
méf érmebörze
2022/01

érvényes: 2022. február 28.

Boldog új évet!
Évek óta tartó hagyomány az Osztrák Pénzverőnél, hogy az új 

évet különleges újévi 5 euró kibocsátásával ünnepli. A 2022-es 
évet köszöntő érme ezúttal a közmondás kis madarát ábrázolja, 
mely a boldogságot testesíti meg. Hozzon boldogságot minden 

gyűjtőnek ez az újévi érme akár ezüst, akár réz változatban!

5 euró • 925-ös ezüst 
• 7,78 g • Ø 28,5 mm  
• Ausztria, 2022

A hóember

5 euró • 7,78 g • Ø 28,5 mm • Ausztria, 2022

Raymond Briggs klasszikussá vált 
meséje, A hóember 1978-ban jelent 
meg először. Rajzfilm változatát 40 
éve, 1982-ben mutatták be. A film, 
mely azóta minden karácsonykor 

szórakoztatja a gyermekeket és 
felnőtteket több díjat is nyert.

50 penny • 8 g • Ø 27,30 mm • Nagy-Britannia, 2021

Kis lóhere, nagy szerencse
Az arany, ritkasága miatt, a gazdagság megtestesítője 
évezredek óta. A négylevelű lóhere, a természet különle-
ges ritkasága, a szerencse szimbóluma. Ez a különle-
ges, négylevelű lóhere formájú színarany érme egyszer-
re hordozza magában a szerencsét és a gazdagságot.
1 dollár • 999,9-es arany • 0,5 g • Ø 13,92 mm • Palau, 2022

014

011

013

012

Cikksz.: 202201012012 4 790 Ft

Cikksz.: 202201013013 44 900 Ft

Cikksz.: 202201014014 7 490 Ft

Cikksz.: 202201011011 12 900 Ft

Színarany!

40 éves a rajzfilm!

https://mef.hu/boldog-uj-evet-5-euro-ezust-ausztria-2022-7287
https://mef.hu/boldog-uj-evet-5-euro-ausztria-2022-7290
https://mef.hu/kis-lohere-nagy-szerencse-1-dollar-arany-palau-2022-7293
https://mef.hu/a-hoember-50-penny-nagy-britannia-2021-7296
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Schmidt Kálmán, Ügyvezető igazgató

Óriások közt a legnagyobb

Zene: Ennio Morricone

100 éve a vízen

Egy izgalmas, titokzatos világot 
megidéző téma, egy technikai 
különlegesség, és persze sze-
met gyönyörködtető, gazdag 
ábrázolásmód. Ennyi kell a si-
kerhez. Legalábbis ezt mutatja 
az immár kilencedik darabjánál 
tartó osztrák 3 eurós sorozat, 
mely a dínók korának legkü-
lönlegesebb, legfélelmetesebb 

vagy épp a legnagyobb állatait vonultatja fel.  
 
A dinoszauruszok korában a Földet uraló őslények között 
meghökkentő méretű élőlények is éltek. A ránk maradt 
fosszíliák alapján a valaha élt legnagyobb dinoszaurusz a 
90 tonnát is elérő argentinosaurus volt. A hosszú nyakú, 
gigászi őshüllő, mint a nevéből is kiderül, a mai Argentína 
területén élt.

3 euró • 16 g • Ø 34 mm • Ausztria, 2021

Ennio Morricone, az ember akinek a neve 
fogalom. Egyet jelent a zsigerig ható filmze-
nével. Olyan filmzenék szerzője mint A profi, 
a Polip, a Volt egyszer egy Vadnyugat. Élet-

műve előtt tiszteleg ez az 5 eurós emlékpénz.

5 euró • 9,8 g • Ø 27,25 mm • Olaszország, 2021

Ruanda a világ történelmi vitorláshajóit felvonulta-
tó egy unciás ezüst sorozatának legújabb darabja 
a Sedov-t ábrázolja. A legnagyobb vitorlást, mely 

ma is hajózik, 100 éve, 1921-ben bocsátották 
vízre Brémában. A II. világháború után német jó-

vátétel részeként a Szovjetunió tulajdonába került.

