartalmas tétel érdemes
megnézni, átgondolni, beadó szerint 630.000**ára a gyűjteménynek ............................30000

948.

1945-62. Szép postatiszta gyűjtemény előnyomott MFV illusztrált albumban filázva, benne
sok jó sorral, blokkal, de egészen nagy dolgok hiányoznak. Többek közt benne van: Roosevelt
blokkpár(keretben törések), 1940-50-es évek bélyegnapi kisívek és blokkok, Puskin blokkpár,
Épületek I-II. sor, Házi-, Erdei állatok sor, Rovarok sor, Sztálin gyászblokk, Népviseletek I.,
Állami nyomda blokk, Alumínium bélyeg, Brüsszeli világkiállítás blokk stb, néhány bélyeg
blokk és kisív megnézve, betapadás nem észlelve, de előfordulhat, mivel filázva van, illetve
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egyéb gumihibák, ujjnyomok stb (kb 450.000-500.000) Kérjük megtekinteni! .................50000
949.

1947-49. 7db(6klf) jobb blokk, kisív és blokkpár, szép átlag minőségben, szokásos
gumitörésekkel (52.000) ........................................................................................................8000

950.

1947-61. 8db klf jobb blokk és kisív(közte Jókai és Római olimpia) + bélyegek nincsenek
számolva A4-es berakólapon szép átlagminőségben (30.000) ..............................................3000

951.

1955-64. Szép postatiszta gyűjtemény 16 lapos kb A4-es berakóban, nem kpl de közte FIP
I-III., Brüsszeli világkiállítás, Római olimpia stb szép átlag minőségben (kb 125.000).......8000

952.

1957-1990. Nagy magyar postatiszta hagyatéki gyűjtemény duplákkal, gyakorlatilag ez a
megadott időszak komplett! Összesen 1056 db kpl sor, blokk, kisív, a rövid sorok és egyes
darabok nincsenek számolva!Az 1957-1960-as jobb blokkok és kisívek is legalább duplán
benne vannak! Mindez 22db jó minőségű albumban, 1 db szétesett album nem
számolva!.............................................................................................................................20000

953.

Magyarország 1958-1994. min. 300db vegyes FDC, bélyegezetlen FDC, emléklap, stb. ......1200

954.

Magyarország 1958-1990. FDC összeállítás: 26db blokk, 57db motívum sor, 41db rövid sor,
170db esemény bélyeg.............................................................................................................3900

955.

Kb 1961-90. Több, mint 300db II-III. osztályú blokk és kisív, ujjnyomok, törések,
rozsdafoltok, betapadások, de zömmel csak ujjnyomosak ....................................................3000

956.

Kb 1961-90. Kb 585db több pld-os blokk és kisív(zömmel 3-4db pld-ban) ömlesztve,
kiadásonként oldalt nyíló műanyag fóliában, szép minőségben, könnyed ujjnyomok
előfordulnak.........................................................................................................................13000

957.

Kb 1962-1981. Kb 350db sor, blokk és kisív 4db kb A4-es vagy annál egy kicsivel nagyobb
12 lapos berakóban, 1db kb A5-ős 10 lapos berakóban és 1db kisalakú pergamenes
blokkberakóban, nem gyűjteményszerű, szép átlagminőségben, ujjnyomok előfordulnak .8000

958.

1962-90. Közel kpl gyűjtemény 3db előnyomott MFV előnyomott, illusztrált albumban(az
album 1996-ig tart, de bélyeg csak 1990-ig vannak benne), kevés hiánnyal, kb 420db sor vagy
blokk, kisebb sorok, önálló kiadások nincsenek számolva, néhány fila szúrópróba szerűen
felbontva, 1 bélyegnél észleve kis betapadás, ujjnyomok előfordulhatnak, rozsdafolt erősebb
betapadás nem észlelve..........................................................................................................8000

959.

Kb 1965-90. Kb 265db szép CM gyűjtemény, sok kpl sorral, kevés duplikálttal érdemes
megtekinteni! ...........................................................................................................................5000

960.

1966-84. Magyar gyűjtemény 5db MFV előnyomott albumba filázva, gyakorlatilag a standard
kiadások teljesek(kevés hiánnyal), közte "PANNÓNIAI" szó második I betűje helyett arab
1-esnek látszik tévnyomat, szúrópróba szerűen több bélyeg, blokk és kisív megnézve és szép
minőségileg, betapadás, rozsdafolt nem észlelve ..................................................................7000

961.

Kb 1972-79. Kb 150db extra képes sor zömmel összefüggésekben, négyestömbökben
pergamen tasakokban, ujjnyomok .........................................................................................3000

962.

Magyarország feliratú vonalkódos tétel, 15792 Ft névértékben. Jó minőségű, szép
anyag!.......... ........................................................................................................................12000

963.

Erdély/Kolozsvári és Nagyváradi fny-ás 1919. Több pld-os speciál gyűjtemény benne klf
nyomda- és lemezhibákkal, német nyelvű jegyzetekkel kb 1.350db bélyeg 12 lapos A4-es
berakóban "Bodor" vizsgáló jellel, válogatott minőségben, közte kisebb gumihibák,
ujjnyomok, rozsdafolt, falc előfordulnak, de minimálisan ..................................................20000

Magyar és külföldi bündli (köteg) tételek
964.

1951-53. 35db Épületek bündli, tévnyomatra, lemez és nyomdahibára átnézetlen tétel............500

Magyar teljes ívek, összefüggések, kisívek, egyes többpéldányos tételek
965.

1974. Mona Lisa 16db szelvényes bélyeg, néhány könnyed ujjnyom (2950(16X); 19.200) 1000

966.

1974. Mona Lisa szelvényes bélyeg 10db, könnyed ujjnyomok (2950(10X); 10.000).........1200
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967.

1974. Mona Lisa szelvényes bélyeg 10db, könnyed ujjnyomok (2950(10X); 10.000).........1200

968.

1974. Mona Lisa szelvényes bélyeg 11X, könnyed ujjnyomok, 3 értéken törések (2950(11X);
13.200) ...................................................................................................................................1000

Magyar tévnyomatok, különlegességek
969.

1871. Kőnyomat 5kr rózsaszín bal oldalon dupla fogazással, részbélyegzéssel (3; 7.000) .....2000

970.

1874-1900. Előző árverések összevont tétel, 2db tétel eredeti kikiáltási ára: 1.500Ft (1.) 1874.
2kr palakék 11 és 1/2-es fogazással (D15 a katalógus nem hozza) enyhén ablakos, (2.) 1900.
Hírlap és Turul tétel csillag és római szám vj-el, leírás mellékelve, vegyes minőségben..........500

971.

1874-99. 4db kr-os bélyeg klf nyomda és lemezhibával, leírás mellékleve, 2db 3kr-os II.
osztályú, az egyik ablakos ........................................................................................................1500

972.

1889-98. Előző árverésekből összevont tétel, eredeti kikiáltási ár 6.000Ft (1.) 1889-98.
Elektrotip 5kr sztereotip jegyekkel (E31e;B 20, D 11 ívhely), (2.) 1898. Feketeszámú krajcáros
3kr sztereotip jegyekkel (E44), (3.) 1898. Feketeszámú krajcáros 5kr sztereotip jegyekkel
(E45).. .......................................................................................................................................1000

973.

1898. Feketeszámú krajcáros 3kr látványos bal felső sarokba fogazással és "G.G. 1880"
céglyukasztással (E44; Lente 2007; 200p) ...............................................................................1000

974.

1899. 1kr hártya papíron római szám vj.-el (55 b állás; 20.000)...........................................5000

975.

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) .........................................................................................................................................1000

976.

1904-06. Turul bélyegek 10db klf vízjel állasokkal, szép bélyegzésekkel, foghibák, leírás
mellékelve.................................................................................................................................1000

977.

Kb 1913-18. 4db nyomdahibás bélyeg: értékszám eltolódás, gépszín átnyomat,
ford. fny-ás és 1db Arató 20f karton papíron, fázisnyomat? vegyes
minőségben...... ..................................................................................................1000

978.

1925. Jókai Mór I. sor 2X ebből 4db a fejkép hátoldali színátnyomattal (430-32(2X);
3.400+6-8.000 felár!)................................................................................................................1000

979.

Kb 1939-2007. Kis bélyegérdekesség tétel: vágott, középen fogazatlan párok,
kisebb tévnyomatok: dupla évszám, "HUNGAKICA" "tarajos réce", klf
nyomdahibásak, papírránc, fny-ás eltolódások, meghatalmazás bélyeg, ívösszegzési
érték és szám jelzés, megszemélyesített stb vegyes minőségben..........................1000

980.

1941. 40 fillér "Zászló nélküli hajóárbóc" tévnyomat + tám pld (707 Tny; 2.500) ...................500

981.

1942-65. Előző árverésekből 3db tétel összevonva, eredeti ár 3.200Ft: (1.) 1963.
Műkorcsolyázó 60f a fekete szín látványosan felfelé tolódott + tám pld (1961), (2.) 1965.
Olimpia érmesek 1,40Ft Kalapácsvető a barna szín felfelé tolódott, a kalapács golyó közelít a
bélyeg ívszéléhez + tám pld (2149), 1942. Kormányzóhelyettesi gyászbélyeg 20f bal felső
ívsarki négyestömbben, benne 8 csillag helyett 9 csillag 4X (728 Tny(4X); 6.000) ..............500

982.

1942. Kormányzói gyászbélyeg 7 csillaggal 6X és 9 csillaggal 4X, közte párokban (728
Tny(10X); 15.000).................................................................................................................1000

983.

1945. Kisegítő bélyegek 1f jobb felső négyestömbben fny-ás nélküli fázisnyomat (8.000).1600

984.

1945-46. Újjáépítés 140p felső ívszéléli párban, benne "a kalapács nyele felül túlnyúlik"
tévnyomat, gumiér (891 Tny; 3.000).......................................................................................700

985.

1946. Betűs Cs. 5-I./30f (904; 8.000) ....................................................................................1600

986.

1946. Betűs Alj. I./20f tévnyomat (903a; 10.000).................................................................2000

987.

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

988.

1946. Köztársaság bélyegpár bal felső ívsarki nyolcastömbben, benne: 3 ezer P a jobb oldali
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ezer szó előtt "i"-betűnek látszó vonal 31. ívhely (924-25(8X); 94 Tny 2.000; összesen
2.800).. .....................................................................................................................................400
989.

1946. Betűs Cs. 5-I./30f tévnyomat (904 Tny; 8.000)..............................................................1200

990.

1947-55. 4 db képbe fogazott bélyeg..........................................................................................800

991.

1947. Roosevelt blokkpár szép átlag pld-ok (Bl 10-11; 50.000)...........................................8000

992.

1948. Költők 1f "W. Shakespeare" vágott négyestömbben, XI. vj.-es (1071(4X)) ............500

993.

1948. Centenárium 40f felső- és 60f alsó és felső ívszéli bélyeg lemezszámokkal és ívösszegzési
Ft-os értékszámokkal+ 60f és 1Ft ívszéli db-ok ívszélen festékcsíkokkal ...............................1000

994.

1949. Alkotmány I. 1Ft extra makkos vj. részlettel (1111a; 2.500) ...........................................500

995.

1949. UPU I. három oldalán fogazatlan, alul fogazott sor (D 1112-14; 18.000) ..................2500

996.

1950. Virág I. 1Ft a tervező neve alig látszik tévnyomat (1171 Tny; 6.000)........................1200

997.

1950. Virág I. 1,70 ívszéli párban vessző a 7 és 0 között fent (1172; 2019 Erős,..;
1.200-1.500Ft).. ........................................................................................................................1000

998.

1950. Újítók ívsarki sor, ívszéli keletjelzéssel (1173-75).........................................................1000

999.

1950. UPU I. fogazott bélyeg postatisztán és alkalmi bélyegzéssel + vágott bélyeg
alkalmi bélyegzéssel (1167A(2X), 1167B; 32.000) ......................................................4800

1000.

