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Mi a Személyes bélyeg?
A Személyes bélyeg egy olyan különleges bélyeg, ahol a bélyeg
képhez tartozó szelvényen jelenik meg az Ön által megjeleníteni 
kívánt kép. A megvásárolható legkisebb mennyiség egy bélyegív, 
amely egyforma méretű Személyes bélyegeket tartalmaz.  
A megszemélyesítésre kerülő szelvény mérete minden esetben 
18 × 25,2 mm, kivéve a Folkloriada bélyegem esetében, ahol 
25 × 21,67 mm, és az Üzenet bélyegem IV. Belföld 35 esetében, 
amikor 36,25 × 25,2 mm. Ez utóbbi esetben lényegesen nagyobb 
felület használható fel a kép elhelyezésére. 

Miért válassza a Személyes bélyeget?
A Személyes bélyeg nemcsak kiváló ajándék vagy emléktárgy, 
hanem levél feladására is alkalmas. Lepje meg ismerőseit a saját 
bélyegével küldött üdvözlőlappal, vagy készíttesse el számukra 
Személyes bélyegüket! 

Mit ábrázolhatnak a Személyes bélyegek?
A Személyes bélyegeken, mint a neve is utal rá, az Önről, illetve 
családjáról, rokonairól, ismerőseiről, barátairól készült portrék 
jelenhetnek meg, a bélyeg méretéből adódóan egykét, egymáshoz 
közeli arckép, esetleg kisebb csoport, pl. család, cégvezetés. Igény 
szerint tárgyak vagy akár a család kedvenc háziállata, valamint 
céglogót, szlogent ábrázoló kép is rákerülhet a Személyes bélyegre. 

A megszemélyesítés alapjául szolgáló képet papír alapon (éles, 
közeli kép; előny a semleges, világos háttér) és elektronikus 
formában (.jpg vagy .tif kiterjesztésű file, max. 1 Mbyte, min 
100 dpi) is elfogadjuk, lehetőség szerint a megjelenítendő rész 
megjelölésével. Személyes vásárláskor és postai úton érkező 
megrendelések esetében digitális adathordozóként csak CD, 
DVD lemezt, illetve USB tároló eszközöket fogadunk el, melyeket 
a bélyegívekkel együtt, egy postai küldeményben a Megrendelő 
részére visszaküldünk.

A Magyar Posta Zrt. megszemélyesítés nélküli üres, nyomatlan 
szelvénnyel rendelkező személyes bélyegívet nem árusít, és üres 
képet, pl.: tiszta fehér, vagy világos egyszínű alapot nem fogad 
el a megszemélyesítéshez sem papír, sem digitális formában.  
A Magyar Posta Zrt. a Személyes bélyeg készítéséhez nem fogad 
el továbbá olyan képet, mely a hatályos jogszabályokba ütközik, 
pl. becsületsértő, illetőleg obszcén vagy jó erkölcsbe ütköző. 
A Magyar Posta Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogyha 
megítélése szerint a megjeleníteni kért képi anyag nem felel meg 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak a személyes 
bélyeg megrendelést visszautasítsa. A képet illető bárminemű 
jogvita esetén a felelősség a Megrendelőt terheli. 

Hogyan vásárolhat Személyes bélyeget?
A vásárlási mód kiválasztásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy a 
Személyes bélyegek gyártása, csak azután kezdődhet meg, miután 
a megrendelés és a rendelt mennyiség ellenértéke is beérkezik. 
Ha a kész bélyegíveket a lehető leggyorsabban szeretné átvenni, 
javasoljuk, válassza a személyes vásárlást.
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Személyes bélyeggel 
személyesebb!

BALLAGÁS bélyegem II.
Tintatartó
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

FOLKLORIADA bélyegem
(10 db 65 Ftos bélyeg/ív)

CSILLAGJEGY bélyegem I.
Rózsák

(20 db 50 Ftos bélyeg/ív)

Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg,
Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak

Kérjük a kiválasztott „CSILLAGJEGY bélyegem” fajtáját
ne felejtse el a Megrendelőlapon feltüntetni!

