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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), és az adott 
postai szolgáltatóhely neve és 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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2. Értékcikk árában lerótt készpénzes díjfizetés jelzése 
 

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

A lenyomat tartalma: 
 
A borítékra, illetve levelezőlapra nyomtatott bélyegkép minden esetben tartalmazza a 
„Magyar Posta” vagy „Magyarország” feliratot és a névértéket kifejező forintösszeget.  A 
bélyegkép alakja, mérete, grafikai tartalma és biztonsági eleme változó. 
 
Minta: 

 

 
 
 

 
 

 
2.2. Postakész borítékok és levelezőlap 
 
A boríték (és a levelezőlap) forint összeget nem tartalmazó bélyegbenyomással, biztonsági 
elemekkel ellátva készül, mely árváltozások után is - pótdíj megfizetése nélkül - 
felhasználható. 
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A lenyomatok általános leírása: 
A bélyegbenyomás konkrét értékmegjelölést nem tartalmaz, a bérmentesítésre a borítékon, 
illetve levelezőlapon található felirat utal: „A boríték ára a szolgáltatás díját is tartalmazza.”, 
illetve „A levelezőlap ára a szolgáltatás díját is tartalmazza.”. A felirat mellett a postalogó 
jelenik meg. 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 (1.sz.minta) 
 
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.  
 
Mintája:  

 
 

 
(1.sz.minta) 

 
2.2.2. Postakész elsőbbségi normál méretű boríték (2.sz.minta) 
 
A kék színhatású boríték forint összeget nem tartalmazó bélyegbenyomással, biztonsági 
elemekkel ellátva készült. 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 bélyegkép felső részén, illetve a bélyegképtől balra látható oszlopban mikroírással a 
„Magyar Posta” felirat ismétlődik, az oszlopban nagybetűkkel továbbá az „ELSŐBBSÉGI” 
felirat jelenik meg. 
 

 
(2.sz.minta) 

 
2.2.3. Postakész normál és 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.  
 
Mintája: 
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2.2.4. Postakész normál és közepes méretű ajánlott 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 
bélyegképtől balra látható oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik, az 
oszlopban nagybetűkkel továbbá az „Ajánlott” felirat jelenik meg. 
 
Mintája: 
 

 
 

 
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 
oszlopban mikroírással a „Magyar Posta” felirat ismétlődik. Emellett vízszintesen 
nagybetűkkel a „Levelezőlap” felirat jelenik meg. 
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Mintája: 
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2.2.6. Európa elsőbbségi postakész szabvány és közepes méretű boríték  
 
A lenyomat leírása: 
A szabvány 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. 
 
Mintája: 

 
 
2.2.7. Európán kívüli elsőbbségi postakész szabvány és közepes méretű boríték  
 
A lenyomat leírása: 
A szabvány 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. 
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Mintája: 
 

 
 

2.3. Értékjelzés nélküli postabélyegek 
 
Az értékjelzés nélküli 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 postabélyegeken a 
postabélyeggel igénybe vehető szolgáltatásra/többletszolgáltatásra utaló feliratok 
szerepelnek, melyek a következők: „BELFÖLD”; „BELFÖLD ELSŐBBSÉGI”; „BELFÖLD 
AJÁNLOTT” „EURÓPA ELSŐBBSÉGI”; illetve „EURÓPÁN KÍVÜL ELSŐBBSÉGI”. 

 
Minták: 
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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 kezelő azonosítója. 
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4. Díjhitelezés keretében történő fizetés jelzése  
 

Belföldre       Külföldre 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Levélküldeményeken 20 x 45 mm-es keretbe foglalva a küldemény borítékjának jobb felső 
sarkában nyomtatással vagy bélyegzéssel, MPL postacsomag és belföldi EMS gyorsposta 
küldemény esetén a kísérő okirat díj rovatán kerül feltüntetésre.) 

 
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. 
 
 
Mintája: 

 

 
 

5.2. Elektronikusan feladott küldemények bérmentesítése 
 

 
 

DÍJ HITELEZVE 

1428 Budapest 8 

DÍJ HITELEZVE-TAXE PERCUE 

1428 Budapest 8 

DÍJ HITELEZVE TAXE PERCUE 

1428 Budapest 8 

TAXE PERCUE 
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A bérmentesítés kizárólag a www.posta.hu internetes oldalon keresztül feladott postai 
küldemények esetén alkalmazható. 

 
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. 
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 

 
6. Nemzetközi címzett reklámküldemény (IDM) bérmentesítési jelzése 
 
Az IDMküldemény bérmentesítésének jelzésére kizárólag erre a postai küldeményekre kialakított 
ún. egységes nyomtatott bérmentesítési jelzés fogadható el. Az IDM küldemények esetében két 
fajta bérmentesítési jelzés alkalmazható a küldemények célországától függően: 
 
6.1. Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 
Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország esetében alkalmazandó bérmentesítési 
jelzés a következő: 
 

P. P. 

IDM 

MAGYAR POSTA – BUDAPEST 1005 

http://www.posta.hu/
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 P.P. 
If undelivered please return to: IDM 
Budapest 1005 - HUNGARY  MAGYAR POSTA 

 contract code/number 

 
 
6.2. Hollandia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia esetében alkalmazandó bérmentesítési jelzés a 
következő: 

 
 

 
A származási ország 
telefonos országhívó 

szám 
2-3 számjegy 

Ügyfélkód  
 

Maximum 20 karakter 
 

 
Ez utóbbi bérmentesítési jelzés készülhet fekete, vörös vagy kék színben is. Az egységes 
nyomtatott bérmentesítési jelzés pontos kialakítására vonatkozóan külön műszaki 
specifikáció készült. 


