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Mit keres a bika és 
a medve a tőzsdén?

A bika és a medve két gyakran emlege-
tett állat a tőzsdei szakzsargonban. A 

bika pozitív hangulatot tükröz, a medve 
azonban épp az ellenkezőjét jelenti. A 

bikának és medvének a Budapesti Érték-
tőzsdén is van egy kis szobra, és most 

színezüst emlékpénzen jelentek meg.

5 dollár • 999,9-es ezüst • 31,1 g 
• Ø 38,6  mm • Tokelau, 2022

Bécsi Filharmonikusok
A nagy múltú Osztrák Állami Pénzverde igazi 
sikerterméke az ezüst Bécsi Filharmonikusok 
érméje. Előlapján a zenekar hangszereivel, a 
hátlapján a Bécsi Zeneegylet aranytermének 

orgonájával díszítve. A nagyközönség szereti 
az osztrák verde „muzsikáját” színezüstből.

1,5 euró • 999-es ezüst • 31,1 g • Ø 37 mm • Ausztria, 2023

500 dram • 999-es ezüst • 31,1 g • 
Ø 38,6 mm • Örményország, 2023

Noé bárkája és a vízözön
A nagy Bibliai vízözön idején csak Noé, az 
egyedül igaz ember és családja kapott ke-
gyelmet. Egy gigászi bárkán a Föld valameny-
nyi állatfaját megmentette, amely végül az 
örmény-felföldi Ararát hegyén kötött ki. Ezért 
bibliai ihletésű ez az örmény befektetési ezüst. 
A „Noé bárkája” érmék rövid idő alatt az egyik 
legkedveltebb ezüst befektetési érmék lettek. 
Ezúttal 1/4 és 1 unciás súlyban kínáljuk.

100 dram • 999-es ezüst • 7,78 g • Ø 20,2 mm 
• Örményország, 2023
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012

Cikksz.: 202302012012 279,90 LEI

Cikksz.: 202302013013 79,99 LEI Cikksz.: 202302014014 279,90 LEI

Cikksz.: 202302011011 279,90 LEI

A piaci mozgást tükröző 
két állat színezüstön!

1/4 uncia színezüst!

1 uncia színezüst!

https://www.ermegaleria.eu/mit-keres-a-bika-es-a-medve-a-tozsden-5-dollar-ezust-tokelau-2022-10042
https://www.ermegaleria.eu/becsi-filharmonikusok-15-euro-ezust-ausztria-2023-10045
https://www.ermegaleria.eu/noe-barkaja-es-a-vizozon-100-dram-ezust-ormenyorszag-2023-10048
https://www.ermegaleria.eu/noe-barkaja-es-a-vizozon-500-dram-ezust-ormenyorszag-2023-10051
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Schmidt Kálmán, Ügyvezető igazgató

Az elefánt ereje

Kékgyűrűs polip

Beköszöntött a Nyúl éve

Az Osztrák Pénzverő „Kontinensek sze-
me” érmesorozatának új eleme az ele-
fántot jeleníti meg. A 20 euró névértékű 
ezüst érme az osztrákoktól megszokott 
részletgazdag motívummal ábrázolja 
az impozáns állatot. Az afrikai elefánt a 
Földön élő legerősebb és legnagyobb 
szárazföldi emlősállat, korábban Sza-
harától délre egész Afrikában elterjedt 
volt, manapság élőhelye elsősorban 

a nemzeti parkokra és egyéb védett területekre korlátozódik.  
 
Az elefántok a világ 9 legokosabb állatai között szerepelnek, 
ormányukkal ügyesen használnak különböző eszközöket, festenek, 
vagy akár egy legyet is leütnek. Az érme előlapján mandala mo-
tívum veszi körbe a szavannában haladó állatot, a hátlapot teljes 
egészében egy elefánt fej tölti be csillogó zafírkék szemekkel. Az 
érmét elegáns díszcsomagolásban szállítjuk!

20 euró • 925-ös ezüst • 20,74 g • Ø 34 mm • Ausztria, 2022

Ausztria új érmesorozatot indított 
tavaly év végén, melyet a tengerek ti-
tokzatos élővilágának szentel. Az első 

érméjén a világ egyik leghalálosabb 
élőlénye, a kékgyűrűs polip látható. A 
lenyűgöző 3 euró éjjel foszforeszkál!

3 euró • 16 g • Ø 34 mm • Ausztria, 2022

2023. január 22-én beköszöntött a Nyúl éve. A 
nyúl az állatövi jegyek közül a legbékésebb. A Nyúl 

évében általában előtérbe kerül a család, az otthon, 
a szeretet, a barátság, a szolidaritás, a mások 

gondjainak megértése. Az angol verde a Nyúl éve 
tiszteletére 5 font névértékű emlékpénzt bocsátott ki.
5 font • 28,28 g • Ø 38,61 mm • Nagy-Britannia, 2023

Szerencsés János
A német verde a népszerű Grimm meséket 
bemutató sorozatának legújabb tagja Sze-
rencsés János történetét eleveníti meg. A 
történet főhőse hét évi szolgálatáért cseré-
be kapott fizettségét kótyavetyéli el, mégis 
úgy érzi, ő a legszerencsésebb a világon.