1950-79. Előző árverések összevont tétel, 3db tétel eredeti kikiáltási ára: 2.100Ft (1.)
1963-79. 40f a kőtáblán a név alig látszik tévnyomat 4X + tám pld, 5Ft az épület jobb
felső sarka hiányzik tényomat függőleges párban (2005 Tny(4X), 3336 Tny(2X); 10.000),
(2.) 1950. Felszabadulás 60f makkos vízjellel kb.35%-os vízjelrészlet, (3.) 1968.
Bélyegnap 41. a POSTA felirat "S" betűjét félig áthúzó vonal tévnyomat, könnyed
ujjnyom (2485 Tny; 5.000) + 1972. Automata 4Ft tervező neve nélküli 5-ős csík
(1.500)................................................................................................................................500

1001.

1951. 80 éves a magyar bélyeg 2Ft jobb oldalon üres mezővel (1257; 8.000) ...................1600

1002.

1952. Rákosi Mátyás 60f és 2Ft alsó ívszéli hármascsíkban, alul üres mezővel + 60f és 2Ft
függőleges hatos tömbben, középen ívközéprésszel, három vízszintes pár (13.200).............1000

1003.

1954-63. 4db(3klf) tévnyomat: a hatos szám szárán hiány, az "1962" évszám kétszer
szerepel, kőtáblán a felirat alig látszik (Tny 1431, 1884(2X), 2005; 7.600).....................500

1004.

1955. Bartók Béla I. sor + jobb és baloldali szelvényes bélyeg (1510-11, 1512, 1512a;
5.200).. .................................................................................................................................1000

1005.

1956. Melbourne Olimpia II. 20f jobb ívszéli négyestömb, benne Fehér folt a MAGYAR
POSTA szavak R és P betűje között felül (2019 Erős, P... kb 1.500Ft) ...................................500

1006.

1956. Bélyegnap 29. szelvényes bélyegpár függőleges párban benne mindkét "Chopin haján
folt" tévnyomat, gumitörések (1541a,b Tny; 10.000)..........................................................2500

1007.

1956. Bélyegnap 29. összefüggő pár benne Chopin haján folt tévnyomat, ujjnyomos (1541
Tny; 5.000) ............................................................................................................................800

1008.

1956. 1Ft "tarajos réce" (1524 Tny; 3.000) ...........................................................................700

1009.

1956. 1Ft "tarajos réce" tévnyomat (1524 Tny; 3.000) .........................................................700

1010.

1956. 1Ft "tarajos réce" postatisztán és pecsételten (1524 Tny(2X); 5.000)...................1000

1011.

1957. Postáskórház 1Ft fehér folt az értékszám "5"-ősében (1558 Tny; 5.000) .................1200

1012.

1958. Virág III. sor négyestömbben, álló értékek ívsarkiak, benne fordított képállású pár
(1601-08(4X); 10.400).........................................................................................................2000

1013.

1958. Televízió jobb oldalon üres mezővel (B 1578; 8.000) ..............................................2000

1014.

1958. Televízió jobb oldalon üres mezővel (B 1578; 8.000) ..............................................1600

1015.

1959. Balaton 40f a vitorláshajón piros folt tévnyomat (1675).............................................600

1016.

1959. A SZOPMÉ II. Berlin szelvényes bélyeg MINISZTEREINEK után "kettőspont" (1656
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Tny; 3.000) ............................................................................................................................600
1017.

1959. A SZOPMÉ II. Berlin szelvényes bélyeg MINISZTEREINEK után "kettőspont" bal
alsó ívsarki összefüggésben (1656 Tny; 3.000).....................................................................600

1018.

1959. Lepke 60f "lepkeszárnyon" kettős fehér csík tévnyomat + tám pld (1699 Tny;
6.000)...... .............................................................................................................................1500

1019.

1959. Szovjet Bélyegkiállítás sor + 1Ft-os záró érték a bélyegkép jelentős képelcsúszással
(1692-95) .............................................................................................................................1000

1020.

1959. A SZOPMÉ II. Berlin szelvényes bélyeg MINISZTEREINEK után "kettőspont" (1656
Tny; 3.000) ............................................................................................................................600

1021.

1959-74. 7db klf nyomdahibás bélyeg, ebből 6db tám pld-al és 1db bélyegzetlen
díszborítékon, leírás mellékelve ...................................................................................700

1022.

1960. Mese 2Ft "a kék legyezőn fehér folt" tévnyomat (1785 Tny; 6.000) ........................1500

1023.

1960. Arcképek 60f Lenin "fehér nyak" (1777 Tny; 3.000)..................................................700

1024.

1961. Vénusz-rakéta kisív "szakadt fátyol"tévnyomat (1819aA Tny; 3.000) .......................600

1025.

1962. A világűr meghódítói 1,70Ft az ANDRIJAN "N" betűje után pont lemezhibával (1939
Tny; 5.000) ..........................................................................................................................1000

1026.

1962. A világűr meghódítói 4 klf tévnyomat (1939 Tny(4X); 14.000)..................................2000

1027.

1963. Műkorcsolyázó és Jégtánc EB blokk "nyílhegy" tévnyomat (Bl 37, 1966 Tny;
4.000)...... ...............................................................................................................................800

1028.

1963. Siófok sor négyestömbökben, benne fordított képállású pár (1993-95(4X); 1.900) ...400

1029.

1964. Monográfia blokkpár utolsó két számjegy megegyezik, 3,5mm nagyságú
sorszámmal (20.000) .......................................................................................................4000

1030.

1964. Monográfia blokkpár utolsó két számjegy megegyezik, 3,5mm nagyságú
sorszámmal (20.000) .......................................................................................................4000

1031.

1965. Mese III. 60f "Aladdin feje felett ovális fekete folt" tévnyomat alsó ívsarki db (2225
Tny; 4.000) ..........................................................................................................................1000

1032.

1965. Mese III. 60f Aladdin feje felett ovális fekete folt tévnyomat (2225 Tny; 3.000) .........500

1033.

1967. Száz éves a magyar posta tévnyomat blokk, "összekötő vonal a postás cipője és az
adótorony között" alkalmi bélyegzéssel (2426 Tny; 3.200) .....................................................700

1034.

1968. 41. Bélyegnap párban, benne a POSTA felirat "S" betűjét félig áthúzó vonal (2485
Tny; 5.000) ..........................................................................................................................1000

1035.

1969-84. Magyar posta ajándéka több pld-os tétel, könnyed ujjnyomok (2529a(4X),
3625a(37X);11.900)...............................................................................................................600

1036.

1970. Budapest '71 II. 2Ft "felső lépcsősoron fehér folt" tévnyomat, kis ujjnyom (2612 Tny;
6.000) .....................................................................................................................................900

1037.

1979. Olimpia városok "az épület jobb felső sarka hiányzik" tévnyomat, extra törött sarok
(3336Tny; 3.000) ...................................................................................................................700

1038.

1979. Olimpia városok "az épület jobb felső sarka hiányzik" tévnyomat (3336Tny; 3.000)600

1039. 1987. Szürke Magyar bélyegkincstár teljes évfolyam + a csúcstalálkozó blokk zöld sorszámú
fekete nyomatával (10200+6000) ...............................................................................................2000
1040.

1988. Karácsony 2Ft bélyeg "AJÁNDÉK A FILATÉLIAI SZEMLE ELŐFIZETŐINEK"
hátoldali felirattal (8.000) ....................................................................................................1600

1041.

1991. 3db "Lánchíd" 5Ft-os díjjegyes levelezőlap látványos lemezhibával..........................1000

1042.

1991. Az 1956-os Forradalom emlékére felülnyomattal tízes tömbben (4115(10X);
4.000)...... ...............................................................................................................................600

1043.

1997. Bélyegnap 70. ajándék blokk 2X sorszámkövetők (Bl 243(2X); 6.000)...................1500
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1044.

2011. Magyarország új alaptörvénye blokk kristályos változatban (Bl 341 II.; 11.000) ....2800

1045.

2014. Duna bizottság székhelye 60 éve Budapesten található blokk fnyal (Bl 374; 1.500)..500

1046.

2014. A Seuso-kincsek hazahozatala bélyegszett: blokk fekete sorszámmal és vágott blokk
piros sorszámmal, azonos sorszámmal, névérték 6.000Ft (20.000) Csak 5.000db!........6000

1047.

2017. Bélyegnap 90. 120Ft-os ajándék változat (5428; 4.000) ...........................................1000

1048.

2018. A Szent István csatahajó emlékére normál és vágott blokk azonos sorszámmal,
névérték 1.600Ft (Bl 415A-B; 21.600)............................................................................4000

1049.

2018. 150 éves a Magyar Államvasutak normál és vágott blokk azonos sorszámmal,
névérték 1.000Ft (Bl 416A-B; 21.600)............................................................................4000

1050.

2018. Magyar Szentek és Boldogok VI. normál és speciál változat blokk, névérték 1.800Ft
(Bl 417I-II.; 5.900) ..............................................................................................................1500

1051.

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

1052.

2019. A Szépművészeti múzeum felújított román csarnoka normál és vágott blokk azonos
sorszámmal, névérték 1.600Ft (Bl 422A-B; 8.600).........................................................2000

1053.

2019. A Magyar országgyűlés 130 éve az interparlamentáris unióban normál és vágott
blokk azonos sorszámmal (Bl 427A-B; 8.200) ...............................................................1600

1054.

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

1055.

2020. A bakonyi dinoszauruszok világa vágott blokk piros azonos sorszámmal, névérték
1.200Ft (Csak 4.000db!)..................................................................................................2400

1056.

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

1057.

2020. Nemzeti összetartozás éve blokk névérték 1.000Ft...................................................1200

1058.

2020. Nemzeti összetartozás éve fogazott és vágott blokk azonos sorszámmal névérték
2.000Ft (vágott blokk csak 4.000db!)..............................................................................2600

1059.

2022. HUFILEX 2022 Budapest Bélyeg-világbajnokság, 100 éves a MABÉOSZ fekete,
zöld(speciális fogazással) és piros(vágott) azonos sorszámmal (a piros 6.000db és a zöld
5.000db) névérték 4.800Ft...............................................................................................6000

1060.

2022. HUFILEX 2022 Budapest Bélyeg-világbajnokság, 100 éves a MABÉOSZ FDC
fekete, zöld(speciális fogazással) és piros(vágott) azonos sorszámmal (a piros 6.000db és
a zöld 5.000db) névérték 4.800Ft ..................................................................................6500

1061.

2022. 95. Bélyegnap "100 éve született Vertel József" bélyegpár és blokk FDC-én alkalmi
bélyegzéssel névérték 895Ft+300Ft felár ..............................................................................2000

1062.

Oroszország/Szovjetunió 1959. "10 éves a Magyar Népköztársaság" bélyegpár
négyestömbben + fny-ott bélyeg bélyeg négyestömbben (Mi 2286-87(4X), 2329(4X); 34€)
HUNGARIKA!....................................................................................................................1800

1063.

Peru 1976. "Losonczi Pál" földművelésügyi miniszter látogatása bal ívszéli tízes tömbben,
klf ívszéli nyomdai jelzésekkel, könnyed ujjnyom (Mi 1025(10X)) HUNGARIKA! ........2000

1850-es kiadás
1064.

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).....................2000
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1065.

1850. 9kr párban(az egyik bélyeg sérült) távolsági hivatalos levélen, tartalom nélkül
"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad érkezési bélyegzés nélkül, regiszterhajtás (I-es típus, kézi
papír; 5Xa(2X) min. 42.000) .................................................................................................5000

1066.

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)..............................................................................................................4000

1067.

1851. 3kr hajtogatott hivatalos levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" dátumos
vonalbélyegzéssel - Pécsvár érkezési bélyegzéssel (I-es típus, kézi papíron min. 9.000;
150Gp).. .................................................................................................................................3000

1068.

1851. 3kr hajtogatott hivatalos levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" dátumos
vonalbélyegzéssel - Pécsvár érkezési bélyegzéssel (I-es típus, kézi papíron min. 9.000;
150Gp).. .................................................................................................................................3000

1069.

