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2020-as karácsonyi jókívánságok postára adásához a Magyar Posta 

– az elmúlt évekhez hasonlóan – értékjelzés nélküli, Belföld felirattal 

ellátott, alap-, és speciális változatban öntapadós forgalmi bélyeget 

bocsát ki. Az alapváltozat ötven bélyegképet tartalmazó ívben, a 

speciális változat öt bélyegképes kisívben készült. Ez év 

karácsonyán Giovanni Battista Salvi: Mária az alvó gyermek 

Jézussal c. alkotása került bélyegre. Az újdonságot Baticz Barnabás 

grafikusművész tervezte és a Pátria Nyomda gyártotta. A kiadványok 

2020. október 22-től kaphatók az elsőnapi postákon, a Filapostán, és 

megrendelhetők a Magyar Posta internetes áruházából is.  

Giovanni Battista Salvi (1609-1685), szülőhelye után Sassoferrato néven 

is ismert olasz barokk festő Mária az alvó gyermek Jézussal című műve, 

mely az újdonságbélyegen és a hozzá tartozó borítékon is megjelenik, a 

párizsi Louvre gyűjteményét gazdagítja. 

Az 50 bélyegképet tartalmazó nyomdai ívet az ívszélen és a vonalkódon 

elhelyezett képi elemek, valamint magyar, angol, német és francia nyelvű 

ünnepi feliratok teszik érdekesebbé. A bélyegek ívből való kivételét a 

nyomdailag előzetesen eltávolított vonalháló segíti. A kisív esetében a 

flexo nyomdai eljárást diszkrét formalakkozás egészíti ki, melynek 

eredményeképpen Máriát és Jézust visszafogott csillogás övez.  

2020. november 29 – december 26. között, idén is lehetőséget biztosítunk 

arra, hogy ügyfeleink – a szolgáltatási díj megfizetése mellett – ünnepi 

bélyegzéssel küldjék üdvözleteiket. A Karácsonyi Posta szolgáltatás 

valamennyi postán igényelhető. A zöld színű bélyegzőfestékkel használt 

bélyegzők alapváltozatainak, valamint a „Karácsonyi Posta” jelzőnek a 

képe jobb oldalon fent látható. 

Megrendelési kód:  

2020310010031 (bélyeg) 

2020312040031 (50 képes bélyegív) 

2020310060032 (FDC bélyeggel) 

2020311040031 (speciális kisív) 

2020311060032 (FDC speciális bélyeggel) 

Megjelenés: 2020. október 22. 

Névérték/eladási ár: Belföld 

(Megjelenéskor 135 Ft értékű, belföldi nem 

elsőbbségi levél 50 g-ig, levelezőlap és 

képes levelezőlap szolgáltatásának díja.) 

Nyomdai eljárás: flexo (kisív esetén 

formalakkal kiegészítve) 

Példányszám: a forgalmi igények 

függvényében  

Perforálási mérete: 26 × 33 mm 

Kisív vágási mérete: 29 × 220 mm  

Papírfajta: öntapadós, matt eco-papír 

Gyártó: Pátria Nyomda Zrt. 

Tervezőművész: Baticz Barnabás 
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