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A magyar légiposta története küldeményeken és bélyegeken

PRZEMYSL LÉGIPOSTÁJA

Przemyslt, a stratégiai fontosságú erődvárost Galíciában az I. világháborúban kétszer is körülzárták az orosz csapatok. 
Az első esetben még sikerült felmenteni az erődrendszert. Másodszor 1914. november 9-én záródott be az ostrom-
gyűrű közel 120 000 osztrák-magyar katona körül. Az orosz vezetés, tanulva az előző ostrom hibáiból, a hatalmas 
veszteségekkel járó rohamok helyett a védők kiéheztetésével próbálkozott. Ennek hatására Kuzmanek gyalogsági 
tábornok, az erődrendszer parancsnoka március 22-én a biztos éhhalál helyett a kapitulációt választotta. Összesen 
110 000 védő (köztük 9 tábornok) került orosz hadifogságba.

A KEZDETEK...

A XX. század első éveiben, de különösen az első világháború után gyors fejlődésnek indult a 

repülés, a repülőgép gyártás és a légi közlekedés. Hamarosan a repülőgép lett a leggyorsabb 

közlekedési eszköz, s a postai küldeményeket is mind gyakrabban juttatták el légi úton ren-

deltetési helyükre. Az első időszakban gyakran magáncégek végezték a szállításokat. Amikor aztán a 

légi szállítás egésze postai kezelésbe ment át, a légi pótdíjhoz legtöbb országban külön légipostabé-

lyeget rendszeresítettek, ami egyben a kezelőket is figyelmeztette az akkor még különleges szállításra.

AZ 1918-AS LÉGIPOSTA

1918 elején az Oszták –Magyar Monarchia hadvezetése a rossz vasúti össze-
köttetés miatt, úgy döntött, hogy repülők segítségével teremti meg a rendszeres 
összeköttetést a Bécs-Krakkó-Lemberg-Kijev útvonalon. A szolgálatot katonai 
gépekkel és pilótákkal hozták létre. Az első kísérleti repülést 1918. március 
20-án teljesítették, először csak katonai futárpostaként működött, de tíz nappal 
később engedélyezték a polgári levelek szállítását is. Április 1-jétől hivatalosan 
kiadott menetrend szerint indulhattak járatok - hajnalonként egy-egy katonai 
repülőgép szállt fel Bécsben és az ellentétes irányból, Kijevből postazsákokkal. 
Három hónappal később 1918. július 4-én a csatlakozó Budapest-Bécs szaka-
szon is megindították a „repülő posta” járatot. A posta nemcsak a gépek leszál-
lási helyére szállított küldeményeket, hanem egyéb címekre is, de a kiegészítő 
szakaszokon, hagyományos módon történt a szállítás. Budapesten, Mátyásföld-
ről délután 4 és 5 óra között indult a repülőgép Bécsbe, onnét pedig hajnalban 
szállt fel Krakkó irányában. Budapestre reggel 7-8 óra között érkeztek meg a 
bécsi gépek. A járatot sokan az első rendszeres nemzetközi légipostajáratnak 
tekintik, hiszen egy Monarchián kívüli várost (a megszállt Ukrajna fővárosát, 
Kijevet) kötötte össze a birodalom fővárosaival. A budapesti szárny csak rövid 
ideig, 1918. július 23-ig működött, mert ez idő alatt (július 13-án és 21-én) két 
gép is lezuhant; a tragédiában négy repülő vesztette életét. A kezdeményezés 
azonban annyira ígéretesnek tűnő volt, hogy a Pesti Napló egyik cikke szerint 
egy Budapest-Bukarest-Odessza járat bevezetését is tervezték.

