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TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP A1213 
(H13)    TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP 

 

CPM cu titlu TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP pe un 
rând, amplasat deasupra adresei destinatarului, fără sau cu 
indicaţii de expeditor, cu sau fără alte indicaţii tipărite. 
Aceste CP prezintă de regulă o stemă poştală sau în mod 
excepţional o stemă imperială naţională. 
 

  Se cunosc cinci tipuri de steme, care se deosebesc după 
forma coroanei şi a goarnei poştale. Tipul 4 provine din 
tipul 1 la care s-a îndepărtat coroana regală, fiind folosit 
după WW1, de armata Republicii Sovietice Ungare. 

  FPC with title TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP on one 
line, placed above the addressee details, with or without 
sender's indications, with or without other printed indications. 
These FPCs usually display a postal coat-of-arms or, 
exceptionally, a Hungarian Royal coat-of-arms.  
  There are four types of coat-of-arms showing different 
shapes of the crown and the posthorn. Type 4 derives from 
type 1 where the St.Stephen's crown was removed. This was 
used after WW1 on FPCs of the Hungarian Soviet Republic 
army. 

Cele cinci tipuri de steme. The five coat-of-arms types. 

          
tip 1 / type 1 tip 2 / type 2 tip 3 / type 3 tip 4 / type 4 tip 5 / type 5 

Alte caracteristici vizibile la unele CPM sunt: 
 

  indicaţie privind preţul de vânzare: 

Other visible features on some FPCs are: 
  selling price indication: 

 
 

  indicaţie privind editura:   printer's indication: 

 
 

   indicaţie privind anul emisiunii:    the year of the issue: 

 

   
    De asemenea, uneori se indentifică subtipuri de CPM în 
funcţie de poziţia stemei în raport cu indicaţia de expeditor, 
poziţie care se determină cel mai sigur studiind poziţia 
relativă a crucii din partea de sus a coroanei faţă de literele 
A sau f din indicaţia "feladó": 

Also, subtypes may be identified according to the relative 
position of the coat-of-arms vs. the sender indication; the most 
sure way to identify the subtype is by studying the position of 
the cross on the top of the crows vs. the letters A or f in the 
indication "feladó ": 
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CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
    

1213-1 TITLU ÎNTR-O SINGURĂ LIMBĂ TITLE IN ONE LANGUAGE 
-11 - CPM fără stemă 

668 
- FPC without coat-of-arms 

-12 - CPM cu stemă aşezată în stânga titlului 672 - FPC with coat-of-arms on left of the title 
-13 - CPM cu stemă aşezată deasupra titlului 679 - FPC with coat-of-arms above the title 
-14 - CPM cu stemă aşezată în dreapta titlului, sus 685 - FPC with coat-of-arms on right of the title, at top 

1213-2 TITLU ÎN DOUĂ LIMBI TITLE IN TWO LANGUAGES 
-21  Titlu în limba maghiară şi germană (HuGe) Title in Hungarian and German (HuGe) 

 Ge: FELDPOSTKARTE 
688 

Ge: FELDPOSTKARTE 
 Ge: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 689 Ge: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 

-22 Titlu în limba maghiară şi croată (HuCr) Title in Hungarian and Croat (HuCr) 
 Cr: DOPISNICA ZA BOJNU POŠTU Cr: DOPISNICA ZA BOJNU POŠTU 

-2211 - CPM fără stemă 
690 

- FPC without coat-of-arms 
-2212 - CPM cu stemă aşezată în stânga titlului 691 - FPC with coat-of-arms on left of the title 
-2213 - CPM cu stemă aşezată deasupra titlului 692 - FPC with coat-of-arms above the title 
-2214 - CPM cu stemă aşezată în dreapta titlului, sus 693 - FPC with coat-of-arms on right of the title, at top 

1213-3 TITLU ÎN TREI LIMBI TITLE IN THREE LANGUAGES 
-31  Titlu în limba maghiară, cehă, germană (HuCzGe) Title in Hungarian, Czech, German (HuCzGe) 

 Cz: LÍSTEK POLNÍ POŠTY Cz: LÍSTEK POLNÍ POŠTY 
 Ge: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
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Ge: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
-3111 - CPM fără stemă  - FPC without coat-of-arms 

    

 

SINTEZA TITLURILOR:   /   TITLE SYNTHESIS: 
 
 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

1 2 1 2 

TITLURI ÎNTR-O SINGURĂ LIMBĂ  /  TITLES IN ONE LANGUAGE  (type H131-) 
  1E-                    FONT:   SERIF NORMAL, MAJUSCULE / CAPITALS           = tip / type H131-1E- 

H131-1E-
1  a 

 
H131-1E-

3  

H131-
1E-2 b  

 1F-                    FONT:   SERIF BOLD, ITALICE                                                                        = tip / type H131-1F- 

H131-1F-
1 

 

  

 1G-                    FONT:   SERIF BOLD, MAJUSCULE / CAPITALS                                         = tip / type H131-1G- 
H131-1G-

1  
H131-
1G-2  

  2E-    FONT:   SANS-SERIF MAJUSCULE / SANS-SERIF CAPITALS            = tip / type H131-2E- 
H131-2E-

1  
  

  4B-   FONT:  ORNAMENTAL, MAJUSCULE / ORNAMENTAL, CAPITALS   = tip / type H131-4B- 

H131-4B-1  
H131-
4B-3  

H131-4B-2    
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TITLURI ÎN DOUĂ LIMBI  /  TITLES IN TWO LANGUAGES = tip / type H132... 
limbi / languages: HuGe > Titlu 1:  FELDPOSTKARTE  =  tip / type HG1-132... 

/ 1A    SERIF NORMAL                                                                                         = tip / type HG1-132-1A- 

HG1-132-
1A-1 

 

  

limbi / languages: HuGe > Titlu 2:  FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE  = tip / type HG2-132… 

/ 1B    Font:  SERIF BOLD                                                                                   = tip / type HG2-132-1B- 

HG2-132-
1B-1 

 

  

limbi / languages: HuCr > Titlu 1:  DOPISNICA ZA BOJNU POŠTU  =  tip / type HC1-132... 
/ 1B    Font:  SERIF BOLD                                                                                   = tip / type HC1-132-1B- 

HC1-132-
1B-1 

 
  

/ 2B    Font:  SANS-SERIF BOLD                                                                        = tip / type HC1-132-2B- 

HC1-132-
2B-1 

 

  

/ 4B    Font:  ORNAMENTAL MAJUSCULE / CAPITALS                             = tip / type HC1-132-4B- 

HC1-132-
4B-1  

HC1-
132-4B-

2  

TITLURI ÎN TREI LIMBI  /  TITLES IN THREE LANGUAGES = tip / type H133... 
limbi / languages: HuCzGe > Titlu 1:  LISTEK POLNÍ POŠTY / FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE  =  tip / type HCG1-133- 

/ 1B    FONT: SERIF BOLD                                                                           = tip / type HGC1-133-1B 

HGC1-
133-1B-1 

 

  

 

 
Prizonieri de război germani în lagărul de la Răcăciuni. 

 


