Filatéliai szolgáltatások ÁSZF 1. sz. melléklet

FILATÉLIAI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI
1. Bélyeg-előfizetés
1.1. Bélyeg-előfizetés keretösszeg (Ft)
A szolgáltatás díja mentes az adó alól.
2019. évi alkalmi bélyegek

21 250

2019. évi forgalmi bélyegek

3 975

2019. évi Személyes bélyegek forgalmi kiadásban – ívben

8 750

Postatiszta felbélyegzett alkalmi boríték (2019. évi alkalmi bélyegek)

24 350

Postatiszta felbélyegzett alkalmi boríték (2019. évi forgalmi bélyegek)

4 575

Postatiszta felbélyegzett alkalmi boríték (2019. évi Személyes bélyegek
forgalmi kiadásban – ívben)

8 850

2020. évi alkalmi bélyegek

23 590

2020. évi forgalmi bélyegek

3 945

2020. évi Személyes bélyegek forgalmi kiadásban – ívben

8 750

Postatiszta felbélyegzett alkalmi boríték (2020. évi alkalmi bélyegek)

27 430

Postatiszta felbélyegzett alkalmi boríték (2020. évi forgalmi bélyegek)

4 665

Postatiszta felbélyegzett alkalmi boríték (2020. évi Személyes bélyegek
forgalmi kiadásban – ívben)

8 850

A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.

Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték (2019. évi
alkalmi bélyegek)
Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték (2019. évi
forgalmi bélyegek)
Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték (2019. évi
Személyes bélyegek forgalmi kiadásban – ívben)

Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték (2020. évi
alkalmi bélyegek)
Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték (2020. évi
forgalmi bélyegek)

nettó

bruttó

19 173

24 350

3 602

4 575

6 969

8 850

nettó

bruttó

21 598

27 430

3 673

4 665
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Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték (2020. évi
Személyes bélyegek forgalmi kiadásban – ívben)

8 850

6 969

1.2. Bélyeg-előfizetés szolgáltatás díja (Ft)
A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.
Kiszállításonként (2019.évi)
Külföldi szállítási cím esetén elsőbbségi
szállítás (2019. évi)

Kiszállításonként (2020.évi)
Külföldi szállítási cím esetén elsőbbségi
szállítás (2020. évi)

nettó

bruttó

236

300

1 063

1 350

nettó

bruttó

315

400

1 181

1 500

A szolgáltatás díja nem tartalmazza a megrendelt filatéliai termékek árát.
2. Bélyeg megrendelés szolgáltatás díja (Ft)
A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.

Postai szolgáltatóhelyen történő átvétel
esetén
Belföldi
szállítási
címnél,
kiküldésenként
Külföldi szállítási cím esetén elsőbbségi
szállítás

nettó

bruttó

472

600

630

800

1 063

1 350

A szolgáltatás díja nem tartalmazza a megrendelt filatéliai termékek árát.
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3. Az alkalmi, a fedélzeti, az utólagos- és szívességi bélyegzések díjai (Ft)
3.1. Alkalmi és kézi fedélzeti bélyegzők kivitelezési díja
A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.
Bélyegző grafikai kategóriái

nettó

bruttó

Teljes grafikai kidolgozás esetén: A megrendelt
témában a grafika teljes kidolgozása, illetve rendelkezésre
bocsátott forrásanyag, grafikai terv vagy vázlat
felhasználásával történő kidolgozás.

26 283

33 380

Részleges grafikai átdolgozás esetén: A postai
archívumban rendelkezésre álló grafika szövegének
megváltoztatásával történő átdolgozás – mely csak a
feliratok és dátum módosítását foglalja magában - illetve
jelenti a megrendelő által a Posta rendelkezésére
bocsátott és a Posta által tartalmi, grafikai változtatás
nélkül elfogadott, bélyegzőkészítésre alkalmas formátumú
/vektorgrafikus állományok, EPS, AI (adobe illustrator),
PDF(adobe acrobat), CDR (corel draw)/ grafikai terv
postai szabályoknak megfelelő kiegészítését.

16 453

20 895

Mutáció készítése esetén: A bélyegző dátumának vagy
használati helyének módosítása. Mindkettő módosítása
már a „részleges grafikai átdolgozás” kategóriát jelenti.

12 047

15 300

A felhasználást megelőző 30 napon belül érkezett megrendelések esetén 20% felár fizetendő.
A felirat, az eseményre utaló szöveges megfogalmazás, mely magába foglalja az alkalmi bélyegző
helyét és keletét, továbbá a grafika, az esemény jellegére utaló nem szöveges tartalmat jelenti.
3.2. Az alkalmi bélyegzők utólagos használati- és a szívességi bélyegzés díja. (Ft) A lenti árak
egyszerre egyfajta bélyegző használata esetén érvényesek. Különböző bélyegzők esetében az
összeget minden egyes bélyegzőre külön fel kell számolni. A bélyegzések darabszáma leütésenként
értendő.
A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.

Az alkalmi bélyegzőn szereplő dátumtól
számított 60. napig
A 60. naptól 1 évig

nettó

bruttó

Díjmentes

Díjmentes

16 Ft/db, de legalább
összesen: 394 Ft

20 Ft/db, de legalább
összesen: 500 Ft
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