BALLAGÁS bélyegem IV.
Hőlégballon
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

BALLAGÁS bélyegem III.
Tarisznya
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

BALLAGÁS bélyegem I.
Matrózblúz
(20 db „Belföld Elsőbbségi” bélyeg/ív)

Elérhetőség:
Magyar Posta Zrt. Filatéliai Értékesítési Osztály

Postacím: Személyes bélyeg, 1560 Budapest
E-mail: szemelyesbelyeg@posta.hu

Internet: www.posta.hu/szemelyesbelyeg
Általános információ: 06 (40) 46-46-46

Feladott megrendeléssel kapcsolatos információ:  
(06 1) 317-0076

Fax: (06 1) 318-3353

• Személyesen elkészíttetheti fotóját, majd néhány perc alatt 
Személyes bélyegét a Filapostán (Budapest X. ker., Üllői u. 114116. 
– Budapest 100. posta épületében), melyet a helyszínen történő 
fizetés után azonnal el is vihet. 
Figyelem, a Filaposta hamarosan költözik! Új cím: Budapest 
V. kerület, BajcsyZsilinszky út 16. Mielőtt felkeresné a Filapostát, 
kérjük, tájékozódjon az aktuális címről a megadott elérhetőségek 
bármelyikén.
• Megrendelését az ország valamennyi postahelyén leadhatja 
Ebben az esetben a megrendelés ellenértékét a postahelyen, az 
ott kapott készpénzátutalási megbízással fizetheti be, majd meg
rendelését és a kiválasztott fényképet munkatársaink továbbítják  
a Filapostára. A megrendelt ívek gyártása, postázása a megrendelés 
és a megrendelt mennyiség ellenértékének együttes beérkezése 
után legkésőbb 15 munkanappal történik.
• Postai úton, a csatolt megrendelőlap kitöltésével és a fényképet 
mellékelve elküldheti Személyes bélyeg rendelését a „Személyes 
bélyeg”, Budapest, 1560 címre. A szállítás várható időpontja függ 
a választott fizetési módtól. Fizetést követő kézbesítés (utánvétel) 
esetén a kész bélyegeket kb. 5 munkanap múlva postázzuk az Ön 
részére. Egyéb fizetési mód választása esetén a Személyes bélyegek 
gyártása a megrendelés és a rendelt mennyiség ellenértékének 
együttes beérkezése után legkésőbb 15 munkanappal történik.
• Interneten keresztül a www.posta.hu/szemelyesbelyeg honlapon. 
A webshopon keresztül online szerkesztheti be fotóját a bélyegívre. 
A szállítás időpontja ebben az esetben is a választott fizetési módtól 
függően alakul, az előző pontban megfogalmazottak szerint.
A részletes szerződési feltételeket a mindenkor érvényben lévő 
Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

Amennyiben Személyes bélyeg megrendelését  
készpénz-átutalási megbízással kívánja kifizetni,

megrendelését leadhatja postai úton,
vagy személyesen a postahelyi felvételi ablaknál.

Abban az esetben, ha egyéb módon kíván fizetni,
kérjük, töltse ki a Megrendelőlapot és fotójával

együtt borítékba helyezve küldje vissza
a „Személyes bélyeg, Budapest, 1560 postacímre.

Mielőtt a Megrendelőlapot kitöltené, kérjük,
érdeklődjön munkatársunknál az aktuális akciókról!



Fizetési mód: 
 átutalás   készpénzátutalási megbízás   fizetést követő kézbesítés (utánvétel)

Kérjük, amíg nem kap információt a fizetéssel kapcsolatosan,
ne utaljon, ne küldjön pénzt semmilyen formában! 

Mielőtt a megrendelőlapot kitöltené, kérjük
érdeklődjön munkatársunknál az extra kedvezményekről!

 Kérem, küldjék el részemre a magyar bélyegekről és egyéb
filatéliai termékekről szóló tájékoztató kiadványaikat.

(Kérjük, hogy igényét X jel beírásával jelezze!)

