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BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ • 2016  

Budapest Water Summit • 2016 

 

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kibocsátásával köszönti a 2016. november 
28-30. között megrendezésre kerülő Budapesti Víz Világtalálkozót. A kisíven 
látható grafikai kompozíció részeként Laczkó Anita tervezőművész egy vízből 
kiemelkedő, különleges, vízcseppek alkotta madár motívumát varázsolja elénk. 
Ezzel a kompozíció a vízre, mint életadó forrásra utal. Az ívszélen megtalálható az 
esemény logója és a világtalálkozó honlapjához vezető QR-kód is. Az alkalmi 
boríték fő motívuma a világtalálkozó logója és szlogenje. Az alkalmi bélyegzőben 
a vízcseppek alkotta virágmotívumot hullámvonalra rendezett felirat egészíti ki. 
Az újdonságot 80.000 példányban az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta, és 
november 21-től kapható az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de 
megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 
Az Áder János köztársasági elnök fővédnökségével és Magyarország Kormánya által a 
Víz Világtanáccsal együttműködésben megrendezésre kerülő Budapesti Víz 
Világtalálkozó 2016 azt kívánja elősegíteni, hogy újabb XXI. századi konfliktusok és 
globális kockázatok helyett a víz az együttműködés, a béke és fejlődés forrása legyen a 
világ minden fenntartható fejlődésben érdekelt országa számára. Ennek érdekében az 
esemény résztvevői a „Budapesti Nyilatkozat 2016” megvitatásával és elfogadásával 
teszik le megoldási javaslataikat a releváns nemzetközi fórumok számára. 
A Víz Világtalálkozó a 2013-as budapesti esemény, az ENSZ tagállamai által 
elfogadott, 2030-ig szóló fenntartható fejlődési program és a Párizsi Klímacsúcs 
sikerére és eredményeire épít. A konferenciára meghívást kapnak a víz, a szanitáció és 
a fenntartható vízgazdálkodás témaköreivel foglalkozó ENSZ szakosított intézmények, 
illetve más releváns nemzetközi intézmények, továbbá kormányok, az üzleti és 
tudományos élet képviselői, és mindazok, akik nagymértékben hozzájárulhatnak a 
vízzel kapcsolatos globális fenntartható fejődési cél végrehajtására vonatkozó tervek 
kidolgozásához. 
(Forrás: budapestwatersummit.hu) 

 

VÍZVT/BWS2016: 
 
Megrendelési kód:  

2016430040011 (kisív) 
2016430060012 (FDC) 
 
Megjelenés:  

2016. november 21.  
 
Névérték: 400 Ft 

(Megjelenéskor európai 
országokba szóló egyéb 
levél 20 g-ig.) 
 
Nyomdai eljárás: 

ofszet 
 
Példányszám:  

80.000 db kisív 
 
Bélyeg perforálási 
méret: 30x40 mm 

 
Kisív külső vágási 
méret: 90 x 90 mm 

 
Papírfajta: enyvezett 

bélyegpapír 
 
Gyártó: ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt. 
 
Tervezőművész:  

Laczkó Anita 
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