50 frank • 999-es ezüst • 31,1 g • Ø 40 mm 
• Ruanda, 2021

Az USA első állami egyeteme
Az USA első állami felsőoktatási intézménye előtt tiszteleg 
2021 utolsó innovációs dollára. A Chapel Hillben található 
Észak-Karolinai Egyetemet 1795-ben nyitották meg. A XVIII. 
században ez volt az egyedüli közintézmény, amely diplomát 
adott. Az érmén könyvek és a tudás lámpája jelenik meg.

1 dollár • 8,1 g • Ø 26,49 mm • USA, 2021

021

022

023

024

021 Cikksz.: 202201021 8 990 Ft

022 Cikksz.: 202201022 24 900 Ft

023 Cikksz.: 202201023 2 490 Ft

024 Cikksz.: 202201024 18 900 Ft

Világosban színes, sötétben  foszforeszkál!

Az osztrák  
sikersorozat  

legújabb darabja!

https://mef.hu/oriasok-kozt-a-legnagyobb-3-euro-ausztria-2021-7299
https://mef.hu/zene-ennio-morricone-5-euro-olaszorszag-2021-7302
https://mef.hu/az-usa-elso-allami-egyeteme-1-dollar-usa-2021-7305
https://mef.hu/100-eve-a-vizen-50-frank-ezust-ruanda-2021-7308
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A HÓNAP ÉRMÉI
Johann Strauss - Denevér

Az újévi bécsi koncert talán 
legtöbbek által várt élménye 

Johann Strauss Denevér című 
operettje, mely egy igazi vidám, 

vicces szilveszteri történet. 
Ezért választotta a 2015-ös újév 
köszöntésére az Osztrák Pénz-

verő ezt a nemes motívumot.

5 euró • 10 g • Ø 28,5 mm 
• Ausztria, 2015

Sarkkutatás éve
Ez a különlegesen szép érme a Dé-
li-sarkot, illetve az Antarktiszt ábrázolja 
felülnézetben. Az ausztrálok, előtérben 
egyik büszkeségükkel, egy sark- 
kutató hajóval köszöntötték a sarkku-
tatás nemzetközi évét 2007-ben. 

1 dollár • 9 g • Ø 25 mm • Ausztrália, 2007

Hongkongi orchidea
1898-ban a Brit Birodalom 99 évre bérbe vette 

Lantau szigetét, így gyakorlatilag Hongkong 
brit gyarmattá vált. Az 1997-ben kibocsátott 
érmén a hongkongi orchidea látható. Az ér-

mét annak tiszteletére bocsátották ki, hogy a 
városállam fenhatósága újra Kínához került. 

10 jüan • 7,78 g • Ø 25,48 mm • Kína, 1997

Polimer gyűrűs érme
A német és a nemzetközi piac slágere a polimer 
technológiával gyártott 5 eurós érme. A siker 
2016-ban kezdődött, és azóta is töretlen. A gyű-
rű az érme belsejében teljes vastagságában fut, 
s ha erős fény vagy a Nap süt keresztül rajta, a 
színének megfelelő áttetszőséget mutat.

5 euró • 9 g • Ø 27,25 mm • Németország, 2017

034033

032
031

Cikksz.: 202201031031 9 990 Ft Cikksz.: 202201032032 3 990 Ft

Cikksz.: 202201033033 7 990 Ft Cikksz.: 202201034034 3 490 Ft

-20%-25% 5 990 Ft

-25%-10% 8 990 Ft 2 990 Ft8 990 Ft

2 790 Ft2 790 Ft5 990 Ft

Bimetál érme!

https://mef.hu/polimer-gyurus-erme-5-euro-nemetorszag-2017-7311
https://mef.hu/johann-strauss-denever-5-euro-ausztria-2015-7314
https://mef.hu/sarkkutatas-eve-1-dollar-ausztralia-2007-7317
https://mef.hu/hongkongi-orchidea-10-juan-kina-1997-7320
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KLASSZIKUSOK - EMLÉKPÉNZEK

Kis Napóleon
III. Napóleon gyermekkorát Svájcban töltötte, így hosszú éve-

kig nem is volt francia állampolgár. Napóleon unokaöccse 
1852-ben lett Franciaország császára. Viktor Hugo szerint 

„Nem egy herceg tért vissza, hanem egy eszme.” Arany 20 
frankjai történelmi kincsként  „a Kis Napóleon” korát idézik.

