
POSTA-SZABÁLYOK.

J12inden könyvnyomtatónak szüksége van a postára és így 
nem egyszer jön olyan helyzetbe, a mikor nincs tisztában azzal, 
hogy a mit a postára küld, tulajdonképen mi az: levél, cso
mag vagy nyomtatvány-e. Sőt mikor valamelyik nyomda újsá
got ad ki, legtöbbnyire nem tudja, hogy milyen bélyegilleték 
alá esik az, vagyis hogy mennyi súlyig viszik el a rendes 
hírlapbélyeggel, akárhányszor még maga a postahivatalnok 
sincs azzal tisztában. Közöljük tehát az erre vonatkozó postai 
utasításokat és a díjszabásokat, hogy a legszükségesebb tudni
valókkal megismerkedjenek olvasóink.

Nyomtatványok.

Nyomtatványoknak tekintetnek és mint ilyenek díjkedvezményben része
sülnek :

1. A hírlapok és időszaki művek, fűzött vagy bekötött könyvek, füzetek, 
fényképeket tartalmazó albumok.

2. Zeneművek, névjegyek, czímjegyek, kefelevonatok (a hozzátartozó 
kéziratokkal, vagy a nélkül), írógéppel készített iratok levonatai, metszetek, 
fényképek, rajzok, tervek, térképek, név- vagy tárgyjegyzékek (katalógusok), 
áttekintések (Prospektusok), különféle hirdetések és tudósítások, melyek nyom
tatás, metszés, kőnyomat, vagy autografia útján vannak előállítva, továbbá 
bármely más könnj'en felismerhető mechanikai módon előállított többszörö- 
sitések és végre
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3. Mindennemű képek, lemezpapiron készült domborúnyomatú rajzminták 
és a vakok használatára, domború pontokkal ellátott papírok.

A kromograf, poligraf, hektograf, papirograf és velocigraffal, főnixszel stb. 
készített levonatok mérsékelt díj mellett csak az esetben szállíttatnak, ha eme 
■levonatok a postaközeg kezéhez és pedig legalább 20 teljesen egyező pél
dányban, egyszerre adatnak fel.

A díjmérséklésből ki vannak zárva s mint nyomtatványok nem szállíthatók 
a kézzel való utánzatok, a másológép készítményei, írógépen előállított 
lenyomatok, frankójegyek és egyéb postai vagy másféle értékczikkek, akár 
át vannak betűzve, akár nem, végre minden nyomtatott értékpapír.

Nem szállíttatnak továbbá a kedvezményes nyomtatvány-tarifa díjtételei 
szerint ama nyomtatványok, melyeknek szövege utólag kézírással, vagy 
mechanikai úton módosíttatott, továbbá melyekre olyan jelek alkalmaztatnak, 
a melyek valamely összebeszélt nyelven közleményt jelentenek és végűi 
melyek kézírással vagy mechanikai úton olyan hozzáadással megtoldattak, 
a melyek a nyomtatványt jellegéből kivetkőztetve, tényleges és személyes 
levelezés jellegével ruházzák fel.

A »Levelező-lap« (Postkarte, Carte postale) jelzéssel ellátott lapok, ha a 
feltételeknek egyébként meg is felelnek, nem mint nyomtatványok, hanem 
mint levelezőlapok kezeltetnek, illetve díjaztatnak és ehhez képest a hiányzó 
frankórész kétszeresével terhelendők meg. Oly levelező-lapok azonban, me
lyeken a »Levelező-lap« felirat töröltetett vagy más módon eltávolíttatott 
és a belforgalomban színök a kincstári levelező-lapok színétől szembetűnően 
különbözik, nyomtatványokként kezeltetnek.

Azok a nyomtatványok, melyek távirat, postautalványok, utánvételi lap, 
szállítólevél külalakját mutatják, ha a nyomtatvány kellékeinek meg is felel
nek, mint postaszállításra nem alkalmasak, a feladónak visszaküldetnek, 
esetleg mint térti küldemények kezeltetnek.

