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Az „ELŐFIZETÉS 2022. ÉVI TERMÉKEKRE” táblázat kitöltésével és visszaküldésével 
Ön kényelmesen juthat hozzá a magyar bélyegújdonságok alap változataihoz. Előfizethet 
alkalmi és forgalmi bélyegeinkre, a hozzájuk tartozó alkalmi borítékokra.

Szerződési feltételek: 
Az előfizetés magába foglalja a 2022-ben megjelenő alkalmi/forgalmi bélyegek, személyes 
bélyegek forgalmi kiadásban ívben és/vagy az alkalmi bélyegek alkalmi borítékon 
ill. a forgalmi bélyegek és/vagy személyes bélyegek forgalmi kiadásban ívben, fehér 
szabványborítékon egy vagy több példányban történő megrendelését. A forgalmi bélyeg 
előfizetés a 2022-ben megjelenő promóciós személyes bélyegeket db-változatban 
tartalmazza. A különleges kibocsátások (pl. kisíves elrendezésű bélyegek, vágott bélyegek, 
emlékívek, feketenyomatok, szettek, stb.) nem képezik az előfizetés részét, ezekről külön 
tájékoztatást küldünk. Az előfizetésnél a kívánt példányszám díját egy összegben kell 
befizetni. Akik ezt 2022. június 30-ig megteszik, azok gyorsaságát karácsonykor különleges 
ajándékkal honoráljuk. Az év során bármikor lehetőség van bekapcsolódni az előfizetési 
rendszerbe. A megrendelések kiszolgálása a készletek függvényében történik. Előfordulhat, 
hogy bélyegkibocsátási tervünk módosul, ezért a kiadványban megadott előfizetési 
összegek is módosulhatnak. Változás esetén az évvégi bélyegátvételkor további pénzügyi 
ellentételezés válhat szükségessé.

A választható fizetési módok: banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás. Túlfizetés 
esetén a különbözetet vagy a következő évi megrendeléseinél írjuk jóvá, vagy bélyeggel 
egyenlítjük ki. Fizetési hiány esetén csak a befizetett összeg erejéig tudjuk teljesíteni 
megrendelését. Egyenlegéről minden kiküldéskor a számla tájékoztató adatok részében, a 
tárgy időszak maradvány előlege sorban adunk felvilágosítást. 
A szolgáltatás igénybevételének további részleteit a Filatéliai Szolgáltatások Általános 
Szerződési Feltételei tartalmazzák.

Az „ELŐJEGYZÉS 2022. ÉVI LIMITÁLT TERMÉKEKRE” táblázat kitöltése és visszaküldése 
esetén, a terven felüli, különleges kibocsátásokra vonatkozó igényét előjegyzésbe vesszük, 
a kért termékeket az igények beérkezésének sorrendjében, az előfizetett mennyiség 
arányában, a készlet erejéig biztosítjuk. 
Fizetési mód: utánvétel. Kiküldés félévente, vagy évvégén.

Reklamációt az átvételtől számított 8 munkanapon belül történő postára adással, az áru 
és a számla visszaküldése ellenében fogadunk el. Ebben az esetben kérjük, tüntesse fel a 
visszaküldés okát.

Szolgáltatásainkkal és egyéb értékesítési kérdésekkel kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. 
Filatéliai Osztály munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
Levélcím: Budapest, 1560 • Telefon: (06 1) 767-7168 • E-mail: philately@posta.hu
A Magyar Posta a változtatás jogát fenntartja.

Keresse aktuális bélyegkínálatunkat www.posta.hu címen, rendelje meg online 
postaboltunkban vagy látogasson el személyesen a Filapostára (Budapest V. kerület, 
Bajcsy-Zsilinszky út 16.).

Kérjük, hogy az ELŐFIZETÉSI/ELŐJEGYZÉSI LAPOT borítékba helyezve küldje vissza 
„Magyar Posta Filatéliai Osztály, Budapest, 1560” postacímre.

ELŐFIZETÉS A 2022. ÉVI TERMÉKEKRE (ELŐRE FIZETÉSSEL!)