1851. 9kr(bélyegen átmenő regiszterhajtás) hajtogatott levélen tartalom nélkül
"DEBRECZEN" - PESTH érkezési bélyegzéssel (I-es típus, kézi papíron 21.000) .............4000

1070.

1851. 9kr párban(bélyegen átmenő regiszterhajtás) távolsági hivatalos levélen, tartalommal
"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (II-es típus, kézi papír; 5X(2X)
min. 28.000)...........................................................................................................................5000

1071.

1851. 9kr (bélyegen átmenő regiszterhajtás, lemezhibával) hivatalos levélen, tartalommal
"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (II-es típus kézi papír; 5X;
14.000++)...............................................................................................................................3000

1072.

1851. 6kr(kis papírránc) távolsági hivatalos levélen "FÖLDVÁR" - Siklós, hátoldalán
Fünfkirchen dátumos vonalbélyegzéssel, regiszterhajtás (I. típus kézi papír 12.000) ..........2000

1073.

1851. 9kr hivatalos levélen(bélyegen átmenő regiszterhajtással), tartalommal "FESTUNG
OFEN" - Pécsvárad érkezési bélyegzés nélkül (II-es típus, kézi papír; 5X; 14.000) ............2000

1074.

1851. 9kr (bélyegen átmenő regiszterhajtás, lemezhibával) hivatalos levélen, tartalommal
"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (II-es típus kézi papír; 5X;
14.000++)...............................................................................................................................3000

1075.

1851. 9kr (bélyegen átmenő regiszterhajtás) hivatalos levélen, tartalom nélkül "FESTUNG
OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (II-es típus kézi papír; 5X; 14.000) ..............3000

1076.

1852. 3kr(bélyegen átmenő regiszterhajtás) hajtogatott levélen tartalommal, benne 15kr-os
szignettával "ESSEGG" - FÜNFKIRCHEN érkezési bélyegzés nélkül (III-as típus, kézi
papíron 9.000)........................................................................................................................2000

1077.

1852. 3kr(bélyegen átmenő regiszterhajtás) hajtogatott levélen, tartalommal "BÁTTASZÉK" Pécs, FÜNFKIRCHEN dátumos érkezési vonalbélyegzéssel (I-es típus, kézi papíron 9.000;
80Gp) .....................................................................................................................................2000

1078.

1852. 9kr hajtogatott levélen, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" - NAGY KANIZSA
érkezési bélyegzéssel, (I-es típus kézi papíron 12.000).........................................................4000

1079.

1852. 9kr párban(bélyegen átmenő regiszterhajtás) távolsági hivatalos levélen, tartalom nélkül
"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (III-as típus, kézi papír; 5X(2X)
min. 10.000)...........................................................................................................................5000

1080.

1852. 9kr párban(bélyegen átmenő regiszterhajtás) távolsági hivatalos levélen, tartalom nélkül
"FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR" érkezéssel (III-as típus, kézi papír; 5X(2X)
min. 10.000)...........................................................................................................................5000

1081.

1852. 2X9kr előoldalon(bélyegen átmenő regiszterhajtás), hátoldalán 6kr távolsági hivatalos
aj. levélen, tartalommal "FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, érkezési bélyegzés nélkül,
hátoldalon szép magyar címeres vörös viaszpecséttel (9kr-os III-as a 6kr-os I. típus kézi papír;
4X, 5X(2X) min. 22.000).....................................................................................................10000

1082.

1852. 2X9kr (bélyegen átmenő regiszterhajtás) távolsági hivatalos levélen, tartalommal
"FESTUNG OFEN" - Mágolcs, "FÜNFKIRCHEN" és "MAGYARSZÉK" érkezési

2022.05.12 - 2022.05.18

120. Filatélia és Képeslap gyorsárverés

bélyegzésekkel (III-as típus kézi papír; 5X(2X) min. 10.000) ..............................................2000
1083.

1852. 3kr(szűkre vágva) hajtogatott hivatalos levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" Pécsvárad, érkezési bélyegzés nélkül (I-es b típus, kézi papíron min. 9.000).......................2500

1084.

1852. 3kr hajtogatott hivatalos levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" - Pécsvárad,
"PÉCSVÁR" érkezési bélyegzéssel (I-es b típus, kézi papíron min. 9.000) .........................2500

1085.

1852. 3kr hajtogatott hivatalos levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" - "MAGYARSZÉK"
érkezési bélyegzéssel (I-es b típus, kézi papíron min. 9.000)................................................2500

1086.

1853. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "BONYHÁD" - FÜNFKIRCHEN(Pécs) dátumos
érkezési vonalbélyegzéssel (III-as típus, kézi papíron 9.000) ...............................................2000

1087.

1853. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "BARANYAVÁR" dátumos vonalbélyegzéssel FÜNFKIRCHEN(Pécs) dátumos érkezési vonalbélyegzéssel (III-as típus, kézi papíron 9.000;
500Gp) ...................................................................................................................................7000

1088.

1853. 3kr+6kr hajtogatott levélen tartalommal "ESSEGG" - PESTH érkezési bélyegzéssel
(I-es III-as típus, kézi papíron 21.000) ..................................................................................4000

1089.

1853. 9kr(extra 8mm alsó ívszéllel, bélyegen átmenő regiszterhajtással) hajtogatott levélen,
tartalommal "B. CSABA" - BONYHÁD érkezési bélyegzéssel (III-as típus, kézi papíron
5.000++).................................................................................................................................2000

1090.

1853k. 2X9kr + hátoldalon 6kr felszakítva hivatalos nagyobb alakú levélen tatalom nélkül
"DOROGH"- Fünfkirchen(Pécs), hajtások, kis beszakadás (III-as típus, kézi papíron
150Gp(3X))..........................................................................................................................10000

1091.

1854. 3kr(lemezhibával) hajtogatott levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" - MÁGOCS,
Magyarszék érkezési bélyegzéssel (III-as típus, kézi papíron 9.000)....................................2500

1092.

1855. 3kr hajtogatott hivatalos levélen, tartalom nélkül "BÁTTASZÉK" - Szekszárd nehezen
olvasható érkezési v. átmenő bélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron, felül képbevágva min.
4.000; 80Gp) ..........................................................................................................................1500

1093.

1855. 3kr hajtogatott levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" - SZIGETVÁR érkezési
bélyegzéssel (III-as típus min. 4.000)....................................................................................1500

1094.

1856. 3kr(szükre vágva) hajtogatott levélen, tartalommal "FÜNFKIRCHEN" - Mohács
érkezési bélyegzés nélkül (III-as típus, gépi papíron min. 4.000) .........................................1000

1095.

1856. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "EPERJES" - LŐCSE érkezési bélyegzéssel (III-as
típus, gépi papíron 4.000) ......................................................................................................2000

1096.

1857. 3kr hajtogatott levélen, tartalommal "ABONY/B.H." vasútállomás bélyegzéssel Cegléd érkezési bélyegzés nélkül (III-as típus, gépi papíron min. 4.000; 50Gp)..................1500

1097.

1857. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "EPERJES" - KASSA dátumos érkezési
vonalbélyegzéssel, kis beszakadás (III-as típus, gépi papíron 4.000) ...................................1500

1098.

1857. 6kr hajtogatott hivatalos levélen tartalommal (bélyegen átmenő regiszterhajtás)
"FÖLDVÁR" - PÉCSVÁR érkezési bélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron 5.000) ...........1500

1099.

1857. 9kr hivatalos levélen, tartalommal "FESTUNG OFEN" - Pécsvárad, "PÉCSVÁR"
érkezéssel (III-as típus gépi papír; 5Y; 3.500).......................................................................1500

1100.

1857. 9kr hajtogatott levélen tartalommal (hátoldaláról hiányzó bélyeg) "ÉR-SEMJÉN" PESTH érkezési bélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron 3.500; 250Gp)..............................1200

1101.

1857. 9kr hajtogatott levélen tartalom nélkül "EISENSTADT" - Fünfkirchen(Pécs) érkezési
bélyegzés nélkül, "OEDENBURG" átmenő bélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron 3.500)2000

1102.

1858. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "BAJA" - FÜNFKIRCHEN(Pécs) dátumos érkezési
vonalbélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron 4.000) .............................................................1500

1103.

1858k. 3kr előoldalon, hátoldalon 6kr hajtogatott aj. levélen tartalom nélkül "BAJA" dátumos
vonalbélyegzéssel - FÜNFKIRCHEN(Pécs) érkezési bélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron
9.000+)...................................................................................................................................3000
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1104.

1858k. 3kr hajtogatott levélen tartalommal "BARANYAVÁR" - ADA érkezési bélyegzéssel
(III-as típus, gépi papíron 4.000; 300Gp) ..............................................................................3000

1105.

1858k. 3kr hajtogatott levélen tartalom nélkül "ESSEGG" - VUKOVÁR érkezési bélyegzéssel
(III-as típus, gépi papíron 4.000) ...........................................................................................2000

1106.

1858k. 3kr hajtogatott levélen tartalom nélkül "BARANYAVÁR" dátumos vonalbélyegzéssel
- FÜNFKIRCHEN(Pécs) dátumos érkezési vonalbélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron
4.000; 500Gp) ........................................................................................................................5000

1107.

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) ................................................5000

1108.

1858k. Előoldalon 6kr+3kr(bélyegeken átmenő regiszterhajtás), hátoldalán 6kr(bontásnál
kettévágva) liliput vágással aj. tértivevényes hivatalos levélen, tartalom nélkül "ALLIOS" FÜNFKIRCHEN érkezési és klf átmenő bélyegzésekkel (III-as típus, gépi papíron min.
14.000; 250Gp(3X))...............................................................................................................5000

1109.

1858k. 9kr borítékon "ALTOFEN" - ESSEG érkezési bélyegzéssel (III-as típus, gépi papíron
min. 3.500).............................................................................................................................1500

1110.

1858k. 9kr borítékon "BARTFELD" - VÖSLAU(Bécs) érkezési bélyegzéssel (III-as típus,
gépi papíron 3.500; 100Gp) ...................................................................................................2000

1111.

1858. 9kr(bélyeg alsó részén átmenő regiszterhajtás) hajtogatott levélen, tartalom nélkül
"FÜNFKIRCHEN" - Gratz érkezési bélyegzéssel, szúrásnyom, sérült hajtóka (III-as típus gépi
papíron 3.500)........................................................................................................................1500

1112.

1858k. 9kr(jobb oldalt képbevágva) borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" - BÉCS
érkezési bélyegzéssel, szúrásnyom, sérült hajtóka (III-as típus gépi papíron 3.500) ............1000

1113.

1858k. 9kr(szép széles széllel) borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" - BÉCS érkezési
bélyegzéssel, szúrásnyom, sérült hajtóka (III-as típus gépi papíron 3.500) ..........................1000

1114.

1858k. 9kr előoldalon, hátoldalon 6kr borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" - BÉCS
érkezési bélyegzéssel, kis beszakadás, szúrásnyomok, sérült hajtóka (III-as típusok gépi
papíron kb 8.500++) ..............................................................................................................1500

1115.

1858k. 9kr előoldalon, hátoldalon 6kr kisalakú borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN"
- BÉCS érkezési bélyegzéssel, kis beszakadás, szúrásnyomok, sérült hajtóka (III-as típusok
gépi papíron kb 8.500++) ......................................................................................................1500

1116.

1858k. 9kr előoldalon, hátoldalon 6kr borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" - BÉCS
érkezési bélyegzéssel, kis beszakadás, szúrásnyomok (III-as típusok gépi papíron kb
8.500++).................................................................................................................................1500

1117.

1858k. 9kr előoldalon, hátoldalon 6kr borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" - BÉCS
érkezési bélyegzéssel, hajtókán beszakadás (III-as típusok, gépi papíron kb 8.500++)........3000

1118.

