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Magyar pénzügy-filatéliai fogalomtár zsűroroknak 
/munkaanyag, az OISZ ajánlása / 

Jelen fogalomtárunk Bedő József szakosztályi tagtársunk közelmúltban többször is részletesen ismertetett és az érdeklődők körében megvitatott 

előadásain alapul, de saját, pénzügyfilatéliai gyűjtői szempontú interpretálásunkat és kiegészítését is tartalmazza. A szerző több évtizedes gyűjtői mun-

kásságára támaszkodva a történelem segédtudományának szánt és értékjegytannak elnevezett rendszerében elsőként kísérelte meg − határozottan ered-

ményesen − elhelyezni a Magyarország területéről származó, általa eddig fellelt mindenféle értékről szóló papíralapú objektum általa „értékjegynek” 

nevezett fajtáit. Ennek során megállapította, hogy egy ilyen „értékjegy” az alábbi négyféle funkció valamelyikét, sőt, sok esetben ezek kombinációját 

hordozza: 1. teljesítést nyugtáz, 2. teljesítést igér, 3. kötelezettséget ismer el, 4. vagy értéket utal (=értéket képvisel). Maga a bélyeg ezen értékjegyek 

egyik, legáltalánosabban elterjedt megjelenési formája. Funkcionálisan az értékjegyeket a következőképp kategorizálta (eleve elnézést a szerzőtől, ha a 

hosszú és igen összetett előadások e rövid kivonatából azok többszöri meghallgatása ellenére is valami kimaradt volna, és azt utólag még bármikor pó-

tolni tudjuk): 

1.  Fizetőeszközök: papírpénz, szükségpénzek, pénzhelyettesítők (köztük előfordult postabélyeg, és illetékbélyeg is,) alkalmi pénzek, és ado-

mányjegyek. 

2. Kötelezettségjegyek, melyek fő fajtái: adó-, illeték- (Bedő fogalmi rendszerében ezek együtt összefoglaló neve: okmánybélyeg, mivel szerin-

te minden bélyeg az, ami okmányon megjelenik) és egyéb jegyek (kötelező biztosítások, továbbá különféle társadalmi elvárások miatt önként vállalt kö-

telezettségek, mint pl. az egyházi adó.)  

3.  Szolgáltatás-jegyek (személyszállítás, önkéntes biztosítások díjbélyegei, ) 

4.  Utalványok 

5.  Sorsjegyek 

6.  Adományjegyek (segélyek és közcélú adakozás) 

Jelen fogalomtárunk az értékbizonylatok (fiskális kötelezettség értékjeggyel való teljesítését igazoló objektumok, pl. okmányok és okiratok, fiskális értékje-

gyes űrlapok és zárjegyek) gyűjtési gyakorlatához szükséges szakkifejezéseknek a filatéliai szemszögéből való meghatározását tartalmazza, egyben a fenti 

„értékjegytannak” a fiskális értékjegyek, aza fiskális értékjegyek mindennapi gyűjtői gyakorlati alkalmazása céljából is. További célunk ezen „értékjegytan” 

és a filatélia kapcsolatának egyértelműsítése, mely a vonatkozó FIP bélyegkiállítási szabályzat, mintegy húsz évvel ezelőtti és napjainkra már meghaladott 

magyar fordításának korszerűsítését is megcélozza. 

Meghatározásainkban igyekeztünk következetesen szétválasztani z ügyletekre, az ezeket kísérő bizonylatokra és a bizonylatokon használt fiskális értékje-

gyekre vonatkozó fogalmakat, melyek a gyűjtői köznyelvben gyakran keverednek.  Előzőek elsősorban pénzügyi és jogtudományi kifejezések, utóbbi viszont 

már a pénzügyi filatélia központi fogalmai, mint pl. a bélyegek (okmány-, egyéb adó- és illetékbélyegek) és a további fiskális értékjegyek (nyomtatott értékje-

gyeket tartalmazó űrlapok, valamint zárjegyek), ide értve az értékjelzést tartalmazó bélyegzők lenyomatait (mint pl. a bélyegzett szignettákat) is. 
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A magyar értékbizonylatok és értékjegyek fajtáinak jórésze különféle filatéliai részletességgel, de természetesen már katalogizált. Néhány továbbiról eltérő 