20 frank • 900-as arany • 6,45 g • Ø 21 mm 
• Franciaország, 1853-1860

1945-ben, a háború után Ausztria bevezette a schillinget. Rá tíz 
évre az ország már kiheverte a nélkülözést, gazdasága fellen-

dült. Ennek tanúja, bizonyítéka az elsőként 1957-ben kibocsátott 
ezüst 10 schilling érme. Két változata az euróig volt forgalomban.

A legelső tíz schilling 
érme – a jólét bizonyítéka

10 schilling • 640-es ezüst • 7,5 g • Ø 27 mm • Ausztria, 1957-1973

110 éves a kairói egye-
tem legrégebbi kara

Őrült a trónon

170 éves alkotmány

Kairó legnagyobb egyeteme ma már 15 kart és 
további két intézetet foglal magába. A legrégeb-
bi karát, a kereskedelmi kart 110 éve, 1911-ben 
alapították. Ennek 75. évfordulóját köszöntötte 
ez az ezüst érme. Hátlapján Thot, a tudás 
óegyiptomi istene írja az egyetem nevét.

5 font • 720-as ezüst • 17,5 g • Ø 37 mm • Egyiptom, 1986

Ezek a nagysúlyú bajor ezüstmárkák a több mint 
170 éve született Ottó király emlékét őrzik. Ottón 
már fiatal korában eluralkodott az elmebaj, 1875-
ben elmebetegnek nyilvánították. 1886-ban mégis 
bajor királlyá koronázták, bár soha nem volt tudatá-
ban rangjának. 27 évig régens kormányzott helyette.

5 márka • 900-as ezüst • 27,778 g • Ø 38 mm 
• Német Birodalom, 1891-1913

Svájc szövetségi alkotmányát 1848-ban fogadták el, 
majd jelentős mértékben módosították 1874-ben. Ennek 
100. évfordulóját köszöntötte ez a forgalmi jubileumi 
pénzérme. Az érme előlapján az 1848 - 1874 - 1974 év-
számokat a hátlapon három helvét nőalak jeleníti meg. 

5 frank • 13,31 g • Ø 31,45 mm • Svájc, 1974

045

044

043

042

041

Cikksz.: 202201041041 24 900 Ft

Cikksz.: 202201042042 199 000 Ft

Cikksz.: 202201043043 39 900 Ft

Cikksz.: 202201044044 7 490 Ft

Cikksz.: 202201045045 9 290 Ft

SZUPER

ÁR!

Császári arany!

https://mef.hu/110-eves-a-kairoi-egyetem-legregebbi-kara-5-font-ezust-egyiptom-1986-7323
https://mef.hu/kis-napoleon-20-frank-arany-franciaorszag-1853-1860-7326
https://mef.hu/orult-a-tronon-5-marka-ezust-nemet-birodalom-1891-1913-7329
https://mef.hu/a-legelso-tiz-schilling-erme-a-jolet-bizonyiteka-10-schilling-ezust-ausztria-1957-1973-7332
https://mef.hu/170-eves-alkotmany-5-frank-svajc-1974-7335


II. Oszkár svéd király Ferenc József kortársa volt. Uralko-
dása idején a harcos viking világnak ugyan már leáldo-
zott, de királysága még az egykor volt dicső birodalomról 
tanúskodott. Ahogy az érme köriratában is olvasható, 
Oszkár nem csak a svédek, de a norvégok királya is volt.
10 korona • 900-as arany • 4,48 g • Ø 19 mm 
• Svédország, 1873-1901

A repülés szerelmese

II. József szembeszállt a pápával

A francia-brazil származású tudós Alberto Santos 
Dumont a levegő szerelmese volt. Pilóta, feltalá-

ló, léghajós és tudós, minden porcikája a repü-
lésért rajongott. Emlékét őrzi szülővárosa neve, 

repülőterek, egy holdkráter és ez az ezüstpénz is.

