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 A MAGYAR-JAPÁN DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK FELVÉTELÉNEK 
150. ÉVFORDULÓJA 

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulójának 

alkalmából a Japán és a Magyar Posta 10-10 bélyegből álló 

bélyegkisívet bocsát ki, melyből 2 bélyeg közös kiadású, tervezője: 

YAMADA Yasuko (JAMADA Jaszuko). A további 8, azonos témájú 

bélyeget mindkét Posta saját tervezésben készíttette el. A magyar 

bélyegek Berta Ágnes tervei alapján készültek. A kisívet 35.000 pél-

dányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben gyártotta, a termék 

megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes 

postahelyeken és a www.posta.hu-n. 

 

Japán és Magyarország kapcsolata a barátsági, kereskedelmi és hajó-

zási egyezmény aláírásával kezdődött, az Osztrák-Magyar Monarchia 

idején. Az ezt követő években szoros együttműködés alakult ki többek 

között a sport, az üzleti élet, a kultúra, a tudományok vagy a kereskede-

lem területén is. A 2019-es jubileumi évben mindkét országban számos 

rendezvényre, eseményre kerül sor, melyek lehetőséget teremtenek a 

közös ünneplésre és a kapcsolatok továbbépítésére. 

 

A kisíven párhuzamosan a két ország nemzeti értékei közül 5 magyar és 

5 japán motívum jelenik meg egymás mellett. A japán tervezésű, közös 

bélyegek egyikén a magyar Országház épülete tekinthető meg, előtér-

ben a Dunával, míg a másik címleten a Fuji hegy látható. A további bé-

lyegeken az alföldi kamillavirágzat és a cseresznyefa-virágzás, a kalo-

csai népviselet és a kimonó, gulyásleves és szusi, valamint egy puli és 

egy akita kutya jelenik meg egymás mellett. A borítékon japán főnixma-

dár képe látható kalocsai mintás motívummal. A bélyegzőn a kamilla- és 

a cseresznyevirág indája fonódik egymásba. 

Megrendelési kód:  

2019290040011 (kisív) 

2019290060012 (kisív FDC) 

Megjelenés:  

2019. október 15. 

Eladási ár:  
10 × 60 Ft (össznévérték 600 Ft) 
megjelenéskor kiegészítő címlet-
ként használható. 

Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet 

Példányszám:  

35.000 db kisív 

A kisív vágási mérete:  

90 x 240 mm 

A bélyegek perforálási mérete:  

30 x 40 mm 

Papírfajta:  

Chromo enyvezett bélyegpapír 

Gyártó:  

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész:  

Berta Ágnes 
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