
MAGYAR BÉLYEGEK • 34/2019 tájékoztató    

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 767-7329 ▪ belyeg@posta.hu  

RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ Fax: (+36 1) 288-1522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu 

 

BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ • 2019 

2019. október 15-17. között, immár harmadik alkalommal 

rendezik meg Budapesten a Víz Világtalálkozót (Budapest 

Water Summit 2019), melyhez kapcsolódóan a Magyar 

Posta – a korábbiakhoz hasonlóan – ismét bélyegblokkot 

bocsát ki. A bélyegblokk Nagy Nándor grafikusművész 

tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült 60.000 

példányban. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai 

szakszolgálatokon, a kijelölt postahelyeken és a 

www.posta.hu-n.  

A klímaváltozás és a globális felmelegedés napjait élve egyre 
nagyobb figyelmet kap a víz, mely háborús konfliktusok forrá-
sa, a globális migráció mozgatórugója, egészségügyi problé-
mák, betegségek és halálozások forrása is lehet. A Földön 
fogyasztásra alkalmas víz korlátozott mennyiségben áll ren-
delkezésre és a világ várható népességnövekedése tovább 
fokozza a vízkészletek szűkösségét. A vízhiány, árvizek, víz-
szennyezés vízkrízishez vezet, melyek száma és súlyossága a 
jövőben fokozódhat. Ennek megfelelően a Világtalálkozó szer-
vezői három problémakört neveztek meg, amelyekről párbe-
szédet kell tartani: sok víz, kevés víz, szennyezett víz. Minde-
zek tudatában egyre sürgetőbb a hatásos fellépés a vízkészle-
tek megóvása érdekében. 

A bélyegen a víz a „Jövő reménye” felirattal és a reményt 
szimbolizáló galambbal együtt jelenik meg. A blokk keretrajzán 
a 2019. évi találkozó szlogenje olvasható: Megelőzni a vízvált-
ságot. A borítékon, ahogy a bélyegen is, a víz alatt látható 
vörös szín a veszélyre hívja fel a figyelmet, a bélyegző pedig a 
Földet, mint szemgolyót ábrázolja, ezzel szimbolizálva az em-
ber és természet egységét. 

Megrendelési kód:  

2019281030011 (bélyegblokk)  

2019281060012 (FDC) 

Megjelenés: 2019. október 7. 

Névérték/eladási ár:  
400 Ft: Európai országokba nem elsőbbségi 
szabványméretű levél 20 g-ig, levelezőlap, 
képes levelezőlap; FLEXI-üzleti levél Euró-
pai országokba elsőbbségi egyéb 20 g-ig 

Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet 

Példányszám:  

60.000 db blokk 

A blokk vágási mérete:  

90x90 mm 

A bélyegkép perforálási mérete:  

30x40 mm 

Papírfajta:  

enyvezett bélyegpapír 

Gyártó:  

Pénzjegynyomda Zrt. 

Tervezőművész:  

Nagy Nándor 
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