5000 reis • 600-as ezüst • 10 g • Ø 27,6 mm 
• Brazília, 1936-1938

II. József türelmi rendelete és az egyházi vagyon 
kisajátítása kiváltotta a Vatikán ellenkezését. VI. Piusz 
pápa Bécsbe utazott, hogy meggyőzze a császárt. Ezt 

nevezik a történészek „fordított Canossa-járásnak”. A 
polgárkirály érméje talán valaha egyházi vagyon volt.

20 krajcár • 583-as ezüst • 6,68 g • Ø 27 mm 
• Habsburg Birodalom, 1781-1790

A vikingek aranya

Louis Pasteur francia mikrobiológus és kémikus 
a járványtan és az immunológia megalapozója és 
legnagyobb alakja. Ő volt, aki a legelső védőoltásokat 
kifejlesztette, köztük az addig halálos, veszettség elleni 
oltást. Róla nevezték el a tartósító pasztörizálási eljárást.

2 frank • 7,5 g • Ø 26,5 mm • Franciaország, 1995

125 éve halt meg Pasteur

A Morgan-dollár a tervezőjéről, George T. 
Morgan-ról kapta a nevét. A nagyméretű, 
magas ezüst tartalmú érme a legkedvel-
tebb, nagyon keresett a gyűjtők körében. 
1878-tól 1904-ig verték, majd 1921-ben 
újra gyártották, de még abban az évben 
felváltotta az érmét a Peace-dollár.

1 dollár • 900-as ezüst • 26,73 g • Ø 38,1 mm 
• USA, 1878-1921

A leginkább keresett klasszikus ezüstdollár

05

055

054

053

052

051

Cikksz.: 202201051051 3 890 Ft

Cikksz.: 202201052052 9 990 Ft

Cikksz.: 202201053053 179 000 Ft

Cikksz.: 202201054054 15 900 Ft

Cikksz.: 202201055055 38 900 Ft

SZUPER

ÁR!

240 éves ezüstpénz!

https://mef.hu/125-eve-halt-meg-pasteur-2-frank-franciaorszag-1995-7338
https://mef.hu/a-repules-szerelmese-5000-reis-ezust-brazilia-1936-1938-7341
https://mef.hu/a-vikingek-aranya-10-korona-arany-svedorszag-1873-1901-7344
https://mef.hu/ii-jozsef-szembeszallt-a-papaval-20-krajcar-ezust-habsburg-birodalom-1781-1790-7347
https://mef.hu/a-leginkabb-keresett-klasszikus-ezustdollar-1-dollar-ezust-usa-1878-1921-7350
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MAGYAR ÚJDONSÁGOK - RÉGISÉGEK
Világörökség Budapesten

Magyar világutazó

„Itt van, király, ki tetteidet elzengi, mond az agg…”

A Világörökség magyarországi helyszíneit felvo-
nultató sorozat 2009 évi kibocsátása a budapesti 
helyszíneket örökítette meg egy gyönyörű ezüst ér-
mén. Az érme előlapján az Andrássy út, hátlapján 
pedig a Duna-part látképe került megjelenítésre.

5000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyar Köztársaság, 2009

2010 nyarán hazánk adott otthont az Úszó, műúszó, 
műugró és nyíltvizí hosszútávúszó Európa bajnok-
ságnak. Ez alkalomból az MNB ezüst emlékpénzt 
bocsátott ki. A hazánkban oly népszerű és sikeres 
sportág már nem először jelent meg emlékpénzen. A 
büszke hatodik helyet szereztük meg az éremtáblán.

5000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyar Köztársaság, 2010

10000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyarország, 2021

Benyovszky Móric élete során négy különbö-
ző világrészt járt be, földrajzi felfedezéseivel 
több ország történelmébe írta be a nevét. A 
18. századi nagy magyar felfedező 280 éve 
született. Ez alkalmából az MNB 10 000 Ft 

névértékű ezüst, valamint 2000 Ft névértékű 
színesfém emlékérméket bocsátott ki. 

