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Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2022. január 1. 

A Posta bérmentesítési jelzései 

1. „Készpénzzel” történő bérmentesítés jelzése 

Közvetlen készpénzfizetés jelzése 

IPH-s postákon: Postabélyeget helyettesítő bérmentesítési jegy 

(IPH: Integrált Postahálózati Rendszer, a felvevő munkahelyeket (is) támogató 

számítógépes rendszer.) 

Lenyomat tartalma: 

A bérmentesítés jelzésére szolgáló lenyomat állandó adatai: az ország elnevezése, a forint 

jelzése (Ft) és a Magyar Posta logója. 

Változó adatok: az adott postai küldemény bérmentesítési díja (summa összeg), az adott 

postai szolgáltatóhely neve, a munkahely aktuális (adott napi) tranzakciójának a sorszáma, 

valamint a dátum és a kezelő azonosítója. 

 
 

Nem IPH-s technológiával működő postai szolgáltatóhelyeken: 

KÉSZPÉNZZEL 
BÉRMENTESÍTVE 
1428 Budapest 8 

 

 
 
 

Bérmentesítési etikett 

Posta neve 

 Dátum 

 Kezelő azonosító 
(8 számjegy) 

 

Összeg 

 Etikett sorszáma 

Etikett sorszáma 

Kezelő azonosító 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

2. Értékcikk árában lerótt készpénzes díjfizetés jelzése 

2.1. Értékjelzéses (díjjegyes) boríték, levelezőlap, képes levelezőlap 

A lenyomat tartalma: 

A borítékra, illetve levelezőlapra, képes levelezőlapra nyomtatott bélyegkép minden esetben 

tartalmazza a „Magyarország” feliratot és a névértéket kifejező forintösszeget. A bélyegkép 

alakja, mérete, grafikai tartalma és biztonsági eleme változó. 

Mintái: 

 
 

 
 

2.2. Postakész borítékok és levelezőlap 

A boríték és a levelezőlap értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) bélyegbenyomással, 

biztonsági elemekkel ellátva készül, mely árváltozások után is – pótdíj megfizetése nélkül – 

felhasználható, amennyiben a levélküldemény levélszekrény útján történő kézbesítésre 

alkalmas (a POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 4.2. pont 3) bekezdése alapján a maximális 

méret 324x229x24 mm). 

A lenyomatok általános leírása: 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf
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A Posta bérmentesítési jelzései 

A bélyegbenyomás konkrét értékmegjelölést (forintösszeget) nem tartalmaz, a 

bélyegképeken a „Magyarország” felirat, a kibocsátás éve, a gyártó nyomda jele és a 

tervezőművész(ek) neve szerepel. 

Borítéktípusok: 

2.2.1. Postakész elsőbbségi normál méretű boríték 

A lenyomat leírása: 

A boríték bélyegképének alapszíne sötétkék, melyen az elsőbbségi szolgáltatásra utalóan a 

borítékok piktogramszerű rajza (a borítékok sora fölött elhaladó elsőbbségi boríték) látható. 

„A boríték ára a szolgáltatás díját is tartalmazza” feliratot tartalmazó kerettől balra – 

biztonsági elemként – a Magyar Posta logóját ábrázoló fekvő téglalap formátumú 

(15x10mm) hologram található.  

Mérete:110x220 mm 

Mintája:  

 
 

2.2.2. Postakész elsőbbségi normál méretű boríték 

Az elsőbbségi normál méretű boríték alapszíne kék. A boríték bal oldali részén vonalháló 

részeként, „guilloche” rajzolattal Magyarország megyékre bontott térképe látható, melyben a 

„Belföldre” felirat olvasható. A térképtől jobbra az elsőbbségi jelző jelenik meg. A kék 

alapszínű, biztonsági vonalhálóval átszőtt bélyegképen egy sárga színű postakürt látható. A 

bélyegképen a „Magyarország” felirat, a kibocsátás éve, a gyártó nyomda jele és a 

tervezőművész neve szerepel. 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

A bélyegkép felső részén, illetve a bélyegképtől balra látható oszlopban mikroírással a 

„Magyar Posta” felirat ismétlődik, az oszlopban nagybetűkkel továbbá az „ELSŐBBSÉGI” 

felirat jelenik meg. 