Tényleges és személyes levelezés jellegével biró írott megjegyzéseket a 
nyomtatványoknak tartalmazni nem szabad. A nyomtatvány (keresztkötésű) 
küldeményekre személyes levelezés jellegével biró közlemény feljegyzése, 
vagy a küldeményekhez ily közlemény csatolása által a föladó jövedéki 
kihágást követ el s ennek megfelelő büntetés alá esik. A jövedéki áthágás 
befejezett ténynyé válik, ha a föladó a levelezés jellegével biró közleményt 
a postára föladja. Ily levelezés jellegével azonban nem bírnak a következő 
megjegyzések : a) a feladó nevének, társadalmi állásának, a feladás helyének 
és az elküldés napjának megjelölése a küldemény külsején; b) nyomtatott 
látogató-jegyeken a küldő teljes czímének és a szokásos rövidítéseknek 
kiírása, mint : »b. u. é. k.«, »b. ü. k.« illetve legfölebb öt szóból álló 
szerencsekivánat, köszönet-, részvétnyilvánítás vagy más udvariassági kifeje
zés ; c) a küldő aláírása, foglalkozása, lakásczíme és az elküldés keltjének 
magán a nyomtatványon, kézírással, vagy mechanikai úton való megjelölése,
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avagy megváltoztatása; d) kijavított kefelevonathoz a kézirat csatolása és 
magán a kefelevonaton, vagy helyszűke esetén csatolható külön lapokon 
mindama változásoknak és hozzáadásoknak megtétele, melyek a javításra, 
az alakra és a kinyomatásra vonatkoznak; e) nyomtatványban előforduló 
sajtóhibák javítása ■, f )  nyomtatott szöveg egyes részeinek törlés által olvas- 
hatlanná tétele; g) a vonások vagy jelek egyes helyek megjelölésére, hogy a 
figyelem ezekre fordíttassék; li) árjegyzékekbe, aj ánló hirdetményekbe, tőzsdei 
jegyzésekbe és üzleti körözvényekbe számoknak, nemkülönben utazó ügy
nökök nevének és átutazásuk idejének, a helynek (városnak), melyet érin
teni fognak, kézírással vagy mechanikai úton való bejegyzése, avagy meg
változtatása ; i) hajók indulását jelző értesítőkbe az indulás keltének beírása; 
k) meghívókon és összehívó értesítőkön a meghívott nevének és az össze
jövetel idejének és helyének megjelölése; l) könyveken, zeneműveken, idő
szaki lapokon, fényképeken, metszeteken, karácsonyi és újévi kártyákon 
ajánlásnak (dedikácziónak) alkalmazása, nemkülönben ily művekhez, magára 
a munkára vonatkozó egyszerű számlának (faktúra) csatolása; m) könyv
megrendelő (nyomtatott, nyitott) lapokon, melyek könyvek, hírlapok, met
szetek vagy zeneművek megrendelésére szolgálnak, a hátlapon a kívánt vagy 
ajánlott műveknek kézírással megjelölése és az előlapon nyomtatott közle
ménynek vagy részének törlése avagy aláhúzása; n) divatképeknek, föld
rajzi térképeknek stb. kifestése, hírlapok vagy folyóiratokból kivágott közlemé
nyeken, e hírlap vagy folyóiratnak czíme, kelte, megjelenésének kézírással 
vagy mechanikai úton való följegyzése.

A nyomtatványokat papir-szalag vagy keresztkötés alatt, tekercsben, 
lemezpapir közt, vagyis úgy kell küldeni, hogy tartalmuk könnyen meg
vizsgálható legyen.

Kiterjedésük bármely irányban 45 cm.-nél nagyobb nem lehet. Azonban 
75 cm. hosszú és 10 cm. átmérőjű nyomtatvány is szállítható kivételesen. 
Maximális súlyuk a belföldön, Ausztriába, Boszniába, Herczegovinába és 
Németországba 1 kg., egyebüvé 2 kg.

A nyomtatvány-küldemények bérmentesítendők, s a teljesen bérmentetlenek 
vagy szabálytalanok nem továbbíttatnak.

Elégtelenül bérmentesített ilynemű küldemények után a hiányzó díjrész 
kétszerese szedetik be.

Hírlapok.

A belföldi hirlapszerkesztőségek, valamint a kiadók és a szétküldő bizo
mányosok is, a postán szétküldendő belföldre szóló hírlap- vagy folyóirat
példányokat, úgyszintén tartalomra való tekintet nélkül mindama sajtótermé
keket, m elyek: 1. minden egyes példánya a felelős szerkesztő nevét viselik, 
2. melyekre időszaki (fél-, negyedévi stb., de nem füzetenkénti) előfizetés
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van hirdetve, és 3. melyek bizonyos meghatározott napokon megjelennek, 
az illető posta- és távirda-igazgatóság engedélye alapján, kellő felszerelés 
mellett, hirlapjegyekkel (100 darab 2 korona) bérmentesíthetik és pedig:

a) a napilapokat példányonkint egy hirlapjegygyel;
b) ha a hírlap hetenkint legalább kétszer jelenik meg, minden egyes 

példány után egy hirlapjegy já r  ;
c) ha a hírlap hetenkint kötszernél ritkábban, de havonkint legalább két

szer jelenik meg, akkor 250 grammig csak egy hirlapjegy és ha 250 gramm
nál nehezebb, az e súlyt meghaladó többletért 500 grammig 100 grammmon- 
kint még egy-egy hirlapjegy j á r ;

d) ha a folyóirat kétszernél ritkábban, de legalább negyedévenként egy
szer jelenik meg, 500 grammig 100 grammonkint egy hirlapjegy já r ;

e) ha azonban a folyóirat évenként még négyszer sem jelenik meg, akkor 
ugyanama díjazás alá esik, mint más nyomtatvány (az 500 grammnál nehe
zebb folyóiratok is úgy díjaztatnak, mint más nyomtatványok);

f )  ha elkésett előfizetés folytán egy előfizetőnek pótlólag egyszerre több 
szám küldetik, akkor minden példány az előző pontok értelmében bérmente
sítendő.