1858k. 3 távolsági levélen, tartalom nélkül "BONYHÁD" - Pécs érkezési bélyegzés nélkül,
bélyegen átmenő regiszterhajtás (III-as típus, gépi papír; min. 4.000)..................................1000

1119.

1858k. 3+6kr távolsági levélen, tartalom nélkül kis dátumos bejegyzéssel "AGRAM" Fünfkirchen(Pécs) érkezési bélyegzés nélkül, beszakadás (III-as típus, gépi papír; min.
9.000).. ...................................................................................................................................1000

1120.

1858k. 2X9kr előoldalon, hátoldalon 6kr borítékon, tartalom nélkül "FÜNFKIRCHEN" BÉCS érkezési bélyegzéssel (9kr 2X III-as típus gépi papíron, 6kr 1X kézi papíron I. típus?);
kb 19.000++)........................................................................................................................10000

1867-es kiadás
1121.

1867. 5kr távolsági hajtogatott levélen tartalommal téglalap "OEDENBURG/1.N."- Bécs
bélyegzésekkel (3.500; 300Gp) .............................................................................................1000

1122.

1870. 3kr kékes-zöld(bélyegen átmenő regiszterhajtás) helyi levélen "Ó-BUDA" - Pest
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érkezési bélyegzéssel, Károlyi György főispánnak címezve, belső tartalommal (55.000) ...8000

Kőnyomat
1123.

1871. Kőnyomat 5kr rózsaszín "PANCSOVA" kivágáson (3; 7.000; 20Gp) ....................1500

1124.

1871. Kőnyomat 5kr kármin "RÓZSNYÓ/GÖMÖR M." kivágáson (3; 9.500; 60Gp) .....2000

1125.

1871. Kőnyomat 15kr barna "MISKOLC(Z)" részbélyegzéssel kivágáson (5; 29.000;
60Gp).. ................................................................................................................................7000

Réznyomat
1126.

1872. 2kr Réznyomat nyomtatványon, tartalommal, "PEST/LIPÓTVÁROS" - Újbánya
(4.500) ...................................................................................................................................3000

Hírlap-és hírlapilleték bélyegek
1127.

1900. Hírlapbélyeg "CAZMA" (150Gp) ................................................................................1200

Távírda
1128.

1870k. Távirat boríték "Hadzicki"- "Nezsider", "60kr (küldöncdíjjal) .................................1000

1129.

1874. Réznyomat távírda sor (T 9-16; 10.000)....................................................................2500

1874-1899. Levélborítékrajzú kiadások
1130.

1877. 10kr-os posta-utánvételi jegy kiegészítve Színesszámú 2X3kr bérmentesítéssel,
"Budapest Főposta"- Békéscsaba érkezési bélyegzéssel, megvisel ragasztott db .................6000

1131.

1880. Színesszámú 3kr "BUDAPEST-VÁR/Délután" - "Budapest-VÁR/Délután" helyi
küldeményként, ritka küldemény fajta! .................................................................................3000

1132.

1884. Aj. boríték Színesszámú 5kr négyestömb bérmentesítéssel "CSONGRÁD" - Budapest,
jobboldalt a levélből kivágva.................................................................................................8000

1133.

1888. Színesszámú 2kr gyászjelentésen "LÉH" - Budapest (200Gp)....................................3000

1134.

1889. 5kr-os díjjegyes csomag szállítólevélkiegészítve Elektrotip 1kr + 30kr + 50kr,
háromszínű bérmentesítéssel "BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT" - Újvidék ...........................4000

1135.

1889-98. Elektrotip sor Hírlappal (E27-40e; 5.000)...............................................................1000

1136.

1891. 5kr-os díjjegyes csomag szállítólevélkiegészítve Elektrotip 1kr + 30kr + 50kr,
háromszínű bérmentesítéssel "ÖCSÖD" - Temesvár ............................................................4000

1137.

1892. 5kr-os díjjegyes csomag szállítólevélkiegészítve Elektrotip 8kr + 4X30kr +
Színesszámú 10kr, összesen 1,38Ft, háromszínű bérmentesítéssel "BUDAPEST V. JÓZSEF
TÉR" - Resicabánya, törés.....................................................................................................5000

1138.

1892. Csomagszállító levél Színesszámú 10kr + Elektrotip 8kr+ 50kr 6X(2db hármascsík)
bérmentesítéssel "PAKRAC" - Budapest, Pasteur intézet...................................................40000

1139.

1892. 5kr-os díjjegyes csomag szállítólevélkiegészítve Elektrotip 5kr + 50kr + Színesszámú
2kr bérmentesítéssel "LIPIK" - Temesvár .............................................................................4000

1140.

1894. 5kr-os díjjegyes csomag szállítólevélkiegészítve Elektrotip 8kr + Színesszámú 2X20kr
bérmentesítéssel "BUDAPEST VÍZIVÁROS/ I.SZ." - Temesvár ........................................4000

1141.

1895. Elektrotip 15kr (vonalka a jobb felső háromszögben) lemezhibás bélyeg aj. levélként
"MEDGYES" - Hermannstadt, Brassó, hátoldalon ragasztásnyomok...................................1200

1142.

1895. Pénzes levél 2,25Ft díjlerovással 1Ft+1Ft+15kr+10kr bérmentesítéssel
"KOLOZSVÁR/Pénzutalvány" hatszögletű bélyegzéssel - Budapest, tartalma 10.000Ft
volt...... .................................................................................................................................30000

1143.

1896. 5kr-os díjjegyes csomag szállítólevél kiegészítve Elektrotip 3X30kr hármascsíkkal
"KECSKEMÉT" - Hamburg, Németország...........................................................................3000

1144.

1899. Portómentes Levelező-lap Budapest helyi postai belkezelési küldeményként "M. KIR.
POSTAI ÉRTÉKJEGYRAKTÁR" nagyalakú posta főnöki bélyegzéssel, saroktörés..........3000
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1145.

1899. Feketeszámú 2X1kr párban + 3kr kétszínű bérmentesítés, távolsági borítékon
"TURDOSSIN/ÁRVA M" - Budapest, majd továbbküldve ABBÁZIÁBA .........................2000

1146.

1899. Feketeszámú 2X5kr külföldi levélen "TRENCSÉn" - Rosario, Argentína érkezési
bélyegzéssel, ritka destináció! ..............................................................................................8000

1147.

1899. 2kr hártya papíron (E56; 5.000).................................................................................1000

1148.

1899. 10kr hártya papíron, gumitörések, apró gumihibák (E60; 20.000)...............................4000

1149.

1899. 12kr hártya papíron, kis vj. részlet, ceruza felírás (E61; 15.000) .................................2000

Krajcár-fillér vegyes bérmentesítés
1150.

1900. Képeslap Hártya 2kr + Turul 1f vegyes bérmentesítéssel "JERSZEG" -Bécs ............1500

1900-1918. Korona-fillér kiadások
1151.

1902. Pénzes levél 54f díjlerovással Turul 50f+4f bérmentesítéssel "MÓOR" - Bohémia,
50K-ról ..................................................................................................................................8000

1152.

1904. Turul 12f(1900-as) jobb felső ívsarki db(hibásan felragasztott bélyeg) privát
levelezőlapon "Budapest" - Amszterdam, Hollandia külföldi küldeményként .....................2000

1153.

1909. Turul 2K három db halvány rozsdafolt (136; 40.000)...............................................8000

1154.

1913. Turul 5K (A158; 12.500)...........................................................................................3000

1155.

1913. Turul 1K, 2K és 5K (156-58; 17.800) .......................................................................4500

1156.

1913. Árvíz sor a 2K enyhe falcnyom (160-76; 45.000).................................................9000

1157.

1914. Hadisegély sor a 30f rozsdafoltos (177-93; 60.000)................................................15000

1158.

1914. Hadisegély I. 1K (191; 26.000) .................................................................................6500

1159.

1916. Pénzes levél 75f díjlerovással Hadisegély I. 50f + Hadisegély II. 25f bérmentesítéssel
"Budapest" - Göteborg, Svédország 64K-ról ......................................................................10000

Osztrák-magyar tábori posta (K.u.K. Feldpost)
1160.

1915. K.u.K. Feldpost I. 10K falcosan és szívességi bélyegzéssel (48(2X); 6.500) ..........1000

1161.

Osztrák-magyar tábori posta Szerbiában 1916. Forgalmi sorozat 30h gumi nélkül (22-42;
39.000**ár)......................................................................................................................2500

1162.

1917. "TP 640" + lilás rózsaszín "M. kir. 70. honvéd tartalék tábori tarackos 2. üteg
parancsnokság" alakulat bélyegzéssel képeslapon ..................................................................800

1879-1918 Bosznia-Hercegovina (K.u.K. Militarpost)
1163.

1906. Évi kiadás 1K normál + 9 és 1/4-es fogazással (42(2X); 11.000) ................................1500

1164.

1906. Évi kiadás 50H 9 és 1/4-es fogazással (41; 8.700) .......................................................1200

1919. Magyar Tanácsköztársaság
1165.

1919. MTK I. sor négyestömbben, közte gépszínátnyomat (301-20(4X); 7.200)...............1500

1166.

1919. MTA sor (B296-300; 3.000)...........................................................................................500

1919-21. I. világháború utáni megszállások és helyi kiadások
1167.

Fiume (olasz megszállás) 1918. Portó z/p 5f "Bodor" vizsgáló jellel, kézi II. fny-ás, (44 kézi
IV.; 21.000; Sassone porto 6II.; 55€).....................................................................................2000

1168.

Debrecen I. Román megszállás 1919. Szép gyűjtemény, közte ívszéles db-ok "Bodor"
vizsgáló jellel (56.100) ........................................................................................................8000

1169.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, törések,
elvált perforáció (18(100X); 15.000)...................................................................................2500

1170.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtatlan ívben "Bodor" vizsgáló jellel szép
minőség minimális apró hibákkal (18(100X); 15.000++) ...................................................3000

1171.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, szép
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minőség, középen elvált perforáció, 3db falccal megerősítve (18(100X); 15.000) ........3000
1172.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel, szép
minőség, középen hajtott (18(100X); 15.000).....................................................................3500

1173.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f BANI helyett "ANI" hiányos fny-al, tévnyomat
"Bodor" vizsgáló jellel (18) .................................................................................................4000

1174.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Arató 2f fél ívben, a 42. bélyegen a BANI helyett "ANI"
hiányos fny-al, tévnyomat "Bodor" vizsgáló jellel (18) ......................................................6000

1175.

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++).............................................................................................................................8000

1176.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 50f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"
vizsgáló jellel (27) ..................................................................................................................2000

1177.

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)..........................................................................................................................................5000

1178.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 80f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló jellel,
szép minőség, középen hajtott, elvált perforáció (29(100X); 18.000) ................................4000

1179.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 1K párban, a felső bélyegen LEU helyett
"LFU" hiányos fny-al, tévnyomat "Bodor" vizsgáló jellel (30) ......................................2000

1180.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Parlament 1K négyestömbben, LEU ékezettel "LÉU" fny-al
+ fnyás eltolódással, tévnyomat "Bodor" vizsgáló jellel (30(4X))......................................2000

1181.

Erdély/Kolozsvári fny-ás 1919. Pirosszámú. Portó 10f látványos fny-ás eltolódással "Bodor"
vizsgáló jellel, II. oszt. gumi betapadások (44) ......................................................................2000

1182.

Erdély/Kolozsvári és Nagyváradi fny-ás 1919. Összefüggések, négyes-hatos tömbök "Bodor"
vizsgáló jellel, zömmel szép postatiszta minőség, apró gumihibák, néhány bélyegen
rozsdafolt, besárgult gumi (kb 57.930)................................................................................5000

1183.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Hírlap 2f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"
vizsgáló jellel, Szalai szerint 155db létezik (8) ......................................................................2000

1184.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Postatakarék 10f 100db összefüggésekben "Bodor" vizsgáló
jellel (23(100X); 30.000) .....................................................................................................3000

1185.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Sürgős 2f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"
vizsgáló jellel, Szalai szerint 251db létezik (22) .................................................................2000

1186.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Arató 3f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"
vizsgáló jellel, Szalai szerint 178db (29) ................................................................................2000

1187.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Arató 15f látványos fny-ás eltolódással + tám pld "Bodor"
vizsgáló jellel, Szalai szerint 394db létezik (33) .................................................................2000

1188.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 50f és 75f a Bani távoli "i" fny-al "Bodor"
vizsgáló jellel (38**, 39*) ...............................................................................................3000

1189.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 75f és 80f a Bani fordított "i" fny-al "Bodor"
vizsgáló jellel (39**, 40*) ...............................................................................................5000

1190.