BÉLYEG BORÍTÉK (FDC)

ár 
(Ft)

postatiszta
db

bélyegzett
db

ár 
(Ft)

bélyegzés nélkül 
db

első napi 
bélyegzéssel db

ÖSSZESEN 
(Ft)

2022. évi alkalmi bélyegek 25 800 30 550

2022. évi forgalmi bélyegek 2 915 4 115

2022. évi Személyes bélyegek forgalmi kiadásban – ívben 10 150 10 250

Szolgáltatási díj (450 Ft/alkalom): Kérjük, jelölje be és írja be a megfelelőt!     év végén: 450 Ft     félévente: 900 Ft     negyedévente: 1800 Ft     megjelenésenként: várhatóan 7200 Ft

Mindösszesen (Ft)

Fizetési mód: (Kérjük, jelölje be a megfelelőt!)     banki átutalás     készpénzátutalási megbízás

Hozzájárulás üzletszerzési célú adatkezeléshez (kitöltése önkéntes)

  Hozzájárulok, hogy fenti adataimat a Magyar Posta Zrt. a filatéliai termékekkel kapcsolatban a velem való kapcsolattartás, ajánlatok, termék és szolgáltatás ismertetők, hirdetések levélben, e-mailben, telefonon, 
vagy egyéb elektronikus csatornán (például Facebook üzenetben vagy Instagram posztban) keresztül hozzám történő eljuttatása céljából (adatkezelés célja) kezelje.

Adatkezelési tájékoztató: 
Adatkezelés jogalapja: megfelelő tájékoztatás birtokában adott önkéntes hozzájárulás [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a)]

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, (ennek hiányában legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat beérkezésétől számított 5 évig), amelyet megtehet: cím: Filatéliai Osztály 1560 Budapest, vagy 
Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, e-mail: philately@posta.hu vagy ugyfelszolgalat@posta.hu tel.: +36-1-767-8282, fax: 06-46-320-136.

További tájékoztatás: www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató

Megrendelői nyilatkozat: A megrendelőlap aláírásával nyilatkozom, hogy nagykorú személy vagyok, és a Filatéliai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azokat elfogadom.

Kelt:________________   Ügyfél aláírása: _________________

Kérjük, borítékba helyezve küldje vissza a Magyar Posta, Filatéliai osztály, 1560 Budapest címre.

* A Magyar Posta a változtatás jogát fenntartja.
Magyar Posta reserves the right of any amendments.
Magyar Posta behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
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ELŐFIZETÉSI /
ELŐJEGYZÉSI LAP

ELŐJEGYZÉS A 2022. ÉVI LIMITÁLT TERMÉKEKRE (UTÁNVÉTELLEL!)

A termékeket a készlet erejéig biztosítjuk! Az előjegyzett termékek esetében előleg befizetésére nem kerül sor! A limitált mennyiség miatt  
a leosztás és a kiküldés az igények beérkezésének sorrendjében, az előfizetett mennyiség arányában, utánvétellel történik. 

várható ár 
(Ft) db ÖSSZESEN 

(Ft)

Speciális (eltérő nyomdatechnológia, sorszám szín stb.) blokkok
Várható témák: HUNFILEX 2022 BUDAPEST Bélyeg-világbajnokság – 100 éves a Mabéosz 1 600 Ft

Vágott blokkok
Várható témák: 10 éve lépett hatályba Magyarország új Alaptörvénye, XXIV. Téli Olimpiai Játékok, Peking, HUNFILEX 2022 BUDAPEST Bélyeg-világbajnokság – 100 éves 
a Mabéosz, 150 éve állt szolgálatba az S. M. S. LEITHA monitor, Magyar rockklasszikusok III.

