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94. BÉLYEGNAP  

A Magyar Posta kétcímletű alkalmi bélyegsorozat és 
sorszámozott feláras bélyegblokk kibocsátásával köszönti a 
94. Bélyegnapot, melyre a HUNFILA 2021 BUDAPEST 
Nemzeti Bélyegkiállítással közös rendezvényként 2021. 
május 28-30. között kerül sor a MABÉOSZ budapesti 
székházában. Az újdonságok Kara György grafikusművész 
tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben 
készültek, május 28-tól vásárolhatók meg az elsőnapi 
postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhetők a Magyar 
Posta internetes áruházából. A blokkon található 300 Ft-os 
felár összegét a Magyar Posta a hazai szervezett 
bélyeggyűjtés támogatására fordítja. 

A 94. Bélyegnapot köszöntő bélyegblokk bélyegképén a 2021-

ben 50 éves MABÉOSZ székház épülete látható. A keretrajz 

grafikája belső térben készült fotókat dolgoz fel, kiegészülve 

különböző bélyegekre, bélyegkiállításra, bélyeggyűjtésre utaló 

elemekkel.  

A bélyegsor egy igazi filatéliai különlegesség: „bélyeg a bélyegen, 

a bélyegen, a bélyegen”. A két címletre az 1973-ban a POLSKA 

’73 nemzetközi bélyegkiállításra kiadott sorozat két értéke került, 

melyeken az 1971-ben (tehát 2021-ben 50 éves) kibocsátott 

bélyegnapi blokkban szereplő két bélyeg látható. Ezekre pedig az 

1953-ban kiadott Népviseletek (I.) sor 2 Ft-os és az 1958-ban 

kiadott Repülők (VI.) sor szintén 2 Ft-os címlete került. 

A blokk FDC-n további MABÉOSZ székházbeli fotók, a sor FDC-n 

pedig a bélyegsoron is megjelenő Népviseletek és Repülők 

bélyeg látható nagyító alatt. Az alkalmi bélyegzőben a 94. 

Bélyegnap felirat olvasható. 

Megrendelési kód:  
2021190050211 (sor) 
2021200030011 (blokk) 
2021190060012 (sor FDC) 
2021200060012 (blokk FDC) 

Megjelenés: 2021. május 28. 

Eladási ár: Megjelenéskor – 
145 Ft: belföldi nem elsőbbségi levél 50 
g-ig, levelezőlap és képes levelezőlap 
200 Ft: belföldi elsőbbségi levél 50 g-ig, 
levelezőlap és képes levelezőlap 
500 Ft: kiegészítő címlet –  
postai díjaknak felelnek meg. 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 20 000 blokk, 50 000 sor 
(50 bélyeg és 5 vonalkód / ív)  

Bélyegek perforálási mérete: 
sor címletei 40 × 30 mm 
blokk címlete: 30 × 40 mm 

Blokk vágási mérete: 90 x 60 mm 

Papírfajta: Enyvezett bélyegpapír 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

A négyszeres bélyeg a bélyegen 
koncepció ötletadója: André Consalter 

Forrás: Bélyegmúzeum 

Fotó: Hajdú József 

Tervezőművész: Kara György  
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