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MAGYAR ZENE HÁZA 

A Magyar Posta a Magyar Zene Háza tiszteletére alkalmi bélyegblokkot 
bocsát ki. A fekete sorszámú, perforált bélyegblokk 50.000, a piros sor-
számú vágott változat 4000 példányban Kara György grafikusművész 
tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült. Az újdonság 
2023. január 23-tól megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszol-
gálatokon, egyes postahelyeken és www.posta.hu-n. 

A Magyar Zene Háza Budapesten, a Városligetben épült Sou Fujimoto japán 
építész tervei alapján. Az építkezés 2018 szeptemberében indult, a nagykö-
zönség számára pedig 2022. január 22-én adták át a Házat. Az épület kü-
lönlegessége, hogy az épített és a természeti környezet harmonikus együtt-
élését teremti meg, teret biztosít a zenei élmény és a természet találkozá-
sának.  

A Magyar Zene Háza hármas osztású, mind az épületet, mind az intézményi 
felépítést tekintve. A föld alatti térben egy állandó és egy időszaki kiállítótér 
kap helyet több mint 2000 négyzetméteren. A park szintjén kialakított két 
belső terem élőzenei programok, koncertek és workshopok szervezésére ad 
lehetőséget, míg a tó melletti szabadtéri kerthelyiségben baráti beszélgeté-
sek mellett élvezhetjük a szabadtéri színpad koncertjeit, előadásait. Az épü-
let emeleti szintjén könyvtár és klub biztosít teret az elmélyüléshez, a tanu-
láshoz és az oktatáshoz. A zenepedagógiai termekben foglalkozásokkal vi-
szik közelebb a fiatalokat a zenéhez. 

Az épület 2019-ben elnyerte az Európa Legjobb Középülete, és a Legjobb 
Nemzetközi Középület díjat, 2020-ban pedig „a világ legjobb zenei célú in-
gatlanfejlesztése” címet a Music Cities Awardson. Különleges formavilága, 
extravagáns, mégis természetközeli atmoszférát teremtő megjelenése miatt 
több szakmai fórumon is építészeti vagy művészeti attrakcióként tartják szá-
mon. 

Az alkalmi bélyegblokkon a Magyar Zene Háza épületének belső részlete és 
külső homlokzata került bemutatásra. Az alkalmi borítékon a Magyar Zene 
Háza felülnézeti képe látható. Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi borítékon 
(FDC) található bélyegző lenyomatán az épület felülnézeti képének stilizált 
rajza található.  

Megrendelési kód:  
2023030030011 (blokk)  
2023030060012 (FDC) 
2023031030011 (vágott blokk) 

Megjelenés:  
2023. január 23. 

Névérték: 950 Ft  
(Megjelenéskor kiegészítő címlet-
ként használható.) 

Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet 

Példányszám:  
50.000 db perforált (fekete színű 
sorszámmal) és 4000 db vágott 
(piros színű sorszámmal) bélyeg-
blokk  

A bélyeg perforálási mérete: 
kör alakú, 37 mm átmérő 

A blokk külső vágási mérete: 
95 x 70 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felü-
letkezelt enyvezett bélyegpapír, 
optikai fehérítővel 

Gyártó:  
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
(blokk), Codex Zrt. (boríték) 

Forrás: Magyar Zene Háza 

Fotó: Palkó György 

Tervező: Kara György 

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu  
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 318-3363 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu 
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