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Ajánlás 
 

 
Az okmánybélyegek győjtése Magyarországon a huszadik század második felében sokáig Csipkeró-
zsika-álmát aludta. Néhány nagy egyéniség – akikrıl ez a könyv is megemlékezik – a győjtés gya-
korlatát tovább örökítette ugyan, de áttörést, a szürkeségbıl való kiemelkedést csak a század utolsó 
évtizedei hoztak, amikor megjelent a Gary Ryan által támogatott, Surányi László és Voloncs Gábor 
közremőködésével újraszerkesztett Floderer katalógus. 

Az okmánybélyegeket egyre többen fedezték fel. Az Állami Nyomda 1996-os kiadású Bélyegköny-
vében is helyet kaptak, de ott inkább csak szépségüket sikerült felvillantani. Jelentıs elırelépés volt, 
hogy még az ezredforduló elıtt a győjtık által leginkább forgatott Magyar Bélyegek Katalógusába 
is belekerültek ezek a rendkívül érdekes filatéliai terület, amelyet a FIP is felkarolt. A háttérben egy-
re jobban formálódott az új győjtıgeneráció, a MABÉOSZ szakosztályaként az okmánybélyegek 
győjtıi elıkelı rangot vívtak ki a filatéliai közéletben. Egy korszerő katalógus elkészítése szinte 
közüggyé vált, ám az elképzelés csak hosszú, nehéz és munkás évek során öltött testet. Számos 
egyeztetés, vita, véleménykülönbségek szakítópróbája kísérte a maroknyi csapat ténykedését, amely 
ezt a 2007 végére mégiscsak elkészült kiadványt jegyzi. 

A könyv, amely monografikus jellege miatt joggal nevezhetı kézikönyvnek, elıttünk fekszik. Nem 
könnyő egy ilyen mőnek néhány mondatban hiteles és méltó ajánlást kerekíteni, hiszen erre a mő al-
kotói lennének leginkább alkalmasak, akik szó szerint legszebb éveik nem kis hányadát áldozták er-
re a munkára. Az azonban sosem jó, ha valaki saját magát méltatja. Az sem célszerő, hogy egy telje-
sen elfogulatlan kívülállóra testálódjon ez a feladat, aki sem a könyv elıtörténetét, sem tartalmát 
nem ismeri legalább összefüggéseiben. Maga az ajánlás is kérdıjeles lehet, hiszen többnyire az ol-
vassa el, aki már a könyvet birtokolja, vagyis érdemi, vásárlásra ösztönzı hatása nincs is. Az pedig 
illúzió, hogy egy rövid ajánlásban minden fontos dolog kellı súllyal szerepeljen, és minden arra ér-
demes alkotó megfelelı elismerést kaphasson. 

Az ajánlás mégis fontos, mert lehetıséget ad arra, hogy egy hitelesnek vélt szemtanú szavaival ün-
nepélyessé tegye a pillanatot, a kiadvány megszületését. Itt állunk a múlt és a jövı mezsgyéjén, visz-
szatekintve a tengernyi küzdelmre, fáradságra és óvatosan elıre pillantva a jövı bugyraiba, keresve 
a lemérhetıvé soha nem váló hatást kései győjtık rongyossá koptatott pénzügyfilatéliai kézikönyve-
inek vizionálásával. 

Az ajánló dolgát azért számos kézzelfogható pozitívum is segíti, így például a mőszaki megvalósí-
tás, a rengeteg adat, a sok színes kép, az elıtörténet az elıdök alakjának közelre hozásával, a kézzel-
fogható, euróban megadott értékelés, a bátor szakítás a sok évtizedes mechanikus árarány-képzéssel 
az új statisztikák alapján, a sorszámozás ésszerősítése úgy, hogy a régi is látótérben maradjon, a ki-
tekintés egy szélesebb környezetre idıben és térben – és sorolhatnánk tovább. Minderre persze fel-
tehetıen a könyv használói is rájönnek annak forgatása során. Az sem kétséges, hogy sok értékelési 
és egyéb vita is követi majd a megjelenést, de ez természetes, sıt ez a könyv egyik alapfeladata. Az 
elıállítási struktúra bizonyára lehetıvé teszi majd a vélemények figyelembe vételét és rugalmas, rö-
vid határidıs követését is. 

Ha a tisztelt olvasó – használó – a fenti sorokat gyorsolvasással futotta volna át, akkor csak röviden 
ennyit olvasson el bető szerint: 

Ajánlom ezt a katalógust mindenkinek, aki már belépett az okmány-bélyegek varázslatos bi-
rodalmának ajtaján, és azoknak is, akik még csak elıtte sétálgatnak, azon töprengve, hogy 
kopogtassanak-e az ajtón. Kopogjanak! Az ajtónálló maga a könyv. 

És még valami. Köszönet mindenkinek, aki ennek a könyvnek támogatója vagy alkotó részese volt. 

 

 

 

Visnyovszki Gábor 

a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság elnöke 
 



   7. oldal 

Szerzıi elıszó 
E munkával győjtıtársaink ösztönzésére és hathatós támogatásával 
arra vállalkoztunk, hogy a feltárt szakirodalom, valamint a rendel-
kezésünkre álló győjtemények egybevetésével összefoglaljuk, 
lehetıségeinkhez mérten kiegészítsük pénzügyi filatéliával foglal-
kozó elıdeink nemzetközi össezhasonlításban is rendkívüli filatéliai 
eredményeit. Célunk nemcsak egyszerően a legutóbbi összefoglaló 
munka, az 1991/92-ben kiadott Magyar Okmánybélyegek Kézi-
könyvének megújítása volt. Egyúttal e téma tárgyalásának módját 
és színvonalát is közelíteni próbáltuk a postai bélyegek filatéliájá-
ban mára kialakult és letisztultabb megoldásokhoz.1 

Az illetékbélyegekkel foglalkozó magyar katalógusok eddig elsı-
sorban azokkal a pénzügyi – sıt egyes közelálló, de nem kincstári 
bevételt szolgáló – értékcikkel foglalkoztak, amelyek Magyaror-
szágon voltak használatban. Megközelítésünk részben szőkebb, de 
tágabb is az eddig megszokottnél. Reméljük azonban, hogy az 
Osztrák Birodalomban megjelent értékjegyek együttkezelése mesz-
szemenıen indokolt. A magyar kiadások átfogó megértése 
önnmagukban gyakorlatilag nem is lehetséges – ahogy ezt a legje-
lentısebb győjtıink, gróf Degenfeldtıl Flodererig valamennyien 
több helyen is hangsúlyozták. Természetesen, míg a Magyarorszá-
gon használt kiadásokat részletesen tárgyaljuk, a többivel csak 
összefoglaló jelleggel, a földrajzi-történelmi környezetbe ágyazás, 
és az egyértelmő elhatárolhatóság céljából foglalkozunk. 

Míg e könyv területi szempontból a korábbiaknál valamivel tágabb, 
tartalmilag egyúttal szőkítésre is kényszerültünk. Csak a felragaszt-
ható bélyegek megjelenése elıtti bélyeges iratokkal, (ún, 
szignettákkal) és az ezt követı felragasztható bélyegekkel foglalko-
zunk. Ezek használata törvény, vagy törvényben erre felruházott 
hatóság rendelete erejénél fogva kötelezı volt, esetleg a rendelet 
ismeretlensége ellenére is kétségtelen, hogy illeték-, vagy adófize-
tésre használták. Elsıdleges célunk mindezek teljes körő, lehetısé-
geinkhez képest legrészletesebb tárgyalása.2 

Egyes győjtık számára bizonyára némi csalódás lesz több értékcikk 
kimaradása, azonban reméljük, hogy az adott körülmények között 
elfogadhatónak tartják majd ennek indokait. 

Az eddigi illetékbélyeg-katalógusok ugyanis – erıs győjtıi nyo-
másra, de sajnos többségében a teljeskörőség megvalósítása, sıt 
néha még ennek igénye nélkül is – kitértek a bélyegektıl eltérı 
formájú pénzügyi értékcikkekre, mint az illetékjegyes őrlapokra, 
továbbá a zárjegyekre is. Ráadásul ezeken túl tartalmaztak sok 
értékjelzéssel ellátott, de nem kötelezıen használandó bélyegeket 
is, melyeknek a pénzügy-filatéliához való kapcsolata hiányzik, 
illetve csak áttételes, esetenként nem megfelelıen tisztázott. 

Mindezen, a pénzügyi bélyegektıl lényegesen eltérı sajátosságok-
kal is rendelkezı értékcikkek tárgyalhatóságáról a könyv készítése 
közben sok – meddı – vitát folytattunk. Feldolgozásukra már csak 
e témák óriási terjedelme, továbbá feltáratlansága, és az értékelhe-
tıség nehézségei miatt sem vállalkozhattunk. Azt reméljük, hogy az 
érdeklıdık belátják, hogy ezek rendszerezésére és fıként értékelé-
sére jelen munka idıbeli és terjedelmi keretein belül nem volt 
lehetséges és hogy a bélyegek esetében a könyvünkben elérttel 
azonos színvonalú, kimerítı feldolgozás csak egy- vagy két külön-
álló szakmunkában képzelhetı el. 

E helyen ezért utalnunk kell a további kutató- és győjtımunka 
szükségességére, amely e könyv újabb kötetekben megjelenı foly-
tatásaként, tulajdonképp az úgynevezett „papírrégiség” irányában 
folytatná vállalkozásunkat. Mindezeket az elhatárolás érdekében a 
helyi kiadásokat követı külön fejezetben felsoroljuk, és megadjuk a 
legfontosabb szakirodalmi hivatkozásokat is. 

                                                           
1  Ebben mérvadónak az 1986-ban megjelent „A magyar bélyegek kézikönyvé”-t tekintjük.  
2  Kategorizálásukhoz külön fejezetben fogalom magyarázatokat adunk. 

Illusztációkban a teljességet3 az évekig tartó győjtögetés ellenére is 
csak megközelítenünk sikerült: a magyar külügyi és az egyéb ille-
tékbélyegek közül sajnos még hiányzik néhány bélyegkép. Az 
osztrák területen, különösen a szignettáknál is vannak még hiányok, 
Reméljük, hogy munkánk megjelenése munkánk folytatására ösz-
tönöz és olvasóink támogatása belátható idın belül lehetıvé tesz 
számunkra egy többnyelvő, illusztrációiban is bıvített kiadást. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozunk az alábbiaknak, akik munkával, tanácsokkal, 
vagy anyagi támogatással voltak segítségünkre: Angyal Erzsébet, 
Baksa László, Békési György, Berényi Péter, Martin Brumby (Ang-
lia), dr. Csók Imre, Ralph Ebner (Németország), Farkas Zoltán, 
Földházi Sándor, Gudlin Tamás (Németország), Gulyás László, 
Ihász Zoltán, Jakab Sándor, Marcel de Jong (Hollandia), Jónás 
László, Kékesi János, Kerpner László, Kiss Kálmán, Kovács Lász-
ló, Leitold László, Lente István, Hans Leyrer (Németország), 
Magassy Gyula, dr. Mészáros Zoltán, Moys Gyula, Nesz Antal, dr. 
Németh Kálmán, Novotny Erzsébet, Papp József, Reinhardt József, 
dr. Rill Attila, Gary S. Ryan (Anglia), dr. Simay Attila, Szanyó 
Szilárd, Szabó Jenı, Szilágyi Dezsı, Szücs Tamás, Tóth Gábor, 
Tóth Kálmán és Vadász József, továbbá köszönjük az Állami 
Nyomda Rt, a Magyar Bélyegmúzeum, a Magyar Bélyeggyőjtık 
Országos Szövetsége, a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság, 
és a Profila Kft. támogatását is. A nyomdai elıkészítésben végzett 
tamácsokért és technikai segítségért Penney Évának és dr. Rill 
Attilának tartozunk köszönettel. 

Az 1990 óta évi átlag mintegy száz oldal terjedelemő, „Okmánybé-
lyeg” címő filatéliai periodikában igen sok, a korábbi katalógusokat  
kiegészítı és helyesbítı cikk jelent meg. E cikkek íróit tiszteletbeli 
szerzıtársainknak tekintjük. A függelékben található bibliográfiát 
ezért úgy szerkesztettünk, hogy filatéliai munkásságuk idırendje 
követhetı legyen. 

