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Ebben az évben első ízben neveztük termé-
künket Magyar Termék Nagydíj-ra. Aktualitását
az adta, hogy megrendelőnk, a Magyar Posta
Zrt., két témában is különleges bélyeggel akart
megjelenni a piacon. Ehhez kívántunk segít-
séget adni azáltal, hogy a bélyeggyártás tech-
nológiai lehetőségeit szem előtt tartva, de a
magyar bélyeggyártásban eddig egyedülálló
módon gyártottuk az alábbiakban felsorolt bé-
lyegeket. 

A Magyar Termék Nagydíj védjegy immár
tizenkét éve tanúsítja a folyamatosan ellenőr-
zött, kiemelkedően jó minőséget és a megbíz-
hatóságot a termékek körében.

A Magyar Termék Nagydíj 2009 átadására
idén szeptember 2-án került sor az Országház
Felsőházi termében, ahol Sándorné Szilágyi
Katalin vezérigazgató asszony vette át a „kü-
lönleges gyártású bélyegek létrehozásáért” oda-
ítélt idei nagydíjat.

A Magyar Termék Nagydíj pályázatot a mi-
nőségtudatos szemlélet elterjesztéséért az Exim-
bank, az Industorg Védjegyiroda Kft., az ITD
Hungary, a Mehib, a Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatóság, a Terc Kft. és a Tüv-Süd Kermi Kft.
írta ki tizenhárom témakörben, a gazdasági,
az önkormányzati, a munkaügyi és a környe-
zetvédelmi minisztérium szakmai támogatá-
sával. 

Mandur László, az Országgyűlés alelnöke
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a díjazott
termékek előállítói felismerték a versenyké-
pesség és a minőség fontosságát. 

Schreiberné Molnár Erzsébet, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság főigazgató-helyet-
tese a zsűri nevében elmondta, hogy a pályá-
zatokat három fordulóban véleményezték,
végül 37 nagydíj kiosztására tettek javaslatot
a kiírók tanácsának. Hangsúlyozta: azok a pá-
lyázatok részesülhettek elismerésben, ame-
lyek kimagasló minőségűek és innovatívak. 

Kiss Károlyné, a pályázati rendszert működ-
tető Industorg Védjegyiroda Kft. ügyvezetője

elmondta, az idén tizenkettedik alkalommal
átadott nagydíj alapítása óta 208-an nyerték
el a nagydíjat, 235-en részesültek elismerő ok-
levélben, míg 65-en egyéb elismerést kaptak.

A PÁLYÁZATON INDULT BÉLYEGEK

Az „50 éve helyezték üzembe a Budapesti Kutató-
reaktort” elnevezésű bélyegblokk különleges-
ségét az adja, hogy a négyszínkolor ofszetnyo-
mással készült ívet szitanyomtatással olyan
speciális festékkel (thermochrom) nyomták
meg, amely hő hatására elszíntelenedik, és lát-
hatóvá válik a háttér ofszetnyomata. A hő-
hatás megszűntével a nyomat visszanyeri ere-
deti színét. A kritikus hőmérséklet, amelyen a

Magyar Termék Nagydíjas 
a Pénzjegynyomda bélyege
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A LEIPA összes magazinpapírja 2009. július
13-dika óta viselheti a Blauer Engel környe-
zetvédelmi jelet, a RAL-UZ 72 szerint. 

A környezetvédelmi embléma odaítélése
a következő termékeket érinti: LEIPA ultra-
Mag ofszetnyomó papírok, LEIPA ultraMag
Plus, LEIPA ultraLux, illetve a LEIPA mélynyo-
mó ultraMag RG papír. 

RAL 72 adományozására olyan papírok ese-
tében kerül sor, melyeket túlnyomórészt hul-
ladékpapírból állítottak elő. Optikai fehérí-
tők alkalmazása is lehetséges. 

Az összes LEIPA LWC-papír nemcsak FSC-
tanúsított, hanem megkapta a Blauer Engel
környezetvédelmi jelet is. Az ultraMag-papí-
rok ezen túlmenően PEFC-tanúsítvánnyal is
rendelkeznek. 

A Blauer Engel környezetvédelmi jel odaíté-
lése a LEIPA Georg Leinfelder GmbH részére
ismételten azt bizonyítja, hogy a vállalat erő-
teljes aktivitást fejt ki a környezetvédelem és
a tartalékok feltárása érdekében. 

További információk a www.blauer-engel.
de vagy a www.leipa.de oldalakon találhatók.

A LEIPA MAGAZINPAPÍRJAI 
KÉK ANGYAL KÖRNYEZETVÉDELMI MINőSÍTÉST KAPTAK

színváltás elkezdődik, 20 °C körül van, így már
a kéz melegének hatására is lejátszódik a szín-
változás. Ilyen nyomat a magyar bélyeggyár-
tásban még nem készült. A bélyegblokk másik
érdekessége a blokkon lévő bélyegkép perforá-
lása, amely egyedi szerszámmal készült, Ma-
gyarországon eddig még nem gyártott 49 mm
magasságú, 28, 29 mm oldalhosszúságú szabá-
lyos hatszög. A bélyegblokkon alkalmazott
mindkét technikai újítás a megrendelőnek azt
az igényét kívánja kielégíteni, hogy a bélyeg-
blokk alakjával, grafikájával és „működésével”
is illusztrálja a kutatóreaktort és annak műkö-
dését.

„Sarkvidékek és gleccserek védelme” bélyegsor
és blokk. A globális felmelegedés elleni harc
jegyében Finnország és Chile kezdeményezé-
sére nemzetközi összefogással (mintegy 30 or-
szágban) a bélyegkibocsátás eszközével is sze-
retnék felhívni a világ figyelmét a sarkvidékek
védelmére. Az akcióban részt vevő országok
postái saját belátásuk szerint fogalmazhatták
meg a bélyegekre kerülő motívumokat. A téma
és az elnevezés mellett az összekötő kapocs
– Saku Heinänen finn grafikus alkotása – a jég-
kristályt szimbolizáló hivatalos embléma. A Ma-
gyar Posta Zrt. csatlakozván az akcióhoz, „Sark-
vidékek és gleccserek védelme” elnevezéssel
egy bélyegblokkot és négy címletből álló bé-
lyegsort adott ki, amelyet a Pénzjegynyomda
Zrt. gyártott. A bélyegeken és a blokkon a sark-
vidékek jellegzetes állatait (jegesmedve, sarki
róka, bálna, sirály, beluga, narvál, lunda, fóka)
mutatja be a grafika sarkvidéki háttérrel.

A bélyeggyártásban első alkalommal való-
sult meg, hogy a hagyományos ofszetnyomta-
tás kiegészül a biztonsági termékek gyártásánál
alkalmazott iridescens lakk szitanyomással. 

A bélyegblokkon és a bélyegeken az elszór-
tan felvitt, selymesen csillogó fényű lakk élet-
hűen idézi a sarkvidéki táj eredeti, fagyos han-
gulatát. 

Sándorné Szilágyi Katalin a díjátadáson