1918 REPÜLŐ POSTA FORDÍTOTT FELÜLNYOMÁSA

A Budapestről indított légipostai küldemények bérmentesítésére a Magyar 
Posta a parlamentes forgalmi bélyegek kétféle színű felülnyomásával készített 
bélyegeket. A 75 fillérest kármin és téglavörös, míg a 2 koronás értékeket sö-
tétkék színnel nyomták felül. A kiadott repülőposta bélyegek közül július 4-től 
volt forgalomban az 1 korona 50 filléres és július 6-tól pedig a 4 korona 50 fil-
léres. Használatlan bélyegeket nem lehetett vásárolni, ugyanis a postaalkalma-
zottakat szigorúan utasították, hogy azokat csak ők ragaszthatják a borítékra, és 
azt tilos túlportózni. A repülő posta csak húsz napig volt forgalomban, ezalatt 
9-10. 000 db 1K 50 fillérest és talán 1000 darab 4 K 50 fillérest használtak 
el. A posta a megmaradt bélyegeket később használatlanul áruba bocsátotta. 
Valószínűleg ekkor vásárolt a Főpostán Schmidt Ede bélyegkereskedő fia egy 
ív bélyeget. Amikor otthon jobban szemügyre vette, kiderült hogy fordítva van 
rajta az 1 K 50 filléres felülnyomás. A kereskedő jó áron Bécsben adta el az 
egész ívet, 1925-ben azonban visszakerült Budapestre néhány példány, ame-
lyeknek Hauser Károly bélyegkereskedő üzletében csodájára jártak. 1926-ban 
a Bűnügyi Múzeumban tartott embervédelmi kiállításon hamisítványként mu-
tatták be a bélyegeket. A Bécsből visszahozott darabokról azonban bebizonyo-
sodott, hogy valódiak. Ugyanis Demény Károly államtitkár, postavezérigazgató 
bevizsgáltatta azokat az Állami Nyomdával. Hauser kijelentette, hogy a birtoká-
ban lévő 30 db bélyeget számozással látta el és mindegyiken három vizsgálati 
bélyegező (Markstein, Hauser, Marbach) található.

Az 1927 repülő sorhoz Mohács és Sol jeligével benyújtott pályamunkák

A Bécsből érkező postazsák elszállítása

A járat indulásának napján 1918. július 4-én Bécsben feladott levél, Follért Károly posta- és távírda vezérigazgatónak címezve Az utolsó járattal Bécsből Budapestre érkezett küldemények egyike

Budapestről Bécsbe küldött expressz levél, 1918. július 5-i feladási bélyegzővel

1918. július 22-én feladott levél Budapestről Bécsen keresztül Lembergbe küldve

A Keleti Front térképe

 Léggömb (papírballon) indítás előtt

Hat legénységi állományú katona által írt levelezőlap

LÉGIPOSTA PRZEMYSL OSTROMA ALATT

Az erődrendszerben körülzárt csapatok az ostromok idején légi úton próbálták tartani a kapcsolatot a hátország 
irányába. Az első ostrom idejéből egy repülésről tudunk. A két ostrom közötti időből - bár összekötő repülések vol-
tak - nem tudunk légipostai szállításokról. A második ostrom idején 12 repülőgép hagyta el az erődítményt. Az első 
repülést 1914. november 23-án hajtották végre, a postát november 8-től gyűjtötték 22-ig. A Krakkóban leszálló gép 
által vitt postát Bécsbe irányították, ahonnét kezelés után továbbították azokat. Ettől kezdve több-kevesebb rendsze-
rességgel indultak leveleket szállító repülőgépek az erődrendszerből a hátország irányában. Az utolsó, 12. repülésre 
a vár átadásának napján került sor. A légipostai anyagot 1915. február 17. és március 20. között gyűjtötték. A repülő 
Brzeskoban szállt le, az általa szállított postát Bécsben és Magyarországon osztották szét. Aznap egy másik gép is 
elindult a várból, de ez kényszerleszállást hajtott végre az orosz vonalak mögött. A posta elveszett. Valószínűleg az 
érvényes utasításnak megfelelően a személyzet megsemmisítette azt. A körülzárt erődbe ugyancsak légi úton jutottak 
be az otthoniak küldeményei. A berepülések pontos számát nem ismerjük, de nagy valószínűséggel a visszatérő gépek 
szállították a postai küldeményeket.

BALLONPOSTA PRZEMYSL-BEN

A parancsnokság próbálkozott a posta léggömbökkel történő kijuttatásával is. Külön erre a célra gyártott levelezőlapo-
kat használtak. Az erődítményben 10 léggömböt készítettek, erős csomagolópapírból, kívül vastagon festve, hogy ellen-
állóbb legyen az időjárás viszontagságainak. A ballon alatt, ahol a leveleket tartalmazó csomag is volt, egy homokkal 
töltött tölcsért helyeztek el. Ennek kiömlése szabályozta a repülés időtartalmát és távolságát. A küldemény része volt 
még egy 10 korona értékű csekk, melyet a becsületes megtaláló a posta beszolgáltatása mellett beválthatott volna. A 
léggömböket 1915 január 20. és március 22. között bocsátották fel. Mindegyikük kb. 600 levelezőlapot vitt magával, 
melyek „BALLONPOST PREMYSL 1915” bélyegzővel voltak ellátva és természetesen a cenzori szignóval. Az indított 
ballonok közül többnek nyoma veszett, de legalább három elérte a hátországot. Az egyiket Turjaremetén találták meg, 
onnét a 47 sz. tábori posta továbbította a postát. A második Lemes-ben ért földet, ahol 1915 május 18-án érkeztették 
küldeményeit, a harmadik ballon postája Margitfalva bélyegzőjét viseli. A vár parancsnoksága indított személyzettel 
repülő léggömböket is. Négy indításáról tudunk, az ötödik léggömböt még indulása előtt letépte köteleiről a szél és 
eltűnt. Sajnos a posta léggömbökkel történő kijuttatása nem volt sikeres. A területen uralkodó nyugatias szelek a bal-
lonokat az orosz területek felé vitték. 