Elızmények 

A magyar illetékbélyegekkel filatéliai szempontból legkorábban a 
századforduló környékén megjelent egyes világkatalógusok4 fog-
lalkoztak. Ezeknek úttörı jellegük miatt ma már nincs gyakorlati 
jelentıségük, részben mert csak egy rövid, korai idıszakra korláto-
zódnak, másrészt, mert sok helyen még tévesek és hiányosak. Az 
1898-as évtıl kezdve azonban már sorra készültek az Osztrák–
Magyar Monarchia illetékjegyei mellett a magyar kiadásokat is 
tárgyaló, ám ekkor még idegen nyelvő munkák.5 Részben ezekre is 
támaszkodva jelent meg a LEHE gondozásában, 1924-ben az elsı 
magyar nyelvő, és immár csak a magyar illetékbélyegekkel foglal-
kozó filatéliai munka, melynek elsı kiadása „úgy a győjtık csekély 
száma, mint a forgalom teljes hiánya”6 miatt értékelést akkor még 
nem tartalmazott.  

Az elsı magyar nyelvő kiadványt az illetékbélyeg-győjtés hazai 
felvirágzása követte, ami mintegy másfél évtized alatt lehetıvé tett 
két újabb, árazást is tartalmazó kiadást.7 Ezek az idıközben megje-
lent egyre több helyi illetékbélyeggel kiegészítve 1938-ig tartal-
mazták az új, pengıértékő kiadásokat is. A magyar pénzügyi bé-
lyegekkel foglalkozó jelentısebb katalógusok ezután – ahogy bibli-
ográfiánkból is kitőnik – nagyjából tízévenként követték egymást. 
Ennek ellenére a bélyeggyőjtık között az illetékbélyegekkel foglal-
kozók száma a postabélyeggyőjtık számának talán csak ezredrészé-
re tehetı. A kilencvenes években aztán a hazánkban addigra csak-
nem végleg eltemetett illetékbélyeg-győjtés váratlan fellendülésé-
nek lehettünk tanúi. A magyar származású Gary S. Ryan ösztönö-
zésére 1991. jan. 19-én megalakult a MABÉOSZ Okmány- és 
Illetékbélyeg Győjtık Szakosztálya és rövid idı múlva – Ryan 
szponzorálásával – egy évtizedes hányódás után - magyar nyelven 
is hozzáférhetıvé vált egy mindmáig alapmőként használt korszerő 

                                                           
3  A könyvben közölt illusztrációk nagy részét támogatóinak köszönhetjük, a helyi címere-
ket lehetıség szerint közvetlenül az önkormányzatok  honlapjairól, ennek hiányában a 
natloz.znet.hu weboldalról szereztük be. Teljes győjtemény híján a szignettaábrák egy része 
a bibloigráfiában említett katalógusokból származik. 
4  [1.] [4.] [5.] [8.] 
5  [7.] [9.] [10.] [12.] 
6  [11.]  
7  [15.] [20.] 
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munka,8 Floderer István posztumusz megjelent kézikönyve. Ryan a 
FIP egyik elnökségi tagként végzett szervezımunkájának eredmé-
nye, hogy 1992-ben, Tokióban elfogadták az illetékbélyegek kiállí-
tási szabályzatát. A nemzetközi kiállításokon megjelenı egyre több 
illetékbélyeges anyag hatására az 1996-os isztambuli konferencián 
a FIP finn filatelisták javaslatára „Revenues” címmel, a postabé-
lyegekkel azonos rangú, önálló versenyosztályt nyitott. A követke-
zı évben az illetékbélyegek – amerikai mintára, ám tudtunkkal 
Európában egyedülállóan – bekerültek az évente megjelenı magyar 
bélyeg-árjegyzékbe9, és ezzel elnyerték méltó – bár a konzervatí-
vabb hazai győjtık által idınként még mindig vitatott – helyüket a 
magyar filatéliában. 

A filatélia e területét megismerni kívánók számára rendkívül érté-
kes és nélkülözhetetlen információkat tartalmazó alapmővek igen 
kis példányszámuk miatt azonban csak nehezen beszerezhetık. 
Továbbá a feldolgozhatóság fennálló akadályai, a korabeli techni-
kai lehetıségek korlátai, vagy a helyhiány miatt is, gyakorlatilag 
mindegyiknek lényeges hiányosságai is vannak, ezért önállóan 
egyik kizárólagos használata sem ajánlható. Egyik fı célunk éppen 
az volt, hogy ezeket a nehezen áttekinthetı és elsajátítható, de 
gazdag filatéliai ismereteket könnyebben megismerhetıvé tegyük. 

Az elsı kiadás elıtt sajnos meg kell állapítanunk, hogy e mő a 
kezdeti elhúzódó elıkészületeket követı ötéves kitartó munka 
ellenére sem tekinthetı befejezettnek. Ezt nem csak a helyi kiadá-
sok forgalmi idejénél különösen gyakori kérdıjelek jelzik. Kisebb 
hiányok maradtak még a magyar kiadások egyes változatainál és a 
jövıben valószínőleg az osztrák részt is érdemesebb lesz majd 
lényegsen kibıvítenünk. Lehetıségeinket a könyv korábbi létreho-
zásában néhány reménybeli szerzıtárs visszalépése is korlátozta, 
ami egyben a megjelentetés dátumát is évekkel tolta ki. Különösen 
sajnálatos közülük az idıközben elhunyt egyik társunk - részben 
súlyos betegsége miatt is - történt kiválása, és csak bízni tudunk 
benne, hogy a vízjelváltozatok terén végzett úttörı kutatási ered-
ményei nem vesztek el végleg a magyar filatélia számára. 

E könyvben minden kérdıjel egy-egy újabb kutatás szükségességé-
re, és a folytatás lehetıségére hívja fel a figyelmet. A még fennálló 
hiányok pótlása azonban még olyan hosszú idıt venne igénybe, 
hogy a győjtık várakozása miatt a könyv megjelentetését nem 
halogathatjuk tovább. Csak remélni tudjuk, hogy az itt lerakott új 
rendszer lehetıséget kínál a jövı filatelistáinak munkánk folytatá-
sára és, hogy elért új eredmények talán megbocsáthatóvá teszik 
hibáinkat is. 

Ebben számítunk a kedves olvasók és az utóbbi idıkben örvendete-
sen bıvülı pénzügyfilatéliai győjtıközösség megértésére. Az olva-
sói észrevételeket a MABÉOSZ honlapján megtalálható győjtıi 
szakosztályumk címére várjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  [52.]1991/92 „Magyar okmánybélyegek kézikönyve”.  
9  A Magyar okmánybélyegek kézikönyvébıl a évrıl-évre megújított kivonatot Voloncs 
Gábor készíti, aki kézikönyv magyar kiadásának összeállításában is közremőködött. 

 

Magyarországon évente annyi okmánybélyeg készül, amennyi 
minden címletbıl elegendı a biztonságos ellátáshoz, vagyis, 
hogy a postai árusításhoz mindenütt rendelkezésre álljon a 
szükséges mennyiség. 2004-ben még 19 millió okmánybélye-
get gyártottak. Ebbıl kerekítve 37 milliárd forint kincstári be-
vétel származott. Az okmányirodai felhasználás 2005. évi 
megszüntetésével a gyártási mennyiség napjainkra jelentısen 
visszaesett. Az okmánybélyegek elıállítási mennyisége így az 
évi százmillió körüli postai bélyegnek ma csak kevesebb, mint 
negyedrésze. Az egy címletre esı példányszám azonban mégis 
az okmánybélyegeknél nagyobb, hiszen a gyártás mindössze 
hét címlet között oszlik meg. Ebbıl következik, hogy míg pos-
tabélyegeink kibocsátási példányszáma tipikusan százezres, az 
illetékbélyegeké milliós nagyságrendő – ám az éveken át tartó, 
többszöri gyártás azonban egyúttal sokkal több, filatéliai 
szempontból lényeges különbséggel kárpótolja a győjtıket.  

A fennmaradási esélyek egyébként a közforgalomba kerülı és 
ott is maradó postabélyegeknél nagyobbak, mivel ezek nagy-
részt elkerülik a tömeges irattári megsemmisítését. Zömében 
ez az illetékbélyegek tipikus sorsa - amit fıként személyi adat-
védelmi okok indokolnak. Ráadásul a hozáférhetıbb postabé-
lyegek magyar győjtıtábora – egy jelentıs visszaesés ellenére 
is – még mindig tízezrekre tehetı, míg magyar pénzügyi bé-
lyegekkel az egész világot is beleértve valószínőleg mindössze 
csak néhány száz győjtı foglalkozik: ennyivel kisebb az esélye 
a hozzájuk kapcsolódó kulturális értékeink megmentésének! 

A fennmaradási gyakoriságokban így végeredményben egyfaj-
ta kiegyenlítıdés is tapasztalható, miközben változatokban vi-
tathatatlan az illetékbélyegek lényegesen nagyobb filatéliai 
gazdagsága. 

 

 

Elérhetıségek 

A magyar pénzügyfilatéliával foglalkozni kívánók számára 
ajánljuk a könyv megjelenését támogatók alábbi internetcímeit. 

 

www.mabeosz.hu 

www.mafitt.hu 

www.profila.hu 

 
Az észrevételeket a MABÉOSZ honlapján belül az illetékbélyeg-
győjtıknél megadott e-mail vagy postai címekre várjuk. 
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lapjain tetszetıs, átlátható rend uralkodik, amelyeken a szöveg sem 
túl szőkszavú, sem túl bıbeszédő, szükség szerint kiegészítı, ma-
gyarázó ábrák, rajzok, térképek, stb. találhatók. Ez utóbbiak hasz-
nálata azonban csak akkor indokolható, ha ez a szöveges leírásnál 
rövidebben vagy érthetıbben valóban hozzájárul a jobb megértéséhez. 

Kiállítási szabályzatok 

Az alábbiakban összefoglaltuk azon kiállítási szabályzatokat, ame-
lyek ismerete célszerő lehet a nemzetközi kiállításokon illetékbé-
lyegekkel való részvételhez. A FIP angol nyelvő szabályzatai a 
MABÉOSZ-nál magyar fordításban is beszerezhetıek. 

GREX: általános kiállítási szabályzat (General Regulations of 
the FIP for Exhibitions) 

GREV: általános értékelési szabályok (General Regulations of 
the FIP for the Evaluation of Competitive Exhibits at FIP Exhibi-
tion) 

SREV of Revenues: a Revenues osztály külön szabályzata (Spe-
cial Regulations for the Evaluation of Revenue Exhibits at FIP 
Exhibition) 

Magyarország: A MABÉOSZ Kiállítási Szabályzata 

A MABÉOSZ Különleges Szabályzata az Egykeretes Kiállítási 
Győjtemények Összeállítására és Értékelésére 

A MABÉOSZ Zsüriszabályzata 

Ausztria: VÖPh Reglement für Fiskal-Philatelie 

 Kiállítástörténet 

Az alábbi összeállítás a történeti áttekintés érdekében idırendi 
sorrendben a szakirodalomból összegyőjthetı adatok alapján ké-
szült, a jelenleg megvalósíthatatlan teljesség igénye nélkül. 

1909. márc. 7–14. között tartották az Elsı Magyar Országos Kiállí-
tást az Iparmővészeti Múzeumban, ahol a 3. kiállítási csoportban 
kaptak helyet az „Okmány- reklám stb. bélyegek és hamisítványok.” 

1929. dec. 7–8. VI. Magyar Bélyeggyőjtı Nap. Okmánybélyeg 
kiállító: Szabó Antal. 

Kölbig Ferenc próbanyomatokat, Hollaender György Budapest 
Székesfıváros okmánybélyegeit állította ki az 1931-es II. FIPROK 
kiállítás Okmánybélyeg csoportjában. Késıbb Hollaender a IV. 
Fiprok kiállításon aranyozott érmet nyert. 

Kállai Géza, a miskolci egyesület titkára 1938-ban a III. Országos 
Magyar Bélyegkiállításon Miskolc város okmány- és alkalmi bé-
lyegeit kiállító anyagáért a Budapest Székesfıvárosi Elektromos 
Mővek ezüstérmét kapta meg. 

