
   Az 1874. évi kiadású újságbélyeg a levélbélyeghez hasonló rajzzal, a postai 
nyomtatványokra nyomott értékcikkek közös ősmintájáról készült azzal a különbséggel, 
hogy a sarokháromszögek elmaradtak és az alapvonalazás tojásdad alakban a bélyegkép 
közepén jelenik meg. Az újságbélyeg könyvnyomással (magasnyomással) készült. A 
magaslemezt egy acélmintáról másolt tízes csíkokból állították össze. Ezt igazolja a százas 
lemezen a függőleges 7. oszlop 10. bélyegén található azonos lemezhiba: az „M” betű 
második talpánál keletkezett sérülés, mely kerek fehér foltocska formájában nyomódott le. 
1874-től 1899-ig mindvégig ugyanarról az őslemezről másolták a nyomólemezeket, 
amelyeken a továbbiakban csak kisebb lemezhibák, ill. kopások nyomai keletkeztek. 

A levélboríték rajzú hírlapbélyeg kiadásait a postai bélyegekhez hasonlóan négy részre 
oszthatjuk: 1874-től vízjelnélküli papíron, 1880-tól I-es, 1898-ban II-es és végül 1899-ben 
III-as vízjeles papíron készült kiadások.
Hírlapszállítás eleinte a m. kir. posta kizárólagos monopóliuma volt, eszerint a 
hírlapszállítás a postán kívül tilos volt. A hírlapok es folyóiratok viteldíját alacsonyabban 
állapították meg, mint az egyéb nyomtatványokét, és míg az utóbbiaknál gyelembe vettek 
a küldemény súlyát, es a címzett távolságát is. Az újságoknál, minderre való tekintet nélkül 
a díj példányonként 1 krajcár, majd 1900-tól — a pénzreform után — 2 llér volt. A 
hírlapszállítás különlegességét az erre a célra rendszeresített hírlapbélyegek jelezték. 
Hírlapbélyeget csak a hírlapjegy engedéllyel rendelkező kiadók használhattak. A 
hírlapjegy kedvezmény kiterjesztése folyamatosan bővült 1889-90-től majd több rendelettel 
a lapkiadók szélesebb körén kívül, könyvkereskedések, hírlapbizományos értékesítőkre, de 
az ipar és a gazdaság több résztvevőjének nyílt lehetősége a kedvezményes hírlapbélyeg 
tarifa használatára. 
A hírlapok es küldemények száma jelentősen megemelkedett, a postákat leterhelte a 
forgalom, az eddig szokásos kezelést és a kézbesítést akadályozta. 
Megindult egy intézkedési sorozat megpróbálva a rendszert hatékonyabbá tenni, a Ker. 
min. 57.717/1897.). rendelete alapján minden nagyobb vidéki varosban saját 
hírlapkézbesítőt foglalkoztattak. A budapesti főposta is a befutó hírlapküldeményeket 
különleges bélyegzővel látta el. 
Létezett egy hivatali előértéktelenítésre tett kísérlet, amit ovális keretbe foglalt kelet 
nélküli bélyegzővel végeztek „BUDAPEST FŐ- POSTA — HÍRLAPKIADÁS”.  Az előre 
lebélyegzett íveket a lapkiadó vállalatok kapták meg és ezekkel bérmentesítettek 
hírlapküldeményeiket, Az előértéktelenítés jelentős változása 1900. január 1-ével lépett 
hatályba, amikor nagy forgalmú hivatalok engedélyt kaptak saját bélyegzőjük 
használatára.

● Hírlapbélyegek vízjel nélküli papíron 1874-1881
● Hírlapbélyegek vízjel I-es és la vízjellel 1881-1897.
● Hírlapbélyegek vízjel II-es vízjellel 1898., valamint 
● Hírlapbélyegek vízjel III-as vízjellel 1899.
● Hírlapbélyegek vízjel nyomdai érdekességek, színváltozatok
● Hírlapbélyeg küldeményeken belföldi érvénytelenítése
● Hírlapbélyeg érkezési bélyegzések a monarchia és 
   kedvezményes területekre
● Előértéktelenítés előfutárai
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