Megrendelő neve:       

Postacím:         

Számlázási cím:        

Telefon:         Fax:

E-mail:

P O S T A  T Ö LT I  K I !
Értékesítő munkatárs

Igazgatóság:

Postahely neve:

Szervezeti azonosító:

Munkatárs neve:

SAP azonosító:

Terméknév Megrendelt
mennyiség (ív)

Egységár 
(Ft/ív)

Összesen  
(Ft)

BALLAGÁS bélyegem I. – Matrózblúz
(20 db „Belföld Elsőbbségi” bélyeg/ív)

BALLAGÁS bélyegem II.
Tintatartó • III. Tarisznya • IV. Hőlégballon

(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

BUDAPEST bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

CSILLAGJEGY bélyegem
Kos • Bika • Ikrek • Rák • Oroszlán • Szűz • 

Mérleg • Skorpió • Nyilas • Bak • Vízöntő • Halak
(20 db 50 Ftos bélyeg/ív)

ELSŐ bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

FOLKLORIADA bélyegem
(10 db 65 Ftos bélyeg/ív)

HELLÓ bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

HUNGARORING bélyegem
(20 db 50 Ftos bélyeg/ív)

KARÁCSONYI bélyegem
(20 db 48 Ftos bélyeg/ív)
Üvegdíszes • Süteményes

KARÁCSONYI bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)
Angyalkás • Gömbdíszes

PÉCS bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

SZERELEM bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

SZÍNHÁZI bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem I. – Rózsák
(20 db 52 Ftos bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem I. – Rózsák 
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem II. – Virágok
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem III. – Kék
(20 db 90 Ftos bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem II.
Tollak 20 • III. Kopogtató 20
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem I.
Térkép 35 • II. Tollak 35 • III. Kopogtató 35 • IV. Belföld 35

(35 db „Belföld” bélyeg/ív)

Jelen nyilatkozatom aláírásával önkéntesen hozzájárulok, 
hogy személyes adataimat a Magyar Posta Zrt. a postai 
tevékenységgel kapcsolatos reklámküldemény küldése 
céljából, az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. CXII. törvény (további-
akban: Infotv) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 
Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Magyar 
Posta Zrt. – az Infotv-ben foglalt kivétellel – a visszavonásig 
kezeli. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Magyar Posta 
Zrt. Ügyfélszolgálati Központjának címén (3512 Miskolc),  
a 06-40-46-46-46 telefonszámán, 06-46-320-136 faxszámán 
vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címén bármikor 
tájékoztatást kérhetek az adatkezelésről, kérhetem az 
adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, bejelenthetem 
az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásomat. Az adatokat  
a Magyar Posta Zrt. adatkezelés megvalósításában illetékes 
munkavállalói ismerhetik meg, az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogsértés esetén az igény bíróság előtt érvényesíthető.

Az igénybevételi feltételeket a Magyar Posta Zrt. Személyes 
bélyegre vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési 
Feltételei tartalmazzák.

Nyilatkozat: A megrendelőlap kitöltésével nyilatkozom, 
hogy a szerződési feltételeket elfogadom, és kijelentem, 
hogy 18. életévemet már betöltöttem.

 Dátum: ………………………  Aláírás: ……………………............

Kérjük a kitöltött megrendelőlapot fotójával 
együtt borítékba helyezve küldje vissza
a „Személyes bélyeg”, Budapest, 1560 

postacímre.

MEGRENDELŐLAP

*A kiválasztott bélyegív fajtáját kérjük, aláhúzással jelölje! Pl.: KARÁCSONYI bélyegem üvegdíszes • süteményes
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KARÁCSONYI bélyegem
Angyalkás
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem III.
Kék
(20 db 90 Ftos bélyeg/ív)

KARÁCSONYI bélyegem
Üvegdíszes
(20 db 48 Ftos bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem I.
Rózsák
(20 db 52 Ftos bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem I.
Térkép 35
(35 db „Belföld” bélyeg/ív)

HUNGARORING bélyegem
(20 db 50 Ftos bélyeg/ív)

HELLÓ bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem III.
Kopogtató 35
(35 db „Belföld” bélyeg/ív)

KARÁCSONYI bélyegem
Gömbdíszes
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ELSŐ bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem III.
Kopogtató 20
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

KARÁCSONYI bélyegem
Süteményes
(20 db 48 Ftos bélyeg/ív)

ÜDVÖZLETTEL bélyegem II.
Virágok
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem II.
Tollak 20
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

SZÍNHÁZI bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

SZERELEM bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

PÉCS bélyegem
(20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem IV.
                                          Belföld 35  (35 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem I.
                                          Rózsák  (20 db „Belföld” bélyeg/ív)

BUDAPEST bélyegem
                                      (20 db „Belföld” bélyeg/ív)

ÜZENET bélyegem II.
Tollak 35
(35 db „Belföld” bélyeg/ív)