Közel fél évszázados kihagyás után az 1972. nov. 24. és dec. 3. 
közötti I. Országos Parafilatéliai Kiállításon az öt évvel korábban 
megalakult38 szakosztály szervezeti felépítése alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a kiállításon illetékbélyegek is szerepelhettek, 
ám ezekrıl sajnos nem találtunk fennmaradt információt. 

Dr. Kiss István az 1975-ös II. Országos Parafilatéliai Kiállításon 
az 5 aranyérem közül az egyiket szerezte meg, valószínőleg máig 
ható jelentıségő városi illetékbélyeg győjteményével. Ezen a kiállí-
táson a 68 bemutatásra került kiállítási anyag között négy további 
okmány- és illetékbélyeg-győjtemény is szerepelt, a híradások 
szerint láthatóak voltak Szombathely, Kaposvár, Hódmezıvásár-
hely és Szeged városi illetékbélyegei. 

Szittya Aladár „Okirat illetékbélyegek 1868–1918” c. anyagát 
aranyozott ezüstéremmel díjazták az 1978-as III. Országos 
Parafilatéliai Kiállításon. 

Floderer István 1975-ben Bécsben, 1979-ben Budapesten nyert 
aranyérmeket Ausztria, illetve Lombard-Velence okirati illetékbé-
lyegeit bemutató kiállítási anyagaival. 

                                                           
38  [276.] 

Irodalmi munkássága alapján feltehetıen Tárkány Szőcs Géza volt 
a kiállítója 1982. október 22-én megnyílt utolsó, V. Országos 
Parafilatéliai és Díjjegyes kiállításon bronzérmet nyert, Hódmezı-
vásárhely város illetékbélyegeit bemutató győjteménynek. Ugyanitt 
aranyérmet nyert a 19. századi marhalevelek úttörı jellegő, példaér-
tékő feldolgozása, a kiállító nevét a hírek sajnos nem említik 
(Hollaender vagy Kiss István? ld. [30.]) 

Gary S. Ryan 1990-es genfi kiállítási anyaga a szabad kiállítási 
osztályban nagy aranyat kapott. Tulajdonképp ez a siker törte meg a 
jeget és tette késıbb (Tokió 1992) lehetıvé, hogy a FIP nemzetközi 
bélyegkiállításain a postabélyegek mellett az illetékbélyegek is 
szerepelhessenek. Rostockban Budapest győjteménye volt az elsı 
FIP aranyérmes illetékbélyeg kiállítási anyag.  

Gary S. Ryan törvénykezési illetékbélyegeket és díjjegyes nyom-
tatványokat tartalmazó, több nemzetközi kiállításon is magas díja-
zást elért győjteménye Budapesten több alkalommal látható volt, pl. 
az 1992-es  EUROPHILEX kiállításon a tiszteletbeli osztályban. 

Surányi László hírlapilleték-bélyegeit a Budapesten rendezett 
MAFITT Szalon’92 kiállításon láthattuk. Ugyanitt Voloncs Gábor 
elsı okmánybélyegeink próbanyomatait mutatta be. 

Szép Endre jelentıs Határırvidék-győjteménnyel rendelkezett, 
amit az 1995-ös bélyegnapi kiállításon láthattunk. Budapest illeték-
bélyegeit tartalmazó győjteményét az 1996. évi MAFITT Szalon 
alkalmával mutatta be. 1999-ben országos kiállításon aranyérmes 
Budapest anyaga szerepelt. 

Az 1997-es 70. magyar Bélyegnapon bronzérmes lett Pavel 
Hauzner Osztrák–Magyar okmánybélyegek felhasználása c. győj-
teménye. 

2000. és 2006. között a magyar okmánybélyeggyőjtık közül Bur-
ján Andor, Kernács György és Zentai János szerzett világkiállí-
tásokon érmeket. 2004. jún. 4–6. között szerzıink, valamint konzu-
lenseink közül Hodobay Andor a 3. Magyar Bélyeg- és Postatör-
téneti Világtalálkozón a „150 éves az elsı felragasztható okmány-
bélyeg” kiállítási blokkban adtak bemutató anyagaikkal áttekintı 
bevezetést az újjászületı pénzügyfilatéliába. Ezzel együtt akkor 
már bemutatásra kerülhetett e könyv készítés alatt álló kézirata is. E 
könyv létrehozásához akkor a pénzügyi bélyegekkel foglalkozó sok 
filatelista társunk jelentıs anyagi támogatással, valamint a követke-
zı évben a birtokukban levı, több mint negyedmillió illetékbélyeg 
statisztikai feldolgozásával járult hozzá. Ilyen elızmények után 
munkánkat 2007. ıszére sikerült az elsı – ám minden bizonnyal 
még nem az utolsó – kiadáshoz lezárnunk. 

 VÉTEL ELADÁS 

Bélyeg-Papírégiség 

 

  VÉRTESFILA  FILADISZKONT 

 

 2840 Oroszlány 1064 Budapest 

 Pf. 65 Vörösmarty u 65 

 20/9364-757 06-1/3328-940 

vertesfila@t-online.hu     filadiszkont@t-online.hu 
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40. oldal 

A nyomtatott szignetták típusai 

Három címletnek két-két típusa van40:  

10 kr:  az I. típus oválja keskenyebb és magasabb, mint a II. típusé; 
4 G: az I. típus szegélyvonala vastagabb (satírozott);  
6 G: az I. típus betői kisebbek. 

A típusok értékelése azonos. 

Bélyegzett  szignetták (Erfüllungsstempel) 

Az okiratok illeték lerovásához nem lehetett minden esetben elıre-
nyomtatott íveket használni.  A bélyegzıhivatalokban használt, 
bélyegzett szignetták rajza kis eltéréssel azonos a nyomdában 
készítettekével. A magyarországi bélyegzett szignetták a bélyegzı-
hivatalnak a rajzban megjelenı betőjelébıl egyértelmően azonosít-
hatóak. A magyar szignettáknál a hivatal jele U-val kezdıdik, vagy 
C (Croatien = Horvát-Szlavónia), vagy WO (Woiwodina = Vajda-
ság) illetve S (Siebensbürgen = Erdély). 

A bélyegzett szignetták megkülönböztetı jegyei: 

• a nyomtatott szignettánál gyakran elmosódottabb a bélyegkép; 
• a rajzban a középvonalra, vagy arra szimmetrikusan elhelyez-

ve megjelenik a bélyegzıhivatal jele, többnyire a bélyegkép 
alsó részében; 

• kis fekete körökben fehér számokkal alul a bélyegzés éve, 
kétoldalt a hónap és nap jelezve van; 

• az értékjelzés után a pénznem jelzése is fel van tüntetve, a 
krajcáros címleteknél „K”, a forintos címleteknél „ft” vagy 
„fr”, a Temesi Bánságban ugyanez cirill betőkkel. 

 

Utólag bélyegzett szignettás papírt kellett használni:  

• minden nyomdailag sokszorosított szöveget tartalmazó okirat-
nál (útlevél, vándorkönyv, váltó, biztosítási kötvény, ügyvédi 
meghatalmazás, bizonyítvány, oklevél, stb.),  

• minden olyan illetékköteles okiratnál, melynek szükséges 
ívnagysága meghaladta a nyomdai bélyeges papír ívnagyságát,  

• az 1850. nov. 1. elıtt kiállított, de ezen idıpont után hivatalos 
használatra benyújtott okiratnál (minden esetben a 6 kr-os 
mellékleti illetékkel), 

•  Ügyletújításoknál,  
• alkuszok könyveinél,  
• a kereskedelmi és iparkönyveknél (ívnagyságtól függıen, lásd 

késıbb),  
• illeték kiegészítésnél (pl. váltók illetékének kiegészítése I. 

fokozatról II. fokozatra, stb.). 

 
Szerzıink a 2007. októberi utolsó szerkesztıi megbeszélésen  

a könyv próbanyomásának oldalai elıtt: 

Szücs Károly,  Székely László,  
Fodor István,  Kernács György és Burján Andor 

                                                           
40   Lásd: [18.] 108. old. Ugyanitt az 1936-os és 1940-es szignetták további vésési 
különbségei is részletesen le vannak írva. 

Az – ellenırzés érdekében számolószerkezettel és behelyezhetı 
dátummal is ellátott – szignettabélyegzı gépek költségességük 

miatt csak a nagyobb, az államigazgatási központokban levı ille-
tékhivatalokban voltak találhatók, az érintett iratokat és a megfize-
tendı összeget tehát értelemszerően ide el kellett eljutatni. A ké-
sıbbi illetékbélyegek egyébként többek között ezt a költséges és 

idıigényes eljárást tették feleslegessé.  

Az 1 kr-os címlet – amelyet 2636 cm2 papírív nagyságig terjedı 
kereskedelmi- és iparkönyvek bélyegzéséhez használtak – Magyar-
országon már csak bélyegzett formában került használatba. Ez a 
címlet a birodalom más részein 1850. máj. 15. és aug. 29. között 
nyomtatott formában is létezett, de nem vált be, ezért kivonták a 
forgalomból. A 2 kr-os címletet, az 1851. febr. 27-i pénzügyminisz-
teri rendelet már csak bélyegzett formában vezette be a 2636 cm2-
nél nagyobb, de 3500 cm2-nél kisebb ívnagyságú üzleti könyvek 
bélyegzésére. 
 

 
 

Bécsi 1 kr-os, 
a hivatal jele (lent, a 
Kreuzer alatt): W 

Horvátországi 2 kr-os,  
a hivatal jele (fent a 2-es 

alatt): C 

Az osztrák szignettákhoz képest talán a legfeltőnıbb különbség, 
hogy a magyar szignettákon a KREUZER, illetve GULDEN szón 
kívül a forint „ft” vagy krajcárosok „K” jele is megtalálható. Hor-
vátországban a „ft” helyett „fr”, a Vajdaságban pedig ugyanez cirill 
betőkkel szerepel.  

   
Az 1 és 2 forintos Vajdasági szignetta (WO) 

 
Bérleti szerzıdés 45 kr-os vajdasági szignettával 

 



   53. oldal 

Papírváltozatok 

x 1864. sárgásfehér (impregnált) 
w 1864. szürkéskék (impregnált) 
v 1864. világoskék, klf. vtg. (impregnált) 
u 1865–67. fehér, vékony, helyenként vastagabb 
s 1868. feb.  kénsárga 

 
r 1868. szept. szalmasárga (fogazása eltérı) 
q 1870.  tejkék, „felhıs” (fogazása eltérı) 

Magyarországon az utóbbi kettı már nem, csak az 1868. június 
elötti papírok voltak forgalomban, csak 12–12 ½ fogazással. 

sg.fehér sz.kék v.kék fehér kénsárga szalmasr.

Ssz. x w v u s r
90. 0.5 kr   x      

91. 1 kr 31,-  19,-  x   -,83 11,-   

92. 2 kr  7,80 x      

93. 3 kr  43,-  x      

94. 4 kr  13,-  x      

95. 5 kr  5,30 x      

96. 6 kr  12,-  x      

97. 7 kr  48,-  x      

98. 10 kr  2,30 x      

99. 12 kr  19,-  x      

100. 15 kr  12,-  x      

101. 25 kr  2,60 x      

102. 30 kr  17,-  x      

103. 36 kr  59,-  x   1800,-    

104. 50 kr  4,30 x      

105. 60 kr  x       

106. 75 kr  50,-  x      

107. 90 kr  63,-  x      

108. 1 fl 3,50 2,80 -,35 x   1,40 69,-  

109. 2 fl 15,-  190,-  x   3,80 13,-  370,-  

110. 2,5 fl 6,70 440,-  52,-  -,00 32,-  140,-  

111. 3 fl 20,-  x   13,-  x   160,-   

112. 4 fl 140,-  680,-  77,-  x     

113. 5 fl x   410,-  14,-  5,70 20,-   

114. 7 fl  R x      

115. 10 fl  8,20 25,-  12,-  x    

116. 15 fl  R x      

117. 20 fl  x   13,-  46,-  110,-   

Címlet

Papírfelár

 

Vízjelváltozatok 

E kiadásban csak a vízjel „osztott betős”55 Au-IIIa változata fordul 
elı. (A nem osztott, „nyílt” betőket 1870-tıl kezdve már csak 
Ausztriában használták.). A vízjelábrákat többször is változtat-
ták/javították, ezért már az elsı, Au-IIIa vízjelváltozatnak is a betők 
méretében különbözı, további négy „alváltozata” ismeretes, ame-
lyek M betők esetében a következık: 

  
Au-IIIa1 
21x27 mm 

Au-IIIa2 
24x25 mm 

  
Au-IIIa3 
24x22 mm 

Au-IIIa4 
21x24 mm 

                                                           
55  Az (S,T, és L-t kivéve) 1. és 2. hengeren alkalmazott „osztott” betők  függıleges vonalai 
a betőt részekre osztják, ld. Koczyński 329. old. A Mayr–Hanus könyvben ezek mint 
„geschlossene” (zárt) betők szerepelnek, ld. 14. old. 