2000 forint • 30,8 g • Ø 38,61 mm 
• Magyarország, 2021

Arany János a magyar irodalom egyik legismertebb és 
egyben legjelentősebb alakja. A walesi bárdok című versét 

szinte mindenki tudja. Magyar irodalmi géniusz mivolta mel-
lett kiemelkedőek Shakespeare fordításai. Idén  születésé-

nek 205, halálának 140. évfordulójáról emlékezhetünk meg.

5000 forint • 999-es arany • 0,5 g • Ø 11 mm 
• Magyarország, 2017

Sikereink az úszásban 063

064

062

061

065

Cikksz.: 202201061061 17 900 Ft

Cikksz.: 202201062062 27 900 Ft

Cikksz.: 202201063063 17 900 Ft

Cikksz.: 202201064064 4 990 Ft

Cikksz.: 202201065065 19 900 Ft

SZUPER

ÁR!

Színarany „Arany”!

https://mef.hu/vilagorokseg-budapesten-5000-forint-ezust-magyar-koztarsasag-2009-7353
https://mef.hu/itt-van-kiraly-ki-tetteidet-elzengi-mond-az-agg-5000-forint-arany-magyarorszag-2017-7356
https://mef.hu/sikereink-az-uszasban-5000-forint-ezust-magyar-koztarsasag-2010-7359
https://mef.hu/magyar-vilagutazo-2000-forint-magyarorszag-2021-7362
https://mef.hu/magyar-vilagutazo-10000-forint-ezust-magyarorszag-2021-7365
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Kosztolányi Dezső, a Nyugat első nemzedékéhez 
tartozott. Születésének 125. évfordulóját ünne-
pelte 2010-ben az MNB. Az Édes Anna írójának, 
a Hajnali részegség költőjének emlékét őrzi az 
évfordulóra kibocsátott ezüst emlékpénz is.

5000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyar Köztársaság, 2010

1994-től Deák Ferenc portréjával jelentek meg az ezüst 200 
forintos érmék. Magas, 6 gramm színezüst tartalmukból adó-
dó fémértékük rövidesen meghaladta névértéküket, így kivon-
ták a forgalomból. Nyilván nem sokan vitték vissza a bankba 
beváltani, aki csak tehette, megtartotta az értékes érméket.

200 forint • 500-as ezüst • 12 g • Ø 32 mm 
• Magyar Köztársaság, 1994

Világhírű zeneszerzőnk, Kodály Zoltán 
neve Japántól az USA-ig egyet jelent a ze-
neoktatással. Születésének 125. évforduló-

ja előtt tisztelgett a Magyar Nemzeti Bank 
2007-ben ezüst emlékpénz kibocsátásával.

5000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyar Köztársaság, 2007

Az ezüst 200-as rövid pályafutása

Kodály Zoltán emlékére

Nagy költő és író óriás

Életmentő kézmosás
Semmelweis doktor korát megelőzően felismer-
te, hogy a rettegett gyermekágyi láz azonos a 
vérmérgezéssel és ellene fertőtlenítő kézmosás-
sal hatékonyan lehet védekezni. Puszta tisztasá-
gi módszere az addigi 10%-ról 1% alá szorította 
le a gyermekágyban elhunytak arányát.

10000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyarország, 2018

Luxemburgi Zsigmond a „reform király”
Zsigmond magyar király a Luxemburgi ház utolsó uralkodója, 50 éven 
át ült a trónon reformpárti uralkodóként. Azt vallotta, hogy a rendszer 
részeit át lehet alakítani és ez jobbá teheti a már régóta működő „be-

ragadt” folyamatokat. Érméjéből emlékpénz készült 2016-ban.

50000 forint • 986-os arany • 3,491 g 
• Ø 20 mm • Magyarország, 2016

074

075

073

072

071

Cikksz.: 202201071071 21 900 Ft

Cikksz.: 202201072072 16 900 Ft

Cikksz.: 202201073073 24 900 Ft

Cikksz.: 202201074074 134 000 Ft

Cikksz.: 202201075075 3 990 Ft

SZUPER

ÁR!