Ballonposta tábori postai levelezőlapPrzemysl-ből repülőpostával továbbított levelezőlap

Együtt használva a Zensurirt és a Zur Beförderung geeignet (Továbbításra alkalmas) bélyegző

1931. Zeppelin felülnyomással ellátott bélyegpár, MPIK 508-509

A ZEPPELIN MAGYARORSZÁGI REPÜLÉSE.

1930-ban Görögországból visszatérőben, a “Graf Zeppelin” átrepült a Dunán-
túl felett. Ez adta az ötletet, hogy 1931. március 29-re meghívják a léghajókat 
üzemeltető társaságot egy Magyarország feletti bemutató repülésre. Az indulás 
március 28-án este 23 órára volt kitűzve Friedrichshafenben. A léghajó Mün-
chen, Salzburg és Bécs felett elrepülve ért magyar légtérbe. Itt Fertő-tó után 
dél-keletre fordult, és Pápa, Tihany és Székesfehérvár fölött elrepülve érkezett 
Budapestre. A leszállás helyéül a csepeli Weiss Manfred üzem gyári repülőterét 
jelölték ki, mely a sziget északi részén, a szabad kikötő és a Kvassay-zsilip kö-
zött terült el. A léghajó rövid pihenő után, 30 fizető utassal felszállt, és átrepül-
ve a Parlament épülete felett, a Mátra irányába fordult, majd Eger, Mezőkövesd 
és Miskolc érintésével délre fordult, Szentes és Hódmezővásárhely irányába 
repült, majd Debrecen következett. Végül, a Jászság felett elrepülve, a délutáni 
órákban tért vissza a csepeli repülőtérre. A léghajó egy kisebb technikai szünet 
után, 14 utassal a fedélzetén visszaindult állandó állomáshelyére, Friedrich-
shafenbe, ahová hajnali 3 óra 30 perckor érkezett meg. A Magyar Posta a 
látogatás emlékére az 1927-es repülősor két címletét látta el felülnyomással. 

Friedrichshafenből “Graf Zeppelin” léghajón Budapestre érkezett küldemény, 
a léghajó magyarországi repülésének alkalmi bélyegzőjével

A Zeppelin magyarországi-németországi útja alkalmával 
Budapestről Friedrichschafenbe küldött levelezőlap

A magyarországi Zeppelin körrepülés útján Székesfehérvárra továbbított, 
alkalmi bélyegzéssel ellátott zárt levelezőlap