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)) .................................2000

1191.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Parlament 75f kilencestömbben, benne az 5. bélyegen a
Bani távoli "i" fny-al "Bodor" vizsgáló jellel (39)...............................................................2000

1192.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. 9db klf(4 falcos és 5 postatiszta) bélyeg jelentős,
látványos fny-ás eltolódással "Bodor" vizsgáló jellel .....................................................1500

1193.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. 17db bélyeg kisebb-nagyobb fny-ás eltolódással,
gépszínátnyomattal, fny-ás nyomdahibával "Bodor" vizsgáló jellel, apró gumihibák
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néhány bélyegen ceruza felírással ...................................................................................3000
1194.

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 ...................................................................................3000

1195.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Zita/Köz. fny-al "Bodor" vizsgáló jellel (64)..................5000

1196.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Arató/Köztársaság 4f 100-as hajtott ívben, elvált perforáció
"Bodor" vizsgáló jellel (52(100X); 12.000) ........................................................................1200

1197.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Magyar Posta 10f 100-as hajtott ívben "Bodor" vizsgáló
jellel, szép minőségben (66(100X); 12.000)........................................................................3000

1198.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Magyar Posta 10f 100-as hajtott ívben, elvált perforáció
"Bodor" vizsgáló jellel (66(100X); 12.000) ........................................................................1200

1199.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Pirosszámú. Portó 20f látványos fny-ás eltolódással "Bodor"
vizsgáló jellel (78) ..................................................................................................................2000

1200.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Pirosszámú. Portó 10f látványos fny-ás eltolódással + tám
pld "Bodor" vizsgáló jellel, törés Szalai szerint 243db (75)................................................2000

1201.

Erdély/Nagyváradi fny-ás 1919. Kis tétel A4-es berakólapokon, főleg összefüggések, négyes
és hatos tömbökkel "Bodor" vizsgáló jellel, néhány bélyegen ceruzás felírással (23.280) 2500

1202.

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 ...........................................................................................5000

1203.

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++) ........................................................................................3000

1204.

1921. Nyugat-Magyarország VII. sor záró nélkül "Bodor" vizsgáló jellel, egy érték
rozsdafoltos (9.700) .........................................................................................................2000

1919-25. Koronainfláció kiadások
1205.

1920. Pénzes levél 16K díjlerovással Parlament 5K(3X) 1K bérmentesítéssel "Budapest" Veszprém, 5000K-ról ............................................................................................................8000

1206.

1921/23. Parlament sor normál + hármas lyukasztással, 20K értéken betapadás (381-94;
8.500) . .................................................................................................................................1700

1207.

1922. Pénzes levél 195K díjlerovással Koronás Madonna 100K + 50K
+Arató-Parlament5K+40K bérmentesítéssel "Budapest" - Berlin, 20.000K-ról ..................8000

1208.

1925. Sport I. sor 2X (433-40(2X); 15.000) ...........................................................................3000

1209.

1925. Sport I. sor (433-40; 14.000) .....................................................................................3500

1210.

1925. Sport I. sor (433-40; 8.000) ..........................................................................................2000

1926-44. Pengő-fillér kiadások
1211.

1927. Repülő I. 1P, 2P és 5P hullámos papír (469-71; 7.800) ............................................1500

1212.

1927. Repülő I. sor (460-71; 10.000) ..................................................................................2500

1213.

1928. Pénzes levél 2,48P díjlerovással Keskeny Madonna 2P + Pengő-filléres 8f+40f
bérmentesítéssel "DEBRECZEN" - Bécs, Ausztria 127$-ról ...............................................8000

1214.

1928-29. Szent István I-II. sor, 1érték kivételével párokban, gumierek (486-88(2X),
489-91(2X); 7.200) ..............................................................................................................1500

1215.

1929-40. 8db klf jobb sor (11.700)......................................................................................2400

1216.

1931. Zeppelin bélyegpár 2P értéken apró betapadások (508-9; 28.000) ...........................5000

1217.

1933. Repülő II. sor (535-43; 28.000) ....................................................................................5000
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1218.

1935. Értéklevél 1,66P díjlerovással Nagy Madonna 1P + Arcképek 50f+16f bérmentesítéssel
"Budapest" - Mezőkeresztes 600P-ről ..................................................................................8000

1219.

1936. Repülő III. sor kisebb gumitörések (561-70; 11.000)................................................2200

1220.

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) ..........................................................................3500

1221.

1938. Orbék blokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 2; 6.000).............................................................900

1222.

1938. Orbék blokk kék alkalmi bélyegzéssel (Bl 2; 6.000)......................................................900

1223.

1939. Bethlen Blokkpár zöld alkalmi bélyegzéssel (Bl 5-6; 10.000) .................................2500

1224.

1939. Bethlen blokkpár (Bl 5-6; 10.000).........................................................................2500

1225.

1940. Művész sor tízes tömbben (676-79(10X); 8.000)......................................................1600

1941-44. II.világháborús Tábori posta, hadifogolyposta
1226.

1942-44. 80 db futott tábori posta levlap...............................................................................2400

1227.

1942-44. 100 db futott tábori posta levlap.............................................................................3000

1228.

1942-44. 800 db futott tábori posta levlap.............................................................................2400

1945-46. Inflációs kiadások
1229.

1945. Felszabadulás I. sor sárga és kék alapnyomattal (793-18; 6.500) .............................1300

1230.

1945. Vértanúk sor négyestömbben, minimális gumitörésekkel (875-81(4X); 6.400) .......1200

1946. Forint-fillér kiadások
1231.

1947. Repülő IV. sor (1009-16; 3.000)..................................................................................600

1232.

1947. Szabadsághőseink sor (1017-26; 2.500) ......................................................................500

1233.

1947. Roosevelt sor (1031-38; 7.200) .................................................................................1500

1234.

1947-54. 3klf jobb sor (1027-30, 1042-44, 1436-43; 8.000)...............................................1200

1235.

1947-57. 3klf jobb sor (1027-30, 1506-08, 1549-54; 5.600).................................................800

1236.

1947. Bélyegnap 20. kisív (1047; 10.000)...........................................................................2000

1237.

1948. Centenárium sor (1048-58; 5.000).............................................................................1200

1238.

1949. UPU I. sor párban két szélen fogazatlan, középen fogazott (C 1112-14; 5.000).......1000

1239.

1949. Bélyegnap 22. kisív (1121; 6.000).............................................................................1200

1240.

1949. Puskin blokkpár (Bl 14A-B; 8.000).......................................................................1600

1241.

1949. VIT I. Bp. blokk (Bl 16; 7.000) .................................................................................1400

1242.

1950. Bélyegmúzeum I. bélyegpár (1142-43; 3.500) ............................................................700

1243.

1950. Bélyegmúzeum bélyegpár (1142-43; 3.500) ...............................................................700

1244.

1950. Ötéves Terv I. sor (1125-38; 35.000) ........................................................................7000

1245.

1951/1953. Ötéves terv II. sor apró gumi törések, gyári gumihiba (1272-85; 15.000) .......3000

1246.

1951. 80 éves a magyar bélyeg blokksor, a 2Ft-os blokkon gyári papírhiba v. horzsolásnyom
(Bl 20-22; 51.000) ...............................................................................................................7000

1247.

1951. 80 éves a magyar bélyeg blokksor "BUDAPEST/8" korabeli bélyegzéssel (Bl 20-22;
45.000) ....................................................................................................................................6000

1248.

1951. Háziállatok sor + 40f-es színelcsúszásos bélyeg (1208-15; 5.000) ...........................1000

1249.

1952. Bélyegnap 25. bélyegpár (1334-35; 3.500) .................................................................700

1250.

1952. MABÉOSZ (1309; 8.000) .........................................................................................1600

1251.

1953. Népviseletek sor, a záróérték apró gyári gumihibával (1390-97; 6.000)...................1200

1252.

1953. Sztálin-gyászblokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 23; 6.000) ..............................................1200
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1253.

1953. Sztálin-gyászblokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 23; 6.000) ..............................................1200

1254.

1953. Sztálin-gyászblokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 23; 6.000) ..............................................1200

1255.

1954. Rovarok sor (1414-23; 5.000)....................................................................................1000

1256.

1954. Rovarok sor (1414-23; 5.000)....................................................................................1000

1257.

1955. Állami nyomda blokk (Bl 25; 7.000).........................................................................1400

1258.

1955. Állami nyomda blokk (Bl 25; 7.000).........................................................................1400

1259.

1956. Sopron 7 értékes sor (12.000)....................................................................................2400

1260.

1958. Televízió blokk (Bl 26; 15.000).................................................................................2400

1261.

1958. Brüsszeli világkiállítás blokk (Bl 27; 5.000) .............................................................1000

1262.

1958. Brüsszeli Világkiállítás blokk FDC (Bl 27; 5.500)......................................................1000

1263.

1958. FIP I. Virág I. blokk 12-es fogazással (Bl 28; 10.000)..............................................2000

1264.

1960. Római olimpia blokk (Bl 30; 6.000)............................................................................900

1265.

1962. Bélyegnap 35. blokk, középen fogazatlan ajándék változata (22.000)......................3500

1266.

1964. Erzsébet Híd blokk zárt keretfogazással (Bl 45I; 4.000).............................................800

1267.

1987. Kastélyok II. sor felső ívszéli négyestömbben (3852-58(4X); 16.000).....................3200

1268.

1991. Európa: Európa az űrben bélyegpár négyestömbben (4086-87(4X); 4.000)...............800

Portóbélyegek és portós küldemények
1269.

1903. Zöldportó I. 100f négyestömbben (A 9(4X); 16.000) ...............................................4000

1270.

1903. Zöldportó I. 100f függőleges párban (A 9(2X); 8.000) .............................................2000

1271.

1903. Zöldportó I. 2f négyestömbben, 1db bélyeg elvált, falcos, többi postatiszta kis
ívszéli törés, foghibák + római szám vj (A 2(4X); 14.000++) ........................................2800

1272.

1903. Zöldportó I. 2f függőleges párban (A 2(2X); 8.000) .................................................1600

1273.

1903. Zöldportó I. 2f függőleges párban, egyik bélyeg falcos (A 2(2X); 6.000)............1200

1274.

1905. Zöldportó 5f, 6f, 10f és 20f foghibák, ceruzás felírás (B11-13, A15; 11.000)...............800

1275.

1905. Zöldportó II. 50f (A 16; 12.000)................................................................................2400

1276.

1905. Zöldportó II. 50f felső ívszéli db (A16; 6.000).............................................................1200

1277.

1905. Zöldportó II. 50f függőleges hármascsíkban, a középső bélyeg falcos és gyári
gumihibás (A16(3X); 30.000) .........................................................................................6000

1278.

1905. Zöldportó II. 100f párban (A17(2X); 24.000) ...........................................................6000

1279.

1905. Zöldportó II. 100f (A 17; 12.000)..............................................................................2400

1280.

1905. Zöldportó II. 100f bal ívszéli négyestömbben (A17(4X); 48.000)..........................12000

1281.

1906. Zöldportó II. 6f alsó ívszéli négyestömbben, 1db bélyeg falcos (B 12(4X);
14.000).............................................................................................................................2800

1282.

1906. Zöldportó II. 6f négyestömbben, elvált perforáció, 3db bélyeg falcos (B 12(4X);
8.000) ..............................................................................................................................1600

1283.

