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Bélyegtájékoztató
150 ÉVES A PESTI ÁLLATKERT
SPECIÁL VÁLTOZATOK ÉS BÉLYEGSZETT

A Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának százötvenedik
évfordulóját a Magyar Posta – a 150 éves a Pesti Állatkert c. alkalmi
bélyegblokk mellett – speciális bélyegblokkok és reprezentatív
bélyegszett kibocsátásával is köszönti. A bélyegblokkok és a folder
Petényi Tibor Zoltán grafikusművész tervei alapján készültek.
Forrásanyagot a Fővárosi Állat- és Növénykert biztosított. Az
újdonságok 2016. augusztus 9-től kaphatók a készlet függvényében a
Filapostán, illetve megrendelhetők a philately@posta.hu e-mail
címen.

ZOO150SPECIÁL&SZETT:

A Városligetben található, Fővárosi Állat- és Növénykert Magyarország
legrégebbi, és legnagyobb gyűjteményű állatkertje. 1866-os megnyitásától az első
vidéki állatkertek alapításáig az ország egyetlen ilyen intézménye volt. Fő
tevékenységi köre a természetvédelem, az oktatás, a természetközeli szabadidős
programok biztosítása, valamint a tudományos kutatás. Történetéből és ezzel
összefüggő sajátosságaiból adódóan további célkitűzései közé tartozik a
kulturális örökség védelme és gazdagítása is. 2014-ben országos jelentőségű
védett
természeti
területté
nyilvánították.
(Forrás:
zoobudapest.com;
wikipedia.org)

Névérték: A blokkok névértéke
1000 Ft (kiegészítő címlet).
A szett eladási ára 20000 Ft.

A 150 éves a Pesti Állatkert c. piros sorszámozású vágott és zöld sorszámozású
különlegesen perforált bélyegblokkon egyaránt az alapváltozatú, fekete
sorszámozású blokkon lévő – Gróf Lázár Kálmán: Körút az állatkertekben c.
kiadványának illusztrációi ihlette – kompozíció látható.

Bélyegképek perforálási mérete:
30x40 mm

A 150 ÉVES A PESTI ÁLLATKERT BÉLYEGSZETT az alap- és a speciális
változatok mellett tartalmaz egy limitált, mindösszesen 650 példányban készült
egyszínnyomatot is. A kiadvány oldalain a Pesti Állatkert 150 évéről szóló magyar
és angol nyelvű tájékoztató szöveg olvasható. A bélyegblokkokat és az
egyszínnyomatot ún. filacsík védi. A visszazárható fóliatasakban árusított szett
mellé sorszámozott, magyar és angol nyelvű „Tanúsítvány” tartozik, mely
eredetiségét postai szárazbélyegző igazolja.
Az egyszínnyomat levélpostai küldemények bérmentesítésére nem használható!

Megrendelési kód:
2016221030011 (piros
sorszámozású blokk)
2016222030011 (zöld sorszámozású
blokk)
2016223030011 (bélyegszett)
Megjelenés: 2016. augusztus 9.

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Példányszám: 2500 db piros és
2500 db zöld sorszámozású blokk
illetve 650 db szett készült.

Blokkok vágási mérete:
90x70 mm
Papírfajta: enyvezett bélyegpapír
Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda
Nyrt. (blokkok és egyszínnyomat),
Pátria Nyomda Nyrt. (folder),
Postanyomda (tanúsítvány)
Tervezőművész:
Petényi Tibor Zoltán

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 76 77 329 ▪ belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 76 77 173 ▪ Fax: (+36 1) 28 81 522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