Aranyon az aranyforint!

https://mef.hu/nagy-kolto-es-iro-orias-5000-forint-ezust-magyar-koztarsasag-2010-7368
https://mef.hu/kodaly-zoltan-emlekere-5000-forint-ezust-magyar-koztarsasag-2007-7371
https://mef.hu/eletmento-kezmosas-10000-forint-ezust-magyarorszag-2018-7374
https://mef.hu/luxemburgi-zsigmond-a-reform-kiraly-50000-forint-arany-magyarorszag-2016-7377
https://mef.hu/az-ezust-200-as-rovid-palyafutasa-200-forint-ezust-magyar-koztarsasag-1994-7380
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Gazdag ország erős pénze

Svédország uniós 
tagként sem ve-
zette be az eurót, 
lévén erős, stabil 
gazdasága miatt 
bízik saját pénzé-
ben, a koronában. 

10, 50 öre,1, 5 kronor  
• Svédország, 1985-1990

A gyarmatokon túl, az Unión innen
Hollandia a 20. század 

második felére elvesztette 
gyarmatait. Onnantól Eu-
rópában találta meg he-
lyét, alapító tagja az EU 
elődjének, a Montánuni-

ónak, majd az Európai 
Gazdasági Közösségnek. 

E termékeny időszak ta-
núi az euró bevezetéséig 

forgalomban volt érméi.

5, 10, 25 cent, 1, 2,5, 5 gulden • Hollandia, 1950-2001

A Föld egyik leg-
nagyobb országa, 

a tangó hazája, Ar-
gentína. Neve a la-

tin ezüst - argentum 
- szóból származik. 

Argentínában 1990-
ig az austral volt a 

fizetőeszköz, ezt 
követően váltotta 

fel a peso.

0,5, 1, 5, 10, 50 centavo, 1, 5, 10 austral 
• Argentína, 1985-1989

A szomoni, Iszmail el-Sza-
mani, a Szamanidák-dinasz-
tia megalapítójának nevéből 
lett képezve. Az érmék hát-
lapján a „Tádzsik 7 ágú csil-
lag”, nemzeti jelkép található. 
A tádzsikisztáni hagyomány-
ban a „hét” mágikus szó, a 
tökéletesség szimbóluma, a 
boldogság megtestesülése, 
az erény forrása.
5, 10, 20, 25, 50 diram, 1, 3, 5 szomoni 
• Tádzsikisztán, 2001-2006

Argentína az ezüst országa

A tökéletesség szimbóluma 
érméken
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Cikksz.: 202201081081 11 900 Ft

Cikksz.: 202201082082 7 490 Ft

Cikksz.: 202201083083 4 790 Ft

Cikksz.: 202201084084 6 290 Ft

SZUPER

ÁR!

Tádzsikisztán forgalmi sora!

Ferenc pápa országa!

https://mef.hu/a-tokeletesseg-szimboluma-ermeken-5-10-20-25-50-diram-1-3-5-szomoni-tadzsikisztan-2001-2006-7383
https://mef.hu/a-gyarmatokon-tul-az-union-innen-5-10-25-cent-1-25-5-gulden-hollandia-1950-2001-7386
https://mef.hu/gazdag-orszag-eros-penze-10-50-ore1-5-kronor-svedorszag-1985-1990-7389
https://mef.hu/argentina-az-ezust-orszaga-05-1-5-10-50-centavo-1-5-10-austral-argentina-1985-1989-7392
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Mozambik 1752-óta volt por-
tugál gyarmat, és csak 1975-
ben vívta ki függetlenségét. 
Ezek a bankjegyek az első 
papírpénzei melyeket önálló, 
független államként bocsá-
tott ki. A függetlenségének 
első évében polgárháború 
tört ki a kormányzó párt és a 
jobboldali erők között, mely 
egész 1992-ig húzódott.

50, 100, 500, 1000 escudo 
• Mozambik, 1976

A Kajmán-szigetek 
három szigetből álló cso-

portjára a Karib-tenger 
lenyűgöző természeti 
adottságai vonzzák a 

turistákat. A szigetek az 
Egyesült Királyság fenn-
hatósága alá tartoznak, 

így bankjegyükön ter-
mészetesen II. Erzsébet 
királynő portréja látható.