Mérete:110x220 mm 

Mintái: 

 
 

 
 
2.2.3. Postakész nem elsőbbségi normál valamint közepes méretű boríték 

A lenyomat leírása: 

A normál és közepes méretű boríték alapszíne zöld. A boríték bal oldali részén biztonsági 

vonalháló részeként Magyarország megyékre bontott térképe látható, melyben a „Belföldre” 

felirat olvasható. A zöld alapszínű, biztonsági vonalhálóval átszőtt bélyegképen egy sárga 

színű postakürt látható. A bélyegkép felső részén, illetve a bélyegképtől balra látható 

oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik.  
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A Posta bérmentesítési jelzései 

Normál boríték mérete:110x220 mm 

Közepes boríték mérete:162x229 mm 

Mintái: 

 
 

 
 

2.2.4. Postakész ajánlott normál valamint közepes méretű boríték 

A lenyomat leírása: 

A normál és közepes méretű ajánlott boríték alapszíne piros. A boríték bal oldali részén 

biztonsági vonalháló részeként Magyarország megyékre bontott térképe látható, melyben az 

„Ajánlott Belföldre” felirat olvasható. A piros alapszínű biztonsági vonalhálóval átszőtt 

bélyegképen egy sárga színű postakürt látható. A bélyegkép felső részén, illetve a 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

bélyegképtől balra látható oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik, az 

oszlopban nagybetűkkel továbbá az „Ajánlott” felirat jelenik meg. 

Normál boríték mérete:110x220 mm 

Közepes boríték mérete:162x229 mm 

Mintái: 

 
 

 
 
2.2.4/A Postakész ajánlott légpárnás közepes méretű boríték 

Postakész ajánlott légpárnás közepes méretű boríték kizárólag belföldi viszonylatban 

használható fel. 

A lenyomat leírása: 

A közepes méretű ajánlott légpárnás borítékra ragasztott öntapadós bélyeg alapszíne piros. 

A bélyegképen főmotívumként postakürt, míg alnyomatban egy postakocsi sziluettje jelenik 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

meg. A bélyegkép alsó részén a postakocsi tükröződő részlete látható, a bélyegképtől balra 

lévő oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik, az oszlopban nagybetűkkel 

függőlegesen az „Ajánlott” felirat olvasható. A bélyeg biztonsági ritzelést tartalmaz. 

Mérete (bel): 180x265 mm  

Mintája: 

Előoldala: 

 
Hátoldala: 

 
 
2.2.5. Postakész levelezőlap 

A lenyomat leírása: 

A levelezőlap alapszíne narancssárga. A levelezőlap bal oldali részén biztonsági vonalháló 

részeként Magyarország megyékre bontott térképe látható, melyben a „Belföldre” felirat 

olvasható. A narancssárga alapszínű biztonsági vonalhálóval átszőtt bélyegképen egy sárga 

színű postakürt látható. A bélyegkép felső részén, illetve a bélyegképtől balra látható 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik. Emellett vízszintesen 

nagybetűkkel a „Levelezőlap” felirat jelenik meg. 

Mérete:105x148 mm 

Mintái: 

 
 

 
 
2.2.6. -1 

 

 

 
1 Hatályát vesztette 2020. január 1-jén. 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

2.2.7. Európa elsőbbségi postakész normál és közepes méretű boríték 

A lenyomat leírása: 
A normál és közepes méretű boríték alapszíne okkersárga. A boríték bal oldali részén 

biztonsági vonalháló részeként Európa térképe látható, melyben a „EURÓPÁBA TO 

EUROPE” felirat olvasható. Az okkersárga alapszínű, biztonsági vonalhálóval átszőtt 

bélyegképen egy sárga színű postakürt látható, az oszlopban nagybetűkkel továbbá az 

„PRIORITAIRE” felirat jelenik meg. A bélyegkép felső részén, illetve a bélyegképtől balra 

látható oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik. A bélyegkép mellett 

vízszintesen elsőbbségi jelző jelenik meg. 