igénnyel és mélységben készített szakmunkák állnak rendelkezésre, míg egyes periférikus esetekben − melyek pénzügyfilatéliához való tartozása is még vitás 

lehet, pl. közlekedési vállalkozások díjbélyegei esetében − csak gyűjteményekre és a felderítendő irattári forrásokra támaszkodhatunk. A katalógusainkban 

jelenleg megtalálható magyar vonatkozású fiskális értékjegyek besorolását a GREV 3.1 pontjában felsorolt, pénzügyfilatéliához tartozónak tekintendő témák-

hoz, az alábbi táblázat tartalmazza. Az itt levő adatokat a szakirodalom állása szerint a jövőben folyamatosan karbantartjuk, és szükség esetén kiegé-

szítjük. 

 

Időszak Fiskális értékjegyfajta ügylet, illetve objektumfajta  
a GREV 3.1 szerint 

Bev.rendelet 

1850- Okmánybélyegek (központi és helyi kiadású) 

Okirati szignetták 

1. Okiratok hitelesítése és/vagy nyilvántar-
tásba vétele 

4. Ingó- és ingatlan átruházás 
5. Nyugták 
6. Okmányok 

1850.2.9 Stempel und Tax-

gesetz 

1868-1948 Váltóűrlapok és bélyegek 1. Okiratok hitelesítése ? 

1871-196? Fuvarlevelek és postai szállítólevelek 6. Okmányok 1871. ? 

1850-1900 
1850-1949 
1921-1945 

Forgalmi illeték: naptár-, hirdetvény-, hírlap-, 
és játékkártya fiskális értékjegyek 
Általános forgalmi adójegyek 

2. Általános fiskális bevételek 1850.2.9 Stempel und Tax-

gesetz 

1922-1946 Törvénykezési illetékbélyegek 3. Jogi vagy bírósági ügyek 94.422/1922.Püm.r. Pk.14 

1919-1926 Lakáshivatali és nyomozási díjbélyegek 3. Jogi vagy bírósági ügyek 10/19 L.B.rend. 

1938-1946 Ügyvédi meghatalmazási űrlapok 7. Közszolgálati bevételek 40.636/1938 Püm.r. 

1850- 
1944-1948 

Okmánybélyegek 
Számlailleték bélyegek 

8. Számlák 1850.2.9 Stempel und Tax-

gesetz 

190?-194? 
1888?- 
1919-1946 
1945-0946 

Különféle adó- és vámbélyegek,  
Különféle zárjegyek,  
Vagyonváltság, vagyondézsma, fényűzési adó 
Behozatali illetékek 

9. Adók és vámok  

1900-1946 
1942-1946? 

Értékpapír forgalmiadó bélyegek 
Alkuszi kötjegyek 

10. Tőkejövedelmek adója 1901.XI.tc.28.§ 

140/037/1942. rend. 
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1939-197? 
1997-2009 
1875-1949 

OMBI, OTI, SZTK köt. biztosítási díjbélyegek 
Közteherjegy 
Vadász- és halászjegyek 

11. Kötelező biztosítások és kötvények 

15. Engedélyek 

? 

29/1997.(IX.3) PM. 

1875.XXI.tv. 36.079/1875.r. 

1921-1937 Konzuli és egyéb külügyi szervezetek fiskális 
értékjegyei 

12. Konzuli és egyéb külügyi szolgáltatások ? (Graz, magyar útlevélhiv.) 

1875-196? Járatlevelek (marhalevél, stb.) 13. Vizsgálati díjak 1875.XXV.tc.14§ 

 Minden egyéb: pl. számolólap fiskális értékjegy 17. Egyéb illetékjegyek  

 

A fogalomtárban tárgyalt kifejezések az alábbi nagyobb csoportokon belül ABC sorendben találhatók. A szövegben előforduló dőlt betűs részek a jelen foga-

lomtár címszavait jelzik. 
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1. Gazdaság és pénzügyek 

Adó 

Az állami központi és helyi költségvetéseivel évente előre megtervezett kincstári bevétel. Forrása az adó alanyaitól törvényi erővel kikényszerített, 

és közvetlen ellenszolgáltatás nélküli pénzbeli szolgáltatás. Ezt állami központi vagy helyi hatósága olyan kötelezően érvényesítendő jogszabály alap-

ján hajtja be, amely pontosan előírja ezen kötelezettség nagyságát, feltételeit és fizetési esedékességét. 

