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200 ÉVE SZÜLETETT GERVAY MIHÁLY – 150 ÉVE JELENT MEG  
A VILÁG ELSŐ HIVATALOS POSTAI LEVELEZŐLAPJA 

SPECIÁLIS VÁLTOZATOK ÉS BÉLYEGSZETT 

A Magyar Posta Gervay Mihály születésének 200. és a világ 

első hivatalos levelezőlapja megjelenésének 150. évforduló-

ja tiszteletére 2019. május 9-én megjelentetett sorszámozott 

blokkját limitált nyomdatechnikai változatokban, valamint 

reprezentatív bélyegszett formájában is kiadja. Az újdonsá-

gok Elekes Attila André grafikusművész tervei alapján ké-

szültek és 2019. június 3-tól kaphatók a készlet erejéig a 

Filapostán, és megrendelhetők a philately@posta.hu e-mail 

címen is.  

A Gervay Mihály születésének 200. és a világon az első hivata-
los levelezőlap megjelenésének 150. évfordulója alkalmából 
korábban kibocsátott bélyegblokk alapváltozata mellett ez alka-
lommal a blokk piros sorszámos vágott, zöld sorszámos speciá-
lisan perforált változata és egy exkluzív bélyegszett jelenik meg. 

A bélyegszett az alkalmi bélyegblokk alapváltozata mellett tar-
talmazza annak piros sorszámozású vágott és zöld sorszámo-
zású különlegesen perforált változatát, valamint feketenyomatát, 
ami kizárólag a bélyegszett részeként vásárolható meg. A bé-
lyegblokkokat és a feketenyomatot ún. filacsík védi. A vissza-
zárható fóliatasakban árusított szetthez sorszámozott, magyar, 
angol és német nyelvű „Tanúsítvány” tartozik, melynek eredeti-
ségét 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 számtar-
tományból a szetten kívül is megvásárolhatók. 

A feketenyomat levélpostai küldemények bérmentesítésére nem 
használható! 

Megrendelési kód:  

2019131030011 (speciális perforációjú blokk)  

2019132030013 (vágott blokk) 

2019133030011 (szett) 

Megjelenés: 2019. június 3. 

Névérték/eladási ár: A blokkok névértéke 1.000 Ft. 
(Megjelenéskor kiegészítő címlet.)  
A szett eladási ára 20.000 Ft.  

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 5.000 db piros és 5.000 db zöld sor-
számozású blokk, illetve 1.000 db szett készült. A 
feketenyomatból 1.000 db készült, ami kizárólag a 
szettben vásárolható meg. 

A blokk vágási mérete: 80 x 110 mm  

A blokkon belüli egyes bélyegképek perforációs 

mérete: 40 x 31,5 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt enyvezett 

bélyegpapír, optikai fehérítővel 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (blokkok, fe-

ketenyomat); Pátria Nyomda Zrt. (folder); Posta-

nyomda (tanúsítvány) 

Forrás: Postamúzeum és Bélyegmúzeum  

Tervezőművész: Elekes Attila André 
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