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XXXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 

A Magyar Posta bélyegkibocsátással köszönti a sportvilág legnagyobb 
eseményét, a XXXII. Nyári Olimpiai Játékokat. A sorszámozott alkalmi 
bélyegblokk Berta Ágnes grafikusművész tervei szerint az ANY Bizton-
sági Nyomdában készült 50.000 példányban. Az újdonság 2021. június 
4-én kerül forgalomba. A megjelenés napjától kezdve megvásárolható 
az elsőnapi postákon és a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar 
Posta internetes áruházából is. 

Az első ókori olimpiai játékokat i. e. 776-ban a görögországi Olümpiában tar-
tották, és ezt követően általában négyévente rendezték meg egészen i. sz. 
393-ig. A sportünnep újjászületése Pierre de Coubertin nevéhez fűződik, és 
egészen a XIX. századig váratott magára. A több sportágat magába foglaló 
első modernkori olimpiai játékoknak a görögországi Athén adott otthont 1896-
ban. A nemzetközi sportesemény sikere azóta is töretlen. 

A XXXII. Nyári Olimpiai Játékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2013. 
szeptember 7-én, Buenos Airesben meghozott döntése alapján Tokió ren-
dezheti meg. A sportvilág legnagyobb eseményét eredetileg 2020-ra tervez-
ték, azonban a világjárvány miatt megtartására 2021. július 23. és augusztus 
8. között kerül sor. A játékokra 33 sportágban, 339 versenyszámban 11.090 
sportoló nevezhető. Az olimpiai palettára öt új sportág került fel.  

A blokk bélyegképén az úszás, a borítékon pedig a kajak-kenu sport egy-egy 
pillanatát örökítette meg a tervezőgrafikus. A magyar sikersportágak mellett 
ikonikus japán épületek kerültek ábrázolásra: a blokk keretrajzán a tokiói 
adótorony (Tokyo skytree) és a Nakagin-kapszulatorony (Nakagin Capsule 
Tower), a borítékon pedig a jéghegyépület (The Iceberg). Az alkalmi bélyeg-
zőben a Magyar Olimpiai Csapat 2020-ban bevezetett új logója, a 
MAGYAROCK szerepel, amelynek színes változata a bélyegblokkon és a 
borítékon is megtalálható. 

Megrendelési kód: 
2021240030011 (blokk) 
2021240060012 (FDC) 

Megjelenés: 2021. június 4. 

Névérték: 780 Ft  
(Megjelenéskor az „Egyéb 
külföld elsőbbségi nem vám-
köteles levél 50 g-ig, levele-
zőlap, képes levelezőlap” 
tarifaként használható.) 

Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet 

Példányszám:  
50.000 blokk 

A bélyeg perforálási mére-
te: 40x30 mm 

A blokk vágási mérete:  
95x75 mm 

Papírfajta:  
enyvezett bélyegpapír 

Gyártó: ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész:  

Berta Ágnes 
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