
9/2013 
 

MAGYAR POSTA 
BÉLYEG ÜZLET 
 

INFORMÁCIÓ:  
Tel: (+36 1) 76 77 329 
E-mail: belyeg@posta.hu 
 

RENDELÉS: 
Tel: (+36 1) 76 77 173 
Fax: (+36 1) 28 81 522  
E-mail: philately@posta.hu 
Internet: www.posta.hu 

 
 

EGÉSZSÉGTURIZMUS – GYÓGYFÜRDŐK  
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Néhány éve a Magyar Posta hazai gyógyfürdőket bemutató forgalmi bélyegsorozatot indított. A 
sorozat idei címletei a Széchenyi Gyógyfürdő jellegzetes külső és belső részleteit ábrázolják. Az 
alkalmi boríték és bélyegző grafikáját szintén a fürdőhöz kapcsolódó kompozíció díszíti. A 
bélyegújdonságok Hajdú József fotóinak felhasználásával, Svindt Ferenc grafikusművész tervei 
szerint készültek a Pénzjegynyomdában. Megvásárolhatók április 2-tól a Filapostán és 
országszerte a nagyobb postákon, de megrendelhetők a Posta internetes áruházából is. 
 
A Széchenyi Fürdő Pest első gyógyfürdője, Európa egyik legnagyobb fedett fürdőkomplexuma. 1909-1913 
között épült, modern reneszánsz stílusban. Zsigmondy Vilmos bányamérnök kezdeményezésére sikeres 
mélyfúrásokat végeztek a Városligetben, ahol 1881-től már „Artézi fürdő” működött. Az ideiglenes fürdő azonban 
egyre kevésbé felelt meg a kor igényeinek, így épült fel 1913-ban Czigler Győző tervei alapján a Széchenyi 
Gyógyfürdő, mely 1927-ben férfi és női népfürdőosztállyal és strandfürdővel bővült. Az 1960-as évek közepén 
további átalakításokra került sor, és társas fürdőruhás termálosztály létesült. Az uszoda medencéinek 
rekonstrukciójára, a szűrőforgató-berendezés üzembe helyezésére 1999-ben került sor. Az élménymedencében 
sodrófolyosó, víz alatti pezsegtetés, nyakzuhany, ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár és még sok más 
szolgáltatás is megtalálható. Tizenöt beltéri és három kültéri medence, tíz szauna és gőzkabin várja a frissülni 
vágyókat. A fürdő évente több mint egymillió vendéget fogad, 2012-ben elnyerte a megtisztelő Magyar Termék 
Nagydíj címet.  
A fürdő vízellátásáról az 1938-ban átadott II. számú Szent István-kút gondoskodik. A nátriumot is tartalmazó 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, szulfátos hévíz fluorid- és metaborsav-tartalma is jelentős. 
Az ivókút vize kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos, alkáliákat és jelentős mennyiségű 
fluoridot tartalmazó gyógyvíz. Forrás: szechenyifurdo.hu 
 
Az Egészségturizmus – Gyógyfürdők c. forgalmi bélyegsorozat eddig megjelent címletei: 2011-ben a Szent 
Lukács és a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2012-ben pedig a Király és a Rudas Gyógyfürdő. 
 
 
SZÉCHENYI GYÓGYFÜRDŐ  Megrendelési kód: 2013191010131 (145 Ft); 2013191010231 (165 Ft); 
2013191060032 (FDC)  Megjelenés: 2013. április 2.  Össznévérték: 310 Ft  Példányszám: forgalmi igények 
alapján.  Perforálási méret: 40 x 30 mm  Gyártó: Pénzjegynyomda  Fotóművész: Hajdú József  
Tervezőművész: Svindt Ferenc 

 


