
1. sz. melléklet a Magyar Posta „1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója” témájú grafikai pályázatához 

 

1956-os forradalom és szabadságharc – témaleírás 

Üzenete: Szabadság, nemzeti büszkeség, függetlenség.  

A pályázat célja, hogy megörökítse hőseinket, akik 1956-ban kiálltak a magyar szabadság és 

függetlenség mellett, áldozatot hoztak közös jövőnkért.  

Műszaki / tartalmi követelmények 

Bélyegblokk: 

Javasolt méret: 90x60 mm, a benne lévő bélyeg perforációs mérete: 30x40 mm (a végső 

méretek kivitelezés során kerülnek véglegesítésre). A bélyegblokk és a benne lévő 

bélyegkép egyaránt lehet álló vagy fekvő formátumú is. 

Az effektív bélyegkép méret felül és kétoldalt 2-2,5 milliméterrel, alul – az impresszumok 

miatt (év; nyomda; tervező) 4 milliméterrel kisebb, mint a perforálási méret. 

A bélyegkép készülhet kifutó alnyomattal is. Amennyiben az alnyomat nem homogén, 

azt a bélyeg minden oldalán a perforációt övező 2-2,5 milliméteres sávban el kell 

halványítani. 

 

A bélyegképen elhelyezett 
feliratok 

Megjegyzés 

Magyarország 
A bélyeg fő felirata. Megjelenítése: hangsúlyosan, jól 
olvashatóan. 

800 Ft 
A bélyeg névértéke. Megjelenítése: jól látható, könnyen 
olvasható számjegyekkel. 

2016; nyomda; tervező 

A bélyeg impresszuma. Megjelenítése: 2 pontos betűvel, 

általában a bélyeg alsó részén. A pályaművön a „2016” 

„nyomda” „tervező” szavakat kell elhelyezni!   

A blokk kereten elhelyezett 

feliratok 
 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója 

A kiadvány címe, magyarázó felirata, a kibocsátás 

alkalmára utal.  

sorszám jelölése  
A termék sorszámozott, a sorszám jelölése 6 számjeggyel 

történjen. 

A magyar szabadság éve 
(opcionális) 

Az emlékév hivatalos szlogenje.  
UV-nyomatba is kerülhet 

„Ahol a hősöket nem felejtik, 
mindig lesznek újak” 
(opcionális) 

UV-nyomatba is kerülhet 

 



Boríték: 

Mérete:   180x130 mm (fekvő formátumú) 

Felirata:   1956-os forradalom és szabadságharc 

Felirata (opcionális): A magyar szabadság éve 
„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak” 

A grafika a boríték bal alsó részén helyezkedik el, de alnyomatként kiterjedhet a 

boríték teljes felületére, vagy lehet kizárólag alnyomat jellegű kompozíció. 

Az alnyomat kritériuma az írhatóság és a bélyegezhetőség. 

Vagy a bélyegblokk keretrajzán vagy a borítékon kérjük az Emlékév hivatalos logójának 

feltüntetését, mellyel kapcsolatos információk a pályázati kiírás 4. sz. mellékletét képezik. 

Bélyegző: 

Felirata:  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

  MP Budapest 5, 2016. szeptember 26. 

Mérete/alakja:  30 mm átmérőjű kör, vagy legfeljebb 45 mm kiterjedésű 

   bármilyen nyitott formátumú grafika. 

A lenyomat minősége miatt ügyelni kell a betűk megfelelő méretére, a tipográfia 

olvashatóságára. A vastag vagy túlzottan zárt betűtípusok kerülendők. 

A grafikai rész vonalrajz jellegű legyen, kerülni kell a túl vastag vonalak, vagy egybefüggő 

satírozott felületek (flekkek) használatát. 

A tervek benyújtásának, jelölésének módja: 

- A tervek benyújtása történhet grafikai eredeti és/vagy színes nyomat (print) formájában. 

- A bélyegterveket 200 %-os és 1:1 méretben, a boríték és a bélyegző tervet 1:1 méretben 

A/4-es méretű lapon kell benyújtani. 

- A benyújtott terveket jeligével kell ellátni, a jeligét a pályázati adatlapon (3. sz. 

melléklet) is fel kell tüntetni! 