A hírlapok vagy a folyóiratok kiegészítő részét képező szépirodalmi 
vagy egyéb mellékletek, melyek az előfizetőknek az előfizetési feltételek értelmé
ben járnak, valamint a hírlap előfizetésére, megjelenési módozataira vonatkozó 
hirdetések külön díj alá nem esnek, ha a hírlaphoz csatolva adatnak fel.

A reggeli lapokhoz mellékelten feladott esti lapok sem díjazandók meg 
külön; ha azonban külön adatnak fel, egy-egy hirlapjegygyel bérmentesí- 
tendők.

A hírlaphoz csatolt minden más mellékletekért, melyek akár hirlap- 
szerkesztőségektől, akár más egyénektől erednek, úgyszintén magánhirde
tésekért, melyek összehajtva, fűzve vagy kötve a hírlapokkal szétküldetnek, 
100— 100 darabonként és az egyes darab súlyának minden 25 grammja után 
a feladáskor készpénzben fizetendő 1 korona díj jár.

Oly mellékletek, melyek egyenkint, vagy ha többfélék, együttesen, egy- 
egy hírlapnál a 250 grammot meghaladják, mint hirlapmellékletek nem 
küldhetők.

A hírlapok melléklapjai, ha a főlappal együtt küldetnek szét, külön díj 
alá nem esnek még akkor sem, ha a melléklapra a főlaptól elkülönítve lehet 
előfizetni.

Külföldre szóló hírlapok bérmentesítésére hirlapjegyek nem alkalmaz
hatók, ezek egyéb nyomtatványok módjára díjazandók és levéljegyekkel 
bérmentesítendők.
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Levélpostai tarifák.

Díjterület

Levél Levelező- Nyomtatvány
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I. B elfö ld

Helyi forgalom

20-ig 
250 „ 
500 ,

10
20
30

20
30
40

4 8

10-ig 
50 „ 

150 „ 
250 „ 
500 „ 

1000 „

2
3
5

10
20
30

20-ig 
250 „ 
500 „

6
12
18

12
18
24

nint fennebb

II. A usztria  (és Lichten- 
stein). B oszn ia  és Her- 
czeg o v in a

20-ig 
250 „

10 20 
20 30 5 10

50-ig 
100 „ 
250 „ 
500 „ 

1000 „

3
5

10
20
30

III. N ovibazári pasalik 15 gr.-ként 25 50 10 20
50 gr.-ként 
(maximum 
2000 gr.)

5

IV. N ém etország , Biro
dalmi postaterület, Bajor
ország s Württemberg

15-ig
250 „

10
20

20
30 5 10

50-ig 
100 „ 
250 „ 
500 „ 

1000 „

3
5

10
20
30

V. S zerb ia 15 gr.-ként 10 20 5 10
50 gr.-ként 
(maximum 
2000 gr.)

5

VI. R u m ánia:
a) általában
b) határszéli forgalom

ban
15 gr.-ként 25

10
50
20 10 20

50 gr.-ként 
(maximum 
2000 gr.)

5

VII. M ontenegró 15 gr.-ként 10 20 5 10
50 gr.-ként 
(maximum 
2000 gr.)

5

VIII. Az egyetemes posta- 
egyesülettel, valamint az 
azon kivűl álló tengeren
túli területekkel

15 gr.-ként 25 50 10 20
50 gr.-ként 
(maximum 
2000 gr.)

5
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Díjterület
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1. B elföld

Helyi forgalom

50-ig 
250 „ 
350 „

3
10
20

- - 25
a)
25 25 30

mint feni íebb 10
a)
10 25

b)
30

II. A usztria (és Lich- 
tenstein), B osznia és  
H erczegovin a

250-ig 
350 „

10
20 - -

a)
25 25 25 30

III. N ovibazári
pasalik

50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 

350 gr.)

5
10 - - 25

a)
25 25 -

IV. N ém etország , Biro
dalmi postaterület, Ba
jorország s Württem- 
berg

250-ig 
350 „

10
20 - - 25

$
25 25 30

V. Szerbia
50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 

350 gr.)

5
10

50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 
2000 gr.)

5
25 25

a)
25 2o 30

VI. R um ánia  :
a) általában
b) határszéli forga

lomban

50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 

350 gr.)

5
10

50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 
2000 gr.)

5
25 25

a)
25 25 30

VII. M ontenegró
50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 

350 gr.)

5
10 - - 25 & 25 30

VIII. Az egyetemes pos
ta-egyesülettel, vala
mint az azon kivűl álló 
tengerentúli területek
kel

50 gr.-ként, 
de legalább 
350 gr.-ig)

5
10

50 gr.-ként, 
de legalább 
(maximum 
2000 gr.)

5
25 25 2 25 30

Jegyzetek: a) térti vevény mellett föladott küldemény után a föladó postahivatal
nál a fölszólalás díjmentes ; — b) a helyi forgalomban a posta csak Buda
pesten teljesít expressz-szolgálatot.


