14/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
HUNFILEX 2022 BUDAPEST BÉLYEG-VILÁGBAJNOKSÁG
100 ÉVES A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az alapításának centenáriumát ünneplő Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségét
(Mabéosz). A bélyegblokk és a kapcsolódó filatéliai termékek Kara György
grafikusművész tervei alapján készültek. A blokkokat az ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt. gyártotta. Az újdonság március 31-től kapható az elsőnapi
postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes
áruházából is.

Megrendelési kód:
2022130030011 (alapváltozatú blokk)
2022130060012 (FDC)
2022131030011 (spec. perf. blokk)
2022132030013 (vágott blokk)
2022133030011 (szett)

A Mabéosz a bélyeggyűjtők által létrehozott, egyesületi formában működő kulturális nonprofit civil szervezet, amely tagjai ismereteinek, műveltségének növelése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében folytatja tevékenységét. 2022-ben
ünnepeljük a Szövetség alapításának 100. évfordulóját. Elődszervezete révén
1927. június 5-e óta tagja a FIP-nek (Fédération Internationale de Philatelie) és
1989. május 29-e óta a FEPA-nak (Federation of European Philatelic
Associations).

Névérték: 1600 Ft (Megjelenéskor kiegészítő címlet.) / A szett eladási ára 20.000 Ft.

A sorszámozott alkalmi bélyegblokk kör alakú bélyegképén a Mabéosz centenáriumi logója található, a keretrajzon az elmúlt száz év évtizedeiből egy-egy bélyegkép került kiemelésre. A keretrajzon a FIP, a FEPA és a HUNFILEX 2022
Budapest logó is helyet kapott. Az alkalmi borítékon a blokkon látható bélyegek
alkotta montázs, míg a bélyegzőben a jubileumi logó stilizált rajza szerepel.
A blokk fekete sorszámozású alapváltozata mellett piros sorszámozású vágott,
valamint zöld sorszámozású speciálisan perforált változat (négyzet alakú) és egy
exkluzív bélyegszett is megjelenik. A bélyegszett a háromféle bélyegblokk mellett
tartalmaz egy feketenyomatot is, ami kizárólag a bélyegszett részeként vásárolható meg. A bélyegblokkokat és a feketenyomatot ún. filacsík védi. A visszazárható fóliatasakban árusított szetthez sorszámozott, magyar és angol nyelvű „Tanúsítvány” tartozik, melynek eredetiségét postai szárazbélyegző igazolja. Az
1100 példányban kibocsátott szettben minden kiadvány az 1 és 1100 közötti
számtartományból azonos sorszámmal rendelkezik.
Az alapváltozat, valamint a piros és zöld sorszámozású blokkok az 1100 feletti
számtartományból a szetten kívül is megvásárolhatók. A feketenyomat levélpostai küldemények bérmentesítésére nem használható!

Megjelenés: 2022. március 31.

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Példányszám: 50.000 db alapváltozatú
blokk fekete sorszámmal; 6000 db piros
sorszámos vágott (ebből 5001-6000-ig tartó
sorszámtartomány a Mabéosz részére kerül
átadásra „A Magyar Posta Zrt. ajándéka”
felülnyomással) és 5.000 db, eltérően perforált, zöld sorszámozású blokk. Az 1-1100-ig
tartó azonos sorszámok kerülnek a szettbe.
A feketenyomatból 1.100 db készült, és
kizárólag a szettben kapható.
A blokk vágási mérete: 90 x 60 mm
A blokkon belüli bélyegkép perforációs
mérete: 37 mm átmérőjű, illetve 40 x 40 mm
Papírfajta: enyvezett bélyegpapír
Gyártó: ANY Nyrt. (blokkok, feketenyomat);
Codex Zrt. (boríték); Pátria Zrt. (folder);
Postanyomda (tanúsítvány)
Tervezőművész: Kara György
Forrás: Bélyegmúzeum

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

