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KÍNAI HOROSZKÓP: 2023 • A NYÚL ÉVE 

A Magyar Posta tizedik alkalommal bocsát ki bélyegkisívet a kínai horoszkóp 
motívumaival, mely ezúttal a soron következő – 2023. január 22. és  
2024. február 9. – közötti időszakot, a Víz elemhez tartozó Nyúl évét köszönti. 
Az újdonság Maros Krisztina tervei alapján 20.000 példányban a 
Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült. 2023. január 16-tól kapható az elsőnapi 
postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes 
áruházán keresztül is. 

A kínai asztrológiában lévő tizenkét jegy névadása a legenda szerint úgy történt, 
hogy Buddha magához hívta királyságának minden állatát, de csak tizenkettő jelent 
meg. Buddha ezekről az állatokról nevezett el egy-egy évet, és az emberek a 
születési évüknek megfelelő állat „személyiségjegyeit” örökölik.  

Aki a Nyúl jegyhez tartozik békés, csendes természetű, a külvilágra érzékeny 
személyiség. Nem szereti a kockázatot, a váratlan helyzeteket. Nem érzi jól magát 
versengő vagy agresszív környezetben. Igyekszik otthonos, békés légkört teremteni 
maga körül. Elbűvölő, elegáns, kedves társasági lény. Nyíltsága és jószívűsége, 
valamint képzelőereje és értelmessége képes még ellenségeit is baráttá változtatni. 
Nem jellemző rá a fenyegető, harcias viselkedés, ritkán makacsolja meg magát. Ha 
bajban van, inkább eltitkolja gondjait. Életvitelében biztonságát tartja fontosnak. 
Kerüli az összeütközéseket, bonyodalmakat. (Forrás: https://hu.wikipedia.org) 

Az elvárások szerint a 2023-as Nyúl évében nagyobb figyelmet kap a kultúra, 
fogékonyabbá válunk a szépség és a szerelem iránt. A családi kapcsolatok között 
lesz, amely új erőre kap, és lesz, amelynek lejárt az ideje, és nem folytatják tovább. 
A munka vagy a tanulás terén kiemelkedő időszakra lehet számítani. Érdemes a 
kedvtelésekre több időt szánni, ezeket tökéletesíteni, mert ezekből az embernek 
haszna is származhat. A nyúl évét 2024-ben a sárkány éve követi. 

A bélyegkisívben található kétféle bélyegképen, illetve az alkalmi borítékon 
virágokkal díszített nyúlmotívumok láthatók. Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi 
borítékon (FDC) található bélyegző lenyomatán a virágmotívumok ismétlődnek. 

Megrendelési kód:  

2023010040011 (kisív) 

2023010060012 (FDC)  

Megjelenés:  

2023. január 16. 

Össznévérték: 2000 Ft  

(Megjelenéskor kiegészítő 

címletként használható.)  

Nyomdai eljárás:  

4 szín ofszet  

Példányszám: 20.000 db 

A bélyegek perforálási 

mérete: 40 x 25 mm 

A kisív vágási mérete:  

120 x 70 mm 

Papírfajta: Fehér, 

famentes felületkezelt 

enyvezett bélyegpapír, 

optikai fehérítővel 

Gyártó: Pénzjegynyomda 

Zrt. (kisív), Codex Zrt. 

(boríték) 

Tervező: Maros Krisztina 

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu  
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 318-3363 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu 
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