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A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS  
130 ÉVE AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓBAN  

A Magyar Posta két bélyegképet tartalmazó alkalmi bé-

lyegblokkal emlékezik meg arról, hogy a magyar Ország-

gyűlés az alapítás óta, 130 éve tagja az Interparlamentá-

ris Uniónak. A bélyegblokk Domé Eszter grafikusművész 

tervei alapján, 60.000 db perforált és 4.000 db vágott vál-

tozatban az ANY Biztonsági Nyomdában készült. Megvá-

sárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, 

egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n.  

Az Interparlamentáris Unió jelenleg 179 ország törvényhozá-

sát tömöríti. Az 1889. június 30-án, Párizsban megrendezett 

első parlamenti konferencia alkalmával alapították 9 ország 

törvényhozásának képviselői, köztük a magyar Országgyűlés 

képviselője.  

Magyarország a kezdetektől fogva a nemzetközi parlamenti 

diplomácia és az együttműködés aktív résztvevője. Az 1889-

es megalakulás óta 3 ízben adott otthont a világszervezet 

közgyűlésének (1896, 1936, 1989) és ezek mellett számos 

szakpolitikai rendezvényre került sor Budapesten. Az IPU 

alapítása idején megfogalmazott legfőbb eszmék – a demok-

rácia, a parlamenti intézmények erősítése, a béke és bizton-

ság, a nemzetközi együttműködés – örök érvényű célok, és 

napjainkban is alapvető fontosságúak.  

A sorszámozott alkalmi bélyegblokkok, boríték és bélyegző 

főmotívuma a magyar Országház. A bélyegblokk egyik bé-

lyegképén az IPU genfi székháza látható. 

Megrendelési kód:  

2019180030011 (perforált bélyegblokk)  

2019180060012 (FDC perforált blokkal) 

2019181030013 (vágott bélyegblokk) 

Megjelenés: 2019. június 4. 

Össznévérték: 600 Ft (Megjelenéskor kiegé-
szítő címletként használható.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 60.000 db perforált blokk (fe-

kete sorszámmal), 4.000 db vágott blokk (pi-

ros sorszámmal) 

A blokk vágási mérete: 120 x 80 mm  

A blokkon belüli egyes bélyegképek perfo-

rációs mérete: 30 x 40 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt eny-

vezett bélyegpapír, optikai fehérítővel 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Fotó: Hajdú József, IPU  

Tervezőművész: Domé Eszter 
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