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2020 – A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE 

A magyar kormány a trianoni békediktátum centenáriuma kapcsán a 
2020-as esztendőt a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította. 
Ebből az alkalomból a Magyar Posta formalakkal díszített alkalmi 
bélyegblokkot bocsát ki fekete sorszámos alapváltozatban és piros 
sorszámos, vágott változatban Takács Tamás Péter grafikusművész 
tervei szerint. Az ANY Biztonsági Nyomdában gyártott újdonság 
megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, az 
egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n.  

Az I. világháborút követő trianoni békeparancs a történelmi Magyaror-
szág területének kétharmadát csatolta valamely szomszédos országhoz, 
az országhatárok átrajzolása 3,3 millió magyar számára jelentette hazá-
jának elveszítését. Ezzel együtt szántóföldjeink, erdeink, arany-, ezüst- 
és sóbányáink nagy részét is szomszédjainknak ítélték. A megrázkódta-
tások nem kímélték a XX. század magyarságát: a náci, majd a szovjet 
megszállással további traumákat kellett elszenvednie. Mindezek után 
túlélésünk záloga a tapasztalatok feldolgozása és a döntés: tovább me-
gyünk a tragédiák sorát előidéző önzés és gyűlölet útján, vagy pedig akár 
minden más nemzetnél jobban megerősödik bennünk az összetartozás 
tudata, egymás segítése, az új alapokra helyezett együttműködés igénye, 
valamint a közös értékek, kultúra, hagyományok ápolásának és ünneplé-
sének képessége. 

Az alkalmi bélyegblokkon és az alkalmi borítékon, mint nemzeti egysé-
günk egyik legszebb jelképe, az Országház kupolacsarnok-boltozata 
látható a mindannyiunk fölött elterülő, hol borús, hol napsütötte égbolt 
felhőivel. A bélyegblokk nyomdai különlegességét a kupolacsarnok bolto-
zatának kontúrvonalán végighaladó formalakk adja. A bélyegblokk keret-
rajzán és a borítékon Vörösmarty Mihály Szózatának „Megfogyva bár, de 
törve nem” sora olvasható, amely a magyarság túlélési, megmaradási 
ösztönét és képességét foglalja költői képbe. A bélyegző fő eleme a Tri-
anon100 logó.  

Megrendelési kód:  

2020200030011 (alapváltozat) 

2020200060012 (FDC) 

2020200030013 (vágott blokk) 

Megjelenés:  

2020. szeptember 29. 

Össznévérték: 1000 Ft  
(Megjelenéskor kiegészítő cím-
let.) 

Nyomdai eljárás:  
4 szín ofszet + formalakk 

Példányszám:  
50.000 db alapváltozatú és 
4.000 db vágott blokk 

A bélyeg perforálási mérete:  

40 x 30 mm 

A blokk vágási mérete:  
90 x 60 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes 
felületkezelt enyvezett bélyeg-
papír, optikai fehérítővel 

Gyártó:  

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész:  
Takács Tamás Péter 
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