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A Magyar Posta a 2022-es karácsonyi jókívánságok postára adásához 

Belföld értékjelzéssel ellátott, alap- és speciális változatban öntapadós 

forgalmi bélyeget bocsát ki. Az alapváltozat ötven bélyegképet tartalmazó 

ívben, a speciális változat öt bélyegképes kisívben készült. Ez év kará-

csonyán Carlo Maratta: Jézus születése c. alkotása került bélyegre. Az 

újdonságot Elekes Attila André grafikusművész tervezte és a Codex Ér-

tékpapírnyomda Zrt. gyártotta. A kiadványok 2022. október 25-től kapha-

tók az elsőnapi postákon, a Filapostán, és megrendelhetők a Magyar Pos-

ta internetes áruházából is.  

Carlo Maratta (1625–1713) festőművészt a késő barokk római klasszicizmus fő 

mesterének tartják. Az Örök Város művészetét a 17. század második felében, 

különösen nagy oltárképeivel alakította. Pályája kezdetén, 1651-56 között Fla-

vio Alaleona megbízásából megfestette a római San Isidoro templom Szent 

József kápolnáját. Ez magában foglalta a Pásztorok imádatát bemutató lunetta 

freskót is. Maratta erről a freskóról másolta le a központi jelenetet, amely a bé-

lyegen és a hozzá tartozó borítékon bemutatott Jézus születése c. alkotása 

(Staatliche Kunstsammlungen, Dresden). Az Istenanya és a Gyermeke, vala-

mint a két külső angyalfej a római freskó pontos megismétlése.  

Az 50 bélyegképet tartalmazó nyomdai ívet az ívszélen és a vonalkódon elhe-

lyezett képi elemek, valamint magyar, angol, német és francia nyelvű ünnepi 

feliratok teszik érdekesebbé. A bélyegek ívből való kivételét a nyomdailag elő-

zetesen eltávolított vonalháló segíti. A flexo nyomdai eljárást az 50 bélyegképes 

ív esetén arany színű festék, míg a kisív esetében arany színű fólia egészíti ki.  

2022. november 27 – december 26. között, idén is lehetőséget biztosítunk arra, 

hogy ügyfeleink – a szolgáltatási díj megfizetése mellett – ünnepi bélyegzéssel 

küldjék üdvözleteiket. A Karácsonyi Posta szolgáltatás valamennyi postán igé-

nyelhető. A zöld színű bélyegzőfestékkel használt bélyegzők alapváltozatainak, 

valamint a „Karácsonyi Posta” jelzőnek a képe jobb oldalon fent látható. 

Megrendelési kód:  
2022270010031 (bélyeg) 
2022281040031 (50 képes ív) 
2022270060032 (FDC bélyeggel) 
2022280040031 (speciális kisív) 
2022280060032 (FDC speciális 
bélyeggel) 

Megjelenés: 2022. október 25. 

Névérték/eladási ár: Belföld  
(Megjelenéskor 160 Ft értékű, bel-
földi nem elsőbbségi levél 50 g-ig, 
levelezőlap és képes levelezőlap 
szolgáltatásának díja.) 

Nyomdai eljárás:  
flexo + az 50 bélyegképes ív ese-
tén arany színű festék, míg a kisív 
esetén arany színű fólia 

Példányszám:  
a forgalmi igények függvényében 
(kezdő példányszám: 900.000 db 
bélyeg (50 bélyeg / 10 vonalkód / 
ív), 6.000 db kisív (5 bélyeg / 1 
vonalkód / kisív)) 

Perforálási mérete: 26 × 33 mm 

Kisív vágási mérete: 29 × 220 mm  

Papírfajta:  
öntapadós, matt eco-papír 

Gyártó: Codex Zrt. 
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Tervező: Elekes Attila André 

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