A legmagasabb 27 mm-es betők a váltókhoz hasznát korábbi vízjel 
250 betőjének felhasználásból származik, a továbbiak a hengerek 
átalakításai során készültek. A kezdetben 13¾” (362 mm) hosszú 
szöveget a vízjelnyomó henger palástján győrőalakban, egymástól 
10” távolságra ötször helyezték el. Mivel errıl a hengerrıl még 
csak 16x10” széles ívek készültek, ezeken a vízjel mindig középen, 
egyszer jelent meg. A papírgyári íveket aztán a nyomdában vágták 
fel a nyomtatásához használt, sokféle, a korábbi kiadásoknál már 
leírt bélyegív méretekre. 

1864. augusztusában a korábbi sokféle ívszerkezetrıl az 50/100-as 
bélyegívekre való áttéréskor a papírdarabolást a nyomdából áthe-
lyezték a papírgyárba. Ettıl kezdve csak háromféle, ún. nyomdai 
félív készült, ezekek szélessége 10½, 12 és 9½” volt. (Az ív hossza 
ekkor még 16” maradt.) 

A mintegy 60” széles papírgyártó-sor rugalmas és egyúttal gazda-
ságos kihasználása érdekében a vízjelhengert háromféle lehetséges 
darabolásra: 2x10½ + 2x12 + 9½ = 54½” vagy 5x9½ = 47,5” vagy 
5x10½ = 55” készítették fel. A vízjelgyőrők távolságát erre tekin-
tettel úgy változtatták meg, hogy a vízjel mindhárom darabolási 
mód esetén is minden ívben egyszer látható maradt, csak ettıl 
kezdve már nem ezek közepén jelent meg. Egyúttal az ekkor ké-
szült szélesebb betők miatt a vízjel hossza 14½”-re (382 mm) nıtt. 
Az 1864-es kiadásnál Mayr–Hanus szerint mind a négy betőtípus 
elıfordul. 

1866 február 1-tıl e kiadás gyártásának utolsó hónapjában megvál-
toztatott átmérıjő vízjelhengert vettek használatba. A hengerpalást 
20,5”-ra nıtt kerületén egyenletesen elosztva elhelyezett betők 
távolsága emiatt lett nagyobb. A vízjel hossza változó, de minimum 
18¼” lett. Ennél a vízjelnél Mayr–Hanus szerint már csak a 3. és 4. 
betőtípus található meg. 

A vízjel leggyakrabban az ív két bélyegsorát is érinti és az ív leg-
több bélyegén természetesen nincs vízjel. Egy bélyegen elıforduló 
teljes betőt azért lehet csak ritkán találni, mert ahhoz a nyomtatás-
kor a papírnak legalább másfél centiméterrel kellett a nyomólemez 
közepéhez képest elcsúsznia. Egyes betők a vízjel szövegében 
többször is elıfordulnak: az „E” háromszor, az „M” kétszer. Az 
értékelésben ezt a gyakorisági különbséget is figyelembe vettük. 

Vízjelállás: az ívszerkezettel összefüggésben egyes címleteken a 
vízjel csak álló, a többinél csak fekvı helyzetben fordul elı. A 
vízjel állását az értékelı táblázatban címletenként A = álló, B = 
fekvı jelzéssel közöljük. Az alapértéknél magasabban értékelhetık 
a teljes betőt, írásjelet, illetve egy tetszıleges bető legalább 1/3-át 
tartalmazó vízjeles darabok. 

 
Az osztrák illetékbélyegek eddigi legsikeresebb kiállítója, 

 Ralp Ebner egy bélyegtervrajz „vallatása” közben 



54. oldal 

E M többi bető

90. 0,5 kr B 33,- 40,- 50,- 70,-

91. 1 kr B -,80 1,50 2,20 4,20

92. 2 kr B 6,- 8,- 9,- 14,-

93. 3 kr B 1,70 2,30 3,- 5,-

94. 4 kr B 2,30 2,90 3,60 6,-

95. 5 kr B -,90 1,50 2,20 4,20

96. 6 kr B -,80 1,50 2,20 4,20

97. 7 kr B -,90 1,50 2,20 4,20

98. 10 kr A -,90 1,50 2,20 4,20

99. 12 kr B 1,60 2,20 2,90 4,90

100. 15 kr B -,80 1,40 2,10 4,10

101. 25 kr B 12,- 15,- 18,- 27,-

102. 30 kr B -,80 1,40 2,10 4,10

103. 36 kr B 1,50 2,10 2,80 4,80

104. 50 kr A -,80 1,50 2,10 4,10

105. 60 kr B 4,50 6,- 10,- 10,-

106. 75 kr B 12,- 15,- 18,- 27,-

107. 90 kr B 11,- 14,- 16,- 25,-

108. 1 fl B -,80 1,40 2,10 4,10

109. 2 fl A 1,- 1,60 2,30 4,30

110. 2,5 fl A 1,60 2,20 2,90 4,90

111. 3 fl A 1,50 2,10 2,80 4,80

112. 4 fl A 3,70 4,70 5,60 10,-

113. 5 fl A 1,40 2,- 2,70 4,70

114. 7 fl A 7,- 8,70 10,- 20,-

115. 10 fl A 2,- 2,50 3,20 5,20

116. 15 fl A 9,- 11,- 10,- 20,-

117. 20 fl B 2,60 3,- 4,- 6,10

Vízjelfelár
 Betőtöredék Teljes bető

Vj. állás

 

Az azonosítható helyzető betőközöket mutató darabok, annak 
ellenére, hogy általában a szomszédos betőknek csak igen kis rész-
letét tartalmazzák, a jobb szélsı oszlopban megadott, egyszer elı-
forduló betőkkel azonosan értékelhetık. Ennek oka, hogy a teljes 
vízjel rekonstrukciójához ezek a darabok ugyanolyan fontosak, 
mint a egész betőket tartalmazók. 

  

Teljes vízjelszöveg-összeállítás 
felára a vízjeles bélyegek érté-
kén felül további 60 €. Ha az 
összeállítás a betőközöket is 
tartalmazza: 100 €. 

Elıfordult, hogy illetékbélyege-
ket tévedésbıl a levélbélyegek 
számára készült „BRIEF-
MARKEN” szövegő,  papírra 
nyomtattak. A tisztán felismer-
hetı, teljes B, I és F betőket 
tartalmazó bélyegek vízjel-
felára: 100 €. 

            

Az Au-IIIa „nyitott betős” vízjel 
27 mm magas változatú betői

     
MAFITT rendezvények, ahol e könyv munka közben bemutatásra került: Zirc, 2003. – Budapest, MAFITT Szalon, 2004. – Esztergom, 2007. 



72. oldal 

Színek 

Az ív-vízjeles osztrák papírra készült élénk sárgászöld (főzöld) 
bélyegek felára 100%, míg 50% felár alkalmazható az A, B és C 
magyar vízjelő sárgászöld és a D vízjelő kékeszöld alnyomatú 
példányokra. 

A hártyapapírosú bélyegek eleinte sárgászöld (a), késıbb kékeszöld 
(b) alnyomattal készültek. Az ismert színváltozatok (típusfüggı) 
felárainak táblázatában az I típus oszlopa az 1 krajcárosnál I, a 2–
90 krajcárosnál Ib, a forintosoknál Ia típusú alnyomatokat jelenti.  

Színváltozatok felárai: 

Címlet a b a b
2. 1 kr x  3,- x  x  

3. 2 kr 2,- x     -,30

4. 3 kr -,90 x  x  -,70

5. 4 kr 9,- x  x  -,70

6. 5 kr 3,- x  x  -,70

7. 7 kr 1,50 x  x  -,70

8. 10 kr 15,- x  x  -,50

9. 12 kr 10,- x  x  -,50

10. 15 kr 5,- x  x  -,90

11. 20 kr x     x  -,40

12. 25 kr    x     x  

13. 36 kr 2,50 x  x  -,40

14. 50 kr 2,- x  -,65 1,- 

15. 60 kr    x  x  -,40

16. 75 kr    x     x  

17. 90 kr    x     x  

18. 1 ft -,40 x     x  

19. 2 ft -,70 x         

20. 2,5 ft 1,50 x         

21. 3 ft 4,50 x         

22. 4 ft x  5,-    x  

23. 5 ft 1,- x     x  

24. 6 ft    x     x  

25. 7 ft    x     x  

26. 10 ft    x     x  

28. 15 ft    x     x  

29. 20 ft    x     x  

I. típus II. típus

 

Nyomathibák 

A nyomathibák értékelését az alaptáblázat tartalmazza. A 12 krajcá-
ros ív 2. és 52. bélyegén – állítólag javítás következményeként - a 
címerpajzs legfelsı fehér sávja hiányzik, így a címerpajzs balolda-
lán csak három fehér „pólya” látható. 

 
A MAFITT elnöke és a hazai filatélia lelke: Visnyovszki Gábor 

a 2004. évi 4. MAFITT Szalon megnyitásakor      

         
Négy pólya                     Három pólya 

Ez nyomathiba a késıbbi barna alnyomatú bélyegekig használt I. 
anyalemez sajátja, és természetesen így a Határırvidéknél is elı-
fordul. A hibát csak az 1887 utáni, nagyobb bélyegközzel készített 
II. lemez összeállítása során szüntették meg. 

1880/87. Barna/rózsaszín alnyomat 

Rendelet: 67.293/1879. PM. (PK. 54.) Forgalomból való kivonás: 
67.099/1891. PM. (PK. 19.) 

Változatlan rajz, új színekkel: a krajcáros és a forintos címletek 
alnyomatszíne egymástól eltérı lett.  

A színváltoztatásnak több oka is lehetett. Az osztrák bélyegeknél 
pár évvel korábban vezették be, hogy a forintos címletek színe a 
jobb megkülönböztethetıség érdekében eltért a krajcárosokétól, és 
úgy tőnik, hogy ezt a megoldást nálunk is célszerőnek találták 
átvenni. A magyar hamisítások felfedezése is közrejátszhatott az 
osztrák módszerek átvételében, ahol illetékbélyegek rajzát vagy 
színét 1871-tıl kezdve 3–4 évente rendszeresen változtatták. 

Ívszerkezet: továbbra is 100-as (krajcárosok) és 50-es ívek ( forin-
tos címletek). A nagyszlabosi gyár 2 méter széles hengerén készült 
papírtekercseket az alábbi vázlat szerint darabolták: 
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A fiumei, keskenyebb papírtekercs darabolását nem ismerjük.  

Korábban problémaként jelentkezett, hogy a  Bécsbıl származó, túl 
szők bélyegközt tartalmazó lemezekrıl származó íveket nagyon 
nehéz volt pontosan bélyegközben fogazni. A leggyakrabban gyár-
tott krajcáros és a forintos címletekhez szélesebb bélyegközökkel 
egy újabb lemez-összeállítás készült, és az új rendszerő fésősfoga-
zó-gépet ehhez a bélyegmérethez mérethez igazodva rendelték. A 
megnövelt bélyegtávolság miatt 2. lemezrıl származó bélyegek 
átlagmérete a mindkét irányban 1–2 mm-rel nagyobb lett, amelyek 
1888 körül kerültek forgalomba. Fogazásuk túlnyomórészt fésősfo-
gazás, de néha az ilyen íveket is fogazták a 11½-es sorfogazó-
géppel, mely a csak 1. lemezzel gyártható címletek miatt továbbra 
is használatban maradt.  