Adomány 

Ellenszolgáltatás nélküli, önkéntes anyagi juttatás meghatározott jótékonysági vagy közcélra. 

Államigazgatás 

A központi állami szervezetek igazgatási tevékenysége. 

Államkincstár 

A központi és helyi költségvetésekkel menedzselt állami pénzvagyon. 

Állami szolgáltatás 

Az állampolgárok számára államigazgatási körben nyújtott szolgáltatás. 

Hatóság 

Jogalkotási hatáskörrel és annak kikényszerítési jogával felruházott, meghatározott államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési intézmény (ál-

lamigazgatási szerv) 

Illeték 

Az állami és társadalmi feladatokhoz és az önkormányzatok saját bevételi forrásaihoz való arányos hozzájárulás, melynek alapja csak közvetett 

összefüggésben van az érte nyújtott közszolgáltatással. A magyar illetéktörténetben az illetékkiszabás alapja szerint forgalmi, vagyoni és eljárási illeté-

kek fordultak elő. 

Járulék 

Fizetésből az adókon felül kötelezően levont összeg társadalmi nyugdíj- és egészségbiztosításra. 
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Jogi személy 

Perképes, de nem természetes személy, pl. társaság, hatóság vagy intézmény. 

Fiskális kötelezettség 

Az államkincstárral szembeni adó-, illeték- vagy járulék-fizetési kötelezettségek. 

Gazdasági társaság 

Természetes és/vagy jogi személyek üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított, saját cégnévvel rendelkező társasága. (A nem 

gazdasági tevékenységek céljára alapított társulások neve egyesület, vagy alapítvány, az állami szervezeteké pedig intézmény, vagy hatóság.) 

Költségvetési intézmény 

Az állam központi költségvetésből fenntartott és annak elszámolási kötelezettséggel tartozó állami (központi vagy helyi) szervezet. 

Költségvetés 

Az állam egy meghatározott időtartamra (rendszerint évre) vonatkozó, országgyűlés által jóváhagyott bevételi és kiadási terve. A bevételek és ki-

adások az államkincstárba folynak be. A költségvetés a bevételeket felhasználó költségvetési intézmények szerint több szinten strukturált, és egyes téte-

lek közti éven belül év közben esetleg szükségessé váló átrendezéséhez országgyűlés, vagy általa delegált szerv, elsősorban az államháztartásért felelős 

miniszter jóváhagyása szükséges. 

Kötelezettség 

Gazdasági vagy pénzügyi javak átadásának kötelessége. A kötelezettség lehet állami kényszerből eredően fiskális vagy kereskedelmi és vagyon-

ügyletekből származó polgári (magánjogi) kötelezettség. 

Közigazgatás 

Az állam és a helyi önkormányzatok a társas alom működtetése érdekében végzett tevékenysége. 

Közigazgatási terület 

Az a földrajzilag lehatárolt egység, amelyre egy helyi önkormányzat igazgatási tevékenységének hatálya kiterjed. 

Polgári (magánjogi) kötelezettség 

Az államszervezettől eltérő,  jogi-, vagy természetes személlyel szembeni adó-, illeték- vagy járulék-fizetési kötelezettségek. 
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Természetes személy 

A természetes személy jogi műszó, amellyel az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelöli. A természetes személy jogképes, 

szemben a még meg nem született, vagy meghalt személyekkel. 

A gazdasági és pénzügyi műveletek fajtái: 

- vagyoni értékek előállítása (munkavégzés) 

a)  termelés; 

b)  szolgáltatás; 

- gazdasági műveletek: 

c)  kereskedelmi ügyletek (javak forgalmazása); 

d)  pénzügyi műveletek jogi és természetes személyek között (kötelezettségek teljesítése, vagy befektetés/tőkekivonás) 

e)  vagyonügyletek (vagyoni javak forgalma). 

- költségvetési be- és kifizetések: 

f)  pénzügyi műveletek az államkincstárral szemben. 

Értékpapír 

Az értékpapír a vagyoni értékek (pénz, áru vagy szolgáltatás) forgalmával kapcsolatos feljegyzések egyik sajátos formája. 

