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A 2014. évi emlékpénzekről____________________________________________________ 

Domoki Ferenc, Hajdu Béla 

 

A Magyar Nemzeti Bank 2014. évi emlékpénz kibocsátási programja a közelmúltban vált 

ismertté, melyről az alábbi összeállítást készítettük. Sajnos éremképek csak néhány esetben 

érhetők el a Pénzverő ZRT. internetes honlapján, így képeket sajnos csak néhány esetben 

tudunk közölni a látható minőségben. 
          A program ismertetése során jelentős változásokról tájékoztathatjuk a gyűjtőket. Az 

ebben az évben kiadásra kerülő emlékpénzek – az arany 50.000 Ft-osok kivételével – 

névérteken vásárolhatók meg. Újdonság továbbá, hogy minden nemesfém változatnak készül 

– azonos méretben és éremképpel – 2.000 Ft-os címletű színesfém verete is. Az összes 

kiadás az év folyamán 12 témakört elevenít föl. 

1. Emlékpénz változatok Mária magyar királynő (1382-1395) aranyforintja emlékére. 

           Tervezője Soltra E. Tamás, átmérője 20 mm, kibocsátásuk az I. negyedévben  

           várható. 

                                   
 

a/ 986‰ finomságú, 3,491 gr súlyú arany 50.000 Ft-os, a verhető példányszám 2000 db,  

           sima szélű, a várható eladási ár 67.500,- Ft. 

b/ 986‰ finomságú, 13,964 gr súlyú, piefort arany 50.000 Ft-os, a verhető példányszám 500  

           db, sima szélű, peremiratos, várható eladási ára 310.000,- Ft. 

c/ 2,7 gr súlyú, Cu75Ni4Zn21 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000  

           db, sima szélű, az eladási ár névértékben. 

2. Emlékpénz változatok Ybl Miklós (1814-1891) építész születésének 200. évfordulójára. 

           Tervezője Erőss Ildikó, átmérőjük 37 mm, a kibocsátás április 6-án várható. 

a/ 925‰ finomságú, 24 gr súlyú, ezüst PP veretű 10.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 

            db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

b/ 23,7 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 db, 

            recézett szélű, az eladási ár névértékben. 



       
       

3. Emlékpénz változatok Egressy Béni (1814-1851) zeneszerző születésének 200.  

            évfordulójára. Tervezője ifj. Szlávics László, átmérője 37 mm, a várható 

            kibocsátás április 21-én. 

a/ 925‰ finomságú, 24 gr súlyú, ezüst PP veretű 10.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 

            db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

      
b/ 23,7 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 db, 

            recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

        

4. Emlékpénz változatok a Magyar Nemzeti Bank alapításának 90. évfordulójára. 

            Tervezője Kereszthury Gábor, átmérője 37 mm, a várható kibocsátás május 24-én. 

a/ 925‰ finomságú, 24 gr súlyú, ezüst PP veretű 10.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 

            db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

 

   
b/ 23,7 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 db, 

            recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

 

5. Emlékpénz változatok Spányi Béla (1832-1914) festő halálának 100. évfordulójára. 

             Átmérőjük 37 mm, a várható kibocsátás június 12-én. A tervező személyét még  

             nem ismerjük. 

a/ 925‰ finomságú, 24 gr súlyú, ezüst PP veretű 10.000 Ft-os, a verhető példányszám 3000 

            db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

b/ 23,7 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 3000 db, 

            recézett szélű, az eladási ár névértékben. 



6. Emlékpénz változatok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapításának 25.  

            évfordulójára. Átmérőjük 37 mm, a kibocsátás a II. negyedévben várható. 

            A tervező személyét még nem ismerjük. 

23,7 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú 2.000 Ft-os, a verhető példányszámok a BU veret 4000 db, 

a PP veret 6000 db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

 

7. Emlékpénz változatok Fáy András (1786-1864) író, politikus és nemzetgazda, a Pesti  

            Hazai Első Takarékpénztár megalkotója halálának 150. évfordulójára.  

