
01/2022 MAGYAR BÉLYEGEK  
10 ÉVE LÉPETT HATÁLYBA MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 

A Magyar Posta bélyegblokkot bocsát ki Magyarország Alaptörvénye 

hatálybalépésének 10. évfordulója alkalmából. Az alapváltozattal egy 

időben vágott változat, illetve az exkluzív szett részeként, korlátozott 

példányszámú, szintén sorszámozott feketenyomat is megjelenik. Az 

újdonság Elekes Attila André tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda 

Nyrt.-ben készült és 2022. január 10-én kerül forgalomba. A Filapostán, a 

filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu–n 

vásárolható meg. 

Magyarország Alaptörvénye hazánk legfelsőbb szintű jogforrása. A nemzeti 

összetartozás egyik alappilléreként rögzíti társadalmi együttélésünk szabályait, 

kifejezi a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, a családra és a nemzetre 

mint együttélésünk legfontosabb kereteire tekint. Alaptörvényünk tehát nem 

csupán jogrendünk fundamentuma, hanem szövetség is „a múlt, a jelen és a 

jövő magyarjai” között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, létezésünk 

és küldetésünk alapvetéseit. 10 évvel ezelőtt, 2012. január 1-jén lépett 

hatályba. 

A blokk keretrajzán az Országház belső kupolacsarnoka látható az előtérben a 

magyar koronázási jelvényekkel, melyből a Szent Korona került a bélyegképre. 

A magyar koronázási jelvények alkotják az egyik legépebben fennmaradt 

középkori eredetű együttest Európában. A blokkon UV-fény alatt további 

elemek tűnnek elő, pl. a Himnusz kezdő sora. A bélyegblokk névértékében 

szereplő 10-es szám a hatálybalépés tízedik évfordulójára utal. 

A blokkhoz kapcsolódó alkalmi boríték és bélyegszett az Országház 

épületének külső és belső részleteit ábrázolja. Az alkalmi bélyegző fő eleme az 

évfordulóra utaló tízes számmal kombinált paragrafus jel.  

A 10 éve lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye c. bélyegszett 

tartalmazza az alkalmi bélyegblokk perforált, vágott és egyszínű változatát. Ez 

utóbbi kizárólag ebben az összeállításban vásárolható meg. 

Megrendelési kód:  

2022010030011 (perforált blokk) 

2022010060012 (FDC)  

2022011030013 (vágott blokk) 

2022012030011 (szett) 

Megjelenés: 2022. január 10. 

Névérték/eladási ár: 2010 Ft 

(Megjelenéskor kiegészítő címletként 

használható.) • A bélyegszett eladási 

ára: 8.890 Ft. 

Nyomdai eljárás: ofszet + UV 

Példányszám: 50.000 db alapváltozatú 

blokk (fekete sorszámmal), 6.500 db 

vágott blokk (piros sorszámmal). 2.500 

db szett, melybe 1-2.500-ig tartó, 

azonos sorszámmal kerültek a blokkok 

és a feketenyomat. A feketenyomat 

kizárólag a bélyegszettben vásárolható 

meg és levélpostai díjak lerovására nem 

használható.) 

A bélyeg perforálási mérete:  

40 x 30 mm 

A blokk vágási mérete: 105 x 75 mm 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Fotó: Guerini Graziano, Hajdú József 

Tervező: Elekes Attila André 

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu  
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu 
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