Az értékpapír jogi értelemben: megjelenésnek materiális vagy virtuális (dematerializált) formájától függetlenül, olyan jogilag szabályozott tartal-

mú befektetési eszköz, amelynek kötelező és lehetséges tulajdonságait, továbbá kezelését a létrehozásának helyén és idején érvényes jogi környezet ha-

tározza meg. 

Az értékpapír közgazdasági értelemben vett, ennél tágabb fogalmába beletartozik minden vagyoni jogot megtestesítő közhiteles feljegyzés, annak 

megjelenési formájától függetlenül (pl. forgalomképes okirat, számlakövetelés, elektronikus jel). Az értékről szóló, nem közhiteles feljegyzés tehát 

NEM értékpapír, legfeljebb csak egyéb könyvelési bizonylat, vagy még az sem, csak magáncélú irkafirka. 

Érték 

Az a gazdasági jelentőség, fontosság, amelyet a szükségletek kielégítésére szolgáló javaknak tulajdonítunk. Az érték nagysága a javak ritkaságától 

és azok megszerzéséért hozott nehézségtől függ. Az érték nagyságát valamilyen megegyezés szerinti általános egyenértékessel, pénzzel mérjük. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szem%C3%A9lyhez_f%C5%B1z%C5%91d%C5%91_jogok
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Javak, jószágok 

Közgazdasági értelemben a hiányok megszüntetésére és szükségletek kielégítésére szolgáló eszközök (tárgyak, jogok, szolgálatok, viszonyok, 

személyi tulajdonságok, stb.) A magyar jogi nyelvben a jószág a javak fogalmán belül a gazdálkodás és gazdaság tárgya, elsősorban földbirtokot, vagy 

földhasználati jogot jelent. 

A javak lehetnek szabad (természeti), gazdasági (előállított), fogyasztási (szükségleteket kielégítő,) vagy termelési (más javak előállítására szolgá-

ló) javak. 

Gazdasági művelet 

Javak előállítása, továbbá eljuttatása a felhasználás helyére. 

Kereskedelmi művelet 

Javak közvetlen egymás közti, vagy pénzügyi kötelezettségre való cserélése. 

Pénz 

Az értékek cseréjéhez a felek közt szokásosan elfogadott, illetve egy állam területén kötelezően elfogadandó eszköz függetlenül annak az értékhez 

való kapcsolatától. Lehet belső értékkel rendelkező árupénz (pl. fémpénz), vagy monetáris értékkel rendelkező bankpénz (utóbbi megjelenési formái pl. 

a bankjegy, papírpénz, érme, vagy virtuális pénz) 

Pénzügyi kötelezettség 

Jövőbeli, − rendszerint pontosan meghatározott időpontban − pénzzel megfizetendő érték. A kötelezettség lehet fiskális, ha az államkincstárral 

kapcsolatos, egyébként polgári, vagyis magánjellegű. A teljesítés elmaradása − néha egyedi megállapodás szerint, de tipikusan a jogi környezet által 

meghatározottan − a kedvezményezett kártérítési igényét alapozza meg.  

Pénzügyi művelet 

Pénzügyi kötelezettség változását eredményező művelet, tipikusan egy kötelezettség teljesítése. 
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2. Kereskedelmi jog és számvitel 

Bizonylat 

Gazdasági, vagy pénzügyi műveleteket könyvelési célra rögzítő irat, vagy pusztán maga egy jegy (értékbizonylat), vagy valamilyen minőséget iga-

zoló jogilag hiteles irat (jogi bizonylat). Hitelesítése lehet közhiteles, vagy magánjellegű. 

Értékbizonylat 

Pénzügyi kötelezettség keletkezését vagy teljesítésének körülményeit (beleértve annak értékét) rögzítő jegy vagy irat. 

Jegy 

Pénzügyi vagy gazdasági művelet lebonyolításának egyszerűsítésére használt, a művelet tartalmát és az ahhoz kapcsolódó értéket bélyegző lenyo-

matával, vagy nyomtatott bélyegképpel azonosító általában papíralapú objektum. Ezen az azonosításra alkalmas elemeket az utánozhatóságot szándéko-

san megnehezítő technikai megoldásokkal igyekeznek megnehezíteni és ezzel a jegy hitelességét biztosítani. Rendkívüli esetekben, pl. tevékenységek 

sürgető megindítása során ezeket átmenetileg egyszerűbb, és kevésbé védett formájú szükségjegyek helyettesítik (pl. korábbi értékcikkek kisegítő 

nyomdai, néha házilagos felülnyomásával, vagy akár teljesen házilagos elállítású, és némely esetben pl. kézírással is hitelesített szükségjegyek.) 