            Átmérőjük 30 mm, a várható kibocsátás július 26-án. A tervező személyét még  

            nem ismerjük. 

a/ 925‰ finomságú, 12,5 gr súlyú, ezüst PP veretű 5.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 

            db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

b/ 12,5 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 db, 

            recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

 

8. Emlékpénz változatok Bárány Róbert orvos (1876-1936) Nobel-díja elnyerésének 

            100. évfordulójára.  Formájuk fekvő ovális, méretük 25 x 30 mm, kibocsátása     

             a II. negyedévben várható. A tervező személyét még nem ismerjük. 

a/ 925‰ finomságú, 12,5 gr súlyú, ezüst PP veretű 5.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 

            db, sima szélű, az eladási ár névértékben. 

b/ 10,3 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 db, 

            sima szélű, az eladási ár névértékben. 

 

9. Somogyvár – Kapuvár Nemzeti Emlékhely színesfém 2000 Ft-os emlékpénz. 

             Átmérője 37 mm, várható megjelenése III. negyedévre tehető. A tervező  

             személyét még nem ismerjük. 

18,4 gr súlyú, Cu90Zn10 anyagú, bronzpatinázott, a verhető példányszám 5000 db. 

 

10. Emlékpénzek Ganz Ábrahám (1814-1867) vasöntőmester, gyáros, a magyar nehéz- 

            ipar egyik megteremtője születésének 200. évfordulójára, mérete 28,43 x 28,43  

            mm, a várható kibocsátás ideje november 6. A tervező személyét még nem  

            ismerjük. 

14 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú 2.000 Ft-os, a verhető példányszámok a BU veret 4000 db, a  

PP veret 6000 db, sima szélű, az eladási ár névértékben. 

 

11. Emlékpénzek Zrinyi Miklós (1620-1664) költő, hadvezér halálának 350.  

             évfordulójára. Átmérője 30 mm. A tervező személyét még nem ismerjük. 

 a/ 925‰ finomságú, 12,5 gr súlyú, ezüst PP veretű 5.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 

            db, recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

 b/ 12,5 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 5000 db, 

            recézett szélű, az eladási ár névértékben. 

 

12. Emlékpénz Homoki Nagy István (1914-1979) Kossuth-díjas filmrendező születésének  

             100. évfordulójára. Mérete 26,4×39,6 mm téglalap alakú, a kibocsátás várható  

              ideje december 12. vagy 15. A tervező személyét még nem ismerjük. 

a/ 925‰ finomságú, 31,46 gr súlyú, ezüst PP veretű 10.000 Ft-os, a verhető példányszám  

            3000 db, sima szélű, az eladási ár névértékben. 

 b/ 22,5 gr súlyú, Cu75Ni25 anyagú, BU veretű 2.000 Ft-os, a verhető példányszám 3000 db, 

             sima szélű, az eladási ár névértékben. 

- . - 



Várjuk az igényléseket legkésőbb február 23-ig személyesen az összejöveteleken vagy 

elektronikus levélben a meeszeged@freemail.hu e-mail címen. 

- . - 

Az igénylések leadása után kérjük gyűjtőinket, hogy a közölt megjelenési időkben vállalt 

kötelezettségeiknek az időbeni befizetésekkel és a lehozott emlékpénzek átvételével tegyenek 

eleget. Az igénylések elmaradása esetén bizonytalan az egyes darabok megszerzésének 

lehetősége és 90 nap után változhat azok ára is 

A különféle forgalmi sorok kiadásáról a Pénzverő ZRT. később ad tájékoztatást, 

melyekről lapunk hasábjain beszámolunk. 

* 

M e g h í v ó 
 

A Móra Ferenc Múzeum és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Csongrád 

Megyei Szervezete 2014. március 22-én 15 órakor éremkiállítást és 

bemutatót tart a múzeum kupolacsarnokában (Szeged, Roosevelt tér 1-3.) 

Móra Ferenc iró, muzeológus, múzeumigazgató 
születésének 135. évfordulója tiszteletére. 