6 600 Ft

10 éve lépett hatályba Magyarország új Alaptörvénye bélyegszett (tartalma: alapváltozat, vágott változat és feketenyomat) 8 890 Ft

HUNFILEX 2022 BUDAPEST Bélyeg-világbajnokság – 100 éves a Mabéosz bélyegszett (tartalma: alapváltozat, speciálisan perforált és vágott változat, feketenyomat) 20 000 Ft

Tematikus személyes bélyegek db-ban (filatéliai témában kibocsátott Üzenet IV. személyes bélyeg) – 4 téma 1 000 Ft

Tematikus személyes bélyegek ívben (filatéliai témában kibocsátott Üzenet IV. személyes bélyeg) – 4 téma 35 000 Ft

Szolgáltatási díj (950 Ft/alkalom): Kérjük, jelölje be és írja be a megfelelőt!     év végén: 950 Ft      félévente: 1900 Ft 

Mindösszesen (Ft)

ELŐFIZETÉSI / ELŐJEGYZÉSI LAP  Vevőkód (első alkalommal a Filatéliai osztály tölti ki):_________________

Név: E-mail cím:

Lakcím: Telefon: MAGYAR
HUNGARIAN 
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Megjelenési 
időpont
Date of issue
Ausgabedatum

Téma
Special stamps topics
Themen der Sondermarken

Bélyeg
Stamp

Briefmarke

Feláras bélyeg
Stamp with  

extra charge
Briefmarke mit 

Zuschlag

Blokk
Block
Block

Feláras blokk
Block with  

extra charge
Block mit 
Zuschlag 

Kisív
Miniature 

sheet
Kleinbogen

Feláras kisív
Miniature sheet  

with extra charge
Kleinbogen  
mit Zuschlag

2022. 01. 03. 10 éve lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye / Hungary’s Fundamental Law entered into force 10 years ago /  
Ungarns Verfassung trat vor 10 Jahren in Kraft 1

2022. 01. 25. Kínai horoszkóp – 2022, a tigris éve / Chinese horoscope – 2022, the Year of the Tiger / Chinesisches Horoskop – 2022 Jahr des Tigers 1

2022. 02. 04. XXIV. Téli Olimpiai Játékok, Peking / 24th Winter Olympic Games, Beijing / XXIV. Olympische Winterspiele, Peking 1

2022. 02. 10. HUNFILEX 2022 BUDAPEST Bélyeg-világbajnokság – Bálna Budapest / HUNFILEX 2022 BUDAPEST Stamp World Championship –  
Bálna Budapest / HUNFILEX 2022 BUDAPEST Briefmarken-Weltmeisterschaft – BÁLNA Budapest 2

2022. 02. 10. 100 éve született Göncz Árpád / Árpád Göncz was born 100 years ago / Vor 100 Jahren wurde Árpád Göncz geboren 1

2022. 03. 04. 150 éves a Néprajzi Múzeum / The Museum of Ethnography is 150 years old / Das Ethnographische Museum wird 150 Jahre alt 1

2022. 03. 04. Ifjúságért 2022 – Petőfi Sándor-emlékév / For Youth 2022 – Sándor Petőfi memorial year / Für die Jugend 2022 – Sándor Petőfi Gedenkjahr 1

2022. 03. 11. 100 éve fedezték fel Tutanhamon sírját / Tutankhamen’s tomb was discovered 100 years ago / Vor 100 Jahren wurde das Grab von 
Tutanchamun entdeckt 1

2022. 03. 11. Szent Ignác-év / Year of Saint Ignatius / Jahr des Heiligen Ignatius 1

2022. 03. 31. 95. Bélyegnap – 100 éve született Vertel József / 95th Stamp Day – József Vertel was born 100 years ago / 95. Tag der Briefmarken –  
Vor 100 Jahren wurde József Vertel geboren 2 1

2022. 03. 31.
HUNFILEX 2022 BUDAPEST Bélyeg-világbajnokság – 100 éves a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége / HUNFILEX 2022 
BUDAPEST Stamp World Championship – The National Federation of Hungarian Philatelists is 100 years old / HUNFILEX 2022 
BUDAPEST Briefmarken-Weltmeisterschaft – Nationalverband der Ungarischen Briefmarkensammler wird 100 Jahre alt

1

2022. 04. 01. 200 éve született Louis Pasteur / Louis Pasteur was born 200 years ago / Vor 200 Jahren wurde Louis Pasteur geboren 1

2022. 04. 01. 150 éve született Roald Amundsen / Roald Amundsen was born 150 years ago / Vor 150 Jahren wurde Roald Amundsen geboren 1

2022. 05. 02. Magyar rockklasszikusok III. / Hungarian Rock Classics III / Ungarische Rockklassiker III. 1

