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MUNKAKUTYÁK  
 

A Magyar Posta négycímletű alkalmi bélyegkisíven mu-

tat be híres munkakutyákat. A bélyegkisív Benedek Im-

re grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomdában 

készült 40.000 példányban. Megvásárolható a 

Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes posta-

helyeken és a www.posta.hu-n.  

A kutyák szaglása körülbelül egymilliószor jobb az emberé-
nél, és ezzel a képességgel akár emberéletek is megment-
hetők. A bélyegeken négy híres kutyát láthatunk közelről, 
és a háttérben, munka közben.  

Kuruc kábítószer kereső, németjuhász kutya volt, a Vám- 
és Pénzügyőrség szolgálati kutyája. Nevéhez több jelentős 
kábítószer felderítés kapcsolódik.  
Mancs személykereső, németjuhász mentőkutya volt, a 
miskolci Spider Mentőcsoport tagja. Többszáz ember életét 
mentette meg pl. földrengéseket követő kutatások során.  
Szikra tűzvizsgáló kutya, drótszőrű magyar vizsla volt. Fe-
ladata a szándékos tűzokozásra alkalmas anyagok felderí-
tése. Számtalan esetben nyújtott nélkülözhetetlen segítsé-
get kiégett autók, lakások, házak felderítésénél.  
Zeusz robbanóanyag-kereső, drótszőrű foxterrier volt, fela-
data csomagok, rakományok, légi, vízi és közúti járművek, 
helyszínek átvizsgálása volt. A terrorizmus ellen való nem-
zetközi szintű fellépés indokolja a robbanóanyag-kereső 
kutyák alkalmazását világszerte.  

Az ívszélen Kántor, a híres nyomozókutya és a róla készült 
filmsorozat főszereplője, a valóságban szintén nyomozóku-
tyaként alkalmazott Tuskó szerepelnek. 

Megrendelési kód:  

2019220040011 (bélyegkisív)  

2019220060012 (FDC) 

Megjelenés: 2019. július 8. 

Össznévérték: 860 Ft (Megjelenéskor a 215 
Ft-os címlet Belföldi elsőbbségi egyéb levél 50 
g-ig használható.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 40.000 db kisív  

A kisív vágási mérete: 96 x 80 mm  

A kisíven belüli egyes bélyegképek perforá-

ciós mérete: 40 x 25 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt eny-

vezett bélyegpapír, optikai fehérítővel 

Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt. 

Fotó/Forrás: Hajdú József/Rendőrmúzeum 

(Kántor és Tuskó), Németh Katalin/Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (Kuruc), Lehoczki Lász-

ló/Spider Mentőcsoport (Mancs), Leczki Sarol-

ta/Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(Szikra), Balogh Róbert/Tűzszerész Szolgálat 

(Zeusz) 

Tervezőművész: Benedek Imre 
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