20 euró • 925-ös ezüst • 18 g • Ø 32,5 mm • Németország, 2023

021

022

023

024

021 Cikksz.: 202302021 539,90 LEI

022 Cikksz.: 202302022 149,90 LEI

023 Cikksz.: 202302023 229,90 LEI

024 Cikksz.: 202302024 114,90 LEI

Az elefánt szemei kék 
Swarovski kristályok!

Új osztrák érmesorozat!

Grimm mesék sorozat legújabb tagja!

https://www.ermegaleria.eu/az-elefant-ereje-20-euro-ezust-ausztria-2022-10054
https://www.ermegaleria.eu/kekgyurus-polip-3-euro-ausztria-2022-10057
https://www.ermegaleria.eu/szerencses-janos-20-euro-ezust-nemetorszag-2023-10060
https://www.ermegaleria.eu/bekoszontott-a-nyul-eve-5-font-nagy-britannia-2023-10063
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FELTALÁLÓK, TALÁLMÁNYOK
Tesla, a technikai zseni

A látás szabadsága

A szerb pénzverde Nikola Tesla korát 
messze megelőző technikai zsenialitását, 
találmányait mutatja be színezüst érmesoro-
zaton, mely immár ötödik éve jelentkezik a 
gyűjtők nagy örömére. Munkássága megha-
tározza gazdasági és társadalmi életünket.
100 dinár • 999-es ezüst • 31,1 g 
• Ø 40,6 mm • Szerbia, 2023

Az Osztrák-Magyar Monarchiában született Otto 
Wichterle-ről emlékezett meg Csehország ezüst 
emlékpénz kibocsátásával 2013-ban. Nevéhez 
kötődik a kontaktlencse feltalálása, mely oly sok 
szemüveges mindennapjait teszi kényelmesebbé.

200 korona • 925-ös ezüst • 13 g • Ø 31 mm • Csehország, 2013

Földalatti vasút

125 éves az autó

Az első „földalatti vasútvonal” az USA-ban a 19. század 
első felében működő rabszolgaszöktető hálózat volt, 

mely akár 30 ezer fekete-afrikai rabszolga menekítését 
segítette. A hálózat egyik fő iránya az Ohio folyó men-

tén volt, ezért Ohio állam ennek szenteli a kibocsátást.

1 dollár • 8,1 g • Ø 26,49 mm • USA, 2023

Az autó talán az egyik legjelentősebb modernkori 
találmány. Az életünk az autómobil megszületésével 
és elterjedésével jelentősen megváltozott. Németor-

szág az automobil megszületésének 125. évfordulója 
előtt tisztelgett emlékpénz kibocsátással, 2011-ben.

10 euró • 14 g • Ø 32,5 mm • Németország, 2011

Röntgen felfedezése
Wilhelm Conrad Röntgen a róla elnevezett 
röntgen sugár felfedezéséért elsőként kapott 
fizikai Nobel-díjat. Korszakalkotó felfedezésé-
nek 100 éves évfordulója alkalmából emlék-
pénz kibocsátással tisztelgett a német verde.

10 márka • 625-ös ezüst • 15,5 g • Ø 32,5 mm • Németország, 1995

034
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032

031

Cikksz.: 202302031031 279,90 LEI

Cikksz.: 202302032032 29,99 LEI

Cikksz.: 202302033033 139,90 LEI

Cikksz.: 202302034034 89,99 LEI

Cikksz.: 202302035035 149,90 LEI

Új innovációs dollár!

A kontaktlencse feltalálója!

https://www.ermegaleria.eu/tesla-a-technikai-zseni-100-dinar-ezust-szerbia-2023-10066
https://www.ermegaleria.eu/foldalatti-vasut-1-dollar-usa-2023-10069
https://www.ermegaleria.eu/rontgen-felfedezese-10-marka-ezust-nemetorszag-1995-10072
https://www.ermegaleria.eu/125-eves-az-auto-10-euro-nemetorszag-2011-10075
https://www.ermegaleria.eu/a-latas-szabadsaga-200-korona-ezust-csehorszag-2013-10078
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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

1936-1952 között hatalmon lévő Fárúk király uralmát 
a II. világháború és az ország elszegényedése árnyé-
kolta be. Ez súlyos zavargásokhoz vezetett, melynek 

következményeként Gamal Abdel Nasszer katonatiszt 
puccsal lemondatta a királyt és Egyiptom elnöke lett.

I. Fárúk, az utolsó egyiptomi király

2 piaszter • 500-as ezüst • 2,8 g • Ø 19 mm • Egyiptom, 1944

A civakodó király

A frígiai sapkás Szabadság

Portugál gyarmat - Angola

I. Sándor szerb király még gyermekként, 13 évesen 
lépett a trónra. Kezdetben régensi tanács segítette, 
de 1893 áprilisában feloszlatta a tanácsot. Uralko-
dása konfliktusos volt, több miniszterét, udvarának 
főnemeseit magára haragította. