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13. lecke
Feláras bélyegek
A bélyegek eredetileg kifejezetten a postai szolgáltatások
díjainak lerovására szolgáltak, névértékük megfelelt a
szolgáltatásért fizetendő összegnek.
1897-ben Új-Dél-Wales postája Viktória királynő
gyémántjubileumára két címletből álló sorozatot adott ki 1 penny +
1 shilling, illetve 2,5 penny + 2 shilling 6 penny értékjelzéssel. A
felárat egy tüdőszanatórium létrehozására fordították.
A bélyegek felárait rendszerint valamilyen nemes célra
fordítják, amire az államnak – mint bélyegkibocsátónak – nincs
elég pénze.

Új-Dél-Wales3

1956 – Vöröskereszt feláras bélyeg1

Magyarországon 1913-ban a Krassó – Szörény megyei
árvízkárosultak segélyezésére adtak ki jótékonysági sorozatot,
amely esetében minden bélyeg megvásárlásakor 2 fillér felárat
kellett fizetni. A felárat a Turul sorozat alul megnövelt szelvényén
jelezték az „Árvízkárosultaknak külön 2 fillér” felirattal.
A következő, 1914-ben kiadott magyar bélyegsorozat szintén
feláras, jótékonysági bélyeg volt, a „Hadisegély (I)” sorozat. Ekkor
az előző „Árvíz” sorozat bélyegét nyomtatták felül „Hadi segély
Özvegyeknek és árváknak két (2) fillér” felirattal.
Az 1924-ben megjelent „Sport (I.)” sorozat bélyegeinek
hátoldalára nyomtatták (kivételes módon) a felárral kapcsolatos
tájékoztatót „A 100 százalékos felár testnevelési célokra
fordíttatik”.

Hadisegély (I.)4

A „Sport I.” sorozat egy bélyegének mindkét oldala2
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Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
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Forrás:
http://www.iranyausztralia.hu/contents/nsw.jsp;jsessionid
=80E988420A4E113D3358017641B7859D
4
Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus
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Később az egész világon elterjedt, hogy a felárat a bélyeg
névértéke után + jellel tüntetik fel.

Szovjet és osztrák feláras bélyegek5

Hazánkban az előbb ismertetett célok mellett még számos
okból adtak ki feláras bélyeget: hadifoglyok hazautazásának
támogatása, művészetek támogatása.

Feláras bélyegek8
6

Hadifogoly és Művész sor egy-egy bélyege

1942-ben a Vöröskereszt I. és II. sorozat felárát a Magyar
Vöröskereszt támogatására fordították a világháborús tevékenység
folytatása céljából.

„Vöröskereszt I.” sorozat kisíve, a „Vöröskereszt II.”. sorozat egy bélyege
fogazott és vágott kivitelben7
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Forrás: saját anyag
Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus
Forrás: saját anyag

A Magyar Vöröskereszt: a Jean
Henri Dunant kezdeményezésére
létrejött Nemzetközi Vöröskereszt
magyarországi szervezete, amely
1881.
május
16-án
alakult
Esztergomban Magyar Szent Korona
Országai Vörös-Kereszt Egylet néven.
Természeti
vagy
más
katasztrófahelyzetben
segélycsapatokat működtet, segíti a
menekülteket.
Közreműködik eltűnt személyek
felkutatásában, segíti hazatérésüket.
Egészségneveléssel,
házigondozószolgálat
kialakításával,
elsősegélynyújtás-oktatással
hozzájárul
az
életés
egészségvédelemhez.
Háború esetén szerepet vállal a
rászorulók
mentésében,
nyilvántartásában.
Véradásszervezés
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Forrás: saját anyag
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1948-ban a németek által felrobbantott Lánchíd újjáépítése
támogatására fordították a „Lánchíd” blokk felárát.

A Lánchíd helyreállítása12
9

Lánchíd blokk

1986-ban, a korábban lerombolt Nemzeti Színház
újjáépítésnek támogatására adtak ki 20+10 Ft névértékű
bélyegblokkot.

Az új Nemzeti Színház13

A „Nemzeti Színházért” blokk10

Az utóbbi időben a posta a bélyegnapi bélyegek felárát az
ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására fordítja.

1997. évi bélyegnapi sorozat11

Az itt leírtakon kívül még számos feláras bélyeg jelent meg
különböző jótékony céllal, de felsorolásuk meghaladja munkánk
kereteit.
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Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
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Forrás: saját anyag
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Forrás:
http://server2001.rev.hu/oha/media/b_pict/00003891.jpg
Forrás: http://www.imiinternational.net/hu/images/flash/NemzetiSz..jpg
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