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Ahogy elődeink cirkalmas betűk- 
kel, gondosan megírt levelei na-

pokig utaztak, hogy időben meg-
érkezzenek messzi címzettjeikhez, 
úgy modern, felgyorsult világunk-
ban elég akár egyetlen érintés is, hogy 
végtelen számú címzettnek küldjük 
el terjedelmes üzeneteinket. A mai 
generáció számára már ez az utóbbi 
válik természetessé, és el sem tudják 
képzelni, milyen lehetett a levelezés 
150 évvel ezelőtt. 

1869. október 1-jén hozták forgalomba a világ 
első hivatalos postai levelezőlapját, amelynek 
elterjedésében kiemelkedő szerepe volt az ép-
pen 200 éve született Gervay Mihálynak, az első 
magyar posta főigazgatójának. Nyomdánknak 
éppúgy meghatározó szerepe volt a XIX. század 
végi postai nyomtatványok gyártásában, mint a 
korunkbeli Magyar Posta kiváló termékeinek 
előállításában. 

Idén közel 20 féle, 3,7 millió db bélyeg hagyta 
el ANY nyomógépeit, melyek többek között meg-
örökítenek mesehősöket, jeles magyarokat, spor-
teseményeket vagy akár gyönyörű épületeket is. 
Speciális nyomdatechnológiáink alkalmazása 
a bélyeggyártás területén is visszatükröződnek. 
A parányi méretű nyomdatermékek nagyfokú 
grafikai pontossággal, sokszor különleges eljá-
rással készülő „műalkotások”, amelyek korabeli 
funkciójukhoz képest ma már inkább értékte-
remtő korlenyomatnak számítanak a filatelisták 
számára. Külön öröm számomra, hogy mi gyárt-
hattuk le azt az alkalmi bélyegkollekciót, amely 
a HUNFILA 2019 BUDAPEST Nemzetközi Bé-
lyegkiállítás és 92. Bélyegnap alkalmából kerül 
kiadásra. Idén ismét az esemény védnökeként 
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. munkatársai 
nevében ezúton köszöntöm a bélyeggyűjtőket, a 
bélyegeket szépségükért kedvelőket és kellemes 
időtöltést kívánok minden látogató számára. 

Zsámboki Gábor
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

vezérigazgatója

While formerly our forefathers’
letters that were written accu-

rately, by intricate letters, traveled for 
several days to arrive in time to the 
addressees in the far distance, now in 
our modern accelerated world even 
a single touch is enough to send our 
lengthy messages to an infinite num-
ber of addressees. For today’s genera-
tion the latter becomes natural and 
they cannot even imagine what the 

correspondence was like 150 years ago. 
The first official postcard of the world was issued 

on 1st October 1869, and Director-General of the 
first Hungarian Post, Mihály Gervay, who was 
born 200 years ago, played a prominent role 
in its widespread use. Our Printing Company 
had a key role both in the production of postal 
printed matters from the late 19th century and 
in the production of excellent products of the 
Hungarian Post of our time. 

This year nearly 20 kinds of stamps, a total of 
3.7 million pieces have already left ANY’s printing 
machines; and these stamps, among others, cap-
ture fairy tale heroes, famous Hungarians, sport 
events or even beautiful buildings. The special 
printing technologies that we use are reflected in 
the field of stamp production, too. These small- 
sized printing products, manufactured with high-
grade precision, often by special process, are 
‘works of art’, and for the philatelists, today they are 
rather considered to be value-creating snapshots 
of an age, compared to their contemporaneous 
functions. It is a great pleasure for me that we 
have produced the special stamp collection to be 
issued on the occasion of the HUNFILA 2019 
BUDAPEST International Stamp Exhibition and 
the 92nd Stamp Day. Again this year, as patron 
of the event, on behalf of the employees of ANY 
Security Printing Company PLC, I welcome the 
stamp collectors and those who love stamps for the-
ir beauty, and I wish all visitors a pleasant pastime.

Gábor Zsámboki 
CEO-ANY Security Printing Company PLC

KÖSZÖNTŐ – MŰALKOTÁS A NYOMDAIPARBAN

WELCOME – WORK OF ART IN PRINTING INDUSTRY




