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Bélyegtájékoztató
150 ÉVES A MAGYAR BÉLYEGKIBOCSÁTÁS
speciális változatok és bélyegszett

A Magyar Posta az első magyar bélyegkibocsátás 150 éves jubileumára
megjelentetett bélyegkisívét különleges és limitált nyomdatechnikai változatok és
reprezentatív bélyegszett formájában is kiadja. A bélyegek, illetve a bélyegszett
Elekes Attila grafikusművész tervei alapján készült, a forrásanyagot a
Bélyegmúzeum biztosította. Az újdonságok 2017. augusztus 25-től kaphatók a
készlet függvényében a Filapostán, illetve megrendelhetők a philately@posta.hu email címen.
A 150 éve kiadott első magyar postabélyegek megjelenésekor a megrendelők tudták,
hogy ezek a kisgrafikai művészeti alkotások a mindennapi élet részei lesznek, abban
azonban nem lehettek biztosak, hogy ez az alkalom egy évszázadokon átnyúló
eseménysor kezdetét jelenti. A Magyar Posta örömmel és büszkeséggel tekint vissza az
eddig megjelentetett bélyegeire a 150 éves a magyar bélyegkibocsátás elnevezésű kisív
különleges változatainak forgalomba bocsátásával.
Ez alkalommal a kisív piros sorszámos vágott, zöld sorszámos perforált változata és egy
különleges bélyegszett jelenik meg.
A piros és zöld sorszámos változatok érdekességét az adja, hogy az első két
bélyegcímlet – a korabeli nyomdatechnikához hasonlóan – magasnyomással (azaz
könyvnyomással) a harmadik és a negyedik címlet pedig az 1871. és 1874. évi klasszikus
bélyegek mintájára metszet-mélynyomtatással készült.
A bélyegszettbe a piros és a zöld sorszámos kiadás mellett az alapváltozat sorszámozott
példányai és a kisív feketenyomata került. Ezek érdekessége, hogy úgynevezett kézi
sorszámozással, 1 és 1000 közötti számtartománnyal készültek. Az 1000 példányban
kibocsátott szettben minden kiadvány azonos sorszámozással szerepel, és az
alapváltozat sorszámozott változata, valamint a feketenyomat csak ebben az
összeállításban található meg. A visszazárható fóliatasakban árusított szett mellé
sorszámozott, magyar, angol és német nyelvű „Tanúsítvány” tartozik, mely eredetiségét
postai szárazbélyegző igazolja.
A szetten kívül is elérhető piros és zöld sorszámozású kisívek 1001 és 5000 közötti
számtartománnyal, gépi sorszámozással készültek.
A Magyar Posta bélyeges kiadványai az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi
bélyegversenyt nyertek vagy kerültek a díjazottak közé, ami egyik visszaigazolása a
magyar bélyegkiadás eddig bejárt útjának.

MAGYAR BÉLYEG 150 III.:
Megrendelési kód:
2017161040011 (piros sorszámos,
vágott kisív);
2017162040011 (zöld sorszámos,
perforált kisív);
2017163030011 (bélyegszett)
Megjelenés:
2017. augusztus 25.
Névérték/eladási ár:
Piros sorszámos vágott kisív:
2200 Ft
Zöld sorszámos perforált kisív:
2200 Ft
Bélyegszett: 20 000 Ft
A bélyegszettben található
feketenyomat postai díjak
lerovására nem használható.
Nyomdai eljárás:
piros és zöld sorszámos kisívek:
4 szín ofszet, magasnyomás,
metszet-mélynyomtatás
feketenyomat: 1 Pantone szín
Példányszám:
5000 darab piros sorszámos kisív,
5000 darab zöld sorszámos kisív,
ebből 1000-1000 darab
bélyegszettben.
1000 darab feketenyomat.
Bélyegek perforálási mérete:
30 x 40 mm
A kisív vágási mérete:
84 × 202 mm
Papírfajta:
Chromo enyvezett bélyegpapír
Gyártó:
Pénzjegynyomda Zrt. (kisívek)
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
(folder)
Postanyomda (tanúsítvány)
Tervezőművész:
Elekes Attila

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 767 7329 ▪ belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767 7173 ▪ Fax: (+36 1) 288 1522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