ÚJRA MEGPRÓBÁLJÁK, AZ 1920-ES LÉGIPOSTA

Az első világháború után 1920. február 11-én, Budapesten megalakult a Ma-
gyar Aeroforgalmi Részvénytársaság (MAEFORT). A társaság első légiposta-já-
ratát 1920. május 12-én Albertfalváról indította Szegedre. Később elindították 
a Budapest és Szombathely közötti járatokat is. Rövid öt és fél hónap alatt e két 
útvonalon összesen 138.107 darab postai küldeményt továbbítottak repülőgép-
pel. 1920. október 27-től a légipostai szolgáltatást igénybe vehette a lakosság 
is. November 7-én indult az első ilyen jellegű postajárat, - a repülőnapi ün-
nepségekkel egybekötve - Budapestről Szombathelyre, majd később Szegedre. 
A gépekről útközben ejtőernyővel dobták le a postacsomagokat Pápa, Győr, 
Nagykanizsa és Kiskunfélegyháza felett. Az Antant katonai ellenőrző bizottsága 
1921 tavaszán megtiltotta a MAEFORT további működését azzal az indokkal, 
hogy a vállalat katonai célok szolgálatában áll. 1921. december 6-án nyilvános 
közgyűlésen a részvénytársaságot felszámolták. Repülőgépeit megsemmisítet-
ték. A MAEFORT fennállása alatt 4098 felszállást, 34 720 repült kilométert 
teljesített, 43 utast és 2045 kg postát és árut szállított.
A tilalmat 1922-ben oldották fel. Magyarországon két légitársaság alakult. Az 
Aeroexpress Rt. (1922-1926) és a MALERT (1922-1946). Az Aeroexpress Rt 
a budapesti és balatoni sétarepülések, valamint belföldi járatok üzemeltetése 
mellett Zágrábba, Prágába, Bukarestbe és Bécsbe szállított utasokat. A társaság 
postaszolgálatot is vállalt, többek között a hírlapok vidéki szállítását, igaz nem 
háztól házig, hanem 15 méteres magasságból, mozgó repülőről kihajított cso-
magok formájában. A társaság azonban veszteségessé vált és 1926-ban beszün-
tette működését. Az első alkalmi és sétarepülések után a Magyar Légiforgalmi 
Rt. (MALERT) is fokozatosan bővíteni kívánta a járatait bel- és külföldi célál-
lomásokkal. A cégnek nem sikerült megállapodásokat kötnie a szomszédos 
országok légügyi hatóságaival, így a környező fővárosokba irányuló járatait 
nem tudta beindítani, s csődközelbe került. A pénzügyi válságból 1928-ban 
tudott kilábalni a társaság. Az újjászervezett cég lecserélte elavult gépparkját és 
a harmincas években egyre több belföldi és nemzetközi járatot nyitott.

Szombathelyről Budapestre feladott küldemény

Budapestről Szombathelyre feladott légi postai küldemények repülőnapi alkalmi bélyegzővel, 
felülnyomott és felülnyomás nélküli bélyegekkel bérmentesítve

1924. Ikarusz – L MPIK 412-417

Bélyeg:1920. Légi posta, felülnyomással MPIK 349-351

1927. Repülő (I.) Légiposta sor MPIK 460-471

1927. Repülő (I.) Légiposta sor MPIK 460-471

Az 1918-as Repülő posta 1K 50f fordított felülnyomata1918. Repülő posta, felülnyomással MPIK 240-241
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A magyar légiposta története küldeményeken és bélyegeken

1933. Repülő (II.) Légiposta sor, 9 címlet MPIK 535-543 

Jeruzsálemből a Gerle 13-mal Budapestre küldött levelezőlap

1936. Repülő (III.) Légiposta sor, MPIK 561-570

JUSTICE FOR HUNGARY TÖRTÉNETE

A húszas-harmincas évek fordulóján az egész világon végigsöpört az óceánre-
pülés láza. Számtalan nemzet pilótái próbálkoztak az óceán átrepülésével. A 
magyar repülők sem vonhatták ki magukat ennek hatása alól, Magyar Sándor 
és Endresz György vállalkoztak erre. Az óceán átrepüléséhez nem volt elég a 
csúcstechnika, komoly mérnöki teljesítmény és kiváló pilóta kellett hozzá. A 
vállalkozás anyagi fedezetének megszerzésére az Egyesült Államokban és Ka-
nadában élő magyarok indítottak gyűjtést. Levelezőlapot árultak egy dollárért, 
sajnos igen csekély sikerrel. A brit sajtómágnás, a magyar revízió lelkes támoga-
tója Lord Rothermere jelentős összeggel járult hozzá az ügyhöz, az ő javaslatára 
lett a gép neve: Justice for Hungary. Végül az Amerikában élő magyar Szalay 
Emil bőkezű adományával szűntek meg az anyagi gondok és elkezdődhettek a 
komolyabb előkészületek. A kiválasztott Lockheed Sirius gépet Bánhidi Antal 
és a Magyar Aero Szövetség szakembereinek komoly átalakításai tették alkal-
massá az óceánrepülésre. 1931. július 15-én az Új-Fundlandi Harbour Grace 
repülőtérről emelkedett levegőbe az Endresz György vezette és Magyar Sándor 
által navigált gép. A náluk lévő postazsákban négyezer levelezőlapot szállítot-
tak. A technikai problémák és az időjárás elemeivel folytatott küzdelemben a 
tervezettnél több üzemanyag fogyott, ezért 1931. július 16-án délután, Bics-
kétől nem messze, egy kukoricatáblában kényszerleszállást hajtottak végre. A 
Harbour Grace-től Bicskéig megtett 5770 km-es utat a két magyar óceánre-
pülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette, gyorsabban, mint addig bárki, 
óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá a korábbi óce-
ánrepülők közül senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belse-
jébe. A rekordereket nemzeti hősként fogadták 1931. július 20-án Budapesten, 
százezrek ünnepelték őket. 1932. május 22-én Rómában tartották az óceán-
repülők világkongresszusát, melyre meghívták mindazokat, akik átrepülték az 
Atlanti-óceánt. Endresz a világ óceánrepülőinek találkozójára a felújított gépen, 
Bittay István rádiótávírász navigátorral repült. A magyarok május 21-én 15 
órakor értek Róma Littorio repülőterére, ahol leszállás közben a gép átpördült, 
lezuhant, és mindkét férfi meghalt. Az olasz nép nagyrabecsülésének jeleként 
az olasz kormány egy Fiat BR. 3 repülőgépet ajándékozott Magyarországnak. 
A gép a”Giustizia per l’Ungheria” nevet kapta tisztelgésül Endresz Györgyék 
teljesítménye és emléke előtt. Justice for Hungary indulás előttEndresz György és Magyar Sándor a Justice for Hungary előtt

