
Bélyegtájékoztató      

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 

2
0

1
6

/1
3
 

 

 
 

XV. LABDARÚGÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG 
 
 

  

 

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a franciaországi 

labdarúgó-Európa-bajnokság eseményét. A bélyegképen, a borítékon és a 

bélyegzőn a labdarúgáshoz kapcsolódó grafikai kompozíció látható. Az 

újdonság Máté András Gábor grafikusművész tervei alapján a 

Pénzjegynyomdában készült. Június 3-tól kapható a készlet függvényében 

az első napi postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar 

Posta internetes áruházából is.  

 

A labdarúgó-Európa-bajnokság az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 

szervezésében, négyévente megrendezésre kerülő, az UEFA-tagországok férfi 

labdarúgó-válogatottjai számára kiírt labdarúgótorna. Az európai labdarúgás és 

egyben az UEFA legfontosabb eseménye. Az elsőt 1960-ban rendezték Európai 

Nemzetek Kupája néven. 1968-ban változott az elnevezés labdarúgó-Európa-

bajnokságra. 1976-ig mindössze a legjobb 4 csapat vett részt a tornán. A 

résztvevők számát 1980-ban 8-ra, 1996-ban 16-ra növelték. 2008. szeptember 

26-án az UEFA arról határozott, hogy 2016-ban 24 csapat vehet részt az Eb-n, 

és 51 mérkőzésre kerül sor. A csapatokat minden alkalommal selejtezők során 

választották ki. A XV. Labdarúgó-Európa-bajnokságot 2016. június 10. és július 

10. között Franciaországban rendezik. A címvédő a spanyol válogatott. 

A magyar labdarúgó-válogatott 44 év után szerepelhet ismét Európa-

bajnokságon. 1:0-ás idegenbeli sikert követően hazai pályán 2:1-re múlta felül 

Norvégiát pótselejtezőn, így kettős győzelemmel jutott ki a kontinensviadalra. A 

magyar válogatott június 14-én Ausztria ellen kezd az F-csoportban (helyszín: 

Bordeaux), majd június 18-án Izland ellen folytatja (Marseille), június 22-én 

pedig Portugália ellen játszik (Lyon). Forrás: nso.hu, m4sport.hu 

FOCIEB2016: 
 
Megrendelési kód:  
2016170010011 (bélyeg) 
2016170060012 (FDC) 
 
Megjelenés:  
2016. június 3. 
 
Névérték: 340 Ft (európai 
országokba szóló elsőbbségi 
szabványlevél és levelezőlap) 
 
Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet 
 
Példányszám:  
200.000 db (50 bélyegkép és 
5 vonalkód/ív)  
 
Perforálási méret:  
40x30 mm 
 
Papírfajta:  
enyvezett bélyegpapír 
 
Gyártó:  
Pénzjegynyomda Zrt. 
 
Tervezőművész:  
Máté András Gábor 
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