2022. 05. 02. EUROPA 2022 – Történetek és mítoszok / EUROPA 2022 – Stories and Myths / EUROPA 2022 – Geschichten und Mythen 1

2022. 05. 02. Őshonos magyar baromfifajták / Indigenous Hungarian Poultry Breeds / Einheimische ungarische Geflügelrassen 3

2022. 05. 16.
Magyarországi arborétumok és botanikus kertek – Európai Botanikus Kertek IX. Kongresszusa, Budapest / Arboreta and Botanical 
Gardens in Hungary – 9th Congress of European Botanical Gardens, Budapest / Arboreten und botanische Gärten in Ungarn –  
IX. Kongress der Europäischen Botanischen Gärten, Budapest

5

2022. 05. 17. 150 éve állt szolgálatba az S. M. S. LEITHA monitor / SMS LEITHA monitor entered service 150 years ago / Vor 150 Jahren wurde der 
Donaumonitor S. M. S. LEITHA in Dienst gestellt 1

2022. 06. 24. Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója / 800th anniversary of the issuance of the Golden Bull / 800. Jahrestag der Veröffentlichung 
der Goldenen Bulle 1

2022. 07. 01. 150 éve született Richter Gedeon / Gedeon Richter was born 150 years ago / Vor 150 Jahren wurde Gedeon Richter geboren 1

2022. 09. 02. Mesehősök IV. / Cartoon and Fairy Tale Characters IV / Märchenhelden IV. 1

2022. 09. 02. A Magyar Légiforgalmi Részvénytársaság alapításának 100. évfordulója / Centenary of the foundation of the Hungarian airline  
Magyar Légiforgalmi Rt. / 100. Jahrestag der Gründung der Ungarischen Aktiengesellschaft für Luftverkehr 1

2022. 10. 05. Jeles magyarok / Famous Hungarians / Namhafte Ungarn 1

2022. 10. 25. Árpád-házi címerek / Coats of Arms of the House of Árpád / Wappen des Árpádenhauses 1

By filling out and submitting the “SUBSCRIPTION FOR PRODUCTS FOR 2022” table, 
you can conveniently get the basic versions of the Hungarian stamp novelties. By using our 
services you can select not only special stamps and definitive stamps.

Subscription terms:
Subscription includes an order for one or more copies of special/definitive stamps/Your 
Own Stamps to be issued in 2022 as regular stamps in sheets and/or for special stamps 
on special covers and for definitive stamps and/or Your Own Stamps to be issued in 2022 
as regular stamps in sheets on plain covers to be issued in 2022. Subscription of definitive 
stamps includes personal stamps in 2022 in promotional edition in peaces. Special 
issues not included in the issue plan (e.g. single stamps in miniature sheet, imperforated 
stamps, commemorative sheets, black prints, sets) do not form a part of the subscription; 
we will send separate information about these. The total price of the copies requested 
is due on subscription and customers subscribing by 30th June 2022 will receive a gift 
at Christmas. You can, of course, subscribe at any time during the year, but only while 
stocks last. In connection with unexpected events the ministry supervising stamp issuing 
will give its permission for the mendment of our stamp plan. For that reason, the amounts 
of subscription stipulated in this leaflet can change. In case of change further remittance 
will be necessary.

Method of payment: bank transfer. We cannot accept international reply coupons as a 
method of payment. We cannot undertake any responsibility for cash sent in envelopes. 
In the case of overpayment you will be credited with the difference to your orders to be 
placed next year, or you will receive stamps according to the value of overpayment. In the 
case of underpayment we can only carry out the order up to the amount actually paid.
You will be informed of your balance each time on delivery in the information section of the 
invoice, in the remainder line.

In the case of filling out and submitting the “ADVANCE BOOKING OF LIMITED 
PRODUCTS FOR 2022” table, your request for special releases will be administered as 
advance booking, and the requested products will be provided to you in the order in 
which requests are received and in proportion to the subscribed quantities, until stocks are 
exhausted. We contact our clients before fulfilment.

Complaints are accepted only if made by post within 8 days following receipt, together 
with the goods and invoice. To see our current stamp selection, visit the Magyar Posta’s 
Internet site (www.posta.hu/stamps), order our products online, or visit our Filaposta in 
person at Budapest district 5, Bajcsy-Zsilinszky út 16. Further details of using the service 
are given in the General Terms and Conditions for Philatelic Services.