1906. Zöldportó 12f négyestömbben, elvált perforáció (B 14(4X); 8.000).........................1600

1284.

1906. Zöldportó 12f négyestömbben (B 14(4X); 8.000).....................................................1600

1285.

1906. Zöldportó II. 12f felső ívszéli párban postatisztán és 2-2db 6f és 12f falcosan (B
12(2X), 14(4X); 10.000)..................................................................................................1500

1286.

1906. Zöldportó II. 50f jobb felső ívsarki függőleges párban (B 16(2X); 4.000) ...............1000

1287.

1909. Zöldportó IV. 20f felső ívszéli négyestömbben (30(4X); 40.000) Nehezen kivehető vj.,
kérjük megtekinteni!..........................................................................................................10000

1288.

1914. Zöldportó V. 50f 99-es hajtott ívdb-an(+1db kiegészítve), elvált perforáció, ívszegél
hibák, apró gumihibák (A39(100X); 82.500) ......................................................................8000
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1915. Pirosszámú zöldportó 50f függőleges párban, fordított értékszámmal (52 Tny(2X);
60.000) . ................................................................................................................................15000

Vágott bélyegek
1290.

1958. Televízió vágott bélyeg (1578; 3.000).....................................................................700

1291.

1958-59. 2klf vágott szelvényes ívsarki és ívszéli bélyeg: Keszthelyi Ifjúsági Találkozó +
FIP II. gumitörések (1598, 1655; 6.500) .........................................................................1000

1292.

1959. MSZMP VII. Kongresszusa vágott bélyegpár FDC (1703-04; 4.500) ..........................900

1293.

1959. Szovjet Bélyegkiállítás vágott sor FDC (1692-95; 5.000)...........................................1000

1294.

1959. FIP II. kisív (II.o.gumi) (20000)................................................................................2600

1295.

1962. Ikarusztól...blokk (ujjnyomok;7000) ...........................................................................900

1296.

1963. Műkorcsolyázó VB blokk (törések;16000) ...............................................................2400

1297.

1963. Bélyegnap csík (kis törés) (3500)............................................................................500

1298.

1964. Közlekedjünk szabályosan vágott sor (2100-02; 4.000)..............................................800

1299.

1964. Közlekedjünk szabályosan extra ívszéli vágott sor, 1Ft érték szegélyén kis folt
(2100-02; 4.000) ....................................................................................................................800

1300.

1964. Tokió olimpia blokk (5000).......................................................................................1200

1301.

1964. Tudományos űrkutatás blokk (II.o.;6500) .................................................................1200

1302.

1965. Bélyegnap blokk (II.o.gumi;4500) ..............................................................................800

1303.

1965. WIPA kisív (II.o.;6000).............................................................................................1000

1304.

1968. Bélyegnap blokk (II.o.;3000).......................................................................................400

1305.

1971. Bélyegnap-Bp.71. II.blokk (II.o.) (5000) ................................................................600

1306.

1971. Bélyegnap-Bp.71. II.blokk (gumi nélkül) (postatiszta ár:5000)..............................400

1307.

1972. Olimpiai érmesek-München blokk (betapadásnyomok;13000)) ...............................1200

1308.

1972. Bélyegnap blokk (II.o.;3500).......................................................................................600

1309.

1972. Sapporótól Münchenig blokk (II.o.;15000) ...............................................................1400

1310.

1972. Labdarúgó EB blokk (gumi nélkül) (postatiszta ár: 9000) ......................................500

1311.

1973. Apollo-17 blokk (II.o.;4000) .......................................................................................600

1312.

1974. Európa-Genf blokk (II.o) (22000) .........................................................................2200

1313.

1974. Marskutatás blokk (betapadásnyomok;4000) ..............................................................400

1314.

1974. Bélyegnap-Aerofila blokk (betapadásnyomok;4000)..................................................400

1315.

1975. Bélyegnap-Visegrádi műemlékek ívsarki csík (II.o.,22000) .....................................2200

1316.

1975. Visegrádi műemlékek blokk (20000) ........................................................................3600

1317.

1975. Európa-Helsinki blokk (II.o.;10000) .........................................................................1000

1318.

1975. Európa-Helsinki blokk (II.oszt) (10000) ...............................................................1000

1319.

1976. Olimpiai érmesek blokk (II.o.;3500) ...........................................................................600

1320.

1976. Bolygókutatás blokk (betapadásnyom,4000)...............................................................400

1321.

1978. Szocfilex kisív (II.o.;4000) ..........................................................................................700

1322.

1979. EBEK I. Helsinki vágott blokk (Bl 99; 25.000) .......................................................4000

1323.

1979. Dürer blokk (II.o.gumi;7000) ....................................................................................1200

1324.

1979. Olimpiai városok sor (II.oszt) (4500) ......................................................................500

1325.

1980. Madarak, védett vízimadarak vágott blokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 146; 6.00).......900

1326.

1980. Madarak, védett vízimadarak vágott blokk alkalmi bélyegzéssel (Bl 146; 6.000).....900

1327.

1980. Olimpia-Moszkva blokk (II.o.) (3500) ....................................................................400

1328.

1980. Védett vízimadarak blokk (II.o.) (6000)..................................................................800
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1991. Széchenyi István bélyeg (2500)...............................................................................700

Okmánybélyegek, okmánybélyeges iratok
1330.

1843. Főiskolai Bizonyítvány, Lemberg okmány szignettákkal............................................1000

1331. 1931. Bp.Szfőv. fényképes igazolvány 40 f városi illetékbélyeggel ..........................................1000
1332. 1938. Bp.Szfőv. fényképes igazolvány 20 f+ 50 f városi illetékbélyeggel.................................1000
1333.

Terményforgalmi bélyegek 1943-44. 2kl Bab és 2kg Napraforgómag (2.300).....................400

Városi illetékbélyegek
1334.

Budapest Székesfőváros 1898. 3K kivágáson (5; 20.000) .................................................1500

1335.

Gyula 1933. 15f szembeforduló pár, betapadások (21(2X); 5.000) + 300%felár! .................1000

1336.

Gyula 1933. 15f szembeforduló pár, betapadások (21(2X); 5.000) + 300%felár! .................1000

1337.

Miskolc 1922-23. 15K és 100K párban, mindkettő kivágáson illeték bélyegzéssel (1, 8(2X);
8.500) ....................................................................................................................................300

1338.

Pápa 1932. 50f szürkéskék papíron (118; 15.000)....................................................................800

1339.

Rákospalota 1945. 1P, 2P, 5P - 11 1/2-es fogazással (1-3; 9.300) ...........................................900

1340.

Rákospalota 1945. 5db (4klf) bélyeg + Szőcs névbélyegzéssel (6a-9a; 23.500)................1000

1341.

Rákospalota 1946. 4db klf bélyeg, 1db 5P-őn és 1db 1P-őn a VÁROS "V" betűje rövidebb +
100% felár (16-18, 20; 33.500)...............................................................................................1500

1342.

Szeged 1918. 2K füzetbélyeg ötöscsíkban kivágáson (6(5X); 20.000)..............................1000

1343.

Szeged 1938. 2P/1f kivágáson, lila bélyegzéssel (27; 2.500)...............................................200

1344.

Szombathely 1924. Kpl sor (17-21; 24.000) ...............................................................1500

Parafilatélia, levélzárók
1345.

1934. Szegedi Szabadtéri Játékok/Madách:Az ember tragédiája levélzáró 20-as ívben, apró
betapadás, ujjnyom ..............................................................................................................1000

1346.

1938."Buda-Pest Május 22-30. III.Országos Magyar Bélyegkiállítás" 5klf színárnyalatú
bélyeg 40-es nagyalakú ívben..............................................................................................2000

1347.

1938."Buda-Pest Május 22-30. III.Országos Magyar Bélyegkiállítás" 5klf színárnyalatú
bélyeg 40-es nagyalakú ívben..............................................................................................2000

1348.

1919-1949. "30 éves a MBOE" Magyar Bélyeggyűjtők Országos Egyesülete" 4db klf színű
levélzáró bélyeg ...................................................................................................................1000

1349.

DN. "PÉNZJEGYNYOMDA" 4db klf levélzáró bélyeg jobb felső ívsarki
négyestömbben........ ............................................................................................................2000

1350.

K.u.K. Militarpost 1912. Kiegészítő értékek sor vágottan, utánnyomat "Fakszimile", II.
osztályú betapadt gumi .........................................................................................................500

Külföldi magánkiadások, emlékívek, levélzárók
1351.

Franciaország 1920. "PIGIER" 50 lila színű levélzáró bélyeg, piros "SPECIMEN" fny-al .300

1352.

NSZK 1965. "125 éves a bélyeg" bélyegnapi emlékív, kis sarok törés...............................1000

1353.

Militária kb 1910-es évek 12db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús
csatahajók vegyes minőségben, betapadás, foghibák, ablak ...........................................2000

1354.

Militária kb 1910-es évek 12db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús
csatahajók vegyes minőségben, foghibák, betapadás, ablak ...........................................2000

1355.

Militária kb 1910-es évek 12db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús
csatahajók vegyes minőségben, foghibák, betapadás, ablak ...........................................2000

1356.

Militária kb 1910-es évek 9db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús
csatahajók vegyes minőségben, foghibák, betapadás, ablak ...........................................1500
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1357.

Militária kb 1910-es évek 11db klf főleg "Delandre" ? levélzáró bélyeg sorozat, I.
Világháborús katonai témák, csatajelenetek stb, vegyes minőségben, foghibák, néhány
kisebb ablak .........................................................................................................................2000

1358.

Militária kb 1910-es évek 17db "Delandre"? levélzáró bélyeg, I. Világháborús katonák klf
nemzeti uniformisokban, vegyes minőségben, közte ablakosak .........................................3400

1359.

Militária kb 1910-es évek 9db klf "Delandre" ? levélzáró bélyeg, I. Világháborús német
katonai témák és alakulatok klf ábrázolásban, vegyes minőségben, betapadások, foghibák,
ablak.................................................................................................................................2000

1360.

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

1361.

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

1362.

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

1363.

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

1364.

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

1365.

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

1366.

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

1367.

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

1368.

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

1369.

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

1370.

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

1371.

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

1372.

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

1373.

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
1374.

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

1375.

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

1376.

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

1377.

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

1378.

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

1379.

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

1380.

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

1381.

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

1382.

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

1383.

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

1384.

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

1385.

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

1386.

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

1387.

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

1388.

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

1389.

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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1390.

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

1391.

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

1392.

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

1393.

Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús
katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban vegyes minőségben,
betapadás, foghibák, ablak ..........................................................................................2000

1394.

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

1395.

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

1396.

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

1397.

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

1398.

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

1399.

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

1400.

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

1401.

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

1402.

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

1403.

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

1404.

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

1405.

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

1406.

Militária kb 1910-es évek 13db klf főleg "Delandre" levélzáró bélyeg, I. Világháborús
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katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,
betapadások, foghibák, ablak...........................................................................................2000
1407.

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

1408.

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

1409.

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

1410.

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

1411.

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

1412.

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

1413.

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

1414.

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

1415.

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

1416.

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

1417.

Militária kb 1910-es évektől-1945-ig 17db klf levélzáró bélyeg, I-II. Világháborús
katonai témák, mint ezred és alakulatok klf ábrázolásban, igen vegyes minőségben,
betapadások, foghibák, ablak ..................................................................................2000

1418.

Militária kb 1939-45. 20db klf levélzáró bélyeg, II. Világháborús katonai témák, klf
ábrázolásban, igen vegyes minőségben, betapadások, foghibák, ablak ......................2000

Magánkiadások, emlékívek
1419.

1968. '100 éves a MÁV" 15db klf mozdony levélzáró bélyeg teljes hajtott ívben, betapadás,
(3db bélyeg ablakos), ujjnyomok ..........................................................................................500

1420.

1968. '100 éves a MÁV" 51db klf mozdony levélzáró bélyeg teljes hajtott ívekben, összesen
3db emlékív, betapadás, ujjnyomok ....................................................................................3000

1421.

