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Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
A administração postal da HUNGRIA (REP.) solicita que comunique às 
administrações postais dos Países-membros da União o seguinte: 
 
«Os Correios da Hungria emitiram, em 16 de Abril de 2007, quatro folhas miniatura 
diferentes de selos postais personalizados, de 20 selos cada uma sem valor 
nominal, sobre o tema da entrega do diploma de fim de estudos. (A personalização 
aparece sobre as vinhetas). Os selos com a menção «Belföld» têm o valor de selos 
do regime interno comum; os selos com a menção «Belföld Elsöbbségi» têm o valor 
de selos do regime interno prioritário.  
 
Estes mesmos selos foram emitidos em 27 de Abril de 2007 como selos ordinários.  
 
Os selos sem valor nominal podem ser utilizados em combinação com outros selos 
postais para a franquia dos objectos do regime internacional. Os Correios da 
Hungria solicitam aos seus parceiros postais que considerem os objectos com este 
tipo de selos como devidamente franquiados.  
 
Descrição detalhada das folhas miniatura:  

– Folha miniatura «entrega de diploma I» (camiseiro estilo marinheiro) de 20 selos 
com a tarifa do regime interno prioritário: a folha miniatura apresenta dois temas 
alternados, um com o símbolo da entrega do diploma (um pergaminho enrolado, 
uma pasta e um barrete usado pelos estudantes na colocação do grau) e o outro 
com uma aluna vestida com um camiseiro estilo marinheiro.  

– Folha miniatura «entrega de diploma II» (tinteiro) de 20 selos com a tarifa do 
regime interno normal: a folha miniatura apresenta dois temas alternados, um 
com o símbolo da entrega do diploma (um pergaminho enrolado, uma pasta e 
um barrete usado pelos estudantes na colocação do grau) o outro com uma 
série de objectos associados aos estudos (um livro, um tinteiro e uma pena).  
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– Folha miniatura «entrega de diploma III» (mochila escolar) de 20 selos com a 

tarifa do regime interno normal: a folha miniatura inclui oito temas sucessivos 
alternados que mostram jovens diplomados em fila, com as mãos colocadas 
sobre os ombros uns dos outros.  

– Folha miniatura «entrega de diploma IV» (aeróstato) de selos com a tarifa do 
regime interno normal: A folha miniatura apresenta vinte selos que representam 
vinte temas diferentes relacionados com o tema da entrega do diploma Os selos 
detalham diferentes elementos relacionados com o tema, como beca, livro ou 
rolo de pergaminho.» 

 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 

K.J.S. McKEOWN 
Director do Desenvolvimento dos Mercados 

 
 


