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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR j f c r  POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 0 . J U L IU S  2 0 . 4 6 .  szám

T A B T A L O S í !
A postadíjszabás tételeinek, valamint a postai érté

kes nyomtatványok árának forintértékben való megálla
pítása.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszbás díjtételeinek 
forintértékben való megállapítása.

Forintértékre való áttérés.
A posta által árusított O. T. I. nyomtatványok új ára.
A külkereskedelmi statisztikai nyomtatványok új el

adási ára.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeinek 
forintértékben való megállapításával kapcsolatos figyel
meztetés.

.

Csomagforgalom újrafelvétele Ausztriával, Svájccal, 
Franciaországgal és Romániával, valamint az értéklevél
forgalom megnyitása Franciaországgal és Romániával.

Forint névértékű pénzügyi értékcikkek forgalomba- 
hozatala és árusítása.

A postadíjszabás tételeinek, valamint a postai 
értékes nyomtatványok árának forintértékben , 

való megállapítása.
I. ad 238.200/4.

I.
1946. évi augusztus hó Hői kezdve a posta- 

díjszabás egyes tételeit az alábbiak szerint álla
pítom meg:
I. A levél bérmentesítési díja: í

a) belföldre:
helyfee 20 g-ig .......................... —.30 forint j

250 g-ig ............................  —.60
500 g-ig ............................  l'.CO „

vidékre 20 g-ig .........................  —.60 „
250 g-ig ............................  1.20 „
500 g-ig ............................  2.00 „

b) külföldre:
20 g-ig ............................  1.00
minden további 20 g-ként —.60 „

II. A levelezőlap bérmentesítési díja:
a) belföldre:

helybe .......................................   —.20
vidékre...........*............................ . —.40

b) külföldre.............................  —.60 „ III.
III. Az üzleti papír bérmentesítési díja:

a) belföldre:
500 g-ig ...............    —.60
1.000 g-ig ...................    1.50 „
2.000 g-ig ..................................... 2.80 I
b) külföldre 50 g-ként . . ; ..........  —.20 „ I
de legalább .................................  1.00 „ j

IV. A nyomtatvány bérmentesítési díja:
a) belföldre: 20 g-ig ............... —.12 forint

50 g-ig ........... . . .  - .20 77

100 g-ig .......... . . . —.30 77

250 g-ig . . . . . . . . . .  —.40 77

500 g-ig ........... . . .  —.60 *5

1.000 g-ig ........... . . .  1.50 77

2000 g-ig .......... . . .  280 97

3.000 g-ig ........... . . .  3.50 77

b) külföldre: 50 g-ként ....... . . .  —.20 77

V. A kedvezményes hirlapdíjszabás igénybe
vételére jogosult küldemények díja" 

(csak belföldre):
a) példányonként
1Ü0 g-iiö ........................................ —.05 faring
250 g-ig ......................................... —.07 77

500 g-ig ........................................ —.10 77

b) díjköteles hirlapmellékletek: 
az egyes példányok minden 25 g-j-a

után és 100 darabonként . . . . 5.00 77

c) hirlapkötegek viszontel árusítók 
címére:

100 g-ig ..................................... —.12
250 g-ig ..................................... —.24 77

500 g-ig ..................................... —.36 7 '

1.000 g-ig .................................... —.50 77

2.000 g-ig ......... ........................... 1.00 77

3.000 g-ig ..................................... 1.50 77

4 000 g-ig ..................................... 200 77

5.000 g-ig 2.50 77
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d) vászon tár usit ók által hírlapkiadó- 
hivatalok címére feladott hir- 
iapk ötegek és lapfejek 5 kg 
súlyig kg-ként ..... ................  —.10 forint

VI. Az áruminta bérmentesítési] díja:
a) belföldre

50 g-ig .....................................  —.20
100 g-ig .....................................  —.30
250 grig ..................................   —.40
500 g-ig .....................................  —.60

1.000 g-ig .................................... 1.50
b) külföldre 50 g-ként ................ —.20
de legalább .................................  —.40

VII. A kiscsomagok bérmentesítési díja:

y • XII. A belföldi csomagok súly díj a:

5 kg-ig

15

20—55 kg súlyú csomagot a posta csak a 
Postaüzleti Szabályzat'43. §-ában megbatározott 
esetekben szállít; ezek díja 8 forint és ezenkívül 
még a 20 kg-on felüli minden további 5 kg-ért 
2 forint.