AZ 1933-AS BÉLYEGKIADÁS

A Magyar Posta 1933-ban bélyegsorral emlékezett a tragikusan elhunyt óceánrepülő Endresz Györgyre és társára, 
Bittai Gyulára. A sor bélyegeinek ábráin szereplő felírat (”Giustizia per l’Ungheria”) miatt „bélyegháború” robbant 
ki Csehszlovákia és Magyarország között. A cseh posta irredentának minősítette azokat és nem továbbították az azzal 
bérmentesített küldeményeket. A kézbesítetlen küldeményeket „non admis” feliratú ragjeggyel küldték vissza. A Ma-
gyar Posta viszonzásul hasonlóan járt el a csehszlovák forgalmi sor két címletével, ezeken Csehszlovákia címere volt 
látható. A magyarok azt kifogásolták, hogy a szomszéd ország összetett címerében szereplő kettős kereszt a hármas 
halommal (Szlovákia címere), a magyar címer alkotóeleme is.

Az 1933-as sorozathoz készült grafika,tervező: Helbing Ferenc

Márton Ferenc terve az 1933-as sorozathoz

Endresz György megportózott képeslapja Amerikából Kaszala Károly repülő részére

A Gerle 13 a budapesti indulás előtt

Bánhidi és Bisits a budapesti indulás előtt

A FÖLDKÖZI-TENGERI KÖRREPÜLÉS

1933. február 19. – március 24. között a HA-AAI lajstromjelű Gerle 13-mal Bánhidi Antal és Bisits Tibor körberepülte a Földközi-tengert. Az út során, a 100 óra 22 perc repülési idő alatt, 12 258 km-t tettek meg. A 
repülőút 14 országon keresztül vezetett, az üzemanyagot támogatásképpen a Shell biztosította, míg logisztikai hátteret az észak-afrikai olasz intézmények nyújtottak. Az útvonal megtervezésekor a lehető legelőrelátóbban 
kellett eljárniuk, mert a terepadottságok, az uralkodó szélirány és annak erőssége mind-mind befolyásolta a repülést és a biztonságos hazatérést. A repülőgép fedélzetén öt postazsákot (melyek összsúlya 6,5 kg volt) vittek 
magukkal Oránba, Tripoliba, Jeruzsálembe, Athénba és Rómába. A nevezett városokban az oda címzett és időben megérkezett postát is felvették. Jeruzsálemben és Athénban a küldemények egy része nem érkezett meg 
időben, lemaradt a gépről. Ezeket a késést igazoló bélyegzésekkel ellátva később kapták meg a címzettek. A küldeményeken különleges indítási és érkezési bélyegző található és egy részükön ott látható az erre az alkalomra 
készült, a gépet és útvonalát ábrázoló matrica is.

