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92. BÉLYEGNAP 

A Magyar Posta kétcímletű alkalmi bélyegsorozat és feláras 
bélyegblokk kibocsátásával köszönti a 92. Bélyegnapot, melyre a 
HUNFILA 2019 Nemzetközi Bélyegkiállítással közös 
rendezvényként 2019. október 4. és 6. között kerül sor a 
budapesti Stefánia Palotában. Az újdonságok Baticz Barnabás 
grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-
ben készültek, október 4-től vásárolhatók meg a rendezvényen, az 
elsőnapi postákon, valamint a Filapostán, továbbá a Magyar 
Posta internetes áruházából is megrendelhetők.  
A blokkon található 300 Ft-os felár összegét a Magyar Posta a 
hazai szervezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja. 

A 92. Bélyegnapi bélyegblokkon az 1848-49. évi forradalom és 

szabadságharc katonai vértanúi láthatók. A nemzeti emlékezet az 

október 6-án kivégzett 13 aradi vértanút jegyzi, azonban ezt 

megelőzően, és október 6-a után a megtorlás további áldozatokat is 

követelt. A bélyegblokkon szereplő további vértanúk: Ormai 

(Auffenberg) Norbert honvéd ezredes, Kazinczy Lajos ezredes, a híres 

nyelvújító legkisebb fia és Lenkey János, aki börtönben halt meg, az 

ítélet kihirdetése előtt. A blokk bélyegképén Batthyány Lajos látható. A 

bélyegeken négy polgári vértanú képe jelenik meg: Csány László, 

Jeszenák János, Perényi Zsigmond és Szacsvay Imre.  

A blokkot tartalmazó alkalmi borítékon Damjanich János aradi vértanú 

tábornok kardja látható, a háttérben az aradi vártemplom látképével. A 

kardon olvasható felirat „DEUS EXERCITUUM BELLATOR 

FORTISSIME ESTO MECUM”, melynek jelentése magyarul „Seregek 

Istene, leghatalmasabb hadakozó, légy velem”. A bélyegsoros alkalmi 

borítékon Schweidel József aradi vértanú tábornok keresztje látható, 

amelyet a kivégzésekor a kezében tartott. A háttérben az aradi 

kazamaták látképe jelenik meg. Az alkalmi bélyegzőben egy 

lélekharang stilizált rajza található. 

Megrendelési kód:  
2019280030011 (sor) 
2019270050211 (blokk) 
2019270060012 (sor FDC) 
2019280060012 (blokk FDC) 

Megjelenés: 2019. október 4. 

Eladási ár: Megjelenéskor – 
120 Ft: belföldi nem elsőbbségi levelezőlap 
és szabványméretű levél 30 g-ig 
160 Ft: elsőbbségi levelezőlap, képes 
levelezőlap szabványméretű levél 30 g-ig 
500 Ft: kiegészítő címlet –  
postai díjaknak felelnek meg. 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 30 000 blokk, 100 000 sor  

Bélyegek perforálási mérete: 
sor címletei 30 × 40 mm 
blokk címlete: 30 × 40 mm 

Blokk vágási mérete: 90 x 70 mm 

Papírfajta: Chromo enyvezett bélyegpapír 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum  

Tervezőművész: Baticz Barnabás  
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