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30 ÉVE SZABADON  
AZ ELSŐ SZABADON VÁLASZTOTT KORMÁNY EMLÉKÉRE 

A Magyar Posta a „30 éve szabadon” emlékévhez kapcsolódóan 

az idei évben az első szabadon választott kormány tagjairól bo-

csát ki alkalmi bélyegkisívet. Az Elekes Attila André bélyegterve-

ző grafikus tervei alapján készült 10 bélyegből álló kisívet 20 ezer 

példányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta. A termé-

kek megvásárolhatók a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, 

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

Harminc éve, négy évtizedes pártállami időszak után – a magyar em-

berek folyamatos, állhatatos harcainak vívmányaként – 1990. március 

25-én és április 8-án megtartották hazánkban az első szabad, több-

párti parlamenti választásokat. Ennek feltételeit, kereteit a Nemzeti 

Kerekasztal tárgyalásokon dolgozták ki, jogi alapjait a 1989. évi 

XXXIV. törvény fektette le. A választásokon a rendszerváltoztató pár-

tok elsöprő győzelmet arattak. 

A kisív bélyegein az első szabadon választott kormány időközben már 

elhunyt tagjai közül kilenc fő kerül bemutatásra: Dr. Antall József mi-

niszterelnök, Dr. Balsai István igazságügyi miniszter, Dr. Für Lajos 

honvédelmi miniszter, Gerbovits Jenő tárca nélküli miniszter, 

Győriványi Sándor munkaügyi miniszter, Dr. Horváth Balázs belügy-

miniszter, Dr. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter, Nagy Ferenc József 

földművelésügyi miniszter és Rabár Ferenc pénzügyminiszter.  

A tizedik bélyegen az ülésterem, a borítékon pedig az Országház 

épülete látható. Az alkalmi bélyegző a szavazat leadásának pillanatát 

örökíti meg. 

Megrendelési kód: 
2020340040011 (kisív) 
2020340060012 (FDC) 

Megjelenés: 2020. december 16. 

Össznévérték: Kisív: 10 x 90 Ft  
(össznévérték 900 Ft) Megjelenéskor 
kiegészítő címletként használható. 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 20 000 kisív 

A bélyegek perforálási mérete:  
30 x 40 mm 

A kisív vágási mérete:  
172x 110 mm 

Papírfajta: enyvezett bélyegpapír 

Gyártó:  
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Fotó: Országgyűlés Hivatala 

Tervezőművész: Elekes Attila André 

A kiadvány a 30 éve szabadon Em-
lékbizottság és Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány támogatá-
sával készült. 
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