
A MÉE 50. Vándorgyűlése – Kaposvár 2020. augusztus 8-9. 

 
 

Egyesületünk Kaposvári és Siófoki Csoportja szervezte és rendezte meg a nehéz 

egészségügyi helyzetben várva várt eseményt a Kaposvári Egyetem már jól ismert 

épületeiben. A csereanyagok kirakodásával 8-án már 7 órától megkezdődött a rendezvény, 

mintegy 120 asztalon csereberélhettek a gyűjtők. A Központi Iroda is árusította az 

emlékérmeket, forgalmi sorokat.  

        

Az egyetemi előadó teremben 10 órakor Hencz János, a Kaposvári Csoport és a MÉE 

Nyugat-Magyarországi régió-titkára üdvözölte a vendégeket. Külön köszöntötte Horváthné 

Rudolf Terézt a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatóját, dr. Torbágyi Melindát a Magyar 

Numizmatikai Társulat elnökét, Szita Károlyt, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét, a 

MÉE korábbi és jelenlegi vezetőit. Felkérte Csóka Ferencet a MÉE elnökét nyissa meg a 

vándorgyűlést. 

 

Csóka Ferenc elnök kihangsúlyozta, hogy erre a vándorgyűlésre már egy 50 éves, gazdag 

múlttal rendelkező egyesület készült és ez a hagyományos összejövetel fontos állomása 

Egyesületünknek, a közösség fenntartja és ápolja szép hagyományait a nehéz körülmények 

ellenére.   

 

A megnyitót követően Szita Károly polgármester, a vendégfogadó város nevében 

köszöntötte a vándorgyűlés résztvevőit. Köszönetét és elismerését fejezte ki a helyi csoport 

vezetőinek, szervezőinek, hogy szorgalmas szervezési munkájuk nyomán pár éven belül már a 

harmadik rangos, országos eseményt tartják meg városukban. Egyúttal gratulált 

Egyesületünknek a szép jubileumhoz. 

Ezek után Hencz János ismertette a jubileumi vándorgyűlés emlékérmét – melynek képe az 

előadó teremben is ki volt vetítve – és megköszönte Veres Gábor szobrász-, éremművésznek a 

tervezést, valamint Szabó Tamás ötvösnek a szegedi Éremverde tulajdonosának az érmek 

elkészítését. 

 

Az érmen Szolláth György (1927-2009), az újkori éremművészet nagy ismerőjének, egyes 

érmek tervezőjének portréja, a másik oldalon a Balaton hullámai között a KELÉN hajó látható 

a föliratok között. 

 

Az éremismertetést követően Csóka Ferenc elnök és Lippai Zoltán főtitkár Horváthné Rudolf 

Teréz vezérigazgató asszonynak és Szita Károly polgármester úrnak átadta a vándorgyűlési 

érem egy-egy példányát és az Arany fokozatú Támogatói okleveleket, megköszönve a 

Magyar Pénzverő Zrt. és Kaposvár város támogatását. 

Hencz János titkár ezek után ismertette a Széchényi Ferenc jutalomérem alapításának 

történetét és adományozásának rendjét.  



A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Országos Választmányának 1979. május 27-i 

ülésén - az egyesület fennállásának 10. évfordulójához kapcsolódóan - született meg a 

jutalomérem alapításának gondolata. A MÉE egyesületi életének és a magyar numizmatika 

fejlesztésének érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeket 

lehet és kell így jutalmazni. Az alapító gondolat szerint 1980-tól három fokozatban volt 

odaítélhető a jutalomérem és annak átadása a mindenkori vándorgyűlés fontos eseménye. 

Az Országos Választmány által elfogadott tervezetet a MÉE Küldöttközgyűlése 1979. október 

25-én jóváhagyólag tudomásul vette, mivel azt a választmány hatáskörébe tartozónak ítélte. 

Az azóta eltelt években a kitüntetésnek előbb a IV., azaz bronz fokozatát, majd 2008-ban az 

arany fokozatát hozta létre döntésével az akkori küldöttközgyűlés. 

 

Az érmet Tóth Sándor Munkácsi-díjas szobrász-, éremművész tervezte és a korai időben a 

Magyar Állami Pénzverő, későbbi időkben a szegedi Szabó Éremverde készítette, készíti. 