Színek. A középrész mélyfekete vagy zöldesfekete. A krajcárosok 
barna és a forintos címletek rózsaszín alnyomata is többféle árnya-
latú. A nagyszlabosi gyártásból származó példányoknál leggyako-
ribb a meleg sárgás- vagy vörösesbarna, ritkább a hideg sötétbarna 
alnyomat, az 1887-tıl kezdıdı fiumeire a halvány, szürkésbarna 
alnyomatszínek a jellemzıek. A forintosok alnyomata a halvány, 
hideg lilásrózsaszíntıl az élénkpiros árnyalatokig terjed. Néhány 
jellemzı színárnyalat: 
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Különlegességek a forint–fillér idıszakban 

 

A postai válaszlapon kirótt bírság fizetés 
postabélyegzıvel értéktelenített illetékbé-
lyeggel gyakori, felár nem indokolt! 

 

Vegyes használat postai válaszlapon:  
felár min. 50 €. 

 

Két- vagy több kiadás vegyes használata 
okiraton: min. 100 €. 

 

 

 

  

Illetékbélyeg portózatlan postai felhasználása: min. 100 €. 

  
Hamis 5 eFt-os bélyegeket tartalmazó  
Baranya megyei iratok a rendırségen. 

   
Hamisítványok: az 1991-es kiadástól kezdve valamennyi kiadás 
1000 forint és e feletti címleteinél fordulnak elı. Győjtıi forgalom-
ban eddig még ismeretlenek, csak a rendırségi hírekbıl tudunk 
róluk. A legismertebb ügy, hogy 2003 elejétıl az országban több 
megyében is ezrével találtak – nyomozói feltételezés szerint kül-
földrıl származó – hamis bélyeggel ellátott gépjármő-átírási kérel-
meket, valamint illetékvisszatérítés céljából napokon belül vissza-
vont bírósági keresetleveleket. A másfél év alatt felderített csalások 
összértéke elérte a 150 millió forintot. Az e könyv lezárásának 
évében ismertté vált legutolsó hír szerint Gyulán és a tompai közúti 
határátkelıhelyen több alkalommal is 10 000 forintos címlető 
hamisítványokat találtak török kamionok fuvarokmányain. 

Az 1991-es kiadásnál állítólag kisebb eltérések vannak a bélyeg 
fogazatában és a papír minıségében.. A 2000-es kiadás hamisítvá-
nyai a fluoreszkáló szálak eltérı vastagságából UV-lámpa és mik-
roszkóp alatt azonosíthatók. A 2004-es kiadás 10 eFt-os címletei 
sokkal gyengébb minıségő hamisítványainak körvonala, perforáci-
ója szabálytalan, kék helyett zöldes színőek, UV fényben nagyon 
eltérnek az eredetitıl. 

Az ügy kapcsán illetékes helyen már az illetékbélyeg meg-
szüntetésének gondolatával is foglalkoztak (azzal összefüggésben, 
hogy nem sokkal ezelıtt a szomszédos Ausztriában, a felragasztha-
tó illetékbélyeg szülıhazájában, ezt már végre is hajtották). Amíg 
ugyanis egy bankjegyre több tucat biztonsági elem is felvihetı, a 
bélyeg védelmi jegyei méretükben és minıségükben is korlátozot-
tak. Mivel az 1 forint alatti költséggel elıállítható kis papírocska 
gyakorlatilag a bankjegyekkel azonos értékő, megéri hamisítani, 
mert mindig is gyengébb lesz a védelme. Lehetséges, hogy a prob-
lémát az elektronikus ügyintézés elterjedése és egy távoli jövıben 
annak általánossá válása oldja majd meg. Könnyen elképzelhetı 
ugyanis, hogy az illetékek akkor már csak ezen az egyetlen módon 
lesznek leróhatók. 

A Nemzetbiztonsági Hivatal a hamisítási ügyek vizsgálata kapcsán  
javasolta is az illetékbélyegek megszüntetést, azonban e helyett 
csak az illetéktörvény alkalmazásában vezettek be eljárási változá-
sokat. 2005. január 1-tıl az elsıfokú adó-, illeték- és vámügyi 
határozat elleni fellebbezési eljárások illetékét csak a határozatot 
hozó hatóság számlájára történı banki átutalással, vagy ugyanettıl 
a hatóságtól beszerzett készpénz-átutalási megbízás feladásával 
lehet megfizetni. 

2005. április 1-tıl továbbá az okmányirodákban kezdeményezett 
eljárások illetékét is kizárólag csak a „Magyar Államkincstár Eljá-
rási illetékbeszedési számla” megnevezéső készpénz-átutalási 
megbízással lehet leróni. Ez a „sárga csekk” minden postahivatal-
ban és egyes okmányirodákban is beszerezhetı, és ott az illeték 
nyomban leróható. Az eljárási illeték megfizetését a feladóvevény 
igazolja, amit az eljárás megindításakor az okmányiroda ügyintézı-
jének kell bemutatni. A beadványokra tévesen felragasztott ok-
mánybélyeg értékét a lakóhely szerinti illetékhivatal visszatéríti.  

Minden más esetben változatlanul – hacsak az illeték törvény vagy 
melléklete másként nem rendelkezik – illetékbélyeggel kell megfi-
zetni az eljárási illetéket. Az 1000 forintot meghaladó eljárási 
illeték illetékhivatali határozata alapján pénzzel is megfizethetı. Az 
illeték megfizetését ilyenkor az eredeti iraton igazolja az illetékhi-
vatal. 

Az illetékbélyeggel fizetendı illetéket az eljárást kezdeményezı 
iratra vagy ezek hiányában az eljárás során létrejött iratra kell felra-
gasztani. Az eljárást kezdeményezı iratra ragasztott illetékbélyegen 
az ügyfél semmilyen változtatást nem alkalmazhat. A bélyeget az 
eljáró hatóság értékteleníti felülbélyegezéssel vagy a dátumot tar-
talmazó átírással, amelynél az eljárást kezdeményezték. 

 
Szerzınk: Székely László 

az egyik legelsı szerkesztıi találkozón, 2003-ban 
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Különlegességek az adnexeknél 

Kisegítı felhasználás 

A hírlapilleték-bélyegek ritka értéktelenítési különlegessége a  
szignetta-bélyegzıvel való lebélyegzés. Az is elıfordult, hogy 
hírlapilleték-bélyegként felhasznált hirdetvénybélyeget érvénytele-
nítettek szignettabélyegzıvel. 

  

Megengedett volt az adnexek okmánybélyegként való felhasználása 
is. Mivel 1858. és 1864. között nem is létezett egykrajcáros ok-
mánybélyeg, ezért okiratokon viszonylag gyakori az egykrajcáros 
hirdetvénybélyegek okmánybélyegekkel együtt való vegyes haszná-
lata. Okiraton levı egykrajcáros hirdetménybélyeg ezért a hirdet-
ményeken levıknek csak az 50%-át éri. 

 

A 2 krajcáros hirdetvénybélyeg és a 6 krajcáros naptárbélyeg ok-
mánybélyegekkel való vegyes használata ennél sokkal ritkább, mert 
ilyen címlető okmánybélyegekbıl általában mindenütt elegendı 
készlet állt rendelkezésre. Ezek esetében a hirdetvényekre vonatko-
zó ár az okiratok esetében is alkalmazható! 

 

Megengedett volt az alacsonyabb értékő okmánybélyegek hirdet-
vénybélyegként való felhasználása 2 kr-ig bezáróan, 1898 után 4 
fillérig. Ezeknek hirdetményen való elıfordulása az adott korban 
használatban levı legolcsóbb változatnak megfelelı hirdetménybé-
lyegek kétszeresére értékelhetı. 

 

  

Nem tévesztendı össze fentiekkel az újságokon gyakran látható, 
bírósági bélyegzéső okmánybélyegek, ami perirathoz a bizonyítási 
céllal csatolt mellékletek illetéklerovása (többletértékük nincs.) 

Bélyegterv 

Nyilvánvalóan bennfentes korabeli győjtık mőködésének tanúja-
ként fennmaradt a Határırvidék hírlapilletékbélyeg-tervének pausz-
ra készült tusrajza. Ennek vonalait kemény ceruzával követve, 
indigópapírral vitték át a bélyegképet az ısdúc készítéséhez szük-
séges falapra. A mővelet grafitnyomai és a vonalak hátulról való 
kidomborodása a pauszpapír két oldalán ma is jól észlelhetı. 

 

Próbanyomatok 

Határırvidék 2 kr hírlapilleték, narancs-
színben, sárga papíron: RR.  

Az 1 kr és 2 kr hirdetménybélyeg, valamint 
a 6 kr naptárbélyeg fekete középrésze, 
citromsárga papíron: EÉ 

 

Újnyomatok 

Hírlapilleték-bélyegek 1858/59-es kiadása, 2 kr zöld (I. típus): 
500 €; 4 kr barna (II. típus) 400 €. 

1868-as magyar hirdetvény- és naptárbélyegek fehér kartonpapíron, 
vágottan, összefüggésekben is. EÉ (hasonlóan az okmánybélyegekhez.) 
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A papír- és vízjelváltozatok, valamint a 11½ S. fogazás (B) felárai 

Az összpéldányszám 3,2 millió körüli 
lehetett, ami 14 címlet és ötféle vízjel 
között oszlik meg.  

Emiatt a papír-, fog-, vízjelváltozatok, 
különösen a vízjelállások, gyári és szám-
vízjelek között sok felfedezésre váró ritka-
ság található.  

 

Vízjel- Év: 1900 1905 1906 1908 1909 1913
felár vízjel: III.vj V.vj VI.vj VII.vj
papír jele: v w1 w2 x y z

1. 5 f 35,-     40,- x   

2. 10 f 60,- 10,- 
2 0 0 , -  

45,- 35,- x   

3. 20 f 55,- 10,- RR  45,- 50,- x   

4. 25 f x          x   

5. 30 f 5,- x  ?    
3 5 0 , -  

x   

6. 45 f x  
1 5 0 , -  

55,- 65,- 
1 0 0 , -  2 0 , -   

7. 50 f 65,- 15,- ?  
1 5 0 , -  

65,- x   

8. 60 f 2 5 0 , -  

25,- 
2 5 0 , -  2 0 0 , -  

40,- x   

9. 1 K 80,- 5 5 0 , -  

15,- 40,- 10,- x   

10. 2 K 3 0 0 , -  2 5 0 , -  

40,- 50,- 40,- x   

11. 2,5 K 7 0 0 , -  

RRR  90,- 
1 5 0 , -  2 5 0 , -  

x   

12. 4 K 3 0 0 , -  

RRR  75,- 
4 0 0 , -  4 0 0 , -  

x   

13. 5 K 2 5 0 , -  1 5 0 , -  

R    
1 5 0 , -  

x   

14. 10 K 4 5 0 , -  

RRR  
2 5 0 , -  

  
4 0 0 , -  

x   

IV.vj

  

Sorfog Év: 1903 1909
felára vízjel: III.vj VI.vj

papír jele: v y

1B 5 f     
  

2B 10 f     
  

3B 20 f 30,-   

4B 25 f     
  

5B 30 f     95,- 

6B 45 f     
  

7B 50 f 75,-   

8B 60 f     
  

9B 1 K 20,- 5,- 

10B 2 K 70,- 1 5 0 , -  

11B 2,5 K     
  

12B 4 K     90,- 

13B 5 K     
  

14B 10 K     
   

Az eddig megtalált vízjelváltozatok felárai 

*

1 2 3 4 a b c d e
1. 5 f 8,-  x  9,-  15,-  200,-  80,-  250,-  400,-  45,-  

2. 10 f 4,50 x  5,50 8,-  100,-  45,-  150,-  200,-  25,-  

3. 20 f 7,-  x  7,50 10,-  200,-  60,-  200,-  300,-  35,-  

4. 25 f 9,-  x  15,-  20,-  250,-  100,-  400,-  ?  60,-  

5. 30 f 5,50 x  6,-  8,-  150,-  40,-  150,-  200,-  25,-  

6. 45 f 5,50 x  5,-  9,-  150,-  25,-  100,-  250,-  20,-  

7. 50 f 9,50 x  10,-  15,-  250,-  75,-  300,-  450,-  45,-  

8. 60 f 7,50 x  9,-  15,-  250,-  70,-  300,-  400,-  40,-  

9. 1 K x  15,-  10,-  15,-  150,-  400,-  300,-  450,-  75,-  

10. 2 K 9,-  x  30,-  45,-  300,-  250,-  ?  ?  100,-  

11. 2,5 K 20,-  x  40,-  60,-  ?  400,-  ?  ?  200,-  

12. 4 K 25,-  x  40,-  60,-  ?  350,-  ?  ?  200,-  

13. 5 K 20,-  x  40,-  60,-  ?  350,-  ?  ?  200,-  

14. 10 K 50,-  x  90,-  150,-  ?  ?  ?  ?  450,-  

1A 0 f 25,-  9,-  30,-  40,-  ?  250,-  ?  ?  150,-  

2A 10 f 10,-  3,50 15,-  20,-  350,-  100,-  450,-  ?  60,-  

3A 20 f 10,-  7,50 25,-  35,-  300,-  200,-  ?  ?  95,-  

5A 30 f 10,-  4,-  10,-  20,-  250,-  90,-  300,-  ?  55,-  

6A 45 f 35,-  8,-  50,-  65,-  ?  200,-  ?  ?  150,-  

7A 50 f 15,-  4,-  15,-  25,-  350,-  100,-  450,-  ?  65,-  

8A 60 f 25,-  7,50 25,-  40,-  ?  250,-  ?  ?  150,-  

9A 1 K 35,-  45,-  40,-  60,-  ?  ?  ?  ?  350,-  

10A 2 K 65,-  25,-  80,-  100,-  ?  ?  ?  ?  400,-  

11A 2,5 K 60,-  15,-  70,-  100,-  ?  ?  ?  ?  400,-  

13A 5 K 65,-  25,-  75,-  100,-  ?  ?  ?  ?  400,-  

állások számvízjelekIII. vízjel, 
fekvı

álló helyzet

 