Okirat 

Tényt vagy akaratnyilvánítást bizonyító, a mindenkori szabályoknak megfelelően kiállított irat (Magyar Értelmező Kéziszótár, 1972.) Fajtái a ható-

ság vagy közjegyző által kiállított: közokirat (pl. jegyzőkönyv) és a magánokirat (pl. végrendelet) Az okirat az általa bizonyítani szánt dolgot jogilag 

előírt tartalommal, de szabadon fogalmazva tartalmazza. Az okirat a jogbiztonság növelésének eszköze, mely a bíróságnál kötelezően elfogadandó bi-

zonyítékot jelentve leegyszerűsíti a bírósági eljárást. A bíró az abban foglaltak vizsgálata helyett ugyanis mindössze csak az okirat formai kellékeinek 

meglétét és valódiságát köteles ellenőrizni. Ez teszi lehetővé a részletes vizsgálatot elhagyó, és az eljárást ennek folytán felgyorsító ún. „sommás” ítéle-

tet. A jogbiztonsághoz természetesen hozzátartozik méltányolható esetben az ilyen ítélet elleni fellebbezés lehetősége is. 

Okmány 

Hatóság által elismert tényeket kötött formában tanúsító irat (pl. igazolvány, útlevél, bizonyítvány). Nem okmányok, hanem okiratok a hatósági hi-

telesítést nem tartalmazó magánokiratok (pl. végrendelet, adásvételi szerződés, keresetlevél, számla) az érvényességükhöz szükséges esetleges bélyeges 

illetéklerovás ellenére sem.  
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3. Az értékbizonylatok fajtái 
Alábbiakban lehetőség szerint tételes, egyéb esetben példákkal való felsorolását adjuk a Magyarországon előforduló értékbizonylatoknak. 

Fiskális értékbizonylatok 

Az illetéktörvény hatálya alá vont jogi és gazdasági ügyletek dokumentumai: 

- hitel és fizetési ügyletek dokumentumai: váltók, tartozást elismerő kötelezvények, teljesítést elismerő nyugták. 

- illetékköteles államigazgatási eljárások és illetékköteles gazdasági ügyletek dokumentumai: telekkönyvi bejegyzések, szerződések, árverési és 

egyéb jegyzőkönyvek 

- hatóságok továbbá nem hivatalos személyek által kiadott illetékköteles igazolások, bizonyítványok, pl. anyakönyvi igazolások 

- bírósági rendszerben lefolytatott eljárások illetékköteles dokumentumai 

Postai értékbizonylatok 

- bérmentesítésre utaló jelzést tartalmazó postai küldemények (levél, levelezőlap, postai díjjegyesek 

- postai szolgáltatással kapcsolatos hivatalos bizonylatok (tudakozvány, feladóvevények) 

- értékjegyet tartalmazó belkezelt dokumentumok (csomagszállító, díjhiányjelentés) 

Egyéb értékbizonylatok 

- biztosítási kötvények, ki- és befizetési igazolások 

- adománylevél 

- közlekedési és egyéb szolgáltatások jegyei 
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4. Értékjegyek: a filatélia, a pénzügyfilatélia és a parafilatélia kapcsolata 

Adományjegy 

Meghatározott közcél megvalósítására szervezett adakozás elszámolására használt jegyek. Megvásárlásuk nem kötelező, de forgalmazásuk hivata-

losan engedélyezett, sőt gyakran technikailag támogatott is. Megjelenésükre általánosan jellemző a bélyegforma. Példák: Egyletek, Vöröskereszt, he-

lyette 1945-48 között Nemzeti Segély, általános segélyezés - jótékonysági napok, nyomorenyhítés, árvíz, adomány-utalványok, gyermekvédelem és ár-

vák javára, téglajegy, jótékonysági célú kiállítási belépőjegy, közművelődési egyesületek, egészségügy, egyházi adománygyűjtés, szakszervezetek, civil 

szervezetek tagdíjbélyegei, tárgysorsjáték jótékonysági célra, jótékonysági rendezvények, szobor, és egyéb építmények téglajegyei, választási kam-

pánybélyegek. 