 

A jutaloméremmel kapcsolatos ismertető után fölkérte a MÉE vezetőit adják át a 

kitüntetéseket. A csoportok előterjesztései alapján az alábbiak kaptak Széchényi Ferenc 

jutalomérmet: 

 

- Arany fokozatot 

          Rayman János (tsz. 2425) a Baranya Megyei Szervezet elnöke, 

- I. fokozatot  

          Lopatovszki Csaba (tsz. 8774) a Nógrád Megyei Szervezet titkára, 

- II. fokozatot  

          Földes Zoltán (tsz. 3360) a Tatai Csoport elnöke, 

           Gluchmann Gábor (tsz. 6420) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 

elnöke, 

                      Hencz János (tsz. 7940) a Kaposvári Csoport és a MÉE Nyugati Régió titkára, 

                      Márfai József (tsz. 417) a MÉE és a Csongrád Megyei Szervezet alapító tagja, 

- III. fokozatot  

           Blaskovich Jenő (tsz. 10903) a Budapesti Csoport tagja, az újkori ÉKE alapító 

tagja, 

          Ganzler Ottó (tsz. 12778) a Siófoki Csoport titkára, 

          Mihalics Géza (tsz. 3208) a Kaposvári Csoport Marcali közösségének vezetője, 

          Vadas László (tsz. 2764) a Ceglédi Csoport titkárhelyettese, gazdasági felelőse, 

- IV. fokozatot 

           Szántó Sándor (tsz. 8721) a Siófoki Csoport elnöke.  



A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Elnöksége az Unger Emil jutalomérmet ebben az 

évben két szakírónak ítélte oda, alapításának és adományozásának rendje szerint. 

Ezt a kitüntetést 2001-ben dr. Unger Emil özvegye támogatásával alapította Egyesületünk 

42,5mm-es vert érem formájában. A jutalomérmeket a MÉE Elnökségének döntése alapján 

évente 2 fő kaphatja meg kiemelkedő szakírói munkássága elismeréseként 2002-től 

kezdődően. Átadása a vándorgyűlésen történik meg. Az érmet Ács József szobrász-, 

éremművész tervezte és a szegedi Szabó éremverdében készültek példányai az évek során. 

 

A kitüntetettek a laudációja is elhangzott, ezek alapján a jutalomérmet  

 

- Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton a Magyar Numizmatikai Társulat tagja, 

- Király Csaba (tsz. 408) a MÉE alapító tagja kapta 

 

A hagyományos kitüntetések átadására a nehéz egészségügyi helyzetben is – két fő 

kivételével – személyesen megjelentek. Vadas László és Király Csaba a kitüntetését egy 

későbbi időpontban tudja átvenni. 

 

Ezek után Hencz János ismertette a jubileumi vándorgyűlés érem másik kiadását: 

A MÉE hagyományai szerint vándorgyűléseinkre mindig készült 42,5 mm-es vert érem 

ezüstből és bronzból, az idők folyamán a 4., a 26., és a 30. vándorgyűlésünkre kettő is. Ezúttal 

a jubileumi 50. vándorgyűlésünkre is két éremnek örülhetnek a gyűjtők. 

A második érmen dr. Kaposváry György (városa nevét fölvevő, 22 éven át a város építésén 

munkálkodó polgármester portréja látható. Az érem másik oldalán a köriraton belül a Hősök 

temploma, mellette a Magyar Királyi 6. Honvéd Gyalogezred jelvénye látható, rajta a 

„BECSÜLETTEL A HAZÁMÉRT” jelszóval. 

 

A jubileumi vándorgyűlésre Egyesületünk Elnöksége – a kapott javaslatok alapján – 

az 50 éves jubileumra érem egy egyszeri PRO NUMISMATICA jutalomérem változatát 

készíttette el. A 42,5mm-es vert érmet Kutas László szobrász éremművész tervezte és a 

veretek Szabó Tamás szegedi Éremverdéjében készültek. 

Ezt a jutalomérmet a sok éves, gyakran több évtizedes munkásságukért kapták a kitüntetettek, 

akiknek az áldozatos munkáját ezúton is megköszönjük és kérjük további támogatásukat 

közösségünk és a numizmatika számára! 

 

A jutalmazottak között vannak egyesületen kívüliek, támogatók, művészek, hivatásos 

numizmatikusok, de legtöbben MÉE tagok, a csoportok titkárai, elnökei, aktívái. 

Mindannyian e szép tudomány, hobby művelői, támogatói, a csoportok mindennapjainak 

szorgalmas résztvevői.  



