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5. lecke
Mi a bélyeg?
Első hallásra elég egyszerűnek tűnik a kérdés, hiszen a
kisgyerekek is arra a színes, ábrával ellátott perforált szélű
enyvezett hátoldalú kis papírdarabra gondolnak, amit a boríték
jobb felső sarkába szoktunk ragasztani.
De mi is a bélyeg? A bélyeglexikon szerint a „postabélyeg a
postai küldeményekre felragasztható és azok bérmentesítésére
vagy különböző postai pótdíjak (ajánlási, elsőbbségi) és illetékek
lerovásának igazolására szolgáló, kisméretű, többnyire színes
nyomású postai értékcikk”. Ehhez hozzátehetjük, hogy anyaga
túlnyomóan papír, rendszerint perforált szélű, és általában
enyvezett hátoldalú értékcikk. Hogy miért is tettük ezt hozzá, az
hamarosan kiderül.
Mivel ezen anyagnak nem tárgya az illeték- és egyéb nem
postai bélyeg, így ezekkel nem foglalkozunk. Tehát: a posta által
forgalmazott, meghatározott értékű cikkről van szó, mely
értékében az előállítási, forgalmazási díjon felül bizonyos postai
szolgáltatás (pl. levéltovábbítás) díja is bele van számítva. A
bélyegnek a küldeményre (pl. levélre) történő felragasztásával
jelezzük a posta felé, hogy a küldemény teljes viteldíjának
kifizetését (alapdíj + pót- és különdíjak, pl. levél viteldíja +
ajánlási díj + tértivevény díja), azaz a bérmentesítést, és ezáltal
kifejezzük szándékunkat, hogy szerződést kötünk a postával a
küldeménynek a címzetthez történő továbbítására. Ehhez több
estben még egyéb nyomtatványokat is ki kell töltenünk. Ilyen
például az ajánlási szelvény, tértivevény stb.

Amerikai macis bélyegek2

Három különböző típusú 1Ft-os
illetékbélyeg egy dokumentumon
(arany, zöld, fekete számmal)3

Ajánlás: felvételkor, továbbításkor,
kézbesítéskor
a
közönséges
küldeményektől elkülönítetten kezelt
postai küldemények, a többlet díjért a
posta vállalja, hogy a címben név
szerint jelzettnek juttatja el a
küldeményt
(vagy
meghatalmazottjának).

Tértivevény:
szintén
külön
nyomtatvány segítségével, annak
aláírásával a címzett igazolja a
küldemény átvételét. A tértivevény
nyomtatványt a posta visszajuttatja a
feladónak igazolásul.

Ajánlási szelvény1
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A bélyegeket rendszerint ívekben nyomtatják. Egy postai ív
általában 25-100 bélyeget tartalmaz. Az íveket ívszegéllyel
gyártják, melyek különböző szélességűek lehetnek.

Bélyegív4

A nyomdák ezekre a szegélyekre jelzéseket, számokat,
színpróbát stb. nyomtathatnak. 2000-ben az „50 éves a Ferihegyi
repülőtér” bélyegtől kezdődően a magyar posta bevezette a
vonalkódok nyomtatását a bélyegívek egy-egy oldalára.

50 éves a Ferihegyi repülőtér

Ferihegy6
Vonalkód:
a
kereskedelemben
használt,
különböző
vastagságú
függőleges vonalakból és az alattuk
elhelyezett számokból álló jelzés az
áruk csomagolásán, amely lehetővé
teszi az áru következő adatainak
azonosítását.

A 2002-ben kiadott „100 éves a halasi csipke” sorozat ívszéllel5
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A bélyegsorozat vagy a bélyegsor bizonyos alkalomból
vagy célból kibocsátott, rendszerint különböző névértékű (értékű),
megjelenési formájuk (kép, tartalom, téma, szimbólum stb.)
hasonlóságával vagy egyezőségével egymással összetartozó
bélyegek összessége.
A bélyegsorozatok kiadásának eredeti célja az, hogy az egy
időben érvényes, különböző postai díjszabásoknak (levelezőlap,
nyomtatvány, levél, ajánlott levél stb.) megfelelő névértékű
bélyegek álljanak rendelkezésre a közönség számára. Sajnos az
utóbbi időben a magyar bélyegkiadásoknál ez a szempont háttérbe
szorult.
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Névérték:

a postai értékcikken
rendszerint feltüntetett érték, melyért
a postaszervezet árusítja a terméket,
és ezért meghatározott szolgáltatást
végez.

Postai
díjszabás:
a
postaigazgatóságok által összeállított
és a hivatalos lapban közzétett, főként
a küldeményekre vonatkozó, több
ízben
módosuló,
változó
díjtételeknek, díjaknak a mindenkori
összefoglalása.