Bélyeg 

Objektumok hiteles megjelölésére szolgáló jelzés, vagy tágabb, és kissé pontatlan köznyelvi értelemben az ezt hordozó jegy is. Jellemzően a megje-

lölési célra utaló képet és szöveget tartalmaz, melyeket együttesen bélyegképnek nevezünk. A rányomott jelzéseket készítő, a bélyegkép tükörképét hor-

dozó eszköz a bélyegző, a bélyegjegyek nyomdai előállítása esetén pedig egy-vagy többképes nyomóeszközt (pl. síknyomólap, nyomódúc, nyomóle-

mez) használnak. 

Bélyegjegy 

Bélyegkép hordozására és azzal más tárgy megjelölésére készített tárgy, melynek tipikus anyaga a papír.  

A bélyegjegyet felhasználása során a vele megjelölendő objektumra rögzítik, tipikusan ragasztással. A bélyegjegyek számtalan fajtája közül legis-

mertebbek a postabélyeg és az illetékbélyeg (utóbbinak csak egyik, bár általános célú rendeltetése miatt a legismertebb alfaja Magyarországon az ok-

mánybélyeg.) E két legismertebb bélyegjegyen túl számtalan más szervezet által kibocsátott sokféle rendeltetésű fajtájuk is létezik, melyek közül nem 

csak értéket képviselők, hanem pusztán valamilyen megjelölés céljára szolgálók is szép számmal előfordulnak (pl. reklámbélyegek, pecsétbélyegek és 

levélzárók). Ezek teljeskörű jegyzékbe foglalása gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás, mert a történelem során egy jelentős részük feledésbe merült és el 

is veszett. 

Értékcikk 

Az értékcikk − jellemzően postaszervezet, ritkábban közvetlenül a kibocsátó által - árusítás alá vont értékjegy. 

Értékjegy 

Pénzügyi művelet elszámolásának egyszerűsítésére használt, képe által azonosítható, értéket képviselő, és a hamisítás valamint ismételt felhaszná-

lás ellen technikai elemekkel védett jegy. Használt vagy használatlan állapota megkülönböztethető a kibocsátó rendeletével előírt szabályszerű felhasz-

nálása, illetve ennek hiányában szokásos felhasználása révén. Jellemző tulajdonsága továbbá a forgalomba kerülés időpontja és az érvényesség időtar-



27 

tama. Az értékjegyek kibocsátójuk szerint hatóságok és postaszervezet esetében hivatalos (lásd: filatélia), minden egyéb esetben magánjellegűek (lásd: 

parafilatélia). 

Kivitelezési formája lehet − néha még kombináltan is − (érték)bélyegzés, dombornyomás, valamire rányomtatott vagy felragasztható bélyeg. 

Anyaga bármi lehet, ami a jegy azonosíthatóságát időállóan biztosítja: pl. papír, bármilyen más anyagú viszonylag sima felület, vagy egyszerűen csak 

festék. 

Bedő József meghatározása: az értékjegy (amit ő „értékpapírnak” nevez) egy papír, amely nyugtáz, ígér, kötelez vagy utal. 

Megjegyzés: nem értékjegy pl. egy nyugtatömbből kitépett úrlapra írt pénzátvételi elismervény. Nem azok az adó befizetését igazoló, esetenként 

akár értékjelzéssel előnyomtatott nyugták sem, (még ha esetleg „adójegy”-nek nevezik, akkor sem) mivel nincs felhasználásuk, vagyis filatéliai szem-

pontból a használatlan és használt állapotuk nem különböztethető meg. ezzel szemben viszont értékjegyeknek tekintjük nem csak az illetékköteles nyug-

tákra, számlákra ragasztott illetékbélyegeket, hanem a különböző úrlapokra előnyomott, értékjelzéssel ellátott bélyegképeket is! 

Filatélia 

Hivatalos értékjegyek és ahhoz használatához kapcsolódó objektumok gyűjtése. Hivatalosaknak jelenleg a postai és fiskális kibocsátásokat tekintik. 