A postai szállítólevelek pénzügyi illetéke 
az 1946. évi augusztus hó 1-től kezdve 30 fillér. 
Ezt az Összeget a csomag feladása alkalmával a 
szállítólevélen pénzügyi illetékbélyegben kell le
róni.

3.00 forint
4.00 „
6.00 „
8.00 „

csak külföldre 50 g-ként................  —.40 forint
de legalább ............................... 2.00 „

VIII. A vakok használatára szolgáld dombor
nyomását írások és ily módon készült folyó

iratok bérmentesítési díja: 
belföldre: 7 kg-ig egységesen . . . .  —.10 forint
külföldre: kgwként ......................  —.10 „

IX. Az értékdoboz súlydíja belföldre és 
külföldre:

50 g-ként ......................................  —.60 forint
de legalább .................................  3.00 „

X. Postautalvány díj (belföldre):
50 forintig ...........   —.50 forint

100 „ ..... .............................  —.80 „
500 „   2.00 „

1.000 „   3.00 „
2.000    5.00
5.000 „   13.00 „
10.000 „ ..............................  25.00 * „
Egy utalvánnyal küldhető összeg ~

felső határa ...................... 10.000 forint

Értéknyilvánítás nélkül feladott / belföldi 
csomagokért az A. 1. Szab. 106. §-ában megha
tározott esetekben adható kártérítési összegek:
5

10
15
20

kg-ig
u
11

11

100 forint 
200 „ 
300 „
400 „

20 kg-on felül minden megkezdett 
5 kg-ért ..................................... 100

XIII. Bérmenteilenül feladott csomagok pbtdíja: 
csomagonként ..............................  —.40 forint

XI. Az utánvétek díj belföldre:
50 forintig .............. ..............  —.70

100 ..............  1.00
500 ........................ ..............  2.20

1.000 ..............  3.20
2.000 ..............  5.20
5.000 „ . . . . . . ..............  13.20

10.000 „ .............. ..............  25.20

ii
ii

11
11

11

XIV. Csomagok házhozkézbesitési dija:

5
10
20
55

kg-ig
11
11
11

—.50 forint 
1.00 „ 
1.50 „
2.00 „

XV. A különleges postai szolgálatok díja:

1. Ajánlási díj: f
belföldre ................................. .. 11.40 forint
külföldre .....................................  2.00 „

Kártérítés: A belföldre szóló ajánlott külde
mények elveszése esetén járó kártérítés összege 
az ajánlási díj százszorosa. (A. 1. Szab. 106. § 
2. p.) A külföldi ajánlott levél kártérítési ösz- 
szege 50 aranyfrank. (A. 1. Szab. 107. § 4. p.).
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Expresszdíj:

belföldre, belső kézbesítő kerü
letbe ........................................  3 — forint
külső kézbesítő kerületbe ---- 6.— „

) külföldre . .• 
levélpostai küldeményeknél, ér
tékleveleknél, értékdobozoknál
és postautalványoknál ............  3.— forint

Expresszpótdij:
a külső kézbesítő kerületbe cím
zett belföldi vagy külföldi fel
adásé bármely küldemény után 3.— forint

) Sürgős levél (csak Budapesten) 
a helyi levél súly dijának ötszö
röse.
Értékküldemények biztosítási 
díja (belföldre): a nyilvánított 
érték minden 1.000 forintja
után ........................................ 1.— forint

í. Kiscsomagok kezelési és kézbe-
sítési díja .............................. 1 — forint

). Üzleti válaszlevelek pótdíja .. —.14
üzleti válaszleveliezőlapok és 
válasznyomtatványok pótdíja -.08 >»

l. Postai igazolójegy kiállítási díja
darabonként .......................... 4.— f>

8. Tértivevény és kifizetési értesítés díja;
a) belföldre: a belföldi ajánlási díj,
b) külföldre: a 20 g-os külföldi levél díja.