A körrepülés útvonala

A Justice for Hungary-val érkezett képeslapok egyikének elő és hátoldala

Légrády Sándor megjelentetésre nem került grafikái az 1936-os Repülő (III.) sorozathoz

A Magyar Aero Szövetség által az óceánrepülés emlékére kiadott képeslapok, melyet több emlékrepülés alkalmából is felhasználtak

Bisits Tibor részére Budapestről Oránba küldött levelezőlap

Athénból Budapestre továbbított levél a repülők aláírásával

Athénba előreküldött levél, amely csak a Gerle 13 felszállása után érkezett meg, a késést igazoló bélyegzéssel

Oránból a Gerle 13-mal Budapestre továbbított lap Rómából a Gerlével Budapestre továbbított levelezőlap, a körrepülés alkalmi bélyegzésével
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A magyar légiposta története küldeményeken és bélyegeken

Molnár C Pál „Béke” jeligével 1946-ban beadott repülő témájú pályamunkái 

1947. Repülő (IV.) MPIK 1009-1016

1947. F.D. Roosevelt – L MPIK 1031 – 1038

1948. Feltalálók – felfedezők – L MPIK 1059 - 1068

1949. Lánchíd – L MPIK 1118-1119

1949. Bélyegnap (22.) - L. MPIK 1121

1950. Bélyegmúzeum (I.) - L MPIK 1143

1950. Sakk (I.) - L MPIK 1150

1950. Szakszervezet (IV.) - L MPIK 1156

1949. UPU (I.) - L MPIK 1114 1950. UPU (I.) - blokk - L MPIK 1167

1950. Repülő (V.) - L MPIK 1176 – 1184 1950. Sport (II.) - L MPIK 1193 – 1197

1951. Háziállatok – L MPIK 1212-1215

1951. Az ötéves terv eredményei
L MPIK 1250, 1251, 1252

1951. Néphadsereg
L MPIK 1253

1953. Üdülők – L MPIK 1362, 1363

1952. Madarak (I.) - L MPIK 1298-1308

1953. Labdarúgó 6 : 3, a Népstadion sorozat 
felülnyomott 2 Ft-os címlete – L MPIK 1400

1954. Rovarok sorozat négy címlete – L MPIK 1414-1423

1954. Repülőnap – L 1436 – 1443

1954. Bélyegnap (27.) - Jókai Mór – blokk
L MPIK 1457

1955. Állami Nyomda – blokk -L MPIK 1483

1955.Aluminium
L MPIK 1509

1957. Postáskórház – L MPIK 1557 – 1562

1957. Bélyegnap (30.) - L MPIK 1568 – 1569

1957. Az 1950. Repülő (V.) záróértéke
L MPIK 1563 – 1563a

1958. Brüsszeli világkiállítás – MPIK 1586 - 1593

1958. Bélyegnap (31.) - L MPIK 1617 – 1618

1958. Levelezőhét (I.) - L MPIK 1619 – 1620

1958. 40 éves a magyar repülőbélyeg – L MPIK 1621 - 1622

1947. F.D. Roosevelt, a blokkpár egyike MPIK 1039

1948. Lánchíd (II.) - blokk MPIK 10811948. Lánchíd (I.) - blokk – L MPIK 1069

1949. Lánchíd (III.) - blokk MPIK 1120

Hincz Gyula grafikái az 1947-es légiposta sor pályázatához

1951. 80. Bélyegnap – blokksor – L MPIK 1258, 1260

1952. Leonardo da Vinci és Victor Hugo
L MPIK 1319, 1320

1952. Olimpia (I.) - Helsinki – L 1317, 1318

1958. Repülő (VI.) – L MPIK 1625 - 1634

MAGYAR LÉGIFORGALOM 1945 UTÁN

Magyarországon a háború után szinte teljesen elölről kellett kezdeni a közforgalmú repülést. 1946. március 30-án került sor a Magyar-Szovjet Polgári Légifor-
galmi Rt. /MASZOVLET/ megalapítására. Az államközi szerződés értelmében a vállalat a két ország közötti 50-50 %-os részvényelosztással jött létre. Ezzel egy 
időben megszűnt a MALERT. Ez év nyarán 5 db LI-2 típusú kétmotoros utasszállító repülőgép érkezett a Szovjetunióból. Ez a típus, minden idők legsikeresebb 
utasszállító gépe volt. Már 1940-ben megkezdték egy a budaőrsinél újabb, korszerűbb, nagyobb befogadóképességűbb repülőtér építésének. A hadi események 
következtében ezt azonban csak a háború után tudták befejezni. 1950. május 9-én szállt fel az első gép a Ferihegyi Repülőtérről, amely egy új korszakot nyitott 
a magyar polgári légi forgalom történetében. 1947-ben indultak el a MASZOVLET első, külföldi különjáratai, ezt követték az első menetrend szerinti prágai 
járatok. A légitársaság, bár tervezte varsói, bukaresti és belgrádi járatok beindítását is, de ezekről gazdaságossági okokból le kellett mondania. Helyettük üzem-
közösségi szerződéseket kötött az adott országok légitársaságaival. A fokozódó hidegháborús helyzet azonban nem kedvezett a légi forgalom kiterjesztésének. 
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A magyar légiposta története küldeményeken és bélyegeken