Fiskális értékjegyes űrlap 

Hivatalos nyomtatvány, melyen fiskális értékjegy nyomdai úton elhelyezett bélyegképe található. 

Kötelezettségjegyek 

Pénzügyi kötelezettségek teljesítésével bármilyen kapcsolatban levő értékjegyek. A közismert postai és fiskális értékcikkeken túl ide tartoznak he-

lyi fiskális értékjegyek is, melyekkel a helyi költségvetésbe befolyó illetékpótdíjakat szedték be. Példaszerűen, ugyancsak ide tartoznak a vámcédulák, 

robotjegyek, kötelező biztosítás (vadászjegy, társadalombiztosítás), bírság (portó, elismervény, díjfizetés), egyházi (pl. izraelita hitk. vágatási bárcája).  

Fiskális értékjegyek 

A fiskális kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos valamennyi értékjegyfajta közös neve, függetlenül a kötelezettségnek a kibocsátó rendeletben 

használt, a történelmi kortól függően változatozó konkrét megnevezésektől (adó, vám, illeték, biztosítás, stb.)  

A közismert postai és fiskális értékcikkeken túl ide tartoznak helyi fiskális értékjegyek is, melyekkel a helyi költségvetésbe befolyó illetékpótdíja-

kat szedték be. Példaszerűen, ugyancsak ide tartoznak a vámcédulák, robotjegyek, kötelező biztosítás (vadászjegy, társadalombiztosítás), bírság (portó, 

elismervény, díjfizetés), egyházi (pl. izraelita hitk. vágatási bárcája).  

Parafilatélia 

Nem hivatalos értékjegyek (különféle adomány, segély és díjbélyegek) és értékjelzés nélküli jegyek (pl. emlékívek, plakátbélyegek) gyűjtése. 
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Pénz 

Hivatalos fém- és papírpénz kibocsátások, és pénzhelyettesítő szükségpénzek. 

Segélybélyeg 

Társadalmilag rossz helyzetben levők támogatására folyó adakozás elszámolására használt jegyek. A bélyegek megvásárlásuk nem kötelező, de 

forgalmazásuk hivatalosan engedélyezett, sőt gyakran technikailag támogatott is. 

Szükségpénz 

Háborús időkben kereskedők, újságárusok, később városok is bocsátottak ki szükségpénzeket. Egy értékszámnak és aláírásnak akár egy papír fec-

nin is lehet szükségpénz szerepe. Szükséghelyzetben mindenféle rendelkezésre álló formát felhasználtak e célra. Ide tartozik pl.: adópengős illetékbé-

lyeg, hadifogolytáborok alkalmi pénzei, Adományjegyek. 

Szolgáltatásjegyek 

Közlekedés, biztosítás, újság (pl. előfizetéssel adott biztosítás az újság előfizetők részére) tagsági díjak (egyházi, ipartestületi, szakszervezeti), osz-

tálysorsjegy. 

Termékjegyek 

Élelmiszer és üzemanyag utalvány-, vagy beszolgáltatási bélyegek 

Hitelviszony kezelése 

Részletfizetési nyugtajegy, postai-, hitelintézeti- (közte az OTP „iskolai”) takarékjegyek, sorsjegyek, gyűjtőjegy 

Fiskális értékjegy 

Kibocsátó rendelet hatálya alatt a rendeletben meghatározott fiskális elszámolások megkönnyítésére kötelezően használandó értékjegy. 

Illetékbélyeg 

Bélyeg formájú fiskális értékjegy. 

Okmánybélyeg 

Magyarországon: általános célú, többféle kötelezettség megfizetésére fizetésére használt illetékbélyeg-fajta. 
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Postajegy 

Postai értékjegy (pl. bélyegek és díjjegyes értékcikkek). 

Zárjegy 

Állami jövedékek beszedésére szolgáló fiskális értékjegy. Felhasználásuk a termék olyan sérülés nélkül eltávolíthatatlan lezárására szolgál, hogy a 

zárjegy a termék használatának megkezdésekor megsérüljön és ezzel újra felhasználása lehetetlenné váljon. Felhasználhatósági idején belül egy zárjegy 

sérülés nélküli eltávolítása ezért jövedéki szabálysértésnek, 10 darabon felül pedig bűncselekménynek minősül. 

***************************************************************************************** 