A kiállításon bemutatjuk a magyar éremművészek által az évtizedek során 

az íróról, múzeumigazgatóról készült öntött és vert érmeket. Ez alkalommal 

megismerhetik és már néhányan megvásárolhatják az éremgyűjtők 

gondozásában, Fritz Mihály szobrász-, éremművész Szabó Géza 

ötvösmester műhelyében készült új vert emlékérmét. Láthatók lesznek a 

„Múzeumigazgatók” éremsorozat korábbi darabjai is. A bemutató 

alkalmával Fritz Mihály beszél az érem készítésekor szerzett korábbi és 

friss élményeiről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
Képünkön az érem 120 mm átmérőjű gipszmintája látható kicsinyített formában.  
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Felhívás emlékérem rendelésre 
 

A MÉE Csongrád Megyei Szervezete 42,5 mm-es emlékérmet bocsát ki 2014. évben a 

„SZEGEDI MÚZEUMIGAZGATÓK” sorozat keretében. A sorozatban korábban elkészült 

érmek Reizner János alapító múzeumigazgatóról, Csongor Győző múzeumigazgató 

helyettesről, Szervezetünk hajdani elnökéről és Tömörkény István múzeumigazgatóról 

emlékeztek meg. A sorozat következő darabjaként készülő érem megemlékezik  

Móra Ferenc író, muzeológus, múzeumigazgatóról, 
a szegedi múzeum névadójáról, születésének 135. és halálának 80. évfordulóján. 

Az érem terveit, gipsz tányérját a kortárs magyar éremművészet kiemelkedő alakja, a 

többszörösen, nem csak hazai elismerésekkel kitüntetett, és a gyűjtők által is jól ismert Fritz 

Mihály szobrász-, éremművész elkészítette el, a hátoldalra a már ismert múzeum épületének 

távlati képe kerül. Az érmek Szeged város Pro Urbe díjas ötvösmestere, Szabó Géza 

éremverdéjében készülnek. 

                               
Az érmek paraméterei – rendelési feltételek 

Az érmek 925 ‰ finomságú ezüstből, ezüstözött és ezüstpatinázott bronzból és bronzból 

készülnek az alábbiak szerint. 

Vékony ezüst 33,6 gr bruttó súlyú, 925‰ finomságú, készül 100 db                 14.000,- Ft 

Vastag ezüst 67,2 bruttó súlyú, 925‰ finomságú, készül 25 db                         28.000,- Ft 

Vékony ezüst csegely 67,2 gr bruttó súlyú, 925‰ finomságú, készül 25 db      28.000,- Ft 

Vékony bronz csegely, készül 25 db                                                                     5.000,- Ft 

Vékony ezüstözött bronz peremében „FÉM” beütéssel készül 50 db                   3.500,- Ft 

Vékony ezüstpatinázott bronz peremében „FÉM” beütéssel készül 50 db           4.000,- Ft 

Vékony patinázott bronz, készül 150 db                                                               2.500,- Ft 

Vastag patinázott bronz, készül 25 db                                                                   5.000,- Ft 

 

Az ezüst érmek tükrös (PP) kivitelben készülnek. Az érmek ezüst változataihoz tanúsítványt 

készítünk, a korlátozott példányszámú ezüstérmek számozottan kerülnek a 

megrendelőkhöz. Az érmeket csak előzetes megrendelésre készítjük el, így azokhoz az 

érdeklődők csak megrendeléssel és az érmek árának befizetésével juthatnak hozzá. 

Megrendelések a fenti ismertető alapján történhetnek a MÉE Csongrád Megyei Szervezeténél 

a meeszeged@freemail.hu e-mail címen, vagy levélben a 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14. 

szám alatti levélcímen. Azokat visszaigazoljuk és megadjuk a befizetendő számlaszámot és 

összeget, melyről számlát állítunk ki. Az érmek átvétele személyesen a keddi napokon a 

központi irodában és a cserenapon történhet a Szervezet képviselőjétől. Várjuk a Tisztelt 

Gyűjtőtársak megrendeléseit! 
* 
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A 2013. év néhány emlékpénzéről_______________________________________________ 

