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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.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy  
az EU-n belüli országokba (kivéve  
Magyarország) magánszemélyek 
részére termékértékesítést kizárólag 
partnereink végeznek. 
További információ: eshop.posta.hu 

We hereby inform our customers that  
our products are available for private  
individuals from EU-countries (with  
the exception of Hungary) only via  
our partners.  
Further information: eshop.posta.hu 

Wir informieren unsere Kunden, dass  
unmittelbare Produktverkauf an Privat-
personen in Ländern innerhalb der EU 
(mit Ausnahme von Ungarn) ausschließ-
lich durch unsere Partner erfolgt.
Weitere Informationen: eshop.posta.hu
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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

Vágott blokkok
Várható témák: 10 éve lépett hatályba Magyarország 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.

6 660

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

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

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

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

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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