1959. Balaton(I.) sorozat légiposta címletei 
MPIK 1673; 1677; 1678; 1680

1962. Ikarusztól az űrrakétáig – blokk – L MPIK 1876

Bokros Ferenc légiposta bélyegekhez készített vázlatai

1962. Madarak (IV.) - Ragadozó madarak, a sorozat három címlete – L MPIK 1942 – 1949

1963. A szocialista országok postaügyi minisztereinek értekezlete (IV.), 
a sorozat négy címlete – L MPIK 1967 - 1978

1965. Az űrkutatás eredményei – blokk – L – MPIK 2231

1965. Az űrkutatás eredményei – (II.) - L – MPIK 2232 - 2238

1966/1967. Repülő (VII.) - L MPIK 2325 – 2337

1967. Aerofila (I.) - Blokk - MPIK 2365a-d

1967. Bélyegnap (40.) - Aerofila (II.) - L MPIK 2395-2398 1968. In memoriam - blokk – L MPIK 24511968. Az 1966/67 Repülő (VII.) 
kiegészítő értéke - L MPIK 2464

1968. Olimpia (V.) - Mexikó, a sorozat kezdőcímletei – L MPIK 2474 – 2481

1969. Apollo 8 – blokk – L MPIK 2518

1969. Szojuz 4-5 - L MPIK 2534a - 2534b 

1969. Apollo 11 – Első ember a Holdon (I.) - blokk - L MPIK 2558

1969. A Hold meghódítása, a sorozat három címlete – L MPIK 2580 – 2587

1970. Apollo-12 – L – MPIK 2615 1970. Szojuz 6-7-8 – L MPIK 2616

1970. Apollo 13 – blokk – L MPIK 2633a-d 1971. Luna 17 – Lunohod 1 - blokk – L MPIK 2679a-d

1971. Apollo 14 – blokk – L MPIK 2683

1971. Szojuz 11 – Szaljut blokk – L MPIK 2713

1972. Apollo 15 – blokk – L MPIK 2748

1972. Apollo 16 – blokk – L MPIK 2827 1973. Apollo 17 – blokk – L MPIK 2851 1973. Vénusz 8 – blokk – L MPIK 2861

1964. Olimpia (II.) - Tokió – blokk
L MPIK 2099

1964. Erzsébet híd – blokk – L MPIK 2111

1965. Voszhod 2. - L - MPIK 2172 – 2173

A MALÉV MEGALAKULÁSÁTÓL...

1954. november 25-én a szovjet és magyar kormány tárgyalásai nyomán felszámolták a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt-t, és megalakult a Magyar 
Légiforgalmi Vállalat. A MALÉV megalakulásakor már jelentős technikai bázissal és gyakorlott szakemberekkel rendelkezett. A légitársaság továbbra is főleg 
belföldi vonalakon közlekedtette Li-2-es gépeit, s alig történtek érdemi változások a MALÉV életében. Két évvel később, 1956. június 5-én elindult az első, 
menetrend szerinti MALÉV-járat Bécsbe, s ugyancsak ebben a hónapban szállt le Ferihegyen az első nyugati légitársaság, a holland KLM utasszállítója, mely 
Budapest érintésével Kairóba repült. 1957-ben az IL-14-es, majd 1960-ban az IL-18-as repülőgépek megvásárlásával a nemzetközi forgalom jelentős fejlesztésére 
nyílt lehetőség. Így beindíthatták 1960-ban a Budapest – Párizs és a Budapest – Róma járatot, majd 1961-től Londonba és Frankfurtba, 1962-ben Helsinkibe, 
majd 1963-ban már Athénba is indultak MALÉV gépek. Az LI-2-es repülőgépek kiselejtezésével megszűnt a miskolci, a nyíregyházi, a békéscsabai, a kaposvári, a 
győri, a szombathelyi, a zalaegerszegi és a nagykanizsai járat. 1969-ben pedig az IL-14-es repülőgépek kivonásával megszüntették a két utolsó a Budapest – Pécs 
és a Budapest – Debrecen közötti belföldi repülőjáratokat is. Az 1964 elején indult Budapest – Kairó közötti járat megteremtésével új korszak nyílt a magyar 
légi közlekedésben. Ezzel első ízben történt, hogy a MALÉV menetrendszerű járata elhagyta az európai kontinenst. Az 1973-ban forgalomba állított TU-154-es 
repülőgépekkel már Európa és a Közel-Kelet minden fontosabb légikikötője közbenső leszállás nélkül is elérhetővé vált a MALÉV gépeivel. Az interkontinentális 
repülés újabb távlatai nyíltak meg nemzeti légiforgalmi vállalatunk előtt.