9. Tudakozvány díja: a tudakolt küldemény 
rendeltetési helyére megállapított ajánlási díj.

10. Visszajelentés díja: a belföldi ajánlási díj.
11. V ámközveiílési, illetőleg vám elé állítási díj. 

a belföldi ajánlási díj.
12. Átcsomagolási díj belföldi csomagoknál: a 

belföldi ajánlási díj; de ha a felmerült költ
ség ennél nagyobb, a tényleges kiadás ösz- 
szege jár.

13. Postautalvány érvényességének meghosszab
bítási díja és kifizetési felhatalmazás díja: 
a belföldi ajánlási díj.

14. Távirati utalvány kiállítási díja: a belföldi 
ajánlási díj.

15. Fiók és raktárbérlet díja:
a) Levélpostai és utalványfiókbérlet: havonta 

a belföldi ajánlási díj ötszöröse.

b) Értéklevélfiók: havonta a belföldi ajánlási 
díj tízszerese.

c) Csomag raktárbérlet: a belföldi ajánlási 
díj tízszerese.

16. Adatszolgáltatás dija: a belföldi ajánlási díj: 
adatok rendszeres kimutatásba foglalásáért? 
havonként 200 tételig a helyi levelezőlap dí
jának 200-szorosa, ezen felül tételenként egy 
helyi levelezőlap díja fizetendő.

17. Elszámolási jegyzék kezelési díja: a 20 g-os 
belföldi távolsági levél díja.

18. Hivatalos órán túl feladott küldemények kü
lön díja darabonként: a 20 g-os belföldi tá
volsági levél díja.

19. Meghatalmazás nyilvántartási díja egy esetre 
személyenként: 1 darab 20 g-os helyi levél 
díja, hosszabb időre: személyenként és éven
ként 5 darab 20 g-os távolsági levél díja.

zO. Feladóvevény (Jegyzék) és báreanapíonyugta 
másolat díja: 1 darab 20 g-os helyi levél 
díja.

21. Külkereskedelmi statisztikai illeték összege 
a távolsági levelezőlap mindenkori díjának a 
fele.

22. Postai megbízás (belföldre) beszedési, illető
leg bemutatási díja okiratonként, valamint a 
megbízási lap beszedési, illetőleg* bemutatási 
díja: a helyi levelezőlap díja.

23. Utalvúnykifizetési díj: a helyi levelezőlap 
díja.

24.  Fekbér csomagokért darabonként és napon
ként: a helyi levelezőlap díja.

25. Zárostáska kezelési díja havonta: a belföldi 
ajánlási díj ötszöröse.

2ó. Visszavétel, címváltoztatás díja:

1. közönséges levélpostai küldeményeknél
I. ha küldemény még a felvevő hivatalnál 
van, az illető küldeményfajra érvényes 
helyi díjszabás legkisebb díja, de leg
feljebb 40 fillér.

II. ha pedig már továbbították:
a) a belföldre szólóknál egy 20 g súlyú 

közönséges távolsági levél díja.
b) a külföldre szólóknál a küldemény 

rendeltetési helyére szóló 20 g súlyú 
ajánlott levéli díja.
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2. Könyvelt küldeményeknél
I. ha a küldemény még a felvevő hivatal

nál van, egy 20 g súlyú helyi ajánlott 
levél díja,

II. ha a küldeményt már továbbították, egy 
ugyanolyan rendeltetésű 20 g súlyú 
ajánlott levél díja.

27. Utánvétel elengedése, vagy megváltoztatása
esetében ugyancsak a 26/11. pont alatti díjak 
járnak.

28. Legkisebb portóösszeg a bérment§tlen, vagy 
elégtelenül bérmentesített levélpostai külde
ményeknél a belföldi forgalomban a helyi le
velezőlap díjának felénél, a külföldi forga- 
lomban pedig a külföldi levelezőlap díjának 
felénél nem lehet kevesebb.