Normál boríték mérete:114x162 mm 

Közepes boríték mérete:162x229 mm 

Mintája: 

 
 
2.2.8. Európán kívüli elsőbbségi postakész normál és közepes méretű boríték  

A lenyomat leírása: 

A normál és közepes méretű boríték alapszíne lila. A boríték bal oldali részén biztonsági 

vonalháló részeként földgömb látható, melyben a „EURÓPÁN KÍVÜLRE TO OUTSIDE 

EUROPE” felirat olvasható. A lila alapszínű, biztonsági vonalhálóval átszőtt bélyegképen 

egy sárga színű postakürt látható, az oszlopban nagybetűkkel továbbá a „PRIORITAIRE” 

felirat jelenik meg. A bélyegkép felső részén, illetve a bélyegképtől balra látható oszlopban 

mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik. A bélyegkép mellett vízszintesen elsőbbségi 

jelző jelenik meg. 

Normál boríték mérete:114x162 mm 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

Közepes boríték mérete:162x229 mm 

 
Mintája: 

 
 

2.3. Értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) postabélyegek 

Az értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) postabélyegek különböző tematikában, 

illetve grafikai motívumokkal jelenhetnek meg, a postabélyeggel igénybe vehető 

szolgáltatást a bélyegen elhelyezett feliratok jelölik. 

A lenyomatok általános leírása: 

A postabélyegek mindegyikén szerepel a „Magyarország” felirat. A postabélyegek 

névértékét jelző forint összeg helyett az értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) 

postabélyegeken a postabélyeggel igénybe vehető szolgáltatásra/többletszolgáltatásra utaló 

feliratok szerepelnek, melyek a következők: „BELFÖLD”; „BELFÖLD ELSŐBBSÉGI”; 

„BELFÖLD AJÁNLOTT”; „EURÓPA ELSŐBBSÉGI”; „EURÓPÁN KÍVÜL ELSŐBBSÉGI”; 

„EURÓPÁBA”; illetve „EURÓPÁN KÍVÜLRE”. 

Minták: 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

 
 

 
 
2.4. -2 

3. Keletbélyegzővel történő bérmentesítési jelzés 

Etikett nyomtatási lehetőséggel nem rendelkező postai szolgáltatóhelyeken, általános 

forgalmi adót tartalmazó szolgáltatás igénybevétele esetén keletbélyegző-lenyomat jelzi a 

bérmentesítés megtörténtét. 

A keletbélyegző lenyomat adatai: az adott postai szolgáltatóhely neve, a küldemény 

felvételének dátuma és a Posta megnevezése („MAGYAR POSTA”), vagy azonosító jele 

(„MP”). 

 
2 Hatályát vesztette 2018. szeptember 1-jén. 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

4. Díjhitelezés keretében történő fizetés jelzése 

Belföldre        Külföldre 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*- 3 

 
A következő jelzések belföldre és külföldre egyaránt alkalmazhatóak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti jelzés minták nem méretarányosak. 

Levélküldeményeken 20x45 mm-es keretbe foglalva a boríték jobb felső sarkában kizárólag 

fekete nyomtatással vagy bélyegzéssel, MPL postacsomag és belföldi EMS gyorsposta 

küldemény esetén a címirat díj rovatán kerül feltüntetésre. 

 

 
3 Hatályát vesztette 2022. január 1-jén. 

DÍJ HITELEZVE 
1428 Budapest 8 

DÍJ HITELEZVE 

TAXE PERCUE 
1428 Budapest 8 

TAXE PERCUE 

Magyar Posta 

DÍJ HITELEZVE 

Magyar Posta 

DÍJ HITELEZVE 

Magyar Posta 
1428 Budapest 8 

DÍJ HITELEZVE-TAXE PERCUE 
1428 Budapest 8 

DÍJ HITELEZVE-TAXE PERCUE 

DÍJ HITELEZVE-TAXE PERCUE 

Magyar Posta 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

 
5. Egyéb bérmentesítési jelzések 

5.1. Bérmentesítőgéppel történő bérmentesítés jelzése 

Lenyomat tartalma: 

A bérmentesítőgép lenyomatában – dátumnyomaton kívül – „Magyarország” felirat, a 

bérmentesítési érték, díszítőelemek és „FORINT” felirat szerepelnek. 

