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Az Országház száztíz éves üléstermei a Magyar Posta legújabb bélyegkülönlegességén 
 
Az Országház a világ egyik legszebb középülete. Különleges építészeti megoldásait új filatéliai soro-
zat dolgozza fel és mutatja be. Két évvel az Országház hivatalos átadása előtt, 110 évvel ezelőtt kez-
dődött el a munka a főrendiház és a képviselőház üléstermeiben, ezért a sorozat első darabján az 
Országház üléstermei szerepelnek. A kisív közepén az Országház-sziluettel díszített szelvényt a fő-
rendiház és a képviselőház üléstermeinek különböző részleteit ábrázoló nyolc bélyeg öleli körbe. A 
kisív speciális változatban, dombornyomással és lakkdíszítéssel, exkluzív tartóban is megjelent.  
 
Az ország házának felépítéséről az Országgyűlés (1880. évi LVIII. tc.) törvényt alkotott és tervpályázatot 
hirdetett. A pályázatra tizenkilenc terv érkezett, közülük Steindl Imre historizáló eklektika jegyében született 
elképzelése valósult meg. Az 1885-től 1904-ig tartó építkezéshez – a Svédországból érkezett, főlépcsőt tartó 
márványmonolitok kivételével – kizárólag hazai építőanyagokat használtak fel. Az első kapavágásra 1885. 
október 12-én került sor a Tömő-tér talaján. Az építkezésen átlagosan ezer ember dolgozott, 176.000 köb-
méternyi földet mozgattak meg, 40 millió téglát, félmillió díszkövet és 40 kg aranyat használtak fel.  
Az épület központi eleme a kupola, amelynek két oldalán emelkedik a képviselőház (ma az Országgyűlés) és 
a volt főrendiház (ma Kongresszusi terem) ülésterme. A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos főbe-
járat a Kossuth térről nyílik. Kívül és belül összesen 242 szobor van a falakon, de jeles freskók és festmé-
nyek is díszítik az Országházat. (Forrás: hu.wikipedia.org) 
 
Megrendelési kód: 2012180040011 (alap), 2012180060012 (FDC), 2012210030011 (speciális)  Megjelenési 
időpont: 2012. október 8.  Össznévérték: 1600 Ft  Példányszám: 50.000 db (alap) 10000 db (speciális)  A 
kisív vágási mérete: 128 mm x 128 mm  A bélyegek perforálási mérete: 35,9 x 36 mm.  Gyártó: Állami 
Nyomda  Fotóművész: Hajdú József  Tervezőművész: Domé Eszter 
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