
Fillérértékű hírlapbélyegek 1900-1913
A Magyar Királyi Posta hírlap forgalmi rendszere

 1900. január 1-jén a pénzreform végletesítésével új hírlapbélyegeket is forgalomba 
helyeztek 2 llér névértékkel. A hírlapbélyegeket könyvnyomással, 100 darabos enyvezett 
forgalmi ívekben, fogazatlanul készítették. A bélyeg színe narancssárga, ami a hosszú 
gyártási időszak alatt keveset változott, kisebb eltérésektől eltekintve a szín állandó volt. A 
turulos bélyegekhez hasonlóan 1900.-tó III-as, majd 1904. től IV-es, 1908. ban V-ös, 1909.-től 
VI-os végül 1913-tól VII-es vízjeles papíron készültek. A hírlapok forgalmazása a posta 
integrált rendszerének egyik jelentős ágazata volt postán lehetett hírlapokat előzetni és a 
posta felelősséget vállalt a megrendelt lapok pontos kézbesítéséért. A gyűjteményben 
bemutatok több újság megrendelésre előnyomtatott „POSTAUTALVÁNY”-t, és 
„VISSZAJELENTÉS HÍRLAP HIÁNYRÓL” szóló nyomtatványt. 
A hírlapjegy engedéllyel rendelkező részére a viteldíjat alacsonyabban állapították meg, 
mint az egyéb nyomtatványokét. Az utóbbiaknál gyelembe vettek a küldemény súlyát, es 
címzett távolságát is. Az újságoknál, minderre való tekintet nélkül a díj példányonként 2 
llér volt és ez a tarifa volt érvényes a Magyarországon kívül a Monarchia egész területén és 
a szintén kedvezményes területre küldött Németországba, Liechtensteinbe. A gyűjtemény 
érdekes darabjai az itt bemutatott Magyarországon kívüli érkezési bélyegzések. Szintén 
láthatunk, ritkaságnak számító borítékon felhasznált hírlapbélyegeket melyek hírlapjegy 
engedéllyel rendelkező feladhatóktól származnak, de nem keresztkötésű küldeményeket 
tartalmaztak.
1900. január 1-ével jelentős változás a Kereskedelem ügyi Miniszter 78.555/1899. sz. 
rendeletével bevezetett a nagy forgalmú napi lapok számára használható előértéktelenítés 
rendszere.
Az intézkedés jelentős mennyiségű munkát vett le a posták válláról, cserében a lapkiadók 
lényegesen gyorsabban tudták célba jutatni újságaikat. A címszalagokon elhelyezett 
hírlapbélyeget a kiadó hivatalokban előre érvénytelenítették, majd a kézbesítési kerületek 
és a mozgóposta állomásai szerint osztályozták, csomagolták és közvetlenül a vonatok 
mozgópostáin adták postára.
Az előértéktelenítés rendszerét 1914. október 2-án megjelent Kereskedelemügyi 
Minisztérium 72.550/1914. sz. rendelettel szüntette meg. Eszerint 1914. október 4-től 
minden politikai napilap es az előértéktelenítések eddigi alkalmazói portómentességet 
élveznek, ameddig az újságaikat saját maguk adják föl a vonatok postakocsijába. 
Az előértéktelenítés mellett továbbra is megmaradt az érkezési érvénytelenítés intézménye. 
Az érkezési érvénytelenítésnek két fő típusra oszthatjuk: a hírlapkötegben kézbesített és 
egybe csomagolt feladás. Az egy fajta hírlap vagy folyóirat egy címszalaggal átkötött 
példányai. Külön címszalagok nélkül egy féle lap (nyomdai termék) egy címre küldésére volt 
lehetőség egybecsomagolt küldeményben, ilyen esetben a csomag tartalma szerint egy lap 
egy bélyeg így keletkeztek a nagyméretű frankatúrák, teljes ívvel való 100 darabos díjlerovás 
is előfordul. Érvénytelenítésük érkezési. 
A gyors postai kezelés céljából a megfelelő postakezelő helyre vagy kézbesítő hivatalba 
küldött egyenként egyedileg címszalaggal is átkötött újságok, hírlapok összecsomagolt 
küldeménye a hírlap köteg /levélköteg/. A hírlapköteg küldeményeket, ha csak nem 
előértéktelenített bélyegekkel küldték érkezéskor bélyegezték le.

● Hírlapbélyeg kiadások és nyomdai érdekességek
● Előértéktelenített bélyegek 
● Előre nyomtatott postai Utalványok, 
● Visszajelentés hírlap hiányról /belkezelési nyomtatványok/
● Címszalagok, hírlapkötegek frankatúrái
● Nem magyarországi érkezési bélyegzések, 
   Ausztria, Németország, katonai posták
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