Tóth Sándor 

 

Az utóbbi időben számos olyan emlékpénzt bocsájtott ki a Magyar Nemzeti Bank mely a 

hazai és külföldi pályázatokon és kiállításokon díjazott éremművészek és neves műitészek 

mellett az éremgyűjtők nemtetszésével találkozott. Az elmúlt év utóbbi három, október 4-én 

kiadott Labdarúgó VB 2014, az október 16-án megjelent Robert Capa és a november 11-i 

keltezésű Wigner Jenő emlékpénzekről írom meg véleményemet a jobbítás szándékával, hogy 

akinek van füle hallja meg és ha van lehetősége akkor a magyar pénz évszázados 

hagyományainak és elismert nemzetközi sikerének öregbítésére a pénzkibocsájtás jelenlegi 

rendszerén változtasson. 

            A magyar pénz ezer éves múlttal rendelkezik. Nem kell nekünk majmolni sem a finn, 

sem az izraeli vagy az újkori technológiák segítségével előállítható nóvumoknak hitt 

extravagány különbözőségeket. 

A tervezés nem lehet grafikai, csak szabványos méretű gipsztányér alapján dönthető el  

a kivitelezhetőség. A tárgyalandó három emlékpénz kísérő szórólapján a grafikai tervek 

szerepeltek. A tetszetős rajzokat a plasztikai megvalósítás ügyetlensége bugyutává tette. A 

pénz érme – érem – plasztika, nem grafikai piktogram, nem embléma, nem fényes és matt 

felületek grafikai egyensúlya, játéka. 

A Bohus Áron tervezte pénz előlapján az értékjelzés és a többi felirat harmadik 

síkként nehezen olvasható és a kör kompozíciótól idegen, az esetleges vízszintes sávok, a 

labdát és a földgömböt megjelenítő foltok grafikai megoldások, színesen talán értelmezhetők, 

így egy börtönrácsnak hat. A hátlapon a labdarúgó nem komponált, esetleges fotózott 

mozdulat bántó rövidülésekkel szintén harmadik síkban, feltétként. A „FIFA 

VILÁGBAJNOKSÁG BRAZILIA 2014” felirat indokolatlan, ha a világbajnokság emblémája 

és angol felirata rajta van. Szerencsétlen megoldás a körirat fejjel lefelé kezdése. 

A világ legkisebb aranypénzeként kiadott, 11 mm átmérőjű Robert Capa érem Illés 

Antal tervezte előlapja szerencsés kompozíció az értékjelzés filmszalagja a fotózásra utaló jel. 

A Szabó György tervezte hátoldal a kis méret miatt elmaszatolódott. Portré helyett a 

fényképezőgépet tartó kezek, újjak nudlik, a fejen lévő sisak, sapka, az arc zavaros, 

plasztikailag megoldatlan. Ilyen kis méretben nem szabad csak esetleg profilban ábrázolni 

fejet. 

 
 



Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus 3000 Ft-os emlékpénzét Vékony Fanni tervezte. Az ovális forma 
az elsődleges problémám. A vertikálisan ovális forma nyakláncra fűzve ismert medál, de 
horinzontálisan ovális nem az érmeségét, hanem elsődlegesen a vándor fokosra szögezett turista 

botplakettek képét kelti fel szemlélésekor bennem. Mind az előlap, mind a hátlap kompozíciós 

megoldása, feliratai összhangban vannak. 

                                                               
Az alkalmazott betűtipus – mindhárom pénzen – ugyanaz a számítógépes sablon. Problémám 

a portré, Wigner Jenőnek – miként a Magyar Pénzverő ZRT. szórólapján látható – a  „tipikus 

tojásfej” fotója. Az éremképen a nyak hiányzik, a jobb vállból nem nő ki a felkar. A fej 

kerekded, az eredetihez nem hasonlít. A szemek szöge, az ajkak duzzattsága  a fotón 

látottaktól eltérő. Az egész fej szétesik, kisszerű, felületes, másolása a fotónak. Nem portré! 

