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FDC: First Day Cover (angol: első
napi boríték rövidítése)

Első napi boríték (FDC)
A gyűjtők elég korán elkezdték gyűjteni az olyan
borítékokat, amelyekre olyan bélyegek voltak felragasztva,
melyeket a kiadásuk napján bélyegeztek le.
Kezdetben ezek az FDC-k csak úgy voltak felismerhetők, ha
a bélyegző dátumát összehasonlították a bélyegkibocsátás
napjával.

Japán FDC3

A posták, felismerve ezt a bélyeggyűjtői igényt, elkezdtek
első napi bélyegzőt használni. A Magyar Posta először az 1947ben kiadott „Repülő” sorozatnál használt ilyet. Ez egy rombusz
alakú dátum és helynév nélküli jelző bélyegző volt, melyet nem a
bélyegre, hanem a boríték egy üres részére bélyegeztek.

Friedrich Shciller4
FDC rombusz alakú első napi bélyegzéssel, Schillert ábrázoló bélyegekkel1

1967-től a posta olyan kétkörös hely-kelet bélyegzőt
engedélyezett, melyen az „Első nap” több nyelven fel van tüntetve.

2

Tervezés számítógéppel5

FDC kör alakú első napi bélyegzővel

3
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Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag

Forrás: saját anyag
4
Forrás: http://www.htwm.de/gymrl/privat/smay/schiller/images/schiller.jpg
5
Forrás:
http://web.axelero.hu/eszucs7/TEGNAPTOL/49.JPG
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A Magyar Posta újabban ismét csak első napi jelző bélyegzőt
használ az FDC-ken, mely nem tartalmazza sem a dátumot, sem a
helységnevet.

Rákóczi FDC napjainkból6

A Rákóczi-szabadságharc8

Maximalapok vagy maximakártyák (CM)
Képes levelezőlapból, postabélyegből és postai bélyegzésből
álló filatéliai objektum. Feltétel, hogy a három elem tartalmi és
formai összefüggésben legyen egymással. A CM (Carte
Maximum) a XX. század első harmadában alakult ki a TCV-ből.
Mint a TCV neve is tartalmazza („bélyeg a képoldalon” szöveg
francia rövidítése) a XIX-XX. század fordulóján divattá vált, hogy
a bélyeget a képes levelezőlap első (képes) oldalára ragasztották, a
bélyeg helyére pedig a TCV betűket írták.

Elisabethville(Lumumbashi)9
Elisabethville-i (Belga-Kongó gyarmat, ma Lumumbashi)TVC az 1920-as
évekből7
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Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag

8
Forrás:
http://lazarus.elte.hu/hun/buszke/stiefel/rakocz.jpg
9
Forrás:
http://www.ecn.org/reds/mondo/africa/grafica/congomaplub
um.jpg
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A bélyeg kiadások művészi színvonalának növekedésével az
alkalmi bélyegzők sokasodásával egyre több lehetőség adódott CM
készítésére.

A festményen látható Giovanna
D’ Aragona12

Festmény CM10

Manapság a CM gyűjtés külön gyűjtési ág, és kiállításának is
szigorú szabályai vannak.

Emléklap
A posta, más szervek vagy személyek által kiadott, a rajta
feltüntetett alkalomból készített, postai árusításra nem kerülő,
meghatározott személyi körnek ajándékozott vagy árult díszes
kivitelű (karton) lap, melyre a kiadás alkalmához illő bélyeg van
ragasztva, és az alkalmi bélyegzővel van lebélyegezve.
Bem József tábornok (Bem apó)13

A Horthy házaspár
emigrációban14
Emléklapok 1940-ből (Horthy Miklósné aláírásával) és 1994-ből11
12

Forrás: http://www.comunefurore.it/belle.htm
Forrás:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
b/b6/J%C3%B3zef_Bem_111.JPG/230pxJ%C3%B3zef_Bem_111.JPG
14
Forrás:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/a/a6/Horthyem
igr%C3%A1ns.jpg
13
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Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag
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Emlékív
Nem postai kiadású nagyobb méretű, a bélyeghez vagy
bélyegblokkhoz hasonló, kizárólag levélzáróként használható
propaganda célú nyomdai termék. Gyűjtése a parafilatéliához
tartozik.

19. lecke: A bélyeggyűjtés néhány területe

Levélzáró: a boríték lezárására
használt, hátoldalán ragasztóanyaggal
ellátott,
bélyegszerű
ábrával
nyomtatott lapocska.

Az R-GO együttes jubileumi
koncertje alkalmából kiadott
levélzáró17

Második MAFITT szalon alkalmából kiadott egyik emlékív15
Szegedi Szabadtéri Játékok
(Madách: Az ember tragédiája) levélzáró18
MAFITT:
Magyar
Tudományos Társaság

Filatéliai

A hibátlan nyomású emlékív19

Olympiafila I. és II. emlékívek
(a II. emlékívről hiányzik a felülnyomat nagy része)16

17
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Forrás: saját anyag
Forrás: saját anyag

Forrás:
http://www.lemezborze.hu/vandor/belyegek/62_RGO.jpg
18
Forrás: saját anyag
19
Forrás: saját anyag
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