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150 ÉVE SZÜLETETT ROALD AMUNDSEN 

A Magyar Posta a neves felfedező, Roald Amundsen születésének 

150. évfordulója köszöntésére alkalmi bélyeget bocsát ki. Az 

újdonság Kara Orsolya grafikusművész tervei alapján az ANY 

Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült, és 2022. április 1-jétől 

vásárolható meg az elsőnapi postákon, a Filapostán, továbbá 

megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.  

Roald Engelbregt Gravning Amundsen (1872-1928) norvég sarkkutató, 

felfedező, a sarkvidékek legeredményesebb felfedező utazója. Fridtjof 

Nansen Grönlandot átszelő expedíciójának hatására döntött úgy, hogy 

életét a felfedezésnek szenteli. Amundsen hajózott először át az 

Északnyugati átjárón (1903–1906), majd 1910–12-es expedíciójával 

elsőként érte el a Déli-sarkot 1911. december 14-én. Számos útja során 

szerezte meg az elsőknek járó dicsőséget.  

1928. június 4-én repülővel indult el, hogy megmentse Umberto Nobilét, 

akinek Italia nevű léghajója lezuhant. Néhány héttel később Tromsø 

közelében találták meg a gép darabjait – vélhetően, Amundsen 

lezuhant, és vagy a katasztrófában, vagy kevéssel utána meghalt. 

Holttestét sosem találták meg. 

Magyarul három könyve jelent meg: Amundsen északi útja - Az 

északnyugati átjáró, A Déli Sark meghódítása és Az Északi Sark 

meghódítása. 

A bélyegen Amundsen korabeli portréja valamint és híres Fram 

(„Előre”) nevű hajójának részlete látható. Az alkalmi borítékon egy, az 

Északi-sarki expedíció során készült fotó látható Amundsenről. Az 

alkalmi bélyegző grafikája egy a feliratok és egy iránytű ihlette grafikai 

kompozíció. 

Megrendelési kód:  

2022150010011 (bélyeg)  

2022150060012 (FDC)  

Megjelenés: 2022. április 1. 

Névérték/eladási ár: 570 Ft  

(Megjelenéskor Belföldi elsőbbségi 

levél 500 g-ig / Európai Unió 

vámhatárán belüli és Európai Unió 

vámhatárán kívüli európai országok 

nem elsőbbségi, nem vámköteles 

tartalmú levél 50 g-ig, levelezőlap, 

képes levelezőlap szolgáltatás díja.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet  

Példányszám: 50.000 db (50 bélyeg 

és 5 vonalkód / ív) 

Perforálási mérete: 30 x 40 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes 

felületkezelt enyvezett bélyegpapír, 

optikai fehérítővel 

Gyártó: ANY Nyrt. (bélyeg);  

Codex Zrt. (boríték) 

Fotó: Cultiris/Science Photo Library, 

Cultiris/Bridgeman Art Library 

(bélyeg), Cultiris/Interfoto (boríték)  

Tervező: Kara Orsolya 

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