 
E bélyegek vízjelállásainka elsı kutatója: Vadász József, 

MABÉOSZ szakosztályunk 2004. évi közgyőlésén 
 

1 2 3 4 a b c d
2. 10 f 4,50 x  ?  30,-  ?  100,-  ?  ?  

3. 20 f 60,-  x  ?  ?  ?  95,-  ?  ?  

5. 30 f 4,-  x  ?  ?  RRR  200,-  ?  ?  

6. 45 f 8,50 x  ?  ?  ?  100,-  ?  ?  

7. 50 f ?  x  ?  ?  ?  100,-  ?  ?  

8. 60 f ?  x  60,-  ?  ?  60,-  ?  ?  

9. 1 K 15,-  x  ?  ?  ?  60,-  ?  ?  

10. 2 K 7,-  x  ?  ?  ?  200,-  ?  ?  

11. 2,5 K 15,-  x  ?  ?  ?  85,-  ?  ?  

12. 4 K 15,-  x  ?  25,-  ?  250,-  ?  ?  

13. 5 K 30,-  x  5,50 10,-  ?  200,-  RRR  ?  

14. 10 K x  30,-  ?  ?  ?  ?  ?  ?  

állások számvízjelek
IV. vízjel

 

1 2 3 4 a b c d
2. 10 f x  25,-  ?  150,-  RRR  ?  ?  ?  

3. 20 f 10,-  x  ?  ?  ?  800,-  ?  ?  

6. 45 f ?  x  ?  150,-  ?  ?  ?  ?  

7. 50 f ?  x  ?  150,-  ?  ?  ?  ?  

8. 60 f ?  x  ?  ?  ?  ?  ?  ?  

9. 1 K x  4,-  ?  ?  ?  800,-  ?  ?  

10. 2 K ?  x  ?  30,-  ?  350,-  ?  ?  

11. 2,5 K 20,-  x  ?  ?  ?  ?  ?  ?  

12. 4 K ?  x  ?  ?  ?  ?  ?  ?  

állások számvízjelek
V. vízjel

 

1 2 3 4
1. 5 f ?  x  ?  ?  

2. 10 f 25,-  x  ?  50,-  

3. 20 f ?  x  ?  ?  

5. 30 f ?  x  ?  ?  

6. 45 f ?  x  ?  ?  

7. 50 f 25,-  x  ?  50,-  

8. 60 f ?  x  ?  ?  

9. 1 K ?  x  ?  ?  

10. 2 K 7,-  x  ?  ?  

11. 2,5 K x  x  ?  ?  

12. 4 K ?  x  ?  ?  

13. 5 K 25,-  x  ?  45,-  

14. 10 K ?  x  ?  ?  

VI. vízjel
állások

 

 

A B
1. 5 f x    

2. 10 f x    

3. 20 f x  15,-  

4. 25 f x    

5. 30 f 2,-  x  

6. 45 f x    

7. 50 f 1,50 x  

8. 60 f x  10,-  

9. 1 K x  15,-  

10. 2 K 6,-  x  

11. 2,5 K 6,50 x  

12. 4 K 5,-  x  

13. 5 K 7,-  x  

14. 10 K x  2,-  

VII. vízjel
állások
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1927. Átértékelés Pengı-fillérre 

  

nincs kép 

 

a b c d 

kékeslila bélyegzı piros értékszám kézzel + 
fillér/Pengı bélyegzıvel 

piros értékszám kézzel 
+ P. bélyegzıvel   

fekete szám kézzel 
+ többféle bélyegzı 

 

23 féle a:bgzés
Alapb: 500 200K 500K 34eP 85eP 500K 85eP 200K 500K

a8 a7 a8 32.a7 34.a7 a8 34.a7 a7 a8
44. 20 f 90,-
45. 40 f 90,-
46. 50 f 30,- 90,- 80,-
47. 1 K 100,- 30,- 90,- 80,- 30,-
48. 2 K 100,- 30,- 90,- 30,- 80,- 30,- 80,-
49. 5 K 100,- 90,- 30,- 80,- 30,- 80,-

b:1 Pengı c: Egy P d: fekete

 

1927. Pengı-fillér 
Könyvnyomás.  

Vízjel: VIII. (y) és XI. (x). Fog: 12 S. 

A kiadáshoz 5.000 darab 20 filléres és 10.000 
darab 60 filléres bélyeg is készült, ezek azonban 
nem kerültek forgalomba, hanem a következı 
évben a kevésnek bizonyult 50 filléres és 1 
Pengıs címletekre való átértékeléshez használ-
ták fel. 

Év Régi Címlet Alnyomat/kép Kép PM ** ���� ����

50. (50) 10 f szürke/kék bcs 10 000 20,- 15,- 30,- 

50x (1929) (60) IX.vj. bcs 11 300 25,- 15,- 40,- 

51. (51) 20 f szürke/zöld bcs ~1 000 R  R  R  

52. (52) 50 f szürke/ibolya bcs 10 000 8,- 5,50 15,- 

53. (53) 60 f szürke/barna bcs ~2 000 R  R  R  

54. (54) 1 P szürke/o.zöld bcs 10 000 10,- 7,50 20,- 

55. (55) 2 P szürke/narancs bcs 10 000 20,- 15,- 30,- 

56. (56) 5 P szürke/vörös bcs 2 000 85,- 60,- 150,- 

Sor (7 db): 143 103  

1928. Átértékelés vörös színnel 
 

  

Az átértékelés valószínőleg két alkalommal történt, elıbb kismérető vastag, 
majd kétszeres mérető, vékony betőkkel. 

Régi Címlet Kép Kép ** ���� ����

57. (57) 50f /60f szürke/barna (53) 10,- 7,- 15,- 

58. (58) 1P /20f zöld/v.kék (51) 10,- 8,- 20,- 

59. (59) 1P /60f szürke/barna (53) 30,- 20,- 50,- 

Sor (3 db): 50 35  

I. II. 

 

 

   
A szerkesztıségi megbeszélés 2003-ban és a MABÉSZ Okmány- és illetékbélyeggyőjtı szakosztályának tagjai a közgyőlésen 2004-ben 
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Címlet Régi Rajz/érték szín Kép P ** ���� ����

53. 1 K (35) barna/fekete bpv 107 050 -,90 2,- 2,50

53a (35a) alnyomat:sárgásbarna -,90 2,- 2,50

54. 1,2 K (36) barna/fekete bpw 6 575 7,50 40,- 60,- 

55. 2 K (37) vörös/fekete bpx 10 725 8,50 45,- 75,- 

56. 4 K (38) vörös/s.ibolya bpy 21 200 4,- 15,- 20,- 

57. 6 K (39) kék/fekete bpx 10 625 8,- 40,- 65,- 

58. 10 K (1920) (40) szürke/s.ibolya bpj 938 -  -  R  

59. 20 K (1920) (41) v.barna/ibolya bpl 1 935 -  -  500,- 

60. 40 K (42) narancs/ibolya bpz 5 750 9,50 55,- 95,- 

60a (42a) alnyomat:sárgásbarna 9,50 55,- 95,- 

Sor (8 db): 38 197    

vékony vastag karton
x y z

53. 1 K x x x

54. 1,2 K x x x

55. 2 K x x x

56. 4 K x x x

57. 6 K x x x

58. 10 K -   x x

59. 20 K -   x x

60. 40 K x x x

Papírfajták:

 

Különlegességek 

A 4 koronás felül fogazatlanul: alapérték +10 €, kettıs fogazattal párban: 45 €. Papírráncos bélyegek a ránc szélességétıl függıen: 20-30 
€. E kiadástól kezdve nagyobb mennyiségő használatlan, illetve összefüggı bélyeg maradt fenn ! 

1919/24 Ismét „SZÉKESFİVÁROS” szöveg 

 
Rendelet: ? 

A háború utáni koronainfláció 
alatt készült új címletekhez 
további négy új bélyegrajz is 
megjelent. A felirat szövegében 
visszatért a „SZÉKESFİVÁ-
ROS” megnevezés. 

Ívszerkezet: az 1, 1.20, 4, 10, 
20, 40 K, valamint a 2, 3, 10, 50 
és 100 eK címletek kétféle, az 
500 K és 20 eK háromféle ív-
nagyságban, eltérı sor-és távkö-
zökkel készültek. Az ívek sor-
számozottak. 

   

 

 bsd bsc: címer Atlasz 
 

 

Papír vízjel nélkül, 
vékony (x), vastag 
(y) továbbá kétféle 
kartonszerő: fehér 
(z1) és durvább 
szemcsés, szürkés-
sárgás papír (z2) 

Fog: 11½ S. 

 

bsb: Széchenyi fürdı 

Könyvnyomás. Az alnyomat: szürke, egyes címleteknél sárgás, és 
szürkészöld is. Rendesen a hosszabbik oldallal párhuzamosan futó, 
összefonódó hullámvonalakból áll, de egy címletnél rövidebb oldallal 
párhuzamosan (elfordulva) is elıfordul. 

Forg: 1 K 1918-tól, a többi 1919-tıl. 