2 9. Sommás csomagok ért éknyilvánítás ánajc ha
tára: az egy postautalvánnyal küldhető min
denkori iegnagyobD összeg ötödrésze. Az A.
1. Szab. 44. §-a 5. pontja érteimében a bei- 
iölüi forgalomban egyszerűbb csomagolással, 
iiietóieg lezárással feladható kézi- és betét- 
csomagokat az egy postautalvánnyal küldhető 
mindenkori legnagyobb összeg felét meg nem 
fraiadó értéknyilvánííássai lehet ellátni.

Mi-Egy belföldi postai megbízáshoz tartózó ok
iratok alapján behajtandó tartozások végösz- j 
szege az egy, postautalvánnyal küldhető min \ 
denkori legnagyobb összeg kétszerese.

II.

A postai értékes nyomtatványok új arai:
1946. augusztus I-.ői kezdve a postai érié

kes nyomtatványok árát az alábbiak szerint ál
lapítom meg:
1. Levelezőlap családi pótlék be

jelentéséhez, fizetési előleg ké
réséhez, vám jelzőcédula .........  —.06 forint

2. Egyszerű levelezőlap (tábori
postai is), belföldi vagy nemzet
közi szállítólevél (tábori postai 
szállítólevél is), pénzügyi illeték 
nélkül, belföldi vagy nemzet
közi postautalvány, utánvételi 
lap, vámárunyilatkozat, díjjegy
zék, elszámolási jegyzék, táv
iratlap .......................  —.08 forint

3. Válaszos levelezőlap, belföldi 
vagy nemzetközi utánvételes 
szállítólevél pénzügyi illeték 

* nélkül, szállítójegyzék pénzügyi 
illeték nélkül, távirati utalvány- 
lap, postai megbízási lap, pos
tái megbízási jegyzék ............  —.16 forint

4. Értéklevélboríték ...................  —.40 forint
5. Postaküldemények feladójegy

zéke tömegesen feladók részére 
(50 kettős lap kötve)
A íves, 23. sz. n y . ...................  2.— forint
A íves, 24. sz. ny......................  4.— forint

6. Postai átvevőkönyv, 276. az. ny. 4.— forint
7. Értékcikkrendelési könyv, 664.

sz. ny.......................................... 1.— forint!
A rontott postai értékcikkek becserélési díja] 

a következő:
1. Bélyegek, darabonként .........  —.04 forint
2. Értékkártyák, darabonként__  —.40 „

Más rontott postai értékcikket a posta nem 
cserél be.

III.

Zárórendelkezések.
1. Folyó évi augusztus hó 1.-től az értékleve

lek, értékdobozok és a külföldi csomagok díját 
készpénzben kell leróni és elszámolni. A külde
ményre a beszedett bérmentesítési díjai a oel- 
földi forgalomban „Kp. bérm.: . . . .  Ft“, a kül
földi forgalomban pedig „Taxe percue__  Ft"'
jelzéssel forintban kifejezve egy összegben pon
tosan fel keli jegyezni. A felvevő a feljegyzést 
aláírni s emellett a keletbéiyegzőlenyoma tát al
kalmazni köteles.

E küldemények bérmentesítési díjának ösz- 
szegéc a szelvényes felvevőkönyv egyes szelvé
nyeinek „Bérm. díj“ hasábjában kell feltüntetni 
és naponta a szelvényes felvevőkönyv törzslap
ján az utolsó tétel alatt kell összegezni. \ z  így 
készpénzben szedett díjak összegét naponta egy
leteiben a bárcanaplóban kell elszámolni.

2. A hivatalok a díjszabásváltozás hatályba
lépése napján (augusztus 1-én) levélszekrény út
ján feladott és a régi díjtételeknek megfelelően 
teljesen bérmentesített levélpostai küldeménye
ket né portózzák meg. (Egy napi türelmi idő.).

Budapest, 1946. évi július hó 25-én.