For information on our services and other sales please contact the Philatelic Centre of the 
Magyar Posta.
Postal address: Budapest H-1560, Hungary • E-mail: philately@posta.hu

Magyar Posta reserves the right of any amendments.

Please place the Subscription form in an envelope and return it to the following
address: Magyar Posta Philatelic Centre, H-1560 Budapest, Hungary.

SUBSCRIPTION / 
ADVANCE BOOKING FORM

SUBSCRIPTION FORM (PRE-PAYMENT)
METHOD OF PAYMENT: BANK TRANSFER

SUBSCRIPTION FOR PRODUCTS FOR 2022
STAMPS COVERS (FDC)

price
HUF

uncancelled
pcs

cancelled 
pcs

price
HUF

without
cancellation pcs

with first day
cancellation pcs

TOTAL 
HUF

Special stamps 25 800 30 550

Definitive stamps 2 915 4 115

Your Own Stamps as regular stamps in sheets 10 150 10 250

Service fee (HUF) Delivery: Priority
Per issue: about 25600; quarterly 6400; biannually 3200; end of year 1600

Total (HUF):

Consent to data management with marketing purpose (filling in the below statement is voluntary)
¡ I hereby declare that I have granted my consent to Magyar Posta Zrt. to handle my personal details in order to keep contact, send offers and product and service brochures to my attention (purpose of Data Privacy) 
via letters, e-mails, phone or in any other electronic channel (such as Facebook or Instagram).

Data protection information and declaration:
Data Privacy: voluntary consent after having received appropriate information [Section 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation] 

Termination of Data Privacy: by the withdrawal of the consent (or in the lack of this for 5 years following receipt of this declaration of consent at the latest) by sending an e-mail  philately@posta.hu or ugyfelszolgalat@posta.hu   
by phone (tel.: +36-1-767-8282, fax: +36-46-320-136) or by contacting the Philately Department at the address H-1560, Hungary, or Magyar Posta’s Customer Service Directorate by post (H-3512 Miskolc, Hungary).

Further information: www.posta.hu Privacy statement

Client declaration: By completing this order form, I declare the followings: I am of legal age, and I understand and accept the General Terms and Conditions of the Philately Services.

Date:________________   Signature: _________________

Please place this form in an envelope and return it to the following address: Magyar Posta Philatelic Centre, H-1560 Budapest, Hungary.

ADVANCE BOOKING OF LIMITED PRODUCTS FOR 2022 

The products are available until stocks are exhausted. No advance payment will be made in case of pre-booked products. Due to limited quantities,  
the products will be distributed and posted in the order in which requests are received and in proportion to the subscribed quantities. 

Expected 
price HUF pcs TOTAL 

HUF

Special miniature sheets (different printing technology, serial number, colour etc.)
Expected themes: HUNFILEX 2022 BUDAPEST Stamp World Championship – The National Federation of Hungarian Philatelists is 100 years old 1 600

Imperforated miniature sheets
Expected themes: Hungary’s Fundamental Law entered into force 10 years ago, 24th Winter Olympic Games, Beijing, HUNFILEX 2022 BUDAPEST Stamp World 
Championship – The National Federation of Hungarian Philatelists is 100 years old, SMS LEITHA monitor entered service 150 years ago, Hungarian Rock Classics III

6 600

Hungary’s Fundamental Law entered into force 10 years ago set (including the standard and imperforated editions, and the black print) 8 890

HUNFILEX 2022 BUDAPEST Stamp World Championship – The National Federation of Hungarian Philatelists is 100 years old  
(including the standard, the imperforated and special perforated editions, and the black print) 20 000

Thematic personal stamps in pieces (philately themed Message IV. personal stamp) – 4 themes 1 000

Thematic personal stamps in sheets (philately themed Message IV. personal stamp) – 4 themes 35 000

Service fee (HUF) biannually 3200; end of year 1600

Total (HUF):

SUBSCRIPTION / ADVANCE BOOKING FORM  

Name:  E-mail: 

Address: Phone:

Customer code: (The first time to be completed by the Philatelic Centre.):___________________


