MAGYAR BÉLYEGEK • 16/2020 tájékoztató
100 ÉVE SZÜLETETT SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA
Alapváltozat, speciális változatok és bélyegszett

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti Szent II. János Pál
pápa születésének 100. évfordulóját. A bélyegblokk, a kapcsolódó speciális változatok és a filatéliai termékek Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint az
ANY Biztonsági Nyomdában készültek. A termékek megvásárolhatók a
Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken, vagy megrendelhetők a philately@posta.hu e-mail címen illetve a www.posta.hu-n.

Megrendelési kód:
2020140030011 (alapváltozatú blokk)
2020140060012 (FDC)
2020141030011 (spec. perf. blokk)
2020142030013 (vágott blokk)
2020143030011 (szett)

Szent II. János Pál pápa (született: Karol Józef Wojtyła; Wadowice, 1920. május 18. –
Róma, 2005. április 2.) a 264. volt az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz
származású, és az összes addigi pápa között a legelső, aki egy szláv nép fia. Pápai
tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti egyetértés elősegítése, ennek
jegyében bocsánatot kért az egyház múltbéli bűneiért. Erkölcsi tanításában konzervativizmus, valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte. Több mint 100
utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint az összes addigi pápa. Boldoggá 1338,
míg szentté 482 embert avatott. Szentté avatására 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján került sor.

Megjelenés: 2020. május 4.

A bélyegblokk bélyegképe és keretrajza II. János Pál pápa 1991. évi budapesti látogatása során készített fotók alapján készült. A bélyegképen II. János Pál pápa érkezése
látható a Hősök terére, a Szent István napi ünnepi szentmisére. A blokk keretrajzán
megörökített pillanat a Szent István-bazilikában készült, amikor a Szentatya megáldotta
a betegeket és az öregeket. A borítékon a vatikáni Szent Péter-bazilika belső kupolája,
míg az alkalmi bélyegzőben a pápai pecsét stilizált rajza található.
A blokk fekete sorszámozású alapváltozata mellett piros sorszámos vágott, zöld sorszámos speciálisan perforált változat és egy exkluzív bélyegszett is megjelenik. A
bélyegszett az alkalmi bélyegblokk alapváltozata mellett tartalmazza annak piros sorszámozású vágott és zöld sorszámozású különlegesen perforált változatát, valamint
feketenyomatát, ami kizárólag a bélyegszett részeként vásárolható meg. A bélyegblokkokat és a feketenyomatot ún. filacsík védi. A visszazárható fóliatasakban árusított
szetthez sorszámozott, magyar és angol nyelvű „Tanúsítvány” tartozik, melynek eredetiségét postai szárazbélyegző igazolja. Az 1.000 példányban kibocsátott szettben minden kiadvány az 1 és 1.000 közötti számtartományból azonos sorszámmal rendelkezik.
A piros és zöld sorszámozású blokkok az 1.000 feletti számtartományból a szetten
kívül is megvásárolhatók. A feketenyomat levélpostai küldemények bérmentesítésére
nem használható!

Névérték: 1.500 Ft. (Megjelenéskor kiegészítő címlet.)
A szett eladási ára 20.000 Ft.
Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Példányszám: 50.000 db alapváltozatú
blokk, 5.000 db piros és 5.000 db zöld
sorszámozású blokk, illetve 1.000 db szett.
A feketenyomatból 1.000 db készült, ami
kizárólag a szettben vásárolható meg.
A blokk vágási mérete: 90 x 70 mm
A blokkon belüli bélyegkép perforációs
mérete: 30 x 40 mm
Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt
enyvezett bélyegpapír, optikai fehérítővel
Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
(blokkok, feketenyomat); Pátria Nyomda
Zrt. (folder); Postanyomda (tanúsítvány)
Fotó: MTI Fotó / Németh Ferenc, Soós
Lajos
Tervezőművész: Baticz Barnabás
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