1 dollár • Kajmán-szigetek, 2006

A Kongói Demokrati-
kus Köztársaság, „Af-
rika szíve”, a hosszú 

gyarmati uralom után 
kongói franknak ne-

vezi fizetőeszközét. A 
gyönyörű bankjegyek 
a színpompás Afrika 

különlegességeit 
ábrázolják.

10, 20, 50, 100, 200, 500 frank • Kongó, 2002-2007

Vietnám hivatalos pénzne-
me a dong, melyet először 
Észak-Vietnámban, majd 
a vietnámi háború után 
Dél-Vietnámban is bevezet-
ték. Amikor egyesültek, egy 
újabb dong került kibocsá-
tásra. Ez a 2 dong a kegyet-
len háború utáni időszak 
tanúja, mely Dél-Vietnám-
ban volt forgalomban.

2 dong • Vietnám, 1963

Az első független bankjegyek

Karibi szigetvilág

Kongó színei

Elzárt világ - Vietnám
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Cikksz.: 202201091091 5 990 Ft

Cikksz.: 202201092092 5 990 Ft

Cikksz.: 202201093093 5 990 Ft

Cikksz.: 202201094094 12 900 Ft

SZUPER

ÁR!

https://mef.hu/elzart-vilag-vietnam-2-dong-vietnam-1963-7395
https://mef.hu/karibi-szigetvilag-1-dollar-kajman-szigetek-2006-7398
https://mef.hu/az-elso-fuggetlen-bankjegyek-50-100-500-1000-escudo-mozambik-1976-7401
https://mef.hu/kongo-szinei-10-20-50-100-200-500-frank-kongo-2002-2007-7404


16x5 márka • 625-ös ezüst • 11,2 ill. 5,3 g 
• Ø 28 mm • Németország, 1970-1979

Az NSZK 1952 óta bocsátott ki 5 márka ezüst 
emlékpénzeket. Az első években ezek 7 gramm 
színezüstöt tartalmaztak, majd 1975-től az 
érmék már csökkentett ezüsttartalommal, s 
1980-tól már réz-nikkelből készültek. Az utol-

só 16 ezüst 5 márka nemcsak ezüsttartalmuk 
miatt kedvelt és keresett a gyűjtők között. A 
német történelem kimagasló személyiségei-
nek, mint Beethoven, Dürer vagy Kant, illetve 
eseményeinek állítanak emléket. 

Az utolsó 16 ezüst 5 márka

Gyűjteményi információ: a gyűjtemény 16 darab érmét tartalmaz, melyeket havonta egyesével küldünk 
meg Önnök darabját 4.990 Ft-ért. Minden érme mellé tanúsítványt postázunk. A gyűjtemény negyedik 
darabjával küldjük meg az ajándék tárolót. Az érmék kiküldési sorrendje változhat.

101

Hiánytalan kollekció! Ajándék tárolót kap hozzá!

A HÓNAP GYŰJETMÉNYAJÁNLATA

10 Cikksz.: 202201101101 4 990 Ft/érme

https://mef.hu/az-utolso-16-ezust-5-marka-16x5-marka-ezust-nemetorszag-1970-1979-7413


GYŰJTENI MEGÉRI

Az érmegyűjtés egy értékteremtő tevékenység 
és fantasztikus hobbi is egyben! Persze külö-
nösen akkor nagy az öröm, ha egy gyűjtemény 
hiánytalan. Azzal ugyanis még értékesebbé válik a 
gyűjteménye. Ám az utolsó hiányzó darabok pótlása 
gyakran igen nehéz feladat. Ezért kínáljuk Önnek 
gyűjteménykezelői szolgáltatásunkat. Ennek segít-
ségével Ön kényelmesen, gyorsan, egyéni igényei 
figyelembevételével, és legfőképpen hiánytalanul 
építheti fel gyűjteményét.

Gyűjteménykezelői szolgáltatásunk számos előny-
nyel jár, pld. ingyenes tárolót adunk gyűjteményé-
hez. Gyűjteménye darabjait mindig pontosan az Ön 
által megadott címre, kiszámítható rendszerességgel 
postázzuk rendkívül kedvező postaköltséggel.

