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A Magyar Posta – születésének ötvenedik évfordulóján – alkalmi bélyeg kibocsátásával 
ünnepli a háromszoros olimpiai-, Európa- és világbajnok vízilabdázót Benedek Tibort, 
aki 2013 és 2016 között a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt. Az újdon-
ság Viszlay Márk és Szaka József fotóinak felhasználásával, Kara Orsolya grafikus tervei 
alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült, és 2022. október 12-től vásárolható 
meg az elsőnapi postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta inter-
netes áruházából is.  

Benedek Tibor (1972- 2020) Központi Sportiskolában (KSI) kezdett vízilabdázni. 1989-től 

1996-ig játszott az Újpestben: LEN Kupát, Szuperkupát és BEK-et is nyert. 1996-ban Olaszor-

szágba igazolt Rómába, majd a Pro Reccoban ért el sikereket. 2004-ben visszatért Magyaror-

szágra és 2007-ben újra a Pro Reccóhoz igazolt, ahol Bajnokok Ligáját, majd Euroligát nyert. 

Hatszoros magyar és hatszoros olasz bajnok. Ifjúsági Európa-bajnok (1989), junior világ-és 

Európa-bajnoki bronzérmes. Sokáig utánozhatatlan maradt ujjpöccintős gólja, amire oly sokan 

irigykedtek. A magyar felnőttválogatottban öt olimpián szerepelt: 1992-ben gólkirály lett, majd 

három alkalommal aranyérmet nyert (2000, 2004, 2008). Világbajnok (2003), kétszeres világ-

bajnoki ezüstérmes (1998, 2005) és egyszeres vb-bronzérmes (1991). Európa-bajnoki címet 

nyert 1997-ben, illetve két ezüst- és három bronzérmet szerzett a kontinenstornákon. Világ-

kupa- és kétszeres világliga-győztes. Játékosként 437-szeres válogatott. 2013-2016 között a 

férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Irányításával a csapat 2013-ban világbajnok, 

2014-ben Európa-bajnokságon második, 2016-ban olimpiai ötödik. 2016-ban beválasztották a 

Magyar Vízilabda Szövetség elnökségébe. 2017-től az UVSE Vízilabda Sportegyesület szak-

mai igazgatójaként, a 2018-2019-es idénytől vezetőedzőjeként tevékenykedett. Négyszer sza-

vazták meg az év legjobb magyar vízilabdázójának, 2000-ben beválasztották az évszázad ma-

gyar vízilabda-válogatottjába, 2013-ban őt szavazták meg az év legjobb magyar szövetségi 

kapitányának. 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2004-ben a Magyar 

Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend közép-

keresztje a csillaggal kitüntetést kapta meg. 2008-ban Budapest díszpolgára lett, 2015-ben be-

került a vizes sportágak Hírességek Csarnokába (ISHOF), 2016-ban tenyérlenyomata felkerült 

a Magyar Sportcsillagok Falára. 2020 májusában jelentette be, hogy abbahagyja a vízilabdával 

kapcsolatos tevékenységeit. Három gyermek édesapja. (Forrás: sport.mandiner.hu) 

A bélyegen Benedek Tibor portréja, az alkalmi borítékon pedig egy dobójelenet látható. Az al-

kalmi bélyegző motívuma Benedek Tibor vízilabdát tartó legendás, csuklószorítós bal karja.  

Megrendelési kód:  

2022250010011 (bélyeg)  

2022250060012 (FDC)  

Megjelenés:  

2022. október 12. 

Névérték/eladási ár:  

640 Ft (Megjelenéskor 

Belföldi elsőbbségi levél 

500 g-ig tarifának felel 

meg.) 

Nyomdai eljárás:  

4 szín  

Példányszám:  

40.000 db (50 bélyeg és 

5 vonalkód / ív) 

Perforálási mérete:  

40 x 30 mm 

Papírfajta:  

Fehér, famentes felület-

kezelt enyvezett bélyeg-

papír, optikai fehérítővel 

Gyártó:  

ANY Nyrt. (bélyeg);  

Codex Zrt. (boríték) 

Fotó:  

Viszlay Márk (bélyeg),  

Szaka József (boríték) 

Tervező:  

Kara Orsolya 
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