Napjaink magyar éremművészetének világhírű mesterei élnek, akik nemzetközileg 

díjazott pénzeket készítettek. Miért nem őket bízza meg a Nemzeti Bank hazánk 

emlékpénzeinek elkészítésével? 

A denveri pénzverdében csilingelő csörömpölésekkel csurgott a fém vályúból a 

számláló, cimkéző és rollnizó gép tölcsérébe a kis címletű cent érmek folyama. Az 

emlékpénzek nagy címletű nemesfém érmék. Nem kell rollnizni, lehet több ütéssel verni, így 

a plasztika nagyobb lehet, nem szükséges magas perem. A hagyományos évszázados 

manufaktúrális módszer árát elbírja a magas értékjelzés.  

Véleményem szerint ezt az utat kellene az emlékpénz készítésnél választani, így nem 

csak a nemesfém értéke, hanem a művészi munka szépsége iránti fogékonyság is keresettebbé 

tenné, értékét növelné a magyar emlékpénzeknek. 

 

*** 

 
Szerkesztői kiegészítés 

 

Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrász-, éremművész gyakran jár a gyűjtők között és 

decemberben egy alkalommal megnézte az elmúlt év végén megjelent emlékpénzeket. 

Észrevételeit a művész egy cikkben fogalmazta meg, melyet közreadunk lapunk hasábjain 

azzal, hogy tagjaink megismerjék egy tapasztalt művész véleményét is. 

Írása alapján elmondható, hogy van még mit fejlődnie a magyar emlékpénz kultúrának illetve 

jobban kell sáfárkodni a kiváló magyar éremművészek adta lehetőségekkel. A hosszú 

évtizedek óta kiválóan alkotó művész és tanító mester jobbító szándéka előbbre vinné a 

magyar érme-, és éremkultúra ügyét, hiszen ezen a területen szép eredményekkel 

büszkélkedhetünk a világban is, de ez egyúttal kötelességekkel is jár! 

 

* 



Kardos Imre 

1931-2014 
 

Életének 84. évében elhunyt Kardos Imre aranydiplomás mérnök, az Alsótiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettes főmérnöke, Szervezetünk aktív tagja.  

 
Tagjaink sorába 1976. novemberében lépett (TSz.: 4479.), a közép- és újkori pénzek gyűjtése 

volt az érdeklődési területe. Az évek során szerény, de rendezett gyűjtemény mutatta 

történelem szeretetét és ismeretét, mérnöki precizitását és esztétikai igényét a numizmatika 

iránt. Felelős vezetői beosztása mellett is szerényen, de módszeresen hódolt szenvedélyének. 

Kedves, kiegyensúlyozott, közvetlen ember volt, gyűjtőtársaival,  a fiatalokkal is jó 

kapcsolatot tartott. A 17. Szegedi Serlegvacsorán emlékezetes beszédet mondott a Szegedi 

Nagyárvíz 125. évfordulója alkalmából, melyben fölidézte a pusztító, de újjászületést 

eredményező árvízet. Jó gyűjtői és közösségi munkájáért Szervezetünk a Reizner János 

jutalomérem  II. fokozatával tüntette ki. Bár betegsége miatt már ritkábban jött közénk, de 

szinte mindvégig a közösség tagja maradt, emlékezni Rá mindig tisztelettel és szeretettel 

fogunk.                                                             

* 

Májusi nagy találkozó 

 

A „Szeged Napja” programsorozat keretében 2014. május 25-én vasárnap 8-13 óráig 

nemzetközi numizmatikai és filatéliai cserenapot tartunk 
    a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának     

                                                 aulájában: Szeged, Ady tér 10.  

*** 

A Szerkesztő Bizottság tagjai: Domoki Ferenc, Hajdu Béla, Ujszászi Róbert 

A Szerkesztő Bizottság elérhetősége: szegedikispenz@freemail.hu, meeszeged@freemail.hu         

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.   Telefon 62-420-189   Felelős kiadó: Hajdu Béla 

* 

Lapunk számai olvashatók ill. letölthetők a MÉE internetes honlapján is  

a „Letölthető dokumentumok” között! 

*** 
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