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TEMATIKUS SZEMÉLYES BÉLYEGEK 2022/1-3. 

HUNFILEX 2022 BUDAPEST Bélyeg-világbajnokság  
100 éves a Mabéosz • 25 éves a Mabéosz bélyegmozaikja 

A Magyar Posta 2022-ben is folytatja tematikus személyes bélyeg 

kibocsátását. A tervek szerint ebben az évben is négyféle 

szelvényes bélyeg jelenik meg, melyből 2022. február 10-én három 

kerül kibocsátásra. A szelvényes bélyegek témánként ezúttal 12.250 

példányban, Benedek Imre grafikusművész tervei alapján készültek. 

A készletek függvényében megvásárolhatók a Filapostán és a 

Magyar Posta internetes áruházából. 

HUNFILEX 2022 BUDAPEST bélyeg-világbajnokság • A Magyar 

Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége a FIP és a FEPA támogatásával 

bélyeg-világbajnokságot szervez 2022. március 31 - április 3-a között 

Budapesten. Az esemény népszerűsítésére megjelenő tematikus 

személyes bélyegen és a hozzá kapcsolódó alkalmi bélyegzőn a bélyeg-

világbajnokság logója látható. 

100 éves a Mabéosz • 100 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar 

Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövetsége, amely 1952 óta, mint 

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége jogfolytonosan működik. 

Célja a magyar filatélia és filatéliai kultúra hagyományainak ápolása és 

fejlesztése, a filatéliai tevékenység segítése, továbbá törekvés a magyar 

filatéliai értékek megőrzésére, értékállóságára, valamint elismertségének 

növelésére. A centenárium köszöntésére megjelenő tematikus 

személyes bélyegen és a hozzá kapcsolódó alkalmi bélyegzőn a 

Mabéosz centenáriumi logója látható. 

25 éves a Mabéosz bélyegmozaikja • A Mabéosz nagytermében 

található az a 18 m2-es  bélyegmozaik, amely 1997-ben készült a 

Mabéosz fennállásának 75. évfordulója tiszteletére és a Guinness 

Rekordok közé is bekerült. 100.000 db bélyeg felhasználásával, a 

bélyeggyűjtők közreműködésével készült. Az évforduló köszöntésére 

megjelenő bélyegszelvényen a bélyegmozaik, míg az alkalmi 

bélyegzőben a témához kapcsolódó grafika látható. 

Megrendelési kód:  

HUNFILEX 2022:  

2022290010031 (bélyeg) / 

2022290040031 (ív) 

Mabéosz100:  

2022291010031 (bélyeg) / 

2022291040031 (ív) 

Bélyegmozaik:  

2022292010031 (bélyeg) / 

2022292040031 (ív) 

Megjelenés: 2022. febr. 10. 

Eladási ár: Megjelenéskor 250 

Ft/bélyeg, 8.750 Ft/ív 

Nyomdai eljárás: ofszet és 

digitális nyomtatás  

Példányszám: 12.250 db bélyeg 

(350 db, 35 db szelvényes bélyeget 

tartalmazó ív) 

A bélyeg perforálási mérete:  

18 x 25,2 mm 

A szelvény perforálási mérete:  

36,25 x 25,2 mm 

Az ív vágási mérete: A4 

Tervező: Benedek Imre 

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu  
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu 
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