 
A fejezet szerzıje, Kernács György  

a szerkesztıség megbeszélésén 2003-ban 

 

Címlet Rajz/érték szín Kép PM ** ���� ����

61 1 K s.barna/fekete bpc 200 900 -,75 1,50 4,50

61a    v.barna/fekete -,95 2,50 6,- 

62 1,2 K piros/fekete bpd 3 250 10,- 85,- 150,- 

62a    s.vörös/fekete 15,- 100,- 200,- 

63 2 K olívzöld/s.barna bpo 51 200 2,- 5,50 10,- 

64 4 K kék/fekete bpi 82 550 1,50 3,50 8,50

64a    v.kék/fekete 15,- 100,- 200,- 

65 6 K szürke/s.lila bpo 13 920 6,- 25,- 40,- 

66 10 K v.barna/ibolya bpe 221 100 -,70 1,50 4,- 

67 18 K zöld/fekete bpk 1 750 35,- 300,- 500,- 

68 20 K narancs/fekete bpl 27 200 3,50 10,- 15,- 

69 20 K v.zöld/vörös bpl 24 425 2,50 7,50 10,- 

69a    o.zöld/vörös 3,- 8,50 10,- 

70 40 K barna/s.kék bpn 19 400 3,- 10,- 15,- 

70a    barna/sz.lila 8,- 40,- 65,- 

70b    barna/s.lila 5,50 25,- 35,- 

71 50 K ibolya/v.barna bpr 28 275 4,- 15,- 20,- 

71a    ibolya/kármin 5,- 20,- 30,- 

72 100 K barna/vörös bpn 87 225 1,- 2,50 6,50

73 500 K v.zöld/s.ibolya bpl 80 000 1,50 3,- 7,50

73a    o.zöld/s.ibolya 2,50 7,50 10,- 

73b    o.barna/s.ibolya 8,- 40,- 65,- 

73c    barna/s.ibolya 20,- 150,- 300,- 

74 1 eK l.barna/vörös bpo 113 750 -,95 2,- 5,50

74a    v.barna/vörös 2,50 8,50 15,- 

75 2 eK narancs/ibolya bpd 6 000 10,- 20,- 30,- 

76 3 eK szürke/s.kék bpn 59 975 2,- 4,50 10,- 

77 5 eK olívzöld/s.barna bsa 18 500 2,50 7,50 10,- 

77a    v.zöld/s.barna 2,50 7,50 10,- 

78 10 eK rózsa/s.zöld bpd 189 840 -,95 2,- 5,50

79 20 eK s.lila/barna bsb 20 000 2,50 6,50 15,- 

79a    ibolya/s.barna 2,50 8,- 10,- 

79b    v.kék/s.barna 6,- 25,- 40,- 

80 50 eK kék/narancs bsc 30 000 3,50 10,- 15,- 

81 100 eK barna/s.zöld bsd 5 000 25,- 80,- 150,- 

Sor (21 db): 119 603  



   193. oldal 

Karcag 
A város Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozik. A törökdúlás után hat kunsági településbıl újjáéledı me-
zıváros önállóságát a „felszabadító” Habsburgok nem ismerik el. A 17. század végén a korábbi település 
birtoktesteit eladják, illetve elzálogosítják. A város jelentıs részt vállal a magyar függetlenség visszaszerzésé-
re törekvı Rákóczi szabadságharcban, emiatt csak 1745-ben kapja vissza (a gyakorlatban újra megválthatja) 
korábbi önálló jogi státuszát. Fejlıdése eredményeként 1872-ben nyilvánították rendezett tanácsú várossá. Ez 
azt jelentette, hogy a város elsı számú vezetıje a polgármester lett, a képviselı-testületet pedig 40 választott 
tag és 40 virilis gazda (legtöbb adót fizetı lakos) alkotta. A polgármester munkáját tisztviselık segítették: 4 
tanácsnok, fıjegyzı, aljegyzı, írnok, adószedı, ellenır, pénztárnok, árvaszéki ülnök, tiszti ügyész, közgyám, 
rendırkapitány és annak a helyettese, mérnök, fıorvos, alorvos, állatorvos. Lakosságszáma 1910-ben 23 ezer, 
ma 23 ezer fı.  

Karcag város mai címere kerek talpú, álló pajzs, melynek vörös mezeje zöld udvarán egy jobbra lépı ezüst 
bárány áll. A pajzsot keretként keskeny aranyszegély övezi. A pajzson ötágú leveles arany korona található, 
melynek három levelében rubin, ezek között pedig két kék gyöngy van. A korona abroncsán jobbról és balról 
kék gyöngy, középütt pedig szintén vízszintes irányú rubin található. 

 

1921. Pénznem „fill.” vagy „kor.” 

 

 

Középen fehér alapú körben a város címere: füves legelın álló bárány, felette lebegı ötágú koronával. Felül 
ívelt fehér szövegmezıben ”KARCAG R.T.VÁROS„ alul szintén ívben „NYUGDIJ ALAPJA / JAVÁRA” 
szöveg. A mezıket raszteres alapminta és csigavonalba csavarodó indák veszik körül. A külön nyomott, 3 mm 
magas értékjelzés a bélyeg alján kétoldalt helyezkedik el. Méret 26x32 mm (29x35) mm. 

Könyvnyomás, zöld színnel. A külön menetben nyomott értékjelzés piros vagy fekete. 
Papír vízjel nélküli, kétféle: x=fehér és y=besárgulásra hajlamos szürkésfehér papír. (A papírfajtákat a hiányzó 
filatéliai feldolgozottság miatt egyelıre nem lehet külön értékelni.) Fog: 11½ S. 

Forg: 1921. – ? 

Év Régi Címlet Éj.színe Kép ** ���� ����

1. (1) 20 f vörös kda 40,- 20,- 65,- 

2. (2) 30 f vörös kda 40,- 20,- 65,- 

3. (3) 50 f vörös kda 40,- 20,- 65,- 

4. (4) 1 K vörös kda 6,- 4,- 10,- 

5. (5) 2 K fekete kda 10,- 6,- 15,- 

6. (6) 3 K fekete kda 5,- 3,- 8,50

7. (7) 5 K fekete kda 3,50 2,- 5,50

8. (8) 10 K fekete kda 7,50 4,50 10,- 

9. (9) 15 K fekete kda 10,- 7,- 20,- 

9fny (1924) (30) 30K/ 15K lila/fekete -  -  45,- 

10. (10) 20 K fekete kda 7,50 4,50 10,- 

11. (11) 50 K fekete kda 6,50 4,- 10,- 

12. (12) 100 K fekete kda 10,- 7,- 20,- 

Sor (12 db): 186 102  
A 15 Koronás címletet 1924 máj. 15-tıl 1925-ig lila kézibélyegzıvel 30 Koronára átértékelve is használták, 
melyek a használati idıszaknak megfelelı, tarifahelyes iraton magasabban értékelhetı. 

kda 

1923. febr. 3. Pénznemjelzés „K.” 

 

Könyvnyomás. Papír vízjel nélkül, fehér (x) és szürkésfehér (y) ami besárgulásra hajlamos. Fog: 11½ S. 

Forg: 1921. – ?133 

Év Régi Címlet Éj.színe Kép ** ���� ����

13. (13) 1 K fekete kdb 4,- 2,50 6,50

13fo - fordított értékjelzés 30,- 15,- 45,- 

13fny (1924) (28) 10K/ 1K lila/fekete -  -  45,- 

14. (14) 2 K fekete kdb 4,- 2,50 6,50

14fny (1924) (29) 20K/ 2K lila/fekete -  -  45,- 

15. (15) 5 K fekete kdb 7,50 4,50 10,- 

Sor (3 db): 16 10  
 

kdb 

Fogazási különlegességek: kettısfog +100% A 13. ssz. fordított felülnyomással, és 
kettıs fogazattal: EÉ. 

Nyomatkülönlegességek: Értékjelzés jelentıs, 5 mm-t meghaladó elcsúszásai a 
szokásos középponthoz képest mm-enként 5 €. Fordított sorrendő „K  EGY”: 50 €. 
Írásjelhiányok: 5 €. Lecsúszott, az alsó fogazásnál csaknem eltőnı értékjelzés: 20 €. 
Az alsó fogazásra csúszott, hiányos értékjelzés: 20 €. 

 

Fodor István  
karcagi szerzınk  

az OKMÁNYBÉLYEG c.  
újság új számának 
tanulmányozása 

közben  

                                                           

133 Két címletet 1924 máj. 15 és 1925 között lila kézibélyegzıvel átértékelve is használtak, melyek csak a használati idıszaknak megfelelı, 
tarifahelyes iraton hitelesek. 



238. oldal 

1927. Pengı értékő kiadás 

A fekete színnel a bélyeg közepére nyomott pénznem „FILLÉR” vagy „PENGİ”. Méret 27x42 
(32x45) mm. 

Könyvnyomás fekete színnel. 

Forg: 1927. – ? 

Címlet Papír/keret Kép PM ** ���� ����

36. 10 f kék/kék sxn 4 600 4,50 6,50 10,- 

37. 50 f vörös/kék sxn 1 000 45,- 50,- 90,- 

38. 1 P zöld/sárga sxn 10 000 7,- 9,50 15,- 

39. 2 P sárga/sárga sxn 9 980 7,- 9,50 15,- 

40. 5 P k.szürke/sárga sxn 689 300,- 200,- 550,- 

Sor (5 db): 364 276  
 

1930. Új rajzok  
Tüskéket és a bélyeg sarkaiban egy-egy pontot tartalmazó hullámos keretben, fekete szövegmezıben, negatív színben felül kétoldalt érték-
szám, közöttük levı pénznemjelzéssel. Középen a város nevezetes helyeit ábrázoló rajzok kifelé hegyes háromszögekkel díszített szegélyő 
medalionban. Alul fekete szövegmezıben negatív betőkkel „SZOLNOK” felirat. A medalion és a szövegmezık közti sarkokat a kép körül 
körbefutó, csavarodó indákkal összekötött négy virágfej tölti ki. Méret 27,5x38,5 (32X46) mm. 

     

sxo: Tisza-híd sxp: Hısök szobra sxq: Tisza gyógyfürdı sxr: Színház sxs: Megyeháza 
 

Könyvnyomás fekete színben. Papír színes, 
vízjel nélkül. Fog: 11½ (A) és vágott (csak 
2P és 8P.) Tervezı: Pólya Tibor. 

Forg: 1930. jan. 1. – 1936. jan. 31. 

Vágott 2 és 8 P: 150 €.  

Év Régi Címlet Papírszín/fyn.szín Kép PM ** ���� ����

41. (41) 10 f kék sxo 2 577 5,- 9,50 25,- 

41k1 (1946) (99) 1eP/ 10f kék/lila ~1 200 - - 20,- 

41k2 (1946) (99a) kék/fekete ~1 200 - - 20,- 

42. (42) 1 P zöld sxp 8 423 2,50 5,- 10,- 

43. (43) 2 P sárga sxq 6 603 2,50 5,- 10,- 

44. (44) 4 P narancs sxr 2 564 4,50 9,- 25,- 

45. (45) 8 P sárga sxs 264 15,- 25,- 90,- 

Sor (5 db): 30 54  

Különlegességek: perforált bélyegek „Sz.V.” lyukasztással használtan, ami nyilvánvalóan a „Szolnok Város” rövidítése. Ennek rendelteté-
se azonban ismeretlen. A két bélyegen ferdén átmenı „MINTA” lyukasztás pedig, mely csak használatlan darabokon ismert, felhasználás-
ra nem szánt mintadarabokat jelent. 

Felhasználás: A bélyegek forgalomból való kivonása után a maradékkészletet a városi pénztárban ırizték, amit a polgármester 6.885/1942 
sz. határozata alapján elvileg meg kellett volna semmisíteni. A táblázat az így módosult – a késıbbi átértékelés nélkül forgalomba került - 
példányszámokat tartalmazza. 1946. január 4-én a megsemmisítés elrendelése ellenére ugyanis az irattárban 2383 darab 10 fillérest talál-
tak, amit házilagos, számozógéppel történt kétféle színő átértékelést követıen felhasználásba is vettek. Az így átértékelt bélyegek csak 
iraton hitelesek. 

   

Hodobay Andor árverést vezet (2006.)  A MABÉOSZ 2007. októberi teremárverésén, ahol a fenti kép készült, a pénzügyi bélyegek   for-
galma elérte az ötszázezer forintot (kb.2000 €) ! 



   253. oldal 

Pécs 

1921. Kiadatlan hirdetési bélyeg 
A helyben készült „PÉCS HIRDETÉSI BÉLYEGE” szövegő 
bélyegek a szerb megszállás megszőnése miatt már nem kerül-
tek forgalomba. Méret 31x49 mm. 

Vastag fehér papír, vízjel nélkül, fog. 11½S, vagy vágott. 
I. 1 K fekete

II. 2 K barna

III. 3 K ibolya  

Értékelés: 10 €/db, vágottan  25 €. 
  

Vigyázat! A győjtıi forgalomban a fentihez képest lényegesen kisebb értékő, viszonylag gyakran 
elıforduló, elnagyolt bélyegtervek is ismertek a jobboldalt bemutatotthoz hasonló, többféle 
bélyegképpel. Pl. „PÉCS TÖRV: HATÓSÁGI VÁROS ILLETÉK JEGYE” szövegő, fehér papí-
ron barna/lila kétszínnyomással.  

Bélyegterv, ismeretlen forrásból 

EÉ 

 

1924. Szentes: használatba nem került kiadás, klf,. színő bélyegek címletjelzés nélkül: EÉ. 

Sátoraljaújhely: feketenyomat : R. Szolnok: feketenyomatok, minden címlet, 
narancssárga papíron: 150 €. 

Sarkad: feketenyomatok, fogazatlan 
négyestömbben végleges mérettel vagy 
vágott nagy méretben: 10 €. Próbanyomat: 
vágott, kartonpapíron, értékjelzés nélkül, 
fekete színben: 10€, vörös színben: 50€. 

