
A MAGYAR KIRÁLYSÁG POSTATÖRTÉNETE 1900 - 1918 
 

A gyűjtemény az 1900-1918 között a Magyar Királyi Posta 1900.1.1-től a Forint/krajcár-Korona/fillér pénzreformhoz 

kapcsolódó új, főleg a levélpostai és az egyéb bérmentesítések változatait mutatja be belföldön és külföldre egyaránt a postai 

alaptarifák változásai (1900.1.1., 1902.1.11., 1916.10.1., 1918.6.15) és esetleges kedvezményei szerint egészen a Magyar 

Királyság megszűnéséig 1918.11.16-ig. A gyűjtemény a küldeményeket felhasználásuk (helyi, távolsági vagy), díjkiegészítéseik 

rendszere (ajánlott, expressz, tértivevényes, külterületi expressz díjas) és súlyfokozataik szerint mutatja be. Kiemelkedő 

darabjai a helyi expressz és tértivevényes küldemények és ezek díjkombinációi, a krajcár-fillér vegyes, a külterületi expressz-

díjas és a tengeralattjáró-posta levelek  valamint a különleges és magas díjú külföldi bérmentesítések. 
 

FELÉPÍTÉSI TERV 
 

A. Belföldi küldemények:  A.1.   Levelezőlapok 
    A.2.   Áruminták 
    A.3.   Nyomtatványok  
    A.4.   Levelek 
    A.5.   Egyéb (hírlap, értéklevél, csomagszállító)  és belkezelési küldemények 
  

B. Külföldi küldemények:  
 
B.1.   Kedvezményes országokba:  B.2.   Nem kedvezményes országokba: 
 
  B.1.1.  Levelezőlapok     B.2.1.  Levelezőlapok  
  B.1.2.  Áruminták     B.2.2.  Áruminták 
  B.1.3.  Nyomtatványok     B.2.3.  Nyomtatványok 
  B.1.4.  Levelek      B.2.4.  Levelek 
  B.1.5.  Egyéb és belkezelési küldemények  B.2.5.  Egyéb és belkezelési küldemények 
  

      
 

 

 

 

1900.1.1. Elsőnapi, új filléres névértékű díjjegyes és bélyeg tarifahelyes együttes felhasználása,  

kedvezményes külföldre küldött szabályos levelező-lap díjjal - 5 fillér, Budapest – Drezda (RRR) 
 

 

IRODALOM 
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- A Magyar Királyi Posta és Távírda rendeletek tára: 1892 és 1918 közötti  kiadványai 
 

 

  Ritkasági jelölések: RRR: 1-2 db; RR: 3-5 db; R: 6-10 db, 6 alatti példány piros kerettel kiemelve 



THE POSTAL HISTORY OF HUNGARIAN KINGDOM 
1900 – 1918 

The exhibit presents the postal services of the Hungarian Royal Postal Administration during the years 1900-1918. 
On 1st of January 1900 due to the currency reform - the change to the forint/krajcár-korona/fillér system -were issued 
new stamps and stationarys and new postal rates. The exhibit is introducing the variety of mail on letters (inland and 
abroad)  and the variation of new postal rates ( 1st January 1900, 11th January 1902, 1st October 1916 and 15th June 
1918) mostly for domestic and foreign destinations  and other mails the use according a locality(local or long distance) 
in parallel with the use of mandatory postal rates (registered, express, with receipt of acknowledgement  and outside 
express with messengers), by weight and combination of these until the dissolution of Hungarian Kingdom in 16th 
November 1918. Outstanding pieces are local express and acknowledgement of receipt delivery and combination of 
these postal fees, mixed frankings of krajcár-fillér, express delivery mails, submarine mails, extraordinary and higher 
postal foreign rate mails. 
 

PLAN OF THE EXHIBIT 
 

A. Domestic mails  

    A.1. Postcards 

                              A.2. Samples without values 

                              A.3. Printed matters 

                              A.4. Letters 

                              A.5. Other (wrappers, declared monex letters, parcel cards) and inner mails 
 

B. Foreign mails B.1. Discounted       B.2. Non-discounted  
 

                              B.1.1. Postcards    B.2.1. Postcards 

                              B.1.2. Samples without values   B.2.2. Samples without values 

                              B.1.3. Printed matters    B.2.3. Printed matters  

                              B.1.4. Letters     B.2.4. Letters  

                              B.1.5. Other mails    B.2.5. Other mails 

 

 
1

st
 January 1900, first day of use 5 fillér postal rate on 4 fillér postal card with supplementary 1 fillér 

stamp, sent from Budapest to Dresden – correct postal fee to discounted foreign postcards. (RRR) 
  

Referencies: 

Surányi László - Visnyovszki Gábor: Dictionary of Hungarian stamps, 1986 
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Hungarian Royal Post and Telegraph office regulations - issues between 1892 and 1918. 

The rare specimen are signed by RRR up to 2pcs, RR 3 to 5 pcs an R 6 to 10pcs. The specimens below 6 pcs are framed in red.  


