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SZÉCHENYI ISTVÁN 
 

 

 
A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget bocsát forgalomba Széchenyi 
István születésének 225. évfordulója tiszteletére. Az egyedi hangvételű 
bélyeggrafikán a XIX. század húszas éveiben megindult 
reformmozgalom kezdeményezője, kiváló író és államférfi, a 
legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István portréja rajzolódik ki. A 225 
Ft névértékű bélyeg ifj. Szunyoghy András grafikusművész terve 
alapján a Pénzjegynyomda Zrt-ben készült 300.000 példányban. Az 
újdonság április 8-tól vásárolható meg a készlet függvényében az 
elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar 
Posta internetes áruházából is.  
 

1791. szeptember 21-én született Bécsben. Apja Széchenyi Ferenc gróf, 
anyja, Festetics György gróf leánya, Julianna volt. 17 éves korában már 
katona volt. Részt vett a Napóleon elleni háborúkban, ahol bátorságával és 
vakmerőségével tűnt ki. Rengeteget utazott, bejárta Törökországot, Kelet- és 
Nyugat-Európát. Utazásai közben döbbent rá hazája elmaradottságára. 
Megállapította, hogy történelmi neve súlyos kötelességgel is jár, ezért 
életcéljául nemzete sorsának előmozdítását tűzte ki. Hazatérve ő lett a 
reformgondolat kezdeményezője és legjelentősebb alakja. 
Számtalan fejlesztés, innováció, újdonság kapcsolható személyéhez, pl.: 
megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, előmozdította a dunai és 
tiszai gőzhajózást, a Lánchíd megépítését, támogatta a vasúthálózat 
megépítését és az egyesült Budapest ötletét, meghonosította hazánkban a 
lóversenyzést. Az 1848 áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a 
közmunka-közlekedésügyi miniszteri tárcát kapta.  
Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik 
megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb 
alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a 
sport területén végrehajtott reformok fűződnek.  
Forrás: szechenyiemlekbizottsag.hu 

 

SZÉCHENYI225: 
 
Megrendelési kód:  
2016060010011 (bélyeg) 
2016060060012 (FDC) 
 
Megjelenés: 2016. április 8. 
 
Névérték: 225 Ft 
(nem elsőbbségi egyéb levél 
100g-ig) 
 
Nyomdai eljárás: 3 szín 
 
Példányszám: 300.000 db 
 
Perforálási méret: 30x40 mm 
 
Bélyegek száma az ívben: 
50 db (5 vonalkód/ív) 
 
Papírfajta:  
enyvezett bélyegpapír 
 
Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt. 
 
Tervezőművész:  
ifj. Szunyoghy András 
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