 

 

 

1932. Szombathely: Próbanyomatok, vágva: 
50 €. 

 

  
Burján Andor a 2005-ös szakosztálygyőlésen.      Cserebere 2006 októberében a MABÉOSZ-ban.  
 



   255. oldal 

1879. Szınyegminta sárga és zöld alnyomattal 
Rendelet: Landesregierung, 1879. jún. 21. 

Horvát és török nyelvő felirat. Értékjelzés forint és novcica (osztrák 
értékő újkrajcár) Méret: 26x33 mm. 

Könyvnyomás. Papír vízjel nélkül. Fog: 12 S. 

Forg: 1879. júl. 1.  – 1879? 

Címlet Rajz/alnyomat Kép * ���� ����

1. 2 n piros/sárga a 90,- 90,- 150,- 

2. 4 n piros/zöld a 85,- 85,- 150,- 

3. 8 n piros/zöld a 100,- 100,- 150,- 

4. 17 n piros/zöld a 250,- 250,- 400,- 

5. 25 n piros/zöld a 250,- 250,- 400,- 

6. 33 n piros/zöld a 350,- 350,- 550,- 

7. 42 n piros/zöld a 450,- 450,- 700,- 

8. 63 n piros/zöld a 600,- 600,- 900,- 

9. 83 n piros/zöld a 800,- 800,- R  

10. 1,25 Fl piros/zöld a R  R  R    

Sor (10 db): 2 980 2 980  

Magasabb, 1,67 – 83,33 Fl közötti értékő kiadatlan bélyegek né-
hány példánya is létezik „SPECIMEN” felülnyomattal: RR. 

1879. Szınyegminta rózsaszín és szürkéskék 
alnyomattal 

Rendeletek: K.u.K. Pénzügyminisztérium, 1879. júl. 27, Landes-
regierung, 1879. aug. 5 és 15. 

Hasonló bélyegrajz nagyobb számokkal, és tarifaváltozás miatt 
megváltoztatott a címletekkel. A krajcárosok alnyomatának színe 
rózsaszín, a forintosoké többféle. Méret: 26x33 mm. 

   

a b c 

Könyvnyomás. Papír vízjel nélkül. Fog: 12 és 12½ S. 

Forg: 1879. szept. 10.  – 1886? 
Régi Címlet Rajz/alnyomat Kép * ���� ����

11. (11) 1 n piros/rózsa a 3,- 3,- 4,50

11a - n.sárga/rózsa 7,- 7,- 10,- 

11b - vörös/rózsa 7,- 7,- 10,- 

11.k1 (37) 5 n/1n 75,- 75,- 100,- 

12. (12) 2 n piros/rózsa a 6,- 6,- 9,- 

12a - n.sárga/rózsa 7,- 7,- 10,- 

13. (13) 4 n piros/rózsa a 2,50 2,50 4,- 

13a - n.sárga/rózsa 7,- 7,- 10,- 

13b - vörös/rózsa 7,- 7,- 10,- 

14. (14) 8 n piros/rózsa a 6,- 6,- 9,- 

15. (15) 10 n piros/rózsa a 6,- 6,- 9,- 

15a - n.sárga/rózsa 7,- 7,- 10,- 

16. (16) 12 n piros/rózsa a 6,- 6,- 9,- 

16a - vörös/rózsa 15,- 15,- 25,- 

17. (17) 16 n piros/rózsa a 15,- 15,- 25,- 

18. (18) 20 n piros/rózsa a 5,50 5,- 8,- 

18a - n.sárga/rózsa 7,50 7,- 10,- 

19. (19) 24 n piros/rózsa a 15,- 15,- 25,- 

20. (20) 30 n piros/rózsa a 9,50 9,- 15,- 

21. (21) 36 n piros/rózsa a 15,- 15,- 25,- 

22. (22) 40 n piros/rózsa a 4,50 4,- 6,50

22a - n.sárga/rózsa 7,50 7,- 10,- 

22b - vörös/rózsa 20,- 20,- 30,- 

23. (23) 48 n piros/rózsa a 70,- 70,- 100,- 

24. (24) 64 n piros/rózsa a 20,- 20,- 30,- 

25. (25) 80 n piros/rózsa a 20,- 20,- 30,- 

26. (26) 1 Fl zöld/h.zöld b 7,- 5,- 9,50

27. (27) 1,2 Fl kék/sz.kék c 25,- 25,- 40,- 

28. (28) 1,6 Fl ibolya/h.ibolya c 45,- 40,- 65,- 

29. (29) 2,4 Fl vörös/h.ibolya c 45,- 40,- 65,- 

30. (30) 3,2 Fl zöld/h.zöld c 45,- 40,- 65,- 

31. (31) 4 Fl kék/sz.kék b 45,- 40,- 65,- 

32. (32) 6 Fl narancs/h.szürke b 65,- 55,- 95,- 

33. (33) 8 Fl s.sz.kék/szürke b 70,- 55,- 100,- 

34. (34) 12 Fl narancs/h.szürke b 200,- 200,- 300,- 

35. (35) 16 Fl vörös/h.ibolya b 300,- 250,- 450,- 

36. (36) 24 Fl ibolya/h.ibolya b 300,- 250,- 450,- 

Sor (26 db): 1 350 1 200  

1886. Új, magasabb és keskenyebb bélyegrajz 
Rendeletek: K.u.K. Pénzügyminisztérium, 1886. okt. 7. 

Új rajz. Méret: .x. mm. 

  

d 

Könyvnyomás. Papír vízjel nélkül. Fog: sorfogazás 9 (A), 9½ (B),  
10½ (C) és 13 (D). 

Forg: 1886. nov. 1.  – 1899? 

Címlet Rajz/alnyomat Kép * ���� ����

38. 1 n barna/h.barna d 2,- 2,- 3,- 

39. 2 n barna/h.barna d 1,50 1,50 2,50

40. 3 n barna/h.barna d 1,50 1,50 2,50

41. 4 n barna/h.barna d 2,50 2,50 4,- 

42. 5 n barna/h.barna d 3,50 3,50 5,50

43. 7 n barna/h.barna d 1,50 1,50 2,50

44. 10 n barna/h.barna d 1,50 1,50 2,50

45. 12 n barna/h.barna d 2,50 2,50 4,- 

46. 15 n barna/h.barna d 4,50 4,- 7,- 

47. 20 n barna/h.barna d 4,50 4,- 7,- 

48. 25 n barna/h.barna d 7,50 7,- 10,- 

49. 30 n barna/h.barna d 9,50 9,- 15,- 

50. 40 n kék/v.kék d 3,50 3,- 5,50

51. 50 n kék/v.kék d 5,- 4,- 8,- 

52. 60 n kék/v.kék d 25,- 25,- 40,- 

53. 80 n vörös/h.rózsa d 30,- 30,- 45,- 

54. 90 n vörös/h.rózsa d 25,- 25,- 40,- 

55. 1 Fl zöld/v.zöld d 4,50 2,50 7,- 

56. 2 Fl zöld/v.zöld d 8,50 5,- 15,- 

57. 3 Fl zöld/v.zöld d 20,- 15,- 30,- 

58. 4 Fl zöld/v.zöld d 20,- 15,- 30,- 

59. 5 Fl zöld/v.zöld d 30,- 20,- 50,- 

60. 6 Fl zöld/v.zöld d 45,- 35,- 75,- 

61. 8 Fl zöld/v.zöld d 65,- 50,- 100,- 

62. 10 Fl zöld/v.zöld d 55,- 35,- 90,- 

63. 12 Fl zöld/v.zöld d 100,- 90,- 150,- 

64. 15 Fl zöld/v.zöld d 95,- 70,- 150,- 

65. 20 Fl zöld/v.zöld d 150,- 95,- 250,- 

66. 25 Fl zöld/v.zöld d 200,- 150,- 300,- 

Sor (29 db): 924 710  
A hosszú használati idı alatt sok színváltozat keletkezett (katalogi-
zálatlan). A számlákon és hivatalos iratokon levı bélyegek tintával 
való áthúzása kötelezı volt, ezért az áthúzatlan használt darabok 
iraton ritkák. 

 
Aki mindig szívesen beszél errıl a témáról: Szücs Károly 



   281. oldal 

1898. – 1919. Hártyapapír hátoldali alnyomattal 

1898. Hártyapapír 1898-as évszámmal 

A levélerezet helyét egy újabb szabadalom: az áttetszı bélyeg hát-
oldalán az enyvezésre nyomtatott alapnyomat váltja fel. Az újrafel-
használás így nem lehetséges, mert a bélyeg leáztatásakor a bélyeg-
kép egy része a felragasztás helyén marad. (E bélyegeket ezért 
kivágásokon célszerő győjteni.) 

 

  
ad ae 

 

Régi Címlet Rajz/keret Kép ����

405. (405) 1 h szín ad 10,- 

406. (406) 2 h szín ad -,55

407. (407) 4 h szín ad 3,50

408. (408) 6 h szín ad 5,50

409. (409) 8 h szín ad 3,50

410. (410) 10 h szín ad -,45

411. (411) 14 h szín ad 1,50

412. (412) 20 h szín ad -,70

413. (413) 24 h szín ad -,50

414. (414) 25 h szín ad 9,50

415. (415) 26 h szín ad 1,- 

416. (416) 30 h szín ad -,45

417. (417) 38 h szín ad 3,50

418. (418) 40 h szín ad 2,- 

419. (419) 50 h szín ad -,45

420. (420) 60 h szín ad 1,50

421. (421) 64 h szín ad 1,50

422. (422) 72 h szín ad 2,50

423. (423) 80 h szín ad 2,50

424. (424) 88 h szín ad 9,- 

425. (425) 1 K szín ae -,40

426. (426) 2 K szín ae -,45

427. (427) 3 K szín ae 3,- 

428. (428) 4 K szín ae 2,- 

429. (429) 5 K szín ae 1,50

430. (430) 6 K szín ae 2,- 

431. (431) 7 K szín ae 3,50

431.II (432) alul kunkorodó 7-es 10,- 

432. (433) 8 K szín ae 5,50

433. (434) 10 K szín ae 3,50

434. (435) 12 K szín ae 4,50

435. (436) 15 K szín ae 7,50

436. (437) 20 K szín ae 3,- 

437. (438) 30 K szín ae 8,50

438. (439) 40 K szín ae 8,50

439. (440) 50 K szín ae 7,50

Sor (35 db): 121  

1910/16. Színváltozás, évszám 1910 
Az évszám változásán kívül a koronás értékek nagysága is kisebb, a 
krajcárosokéval azonos mérető lett. 

  

af ag 

Év Címlet Rajz/alnyomat Kép ����

441. 1 h kék/piros af 3,50

442. 2 h kék/piros af -,45

442z normál papír 6,50

443. 4 h kék/piros af 1,- 

443z normál papír 10,- 

444. 10 h kék/piros af -,45

444z normál papír 1,50

445. 14 h kék/piros af 3,- 

446. 20 h kék/piros af -,45

446z normál papír 2,- 

447. 24 h kék/piros af -,50

448. 25 h kék/piros af 8,- 

449. 26 h kék/piros af 2,- 

450. 30 h kék/piros af -,50

451. 38 h kék/piros af 3,50

452. 40 h kék/piros af 1,50

453. 50 h kék/piros af -,50

454. (1916) 60 h kék/piros af 75,- 

455. 64 h kék/piros af 10,- 

456. 72 h kék/piros af 8,50

457. (1916) 80 h kék/piros af 95,- 

458. 88 h kék/piros af 7,50

459. 1 K vörös/zöld ag -,45

460. 2 K vörös/zöld ag -,50

461. 3 K vörös/zöld ag 3,- 

462. 4 K vörös/zöld ag 6,- 

463. 5 K vörös/zöld ag 2,- 

464. 6 K vörös/zöld ag 10,- 

465. 7 K vörös/zöld ag 4,50

466. 8 K vörös/zöld ag 3,50

467. 10 K vörös/zöld ag 8,- 

468. 20 K vörös/zöld ag 3,- 

469. 50 K vörös/zöld ag 15,- 

Sor (29 db): 277  
 

 
Szakmai kuonzulensünk, Hodobay Andor  

a 2004-es MAFITT Szalonon  bemutatott ileltékbélyeg-anyaga elıtt  