1961-ben kiadott „50 éves a Vasas Sportklub” bélyegsorozat7

Gyűjtői célra gyakran adnak ki úgynevezett kisíveket. A
kisív többféle bélyeget és szelvényt magába foglaló olyan
értékcikk, melyben azonos bélyegekből több is található, általában
3-20 db-ig. Kisívet a világon először 1919-ben Belgium bocsátott
ki. Magyarország első kisíve 1942-ben került kiadásra a
„Vöröskereszt I.” sorozat címleteit 10-es ívekben nyomtatták. A
következő ábrán az 1995-ben kiadott „Olympiafila” kisív látható.

Vöröskereszt:
A
Magyar
Vöröskereszt a Jean Henri Dunant
kezdeményezésére
létrejött
Nemzetközi
Vöröskereszt
magyarországi szervezete, amely
1881.
május
16-án
alakult
Esztergomban Magyar Szent Korona
Országai Vörös-Kereszt Egylet néven.

Vöröskereszt I. sorozat egyik kisíve8
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A bélyegblokk egy vagy több különböző bélyeget esetleg
szelvényt is magában foglaló rendszerint a kibocsátás alkalmára
utaló rajzzal, felirattal, szélesebb szegéllyel ellátott postai
értékcikk. A világ első bélyegblokkját Luxemburgban adták ki,
Magyarországon 1934-ben jelent meg elsőként a „LEHE” blokk. A
következő ábrán a jelenleg egyik legkisebb méretű magyar blokk,
az 1987-es „Calgary Olimpia blokk” látható.

LEHE: Levélbélyeggyűjtők Első
Hazai Egyesülete, Novák József
szervező munkája alapján 23 taggal
alakult meg 1884. április 27-én.

Calgary Olimpia blokk9

LEHE blokk

A bélyegfüzet azonos vagy különféle címletű, többnyire
forgalmi bélyegekből álló, többlapos, fedőlappal rendelkező olyan
összeállítás, amelyben a leggyakoribb postai díjszabásnak
megfelelő értékű bélyegek találhatók. A bélyegfüzetekbe eleinte
bélyegívekből kitépett megfelelő nagyságú összefüggéseket,
később külön e célra készített bélyegfüzetíveket helyeztek el. A
bélyeglapok között – azok összetapadásának megakadályozására –
betétlapok kerülnek elhelyezésre, amikre sokszor különböző
reklámokat nyomtatnak. Az első bélyegfüzetet 1895-ben
Luxemburgban adták ki. Magyarországon először 1901-ben
bocsátottak forgalomba bélyegfüzetet a „Turul” sorozat 4, 10, 25
és 35 filléres értékeivel, 1902-ben pedig a levelezőlap
díjváltozásának megfelelő 5 filléres címlettel. A következő ábrán
az 1969-ben kiadott Dunakanyar sorozat egy füzetlapja látható.

Címlet: érték, névérték, darab.
Forgalmi bélyeg: általános, minden
postai
küldemény
feladói
bérmentesítésére és egyéb postai díj
lerovására
is
alkalmas,
nem
különleges rendeltetésű bélyegfajta.

Turulos bélyeg: az első korona-fillér
értékű
magyar
bélyegkiadások
bélyegábra utáni elnevezése.

„Dunakanyar” bélyegfüzet borító
lapja11

„Dunakanyar” bélyegfüzet-lap10
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A tekercsbélyegek a bélyegárusító automaták részére
gyártott bélyegtekercsekből származó bélyegek. Az első
tekercsbélyegeket
1906-ban
az
USA-ban
készítették.
Magyarországon 1912-ben az 1909-es Turul sorozat 100-as ívének
csíkokra vágásával és az ívszélek összeragasztásával készültek. A
2, 3, 5 és 6 filléres bélyegekből 1000 db-os, a 10 filléres
bélyegekből 500 db-os bélyegtekercseket készítettek.
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Bélyegautomata: postai bélyeget
árusító gép.

Tekercsbélyegek12

Az első igazi tekercsbélyegeket az 1964-65-ös „Közlekedés
I.” sorozat 20 és 60 filléres bélyegábrájának felhasználásával
készítette az akkori NDK (Német Demokratikus Köztársaság)
bankjegynyomdája. A tekercsek hátoldali ellenőrző szám nélkül
készültek, a tekercs egyik végén 1,25, a másik végén 0,25
bélyegméretű szelvény zárja. A későbbi tekercsek minden ötödik
bélyegének hátoldalára fekete színű ellenőrző számot nyomtattak.

Bélyegautomata az USÁ-ban16

Tekercsbélyegek13
Német bélyegautomata17

Tekercsbélyegek hátoldala sorszámmal14

Bélyegtekercs18
Tekercsbélyeg kezdő szelvénnyel15
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