A lenyomat hosszúsága és szélessége 24 és 34 mm közötti. 

Mintái: 

 
 

 
 

5.2. Elektronikusan feladott küldemények bérmentesítése 

 
 

 
 

A fenti jelzés kizárólag külön Általános Szerződési Feltételek kifejezett rendelkezése alapján, az 

abban foglaltak szerinti postai küldeményekhez alkalmazható. 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

5.3. A Nemzetközi Posta Kicserélő Központban történő küldeményfeladás esetén alkalmazott 
bérmentesítési jelzések 

P. P.  P. P. 
PRIORITARE  ECONOMIQUE 

MAGYAR POSTA - BUDAPEST 1005  MAGYAR POSTA - BUDAPEST 1005 
CONTRACT code  CONTRACT code 

 

P.P. 
ECONOMY  

P.P. 
PRIORITAIRE 

MP  MP 

 

 P.P. 
If undelivered please return to: PRIORITAIRE 
…………………………………… MAGYAR POSTA – Budapest 1005 

 contract code 

 

 P.P. 
If undelivered please return to: ECONOMIQUE 

…………………………………….  MAGYAR POSTA – Budapest 1005 
 contract code 

 

 P.P. 
Kézbesíthetetlenség esetén a visszaküldési cím: PRIORITAIRE 

…………………………………… MAGYAR POSTA – Budapest 1005 
 contract code 

 

 P.P. 
Kézbesíthetetlenség esetén a visszaküldési cím: ECONOMIQUE 

…………………………………….  MAGYAR POSTA – Budapest 1005 
 contract code 

 

 P.P. 
If undelivered please return to: PRIORITAIRE 
…………………………………… 

 HU 
 contract code  

 

 P.P. 
If undelivered please return to: ECONOMIQUE 

……………………………………. 
 HU 

 contract code 

 
6. -4 

 

 

 
4 Hatályát vesztette 2017. január 1-jén. 
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A Posta bérmentesítési jelzései 

7. Nemzetközi válaszdíjszelvény 

A nemzetközi válaszdíjszelvénnyel történő díjkiegyenlítés részletes feltételeit a POSTAI 

SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 5.2.3. pontja tartalmazza. 

7.1. -5 

7.2. A Posta az alábbi válaszdíjszelvényt 2025. december 31-ig fogadja el postai 

szolgáltatás díjának kiegyenlítésére. 

A válaszdíjszelvény leírása: 

A válaszdíjszelvény előoldalán a földgömbből kinövő kezekből formázott fa motívum látható, 

madarakkal. A jobb felső sarokban az UPU logója található, ettől balra a szelvény mottója 

került feltüntetésre: „Préserver l’écosystéme Protéger le climat” felirat. A válaszdíjszelvényen 

átlósan, átlátszó mintázattal, folyamatosan UPU felirat olvasható. A válaszdíjszelvény 

közepén vízjellel az UPU logója látható. 

A mottó alatti részen bal oldalon, a válaszdíjszelvényt árusító postaigazgatás ISO 

azonosítója látható négyzetben (keretben), az azonosító körül átlátszó mintázattal az UPU 

logója látható. A mottó alatti jobb oldali négyzet (keret) a szelvényt beváltó postai 

szolgáltatóhely keletbélyegző lenyomatára szolgáló hely, melyben átlátszó felirattal az UPU 

felirat olvasható vízszintesen és függőlegesen is. A keretek körül mikroírással a „Union 

Postale Universelle” felirat olvasható.  

Egyes országok által forgalomba bocsátott válaszdíjszelvényen, az előoldal bal alsó részén, 

a válaszdíjszelvényt forgalomba hozó ország neve alatt megjelenhet a kibocsátó ország 

színes nemzeti zászlója is. A lenti mintán „Bélarus” – Belorusszia (Fehéroroszország) 

nemzeti zászlója látható. 

A jobb alsó sarokban látható mezőben UV fény hatására 2022-2025 számok jelennek meg. 

Mérete: 102x149 mm 

 
5 Hatályát vesztette 2022. január 1-jén. 

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf
https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf
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Mintája: 

 


