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82. BÉLYEGNAP – EZERÉVES VISEGRÁD 
 

A Magyar Posta a hagyományokhoz híven feláras blokk és két 
címletből álló sorozat kibocsátásával köszönti a bélyeggyűjtők 
ünnepét. A 82. Bélyegnapi bélyegkiállításnak és a hozzátartozó 
rendezvényeknek 2009. június 5-7. között a millenniumát ünneplő 
Visegrád városa ad otthont.  
Budapesttől északra, a Dunakanyarban található Magyarország 
egyik legrégibb városa, Visegrád. Szent István a Sibrik-dombon 
hozta létre első vármegyéje várispánságát. A várat 1009-ben 
említi először írott forrás. A tatárjárást követően indult meg a 
várrendszer kiépítése: a Várhegyen álló Fellegvár a völgyzáró 
várfalakkal, valamint a hatszög alaprajzú lakótoronnyal és az 
Alsóvárral. A vár és a körülötte kialakult település az Anjou 
királyok, Luxemburgi Zsigmond majd I. Mátyás uralkodása idején 
élte fénykorát. 1323 és 1408 között Visegrád volt a magyar 
királyok hivatalos székhelye. Mátyás uralkodása idején budai, 
illetve visegrádi udvara az európai reneszánsz egyik központja 
volt. Politikai jelentőségét a város a török megszállás idején, az 
ország három részre szakadásakor vesztette el. Városi rangot 
2000-ben kapott. Forrás: http://hu.wikipedia.org 
A 82. Bélyegnapi bélyegújdonságokon Visegrád 1000 éves 
történelme művészettörténeti korszakok szerint került 
feldolgozásra. A feláras blokk bélyegképén a Mátyás-kori 

reneszánsz díszudvar és kútja, egy reneszánsz cserépkályha és az egykori palotakápolnát díszítő vörösmárvány 
dombormű, a Visegrádi Madonna szerepel. A blokk keretrajzán a királyi palota képe látható.  
A bélyegsorozat 75 Ft-os címlete a románkori emlékeket mutatja be. A bélyegképen az esperesi templom és a Szent 
András monostor néhány oszlopfője, oszloptartója, illetve ezek részletei láthatók. Az alnyomaton a XI. sz-i várispánság 
épületének rekonstrukciós rajza található. A 100 Ft-os bélyegen a gótika korát idéző emlékek közül a Zsigmond-kori 
díszudvar kútja, valamint az alsóvár kaputornya és lakótornya szerepel. Az alnyomaton a Zsigmond király korabeli 
fellegvár déli nézetének rekonstrukciós rajza található. 
Az alkalmi borítékokon a mai Visegrád látképe látható. Az alkalmi bélyegző grafikája a város millenniumi emblémáját 
tartalmazza. 
A blokk felárából befolyó összeget a Magyar Posta a szervezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja. A felár összege  
(200 Ft) bérmentesítésre nem használható. 

SO 
Megrendelési cikkszám: 2009140030011 (blokk) - 2009140060012 (FDC) 

 2009130050211 (sor) - 2009130060012 (FDC) 
Megjelenési időpont: 2009. június 5. 
Gyártó nyomda: Állami Nyomda 
Tervezőművész: Baticz Barnabás 
A blokk vágási mérete 90 x 60 mm, a benne található bélyeg perforációs mérete 40 x 31,5 mm.  
A sorozat címletei 40 x 30 mm perforációs méretűek. A bélyegívekben 50 bélyegkép található. 
A blokk 80.000, a sorozat 500.000 példányban jelent meg. 

További információ: belyeg@posta.hu 
Megrendelés: philately@posta.hu  
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