1959. Közlekedési Múzeum (I.) - L MPIK 1654

1959. Lepke (I.) sorozat 
légiposta címletei
L MPIK 1696 - 1702

1962. Az első csoportos űrrepülés – L MPIK 1915-1916 1962. A világűr meghódítói – L MPIK 1935 – 1941

1962. Ikarusztól az űrrakétáig – L MPIK 1898 – 1906
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...A LEÁLLÁSÁIG

A MALÉV további fejlődésében fontos szerepet játszott, hogy a magyar nemzeti légitársaság 1984-ben az IATA (International Air Transport Association = Légi-
társaságok Nemzetközi Szövetsége) teljes jogú tagja lett. Ebben az időben évente már rendszeresen 1 millió feletti utasszámot regisztráltak. A MALÉV gépek 30 
ország 40 városával kötötték össze Ferihegyet, ahová 18 külföldi légitársaság közlekedtetett menetrend szerinti járatokat. 1986-ban Magyarországnak már 48 
országgal volt légügyi egyezménye, a MALÉV pedig csaknem 300 különböző szerződést kötött partnereivel. A szakemberek ezt a kort, a nyolcvanas évtizedet te-
kintik a MALÉV "aranykorának", ekkor érte el a légitársaság legnagyobb teljesítményeit. A vállalat 1988. november 18-án kezdte meg a szovjet géppark cseréjét 
bérelt Boeing gépekre. A Magyar Posta pedig ebben az évben adta ki az utolsó külön, légiposta jelzéssel ellátott bélyegét. A MALÉV 2011-ben már 32 ország 
52 városába közlekedtetett menetrend szerinti járatokat, utasforgalma megközelítette a 3 milliót évente. A szép eredmények ellenére azonban a légitársaság 
privatizációs problémák illetve az új, fapados légitársaságok beindulásával csődközeli helyzetbe került, az Európai unió szabályai pedig tiltják a légitársaságok 
költségvetési pénzből történő támogatását, így 2012 február 3-án, bejelentették a MALÉV leállását.

1974. Az marskutatás   eredményei – L – MPIK 2941 - 22471974. A marskutatás eredményei – blokk – L MPIK 2948

1974. 100 éves az Egyetemes Postaegyesület, UPU (II.) - blokk – L MPIK 2952

1974. Fegyvereserők napja – L MPIK 2984 – 2985

1974. Bélyegnap (47.) - Aerofila (III.) - L MPIK 2988-2991

Dudás László vázlata a 75 éves a motoros repülés sorozathoz

1974. Bélyegnap (47.) - Aerofila (III.) Blokk - L MPIK 2987a-d

1975. Szovjet-amerikai közös űrrepülés, a sorozat négy címlete – L MPIK 3044 – 3050

1975. Szovjet-amerikai közös űrrepülés – blokk - L MPIK 3051

1975. Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (III.) - Helsinki - blokk – L MPIK 3054

1975. 30 év bélyegeiből – blokk – L MPIK 3056

1977. A Szputnyiktól a Vikingig – blokk – L MPIK 3211 1977. Repülő (VIII.) Légiposta MPIK 3213-3220

1977. A léghajó története – L MPIK 3222-3228 1977. A léghajó története - blokk – L MPIK 3229 1978. 75 éves a motoros repülés - L MPIK 3256-3262 1978. 75 éves a motoros repülés – blokk – L MPIK 32631978. Fantasztikum az űrkutatásban - L MPIK 3246 – 3252

1978. Fantasztikum az űrkutatásban - Verne – blokk - L MPIK 3281

1978. Prága (nemzetközi bélyegkiállítás) – L MPIK 3283

1980. Szovjet – magyar közös űrrepülés
L MPIK 3402

1980. Szovjet – magyar közös űrrepülés - blokk - L MPIK 3415

1983. 200 éves a ballonrepülés – L MPIK 3563-3569

1983. 200 éves a ballonrepülés – blokk - blokk MPIK 3570

1981. Zeppelin híres repülései – L MPIK 3449 – 3455 1988. Repüléstörténet – L - MPIK 3936-3940

Kőmíves István vázlata a 75 éves a motoros repülés sorozathoz

1976. Bolygókutatás – L MPIK 3140 – 3146