A kitüntetettek közül sokan a helyszínen átvehették jutalomérmüket, de többen sajnos csak 

későbbiekben kaphatják meg jutalomérmüket. A kitüntetettek: 

 

- Horváthné Rudolf Teréz, a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatója, arany  

        fokozatú támogatónk, 

- Szita Károly, Kaposvár Megyei város polgármestere, arany fokozatú támogatónk 

- dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, arany fokozatú      

        támogatónk, 

- Üllei-Kovács Krisztina, a Magyar Pénzverő Zrt. kereskedelmi igazgatója, 

- Fritz Mihály szobrász-, éremművész, 

- Szabó Imrefia Béla szobrász-, éremművész, 

- Veres Gábor szobrász-, éremművész, 

- Szabó Tamás ötvös, a szegedi Éremverde tulajdonosa, 

- dr. Torbágyi Melinda, az MNT elnöke, 

- dr. Gedai István az MNT tiszteletbeli elnöke, a Magyar Nemzeti Múzeum    

-         nyugalmazott főigazgatója, 

- Soós Ferenc a MNT. főtitkára, az AZ ÉREM hosszú ideig volt főszerkesztője, 

- Leányfalusi Károly, a MÉE korábbi elnöke, a Kecskeméti Csoport 45 éven át volt  

        titkára, numizmatikai szakíró, 

- Császi Erzsébet, a Bélyegvilág főszerkesztője, 

- dr. Vida István, az AZ ÉREM főszerkesztője 

- Szilágyi Mihály, a MÉE tiszteletbeli főtitkára, az ÉRTESÍTŐ hosszú időn át volt  

         főszerkesztője, 

- Tóth János, a MÉE Felügyelő Bizottsága és az ÉKE korábbi elnöke, 

- Vámosi László, a MÉE korábbi alelnöke, a Tatai Csoport titkára, 

- Hajdu Béla a MÉE alelnöke, a  Csongrád Megyei Szervezete titkára, 

- Király Csaba, a MÉE alapító tagja, korábbi főtitkára, 

- dr. Zombori Lajos a MÉE korábbi főtitkára, az Éremtani Lapok főszerkesztője,  

- Kövér Péter, az ÉKE elnöke, az ÉRTESÍTŐ szerkesztője, 

- dr. Bodrogi Péter a MÉE Árverési Bizottság elnöke, 

- Bácsújlaki Anett, a MÉE irodavezetője, 

- Mikó Gabriella, a MÉE iroda munkatársa, 

- Kuszler István a MÉE alapító tagja, 

- Katona László, a Budapesti Csoport küldötte, szorgalmas aktívája, 

- Kádas Péterné, a Budapesti Csoport háznagya, 

- Beszedáné Schreiner Mária, a Budapesti Csoport korábbi vezetőségi tagja, 

- Farkas István, a Nagykanizsai és Keszthelyi Csoport titkára, 

- Hetényi József, a Celldömölki Csoport titkára, 

- dr. Hollósy István, a Celldömölki Csoport elnöke, korábbi MÉE elnökségi tag, 

- Kátai Jenő, a Siófoki Csoport korábbi titkára, 

- Kovács Sándor, a Mosonmagyaróvári Csoport titkára, 

- Lóky György, a Pápai Csoport elnöke, 

- Németh Vilmos, a Győri Csoport titkára, 

- Paddi Attila, a Dunaújvárosi Csoport elnöke, 



- Pap László, a Kaposvári Csoport elnöke, 

- dr. Szabó Antal, a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet korábbi elnöke, 

- Újvári Sándor, a Csepeli Csoport titkára, 

- Ulcz Miklós, a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet titkára, 

- Berei József, a Kecskeméti Csoport titkára, 

- Domoki Ferenc, a Szegedi Kispénz újság szerkesztője, 

- Gyarmati József, a Hajdu-Bihar Megyei Szervezet titkára, 

- Hegyi Kálmán, a Bajai Csoport elnöke, 

- Kádár István, az Egri Csoport titkára, 

- Kocsis József, a Hajdu-Bihar Megyei Szervezet korábbi gazdasági vezetője, 

- Lopatovszki Csaba, a Nógrád Megyei Szervezet titkára, 

- Martin András, a Kiskőrösi Csoport gazdasági vezetője, 

- Márfai József a MÉE és a Csongrád Megyei Szervezet alapító tagja, 

- Nagy Szabolcs, a MÉE alapító tagja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet  

          titkára, 

- Ördög Ferenc, a Csongrád Megyei Szervezet vezetőségi tagja, 

Vancsisin János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet titkára, 

- Csóka Ferenc, a MÉE elnöke, az Esztergomi Csoport titkára, 

- Lippai Zoltán, a MÉE főtitkára, 

- Szabó Gyuláné, a MÉE Keleti Régió titkára, a Gyöngyösi Csoport elnöke, 

- Tóth József, a MÉE Felügyelő Bizottsága elnöke, 

- dr. Lövei György, a MÉE Jogi- és Etikai Bizottsága elnöke, 

- Igari Antal a MÉE alelnöke, a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet elnöke, 

- Hencz János,  a MÉE Keleti Régió és a Kaposvári Csoport titkára, 

- dr. Pintér Péter, a MÉE alelnöke, a Budapesti Csoport elnöke, 

- Kovács Ákos, a Budapesti Csoport titkára, 

- Schuszter János, a Magyar Numizmatikai Társulat aktívája, 

- Störk József, a MÉE alapító tagja. 

