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EUROPA2021: VÉDETT HAZAI ÁLLATOK  
  

Az Európai Postaüzemeltetők Egyesületének (PostEurop) tagjai 
évente bocsátanak ki ugyanabban a témában bélyeget, amivel a 
tagországok azonos értékeiket mutatják be. Az „EUROPA” bélyeg 
jelenleg is az egyik legnépszerűbb gyűjtési tematika, és a hivatalos 
logóval ellátott kiadványok a legkeresettebb bélyegújdonságok 
között találhatók. A tagországok 2021-ben a védett hazai állatok 
témakört jelenítik meg. A 2x2 bélyegből álló magyar bélyegkisív 
Petényi Tibor Z. grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt.-ben 20.000 példányban készült. A Filapostán, a 
filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a 
www.posta.hu–n vásárolható meg. 

 

Magyarországon a vadon élő állatok védelmét törvény szabályozza. 
Bárminemű zavarásuk, kínzásuk, veszélyeztetésük, elpusztításuk, vagy 
akár környezetük károsítása is szigorúan tilos.  

A magyar bélyegkisív egyik címletén egy énekesmadár, másik címletén 
pedig egy menyétféle látható. A cigánycsuk a verébalakúak rendjébe 
tartozó, Magyarországon márciustól októberig fészkelő költöző madár. 
2021-ben az év madarának választották. A molnárgörény kistermetű 
ragadozó, a Dunántúlon és az Alföldön leginkább gyepek, 
mezőgazdasági területek szélén fordul elő. A közönséges görénytől 
főként világosabb bundája és agresszívebb viselkedése különbözteti 
meg. A bélyegkisív keretrajzán néhány további, Magyarországra 
jellemző állat látható: az Alföldön lösz- és homokgyepeken élő vak 
rágcsáló, a magyar földikutya; a rovarok osztályába tartozó, fekete-sárga 
színű, elsősorban repülő rovarokkal táplálkozó, fokozottan védett keleti 
rablópille és az élénk tollazatáról elnevezett, főleg legyekkel, 
szúnyogokkal táplálkozó sárga billegető. Az alkalmi borítékon és a 
bélyegzőben egyaránt a cigánycsuk és a molnárgörény rajza szerepel. 

Megrendelési kód: 
2021160040011 (kisív) 
2021160060012 (FDC) 

Megjelenés: 2021. május 5. 

Össznévérték: 2860 Ft  
(Megjelenéskor a 715 Ft: Európai 
Unió vámhatárán belüli és 
Európai Unió vámhatárán kívüli 
európai országok elsőbbségi, nem 
vámköteles tartalmú levél 50 g-ig, 
levelezőlap, képes levelezőlap 
tarifaként használható.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 20 000 kisív 

A bélyegek perforálási mérete: 
 25 x 25 mm 

A kisív vágási mérete:  
100 x 68 mm 

Papírfajta: enyvezett bélyegpapír 

Gyártó:  
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész: Petényi Tibor Z. 

A kiadvány a Magyar 
Természettudományi Múzeum 
közreműködésével készült. 

 

 

Legyen a magyar a legszebb EUROPA bélyeg! 
Kérjük, támogassa szavazatával Ön is 2021. május 9. és szeptember 9. 

között az internetes bélyegszépségversenyen résztvevő,  
cigánycsukot ábrázoló magyar bélyeget!  

www.posteurop.org/europa2021 
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