1968. '100 éves a MÁV" 18db klf mozdony levélzáró bélyeg teljes ívben fogazott és
vágott hajtott ív, összesen 36db, betapadás, ujjnyomok..................................................3000

1422.

1969. "19. Vasutasnap 1969 július 13" Magyar Államvasutak emlékívpár + 1db emlékív a
"19. Vasutasnap..." felírat nélkül .....................................................................................3000

1423.

1971. "125 éves a magyar vasút" emlékív.......................................................................1000

1424.

1971. "125 éves a magyar vasút" emlékív.......................................................................1000
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1425.

1971. "125 éves a magyar vasút" 5klf emlékív, enyhe gumitörések, ujjnyomok............2500

1426.

1975. 25 éves a MFV emlékív VÁGOTT (II.oszt.) (18000)...........................................1800

1427.

1985. Alumínium emlékív díszborítékon (Filep 2000; 15.000) ..........................................2000

1428. 1993. 125 éves az okmánybélyeg emlékív (4.000).......................................................................400
1429. 1993. MABÉOSZ a magyar bélyeggyűjtésért emlékív 4X (12.000)..........................................1200
1430. 1994-96. Philakorea (3X) és Kína IX és Tajpej X. Ázsiai Nemzetközi bélyegkiállítás "A
PHILATELIA HUNGARIKA AJÁNDÉKA" (1-1db) összesen 5db hologramos emlékív
(12.600).......................................................................................................................................1300

Papírrégiségek, könyvek, gyufacímkék és érdekességek
1431. Hagyatéki maradvány papírrégiség tétel kb 1900-2000. Benne klf nyomtatványok, használatlan
régi borítékok írólapokkal, kemény karton fotó, 1941-es "Szürke taxi" reklám kártya, "Likőr" író
cédula stb ....................................................................................................................................1000
1432. Kb 1900-tól vegyes papírrégiség tétel, benne klf nyomtatványok, Képes Vasárnap újság, klf
fotók, MÁV iratok, kemény karton fotó stb ...............................................................................1200
1433. 1914-74. 7db MÁV féláru igazolvány,6db-ban érvényesítő bélyegekkel ..................................1500
1434. 1916-21. 5db Operaház,2db Nemzeti Színház,2db Király Színház,7db Omnia Mozi használt
jegy..............................................................................................................................................1000
1435. Kb 1952-85. 4db régi okmány "Rejtő István": munkásmozgalmi tagsági igazolvány, 50.
születésnapi köszöntő, 40. párttagság köszöntő, Politikai főiskola oklevele..............................1000
1436. 1945. Bp.Rendőrség személyazonossági igazolvány....................................................................800
1437. 1955-75. 10db szocialista oklevél, érdekesebb darabok is!!.......................................................1200
1438. 1960 k. kb. 800db szovjet gyufacímke 8 lapos közepes berakóban ...........................................1400
1439. 1966. Fővárosi Operett Színház kis monográfia.........................................................................1200
1440.

USA 1913k. Anold Brunner, München, Németországi kereskedőnek tisztító eszközök
szabadalmi irata .......................................................................................................................500

Képeslapok
1441. 1900-1918. 19db képeslap a később elcsatolt területekről .........................................................3600
1442. 1900-1920. 20db mai Magyarország városképes lap..................................................................3400
1443. 1900-1918. 20db városképes lap a mai Magyarország területéről .............................................3400
1444. 1900-1920. k. 45 db város képeslap a történelmi Magyarország területéről. VEGYES
MINŐSÉG!.. ...............................................................................................................................2400
1445. 1900-22. 22 db Budapest kl. .......................................................................................................4000
1446. 1922-44. 50 db városképeslap a visszacsatolt területekről .........................................................4000
1447. 1925-42. 26 db Budapest kl. .......................................................................................................2400
1448. 1925-1942 k. 40 db magyar település képeslap ..........................................................................3600
1449. 1925-42. 40 db magyar település kl............................................................................................3600
1450. 1925-42. 40 db magyar település kl............................................................................................3600
1451. Kb 1930-as évek Balaton klf helységek, leporelló szerű fekete-fehér képeslap, 2db elvált:
Zamárdi-fürdő, Balatonföldvár-fürdő, Balaton-Szárszó, Faluszenes-fürdő, Balatonlelle,
Balatonboglár..............................................................................................................................1200
1452. 1930-45. 25db városképes lap az elcsatolt területekről ..............................................................1800
1453. 1930-44. 30db képeslap a mai Magyarország területéről ...........................................................2000
1454. 1930-48. 22db városképes lap a mai Magyarország területéről .................................................1800
1455. 1935-45. 33db városképes lap az elcsatolt területekről ..............................................................2800
1456. 1935-48. k. 50 db magyar városképeslap a mai Magyarország területéről ................................3000
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1457. 1935-48. k. 50 db városképeslap a mai Magyarország területéről .............................................3000
1458. (Erdély) 1940k. 3db klf használatlan Bánffyhunyad képeslap .....................................................600
1459. Erdély 1942. 2klf futott képeslap: Marosfő: Fekete-rez 1640m., Borszék-Parkrészlet................400
1460.

1952-75. kb.min. 700 db fekete-fehér magyar városképes lap (kb. 30% postatiszta) ...........7000

1461.

Kb. 1960-2010 k. min. 550 db színes magyar városképes lap, sok íratlannal.......................4400

1462.

1990k. Magyar Fórum képeslap szovjet kivonulás .................................................................500

1463. 1900-1925 k. 64db külföldi városképes lap (német,osztrák,olasz).............................................3000
1464. Közel-Kelet 1910-es évek 10db használatlan képeslap, közte 2db bélyeges, de megíratlanok,
főleg kikötök: Konstantinápoly, Szmirna, Port-Szaíd, Jeruzsálem, sarokkopások.....................2000
1465. Ausztria 1910-es évek 18db használatlan képeslap: Bécs, Ybbs, Krems, Mautern, Linz + 1db
Pozsony és 1db Tordai Hasadék képeslap, 1db-nál saroktörés, sarokkopások...........................1200
1466. 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 .....................................4000
1467. 1925-50. k. min. 600 db külföldi városképeslap.........................................................................7000
1468. Vegyes világ egzotikus országokkal 1960-90k. Kb 104db klf érdekes képeslap, európai országok
csak klf népcsoportok, népviseletek, néptánc és népzene: klf spanyol táncok, Attica görög női
népviseletben, rodoszi néptánc, román népviselet, skót egyenruha, székely házaspár, a
tengerentúli rész klf népcsoportok: beduin, indián piac, marokkói árus, Mondbasa kikötő,
Damaszkusz, Dél-Amerikai városok, életképek, Meharist, Mexikói tánc, Kentucky zenész, avdati
néptánc, vörös tenger, izraeli életképek stb használt és használatlanok(többségében)
vegyesen......................................................................................................................................5000
1469. Vegyes világ zömmel kb 1960-90k. időszak főleg színes városképes lapok, közte kevés
tengerentúllal, USA, sok némettel, svájcival, göröggel, magyarral stb, főleg megíratlan
képeslapok...................................................................................................................................1600
1470. Egzotikus országok 1960-90k. Kb 72db klf képeslap(arab nélkül), közte erotika, mint polinéziai
és tahiti félmeztelen hölgyek, főleg népcsoportok, mint zului, kenyai, indonéziai, szudáni, maori,
tahiti, polinéziai, Hawaii, Fülöp-szigeteki, kambodzsai, ceyloni, kínai, bankoki, jamaicai
életképek, népviseletek, rasszok, használt és használatlanok vegyesen .....................................3500
1471. Egyiptom kb 1960-90. 22db(1db kivételével) használatlan képeslap, zömmel Kairó, piramisok,
Karnak, Théba stb .......................................................................................................................1200
1472.

1965-2000 k. min. 550 db külföldi képeslap .........................................................................3600

1473. Kb 1960-2000k. 35db érdekes, változatos képeslap és fotó tétel, benne: rasszok, egzotikusak,
erotika stb (megírt és íratlan) ......................................................................................................1600
1474. Indiánok(USA) 1960-70-es évek 73db klf indián kultúrát, hagyományt bemutató színes képeslap,
kb 95%-ban használatlanok ........................................................................................................3000
1475. Karl May DN. 12db klf regény ábrázolás, használatlan képeslapok ............................................800
1476. Hajó motívum (vegyes világ) kb 1910-90-es évekig kb 225db klf, zömmel 1960 utáni színes
használt és használatlan képeslap, kevés fekete-fehérrel, korábbival vegyes, többségében jó
állapotban....................................................................................................................................3200
1477. Kb 1960-90k. 51db régi hajók és 7db légi közlekedés, repülős képeslap, változatos, érdekes tétel
(megírt és íratlan is) ....................................................................................................................1600
1478. Közlekedés kb 1930-90. Kb 135db (zömmel 1960-90k.) autók, mozdonyok, trolik, villamosok,
repülők(többségében) stb motívum lapok, kevés duplikálttal, használt és használatlan
vegyesen......................................................................................................................................2000
1479. Űrkutatás (Oroszország/Szovjetunió) 1960k. 20db klf "Jurig Gagarin" életét bemutató
használatlan fekete-fehér képeslap + 1db fekete-fehér képeslap fotó kezében fehér
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galambbal....................................................................................................................................2100
1480. 1910-30 k. 15db híres ember kl. ...................................................................................................800
1481.

NSZK 1949-90k. Felszabdalt Németország újraegyesítése, népszavazásra buzdító térképes
propaganda képeslap(hátoldalán sosem felejt Magyarország és Tibet német nyelvű szöveggel),
használatlan............................................................................................................................2000

1482.

Románia 1920k. "Román függetlenség" nacionalista propaganda képeslap, használatlan, kis
beszakadás .............................................................................................................................3000

1483. Híres emberek (USA) kb 1960-70-es évek 6db "Kennedy" képeslap, használatlanok ..............1200
1484.

USA DN. "Üdvözlettel kapitalista elvtárs" nyitásnál képváltó "Kommunista pártállattól"
Gorbacsov rajzával ...............................................................................................................1000

1485. 1900-1945 k. 52db vallási tematikájú képeslap..........................................................................2400
1486. Színház, filmművészet kb 1900-90. 30db magyar művészlap és fotó: Csala Zsuzsa, Széles Anna,
Torday Teri, Sinkovits Imre, Páger Antal, Zenthe Ferenc, Töröcsik Mari stb, többsége megíratlan,
ragasztásnyomok, jegyzetek, felírások .......................................................................................4500
1487. 1910-30 k. 14db színész képeslap...............................................................................................2000
1488. Művészlapok kb 1910-2000. Kb 185db kb 80-90%-an használatlan képeslap és néhány fotó,
közte állatosak, szentségek, kiállítás, klf iparművészetek, erotika, híres ember, többségében
festmény duplikáltakkal, üdvözlőlap csak minimális .................................................................1200
1489. 1920-30 k. 40db külföldi színész képeslap .................................................................................2400
1490. 1920-30-as évek "Színházi Élet" melléklete 10db klf művész lap, használatlanok....................3000
1491.

1930k. Hollós Endre: Szentföld sorozat 11db kb képeslap: Tháborhegyi bazilika,
Názáreth(3klf), Betlehem(4klf), Jerusalem(2klf), Quarantania, használatlanok .....................500

1492.

1940 k. Olajos növények termelése graf.kl..............................................................................800

1493. 1940-60 k. 32db színész ill. balettművész képeslap ...................................................................2000
1494. 1960-80k. 16db klf zene, színész és film művészet képeslap ....................................................1600
1495. Külföldi színház, film és zene művészet képeslap és fotó (összesen kb 240db) kb 1940-90. Kb 86
férfi filmszereplő(Roger Moore, Alain Delon, Marcello Mastoianni), 10db filmrészletes, kb
114db hölgy filmszereplő(Brigitte Bardot, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Romy Schneider,
Marina Vlady, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Caterina Valente), 30db zeneművsz fotó, főleg
zenekarok közte dedikáltakkal, többsége megíratlan, ragasztásnyomok, jegyzetek, felírások...3600
1496.