 

A kitüntetettek a jutalomérmek mellé megkapták Török Pál: MAGYARORSZÁGI ÉREM- 

ÉS PLAKETTMŰVÉSZET 1850-1945 (MÉE 2011) című, a Huszár Lajos és Procopius Béla: 

Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn c. világhírű katalógusának kiegészítése és 

folytatásaként megjelent kiváló katalógusát. 

 

Valamennyi kitüntetetteknek köszönjük az Egyesületért végzett munkáját,  

az adott támogatását, kitüntetésükhöz gratulálunk! 

 

Az ünnepségről, a vándorgyűlés egyes eseményeiről Tepliczky István video tudósítást 

készített, melyet hamarosan a YouTube-on megtekinthetnek az érdeklődők, hasonlóan az 

utóbbi évek gyakorlatához. Egyes numizmatikai nyári egyetemi előadások jelenleg is 

meghallgathatók ezen a csatornán. Erről az eseményről a 2019. november 9-i jubileumi 

közgyűléssel együtt készül egy nagyobb összeállítás.  



Első képünkön a Széchényi Ferenc jutalomérem kitüntetettjei láthatók, míg a második 

képünkön a Pro Numismatica jutaloméremmel kitüntetettek csoportja látható. 

 

 

 
Hencz János, Márfai József, Ganzler Ottó, Földes Zoltán, Mihalics Géza, Gluchmann Gábor, Raymann János, 

Blaskovich Jenő és Lopatovszki Csaba. A képről hiányzik Vadas László ceglédi gyűjtő, és az Unger Emil 

jutalomérem kitüntetettjei, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton (a másik képen látható) és Király Csaba. 

 

 

 
Paddi Attila, dr. Vida István, hátul Szabó Tamás, Veress Gábor, előtérben Pap László, Ulcz Miklós, Lippai 

Zoltán, Lóky György, Igari Antal, Szilágyi Mihály, Beszedáné Schreiner Mária, Hencz János, Hegyi Kálmán, 

Martin András, Kádas Péterné,  

dr. Torbágyi Melinda, Schuszter János, Ördög Ferenc, Kovács Sándor, Horváthné Rudolf Teréz, Lopatovszki 

Csaba,  Bácsújlaki Anett, Kátai Jenő, Császi Erszébet, Farkas István, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Hetényi 

József, Csóka Ferenc, Berei József, dr. Lövei György, előtérben Hajdu Béla és Márfai József  



A továbbiakban folyt a csere-bere és az emlékérmek, emlékpénzek, forgalmi sorok 

vásárlása, a Központi Iroda asztalánál folyamatosan voltak vásárlók. 

 

A délutáni programban – az arra jelentkezők – kiránduláson vettek részt. A csoport 

meglátogatta Várda községben a Szász Endre Kastélymúzeumot. Szász Endre (1926-2003) 

Munkácsy-díjas festőművész, grafikus, porcelánfestő és özvegye, Szászné Hajdú Katalin 20 

évet élt együtt, ebből 10 évet a várdai kastélyban, ahol a művész életművéből festmények, 

porcelán tárgyak és temérdek értékes műtárgy található több korból és a világ minden tájáról. 

Az emlékház meglátogatása különleges és emlékezetes élményt nyújtott a csoport valamennyi 

tagjának. Az emlékházban tett látogatás után természetesen finom vacsora és egy borkóstoló 

várta a csoportot Szentbalázs községben. 

 

Augusztus 9-én vasárnap délelőtt Kaposváron született híres emberek – köztük Juan Gyenes 

fotóművész lakóházának meglátogatásán túl – a kaposvári városháza épületét látogatta meg 

egy csoport. Az 1904-ben elkészült épület a korabeli állapotában maradt fönn és ma is így 

üzemel. Máyerné Bocska Ágnes vezetésével a ház minden szintjét bejárták. A városháza 

erkélyéről szép kilátást élvezhettek a városra. 

 

Epilógus 

 

A szervező kaposvári csoport titkára vasárnap délután és este több hazatérő vendégtől 

kapott telefonhívást, sms-t, amiben megköszönték a szervezést és a gazdag programot. Ezek a 

visszajelzések is igazolták azt, hogy a MÉE 50. vándorgyűlésének szervezésébe fektetett sok 

energia kellően hasznosodott, a résztvevők jól érezték magukat. A rendezvény megtartásának 

lehetősége sokáig kétséges volt, a nehéz egészségügyi körülmények megkérdőjelezték a 

lebonyolítást. Szerencsére a programok szinte teljesen megtarthatók és emlékezetesek voltak. 

Köszönjük a szervezők, rendezők fáradtságot nem ismerő munkáját!  

 

Összeállította: 

Hajdu Béla, a MÉE alelnöke 