Eredet-Garancia: Becsűsi végzettséggel rendelkező 
szakember vizsgál be minden érmét, mielőtt azt el-
küldjük Önnek. Az érmék valódiságát tanúsítvánnyal 
igazoljuk.

Kényelem-Garancia: Ön otthona kényelmében 
böngészheti ajánlatainkat, tájékozódhat, nincs vételi 
kényszerben, és nem kell előre fizetnie, csak átvételkor.

Visszavételi Garancia: 14 napos visszavételi vagy 
cseregaranciát adunk, amennyiben Ön elégedetlen a 
kézhez kapott áruval. Ön csak azt tartja meg, amivel 
valóban elégedett.

Házhozszállítási Garancia: Csomagküldő szolgála-
tunk megrendelését házhoz szállítja.

Gyűjteménykezelés! Megrendelői garanciák!

méfMÉF – ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZELVÉNY
Az arany világpiaci árának folyamatos változása miatt,  
arany érméink árát a készlet erejéig tudjuk garantálni!

Kérjük, töltse ki pontosan a szelvényt, és küldje vissza a címünkre!

CIKKSZÁMDB MEGNEVEZÉS
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1
2 0 2 2 0 1

1 2 2

Te
l.:

 (0
6 

1)
 2

97
 0

14
3 

   
ve

vo
sz

ol
ga

la
t@

m
ef

.h
u

M
ag

ya
r É

rm
ef

or
ga

lm
az

ó 
K

ft.
, 1

19
1 

Bu
da

pe
st

, T
ör

ök
 u

tc
a 

7.
 T

el
.: 

(1
) 2

97
 0

14
3 

Ad
ós

zá
m

: 1
41

27
80

9-
2-

43
, C

ég
je

gy
zé

ks
z.

: 0
1-

09
-8

90
16

8,
 N

yi
lv.

ta
rt.

 s
z.

: P
R

71
23

,  
Ad

at
k.

 s
z.

: N
AI

H
-5

35
49

/2
01

2 
 A

da
ta

it 
az

 1
99

5.
 é

vi
 1

19
. t

ör
vé

ny
 e

lő
írá

sa
in

ak
 m

eg
fe

le
lő

en
 k

ez
el

jü
k.

A vásárlási információkat megtalálja a www.mef.hu weboldalon. Iratkozzon fel hírlevelünkre! B-

Magyar Érmeforgalmazó Kft., 1675 Budapest, Pf. 55
Tel.: (06 1) 297 0143, e-mail: vevoszolgalat@mef.hu web: www.mef.hu

RENDELJEN MOST!(06 1) 297 0143vevoszolgalat@mef.hu


Név:

Lakcím:

Telefon:

Vevőkód:

E-mail:

1

(Amennyiben már ügyfelünk.)

*

*Háztartásonként 1 db rendelhető! Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A postaköltség 1 490 Ft/csomag.

(Kérjük áthúzni, 
ha nem kéri!)

2022/01



Washington átkel a Delaware folyón



Magyar 
Érmeforgalmazó Kft.

Budapest
Pf.: 55
1675

Bélyeg 
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2022-es évet a tigris fogja uralni a kínai horoszkóp 
szerint. A büszke, erős és bátor állat reményeink 
szerint csupa jót hoz majd. Tiszteletére Ausztrália 
két uncia súlyú ezüst érmét bocsátott ki.

2 dollár • 999,9-es ezüst • 62,2 g • Ø 50,80 mm • Ausztrália, 2022

Jön a tigris

Washington átkel 
a Delaware folyón
Új negyed dollárost bocsátott ki 2021 végén 
az Egyesült Államok, mely a függetlenségi 
háború sorsfordító eseményét ábrázolja. 
Washington átkelt a Delaware folyón 1776 
decemberében és váratlan, meglepetéssze-
rű támadást indított a brit katonák ellen.
25 cent • 5,67 g • Ø 24,26 mm • USA, 2021

122

121

Cikksz.: 202201121121 34 900 Ft

Cikksz.: 202201122122 1 290 Ft

2 uncia színezüst!

https://mef.hu/jon-a-tigris-2-dollar-ezust-ausztralia-2022-7407
https://mef.hu/washington-atkel-a-delaware-folyon-25-cent-usa-2021-7410