Kb 1900-50. 19db puttós és kisgyermekes képeslap ...............................................................500

1497. 1900-1950 k. 29db gyermek tematikájú képeslap ......................................................................1500
1498. 1900-1950 k. 28db gyermek tematikájú képeslap ......................................................................1500
1499. 1900-1950 k. 39db férfi-nő kapcsolat képeslap..........................................................................2800
1500. Erotika kb 1915-90. 18db(1db kivételével) használatlan képeslap, művészlap, erotikus, meztelen
és félmeztelen hölgyek................................................................................................................1800
1501.

Kb 1900-50. 20db virágos üdvözlőlap kisebb hibák, sarkkopások .........................................600

1502. 1904-60. k. 35 db karácsonyi üdvözlő képeslap .........................................................................2000
1503. 1910-60. k. 33 db húsvéti üdvözlő képeslap...............................................................................1500
1504. Húsvét motívum kb 1918-tól napjainkig, kb 365db zömmel futott modern húsvéti képeslap, közte
néhány egyéb lap előfordulhat ....................................................................................................1000
1505. 1900-60. k. 18 db újévi üdvözlő képeslap ..................................................................................2000
1506. 1900 k. Hónapok (jan.-dec.) 12 db német nyelvű grafikai képeslap ..........................................2000
1507. 1900-1920 k. 180 db külföldi képeslap.......................................................................................8000
1508. 1910-2000 k. 200 db vegyes motívum képeslap, változatos összetétel, megnézendő! ..............8000
1509. Hagyatéki motívum képeslap tétel kb 1920-as évektől 2000-es évekig, több, mint 500db benne
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többségben reklám, mint klf termékről, filmművészet, kiállítások, de közte előfordulnak klf
állatok, üdvözlőlapok, humor és kevés üdvözlőlap főleg használatlanok ..................................2500

Régiség, műtárgy, porcelán, kerámia, üveg, egyéb
1510. Vintage szív alakú aranyszínű medál opál strasszkővel "14K GF PPC" jelzéssel, súly: 0,67g
használt állapotban......................................................................................................................1000
1511. Vintage aranyozott mandzsetta gomb használt, jó állapotban ....................................................1000
1512. Vintage tigrisszemes ff gyűrű, belső méret 18mm, kb "56"-os kiváló állapotban......................1000
1513. Hatszögletű átlátszó kristály kő rúd 35cm magas.......................................................................1000
1514. DKNY modern minőségi fém női karóra, gombelemes, fém acél házban, eredetileg 30 méterig
vízálló, használt, működőképes állapotban.................................................................................1000
1515. Vintage lúdtoll ezüstözött fémtokban, kb 6,5cm, használt, de jó állapotban..............................2000
1516. Vintage "Sphinx 9896" jelzéssel dúsan aranyozott bőségszarú bross, türkiz strasszkő berakással, a
kitűző biztonsági kapoccsal, súly:27,86g, kis vágásnyom, egy db kő hiányzik .........................2000
1517. 7db klf vintage fülbevaló pár, közte strasszkövesek, fa-bőr, klf fém és színezett műanyag
berakásos, korának megfelelő jó állapotban ...............................................................................2000
1518. Vintage régi fém gombtétel, közte zubbony, katonai, fekete ónix v. strasszkő berakással stb,
összesen 25db..............................................................................................................................1200
1519. Vintage elegáns kb 1945 előtti Br púderes doboz, külső borítóján ezüstözött szarvas ábrázolással,
belső üveg tűkörlappal, átmérő:80mm, jól működő zsáner és kapocs,szép megkímélt
állapotban....................................................................................................................................2000
1520. "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..................................................................................................................2000
1521. "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 ...................................................................................................2000
1522. Keresztény nyaklánc Al Szűz Mária medállal és Krisztus kereszttel fehér, sötétben zölden
fluorászkáló strasszkövekkel ......................................................................................................1500
1523. Vintage 2db klf dekoratív nyaklánc, bizsu aranyozott fém aventurin strasszkővel és fekete fém
nyaklánc szürke achát strasszkövekkel, használt jó állapotban ..................................................1000
1524. Vintage fém nyaklánc aranyozott dekoratív nyitható fényképtartó medállal, a medál kb 25X35cm,
használt, jó állapotban.................................................................................................................1200
1525. Vintage dekoratív kisolló kb 7,7cm magas, jól működik, korának megfelelő állapotban..........1000
1526. Retró szép bizsu nyaklánc tétel kb 27db mind klf, közte klf fém és klf extrém vastag fazonúak,
féldrágakővel díszített, gyöngyből fűzött, csontból, vegyes technikák stb, használt, de mind
működőképes, korának megfelelően jó állapotban (nettó, több, mint 1kg)................................3000
1527. Retró szép bizsu karperec tétel 12db mind klf, közte klf fém széles fazonúak, bőrből készült,
féldrágakővel díszített, gyöngyből fűzött, vegyes technikák stb, használt, de mind működőképes,
korának megfelelően jó állapotban .............................................................................................2000
1528. Vintage nettó 2,6kg bizsu tétel ömlesztve, benne karperecek, láncok, fülbevalók, karóra, brossok,
hajcsatok, medálok stb vegyes minőségben................................................................................3000
1529. Vintage kis doboz régiség tétel benne klf nyakláncok és bizsuk, régi medálok, kulcstartó, mini
lakatok és kulcsok, gyűrűk, féldrágakövek, mandzsetta gombok, fülbevalók, egyházi
kegytárgyak, gyerekjátékok, karórák, brossok stb vegyes minőségben .....................................3000
1530. Militária "1907" I. Világháborús antik rézhüvely, domborított lövegváza, ágon ülő madárka
mintázattal, méret kb: 16cm magas és 9cm széles, súly:0,6kg, jó állapotban ............................1200
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1531. Népművészet 7db klf népviseletbe, uniformisba és klf tradicionálisan felöltöztetett régi baba kb
17-24cm magasak, vegyes minőségben......................................................................................1000
1532. 5db klf Buddha és sárkány szobor, anyaga: műgyanta és strasszkő, méretek kb 5-8cm magasak,
használt jó állapotban..................................................................................................................1500
1533. Vietnám 1975k. Vietnámi háború végéről díszes, sárkány motívumos szervízkészlet maradvány
kávés kanna, 2db csészével, hozzá kis tányérral és kiskanállal, kézzel festett db-ok, műanyag,
bakelit szerű anyagból, sérültek, a kávés kanna repedt, csorbulások ...........................................500
1534. Dekoratív japán mintás, kézzel festett réz hamutál + kerámia tojástartó zöld mintás festéssel,
mázrepedések..............................................................................................................................1000
1535. DN. Vegyes régiség, benne: papucspár füllel, aranyozott porcelán kb:75X60X50mm, régi
gyógyszertári patika üveg kb 113X65mm, tollhegyegek stb......................................................1000
1536. Vintage retro "REUGE" zenélő fa doboz, svájci mechanikus zenélő szerkezettel, működőképes, a
doboz zárható, de a kulcs hiányzik, valamint a talpazat egyik lába hiányzik, a zenedoboz része
felhúzható, működik ...................................................................................................................1000
1537. Vintage kb 1940-50-es évek asztali mechanikus bim bam óra, kulccsal, elől felhúzható, fa
keretben, méret kb 37cm hosszú, 13cm széles és 20cm magas, működésileg nincs tesztelve, csak
személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk! ................................................................1000
1538. Modern "Landex royal craft" japán quartz falióra 1,5V elemmel működő (de nincs tesztelve)
arany-fekete színű, használt állapotban ......................................................................................1000
1539. Vintage fali barométer "Made in Germany" jelzéssel, 75cm magas és 16,5cm széles, fa keretben,
használt jó állapotú, működésileg nincs tesztelve.......................................................................1000
1540. Vintage régi orosz fém szamovár klf jelzésekkel, súly: 5,44kg, kb 45cm magas, felújításra,
tisztításra szorul+ alpakka v. fém teáskanna petróleumos forraló aljzattal ................................1000
1541. Vintage sötét zöld, vastag falú téglalap alakú univerzális üveg tároló fedéllel, rács mintázattal,
méret: kb 12cm hosszú, 9cm széles és 4,5cm magas, használt de megkímélt állapotban ..........1000
1542. Vintage dekoratív lila színű kristály üvegváza, magassága kb 23cm, szélessége kb 9,5cm,
használt, jó állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk ...................1000
1543. Vintage dekoratív bordó színű kristály üvegváza, magassága kb 26cm, szélessége kb 10cm,
használt, jó állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk ...................1000
1544. Vintage dekoratív narancs színű kristály üvegváza, magassága kb 20cm, szélessége kb 9cm,
használt, jó állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk ...................1000
1545. Vintage 2db régi, kb békebeli magyar porcelán és kerámia: (1.) "Balatonalmádi fürdő/Városlőd,
160/1" fonott szélű porcelán tál, kézzel festett virág mintás, méret: kb 23,5cm hosszú, 18,5cm
széles és 7cm magas, szép állapotban, máz repedésekkel, (2.) "Pruzsinszky J. Fiai/Bélapátfalva"
sültes tál, kézzel festett égetett mázas kerámia, méret kb 38cm hosszú és 16cm széles erősebb
kopásokkal. Csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállaunk! ....................................1000
1546. Herendi kis virágváza szolid virágszálas mintázattal, méret: kb 9cm széles és 20cm magas,
használt de megkímélt állapotban, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem vállalunk! 1000
1547. Vintage nagyméretű régi "Capo di monté" kézzel festett, áttört álló porcelán váza, domború ifjúk
és puttók mintázattal, részleges aranyozással, minimális kopásokkal, a kupakja sérült, törött,
javításra szorul, méret: kb 44cm magas a kupakkal és kb 19-20cm széles, csak személyesen
átvehető tétel, postázást nem vállalunk! .....................................................................................3000
1548. Vintage retró régiség tétel, benne: üveg bonbonier, cukortartó, nagyméretű üveg váza, zöld
kőváza, bakelit ázsiai tálka, fapapucs fénykép tárolóval, fali kék kerámia mécseses párologtató,
kézzel festett fadobozok, régi üveg-csipke edényalátét, kézi tükör klf fém tálcák stb, vegyes
minőségben, apró hibák előfordulnak, csak személyesen átvehető tétel, postázást nem
vállalunk!.... ................................................................................................................................1000
1549. DN. 24db cserép dísz- és használati tárgy, köztük korondi is, korsók, csuprok, kaspók, tál, vegyes
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minőségben. Csak személyesen elvihető tétel, postázását nem vállaljuk!....................................200

Utolsó pillanatban beszállított tételek
1550. 1988-95. 25db erotikus ill. pornómagazin (nagyrészt külföldi, néhány magyar jó állapotban) +
3db DVD.....................................................................................................................................5000
1551. 1996-2014. 13db Hustler erotikus képes folyóirat (angol nyelvű, jó állapotban) ......................3600
1552. 2014-2018. 23db Playboy erotikus képes folyóirat, magyar nyelvű, jó állapotban, néhány
duplikáttal . .................................................................................................................................4000
1553. Szép reklámbélyeg tétel, kb. 1945-től a modern időkig! Egész világ, sok magyarral, benne
jobbak, ívek, összefüggések, több mint 1100 db!.......................................................................5000
1554. 10 fekete lapos (celofán csíkos) A4-es berakó sötét zöld borítóban, használt állapotban..........1500
1555.

Kb 1968-90. Postatiszta gyűjtemény (68-75 majd 1985-90 közötti gyűjtés, de nem komplett)
kb 180-200 blokkok, kisív, sor szép átlagminőségben 2db használt jó állapotú A4-es 12 és 16
lapos berakóban, ujjnyomok előfordulnak ..........................................................................6000

Fodor Aukciósház Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 54..

Tel: +36 1 354-1234
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: …………………………………...
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