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K Ö R L E V E L E
a belföldi levélpostai küldemények postára adási 

feltételeinek módosításáról
Budapest, 1980. június 10-én 

A belföldi levélpostai küldemények postára adásának feltételei 
a 23/1979. /X.10./ KPM számú rendelettel 1980. január 1-től mó
dosultak. A módosítást a levélküldemények egységes, automati
kus feldolgozásra alkalmazott korszerű technika és technológia 
bevezetése tette szükségessé*

A változásokról a következő tájékoztatást adom.

A levélpostai küldeményeket a jövőben csak leragasztott borí
tékban /nagyobb térjedelmüeket papírba, dobozba, tasakba cso
magolva/ lehet postára adni.

A korábban nyomtatványként kezelt

- körlevelek,
- meghivók,
- gyászjelentések,
- értesítések,
~ tájékoztatók,
- borítékos üdvözlő kártyák, stb.
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a levelekkel azonos módon - szintén csak borítékban és levél
ként bérmentesítve - adhatók fel.

A borítékot a boritószárnyak folyamatos leragasztásával kell 
lezárni, a nagyobb térjedelmüeket pedig papirba, dobozva, ta~ 
sakba csomagolva úgy kell leragasztani vagy átkötni, hogy ab
ba más küldemény bele ne csúszhasson. /A boritékot pl. tű
zőgéppel, kapoccsal lezárni nem lehet./

Belügyi szervek a polgári szerveknek, személyeknek küldött 
hivatalos iratokat - határozat, idézés, letiltás, stb. - le
ragasztott borítékban levélként adhatják postára. Tértivevé- 
nyes küldeményeknél a tértivevényt továbbra is tüzőkapoccsal 
úgy kell a boritékhoz erősíteni, hogy a tértivevény megrongá
lódása nélkül a boritéktól elválasztható legyen.

Továbbra is kedvezményes dijjal adhatók fel:

- a nyomtatványlap,
- a hírlap és nyomtatott füzet,
- a kötött és fűzött könyv.

Boríték vagy csomagolás nélkül csak levelezőlapot, a levele
zőlap feltételeinek megfelelő nyomtatványlapot lehet feladni. 
A szabálysértési eljárás során kiszabott pénzbírságnak ille
tékbélyeggel való lerovására szolgáló levelezőlapot, illető
leg válasz-levelezőlapot csak leragasztott borítékban lehet a 
címzettnek postára adni.

A zökkenőmentes átállás érdekében 1980. junius 30-ig a Posta 
a korábbi előírásoknak megfelelő küldeményeket is felveszi, 
ezt követően azonban már csak a fentiekben ismertetett felté
teleknek megfelelő küldemények adhatók fel.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 94/5/1980 /2



Kérem Parancsnok ‘/Vezető/ elvtársakat, hogy a körlevélben fog 
laltakat az állománnyal Ismertetni, a szükséges intézkedéseke 
megtenni szíveskedjenek.

/ Dr. Berkes István /
r.vezérőrnagy 

BM Titkárság vezetője

Készült: 48o példányban 
Kapják: Elosztó szerint
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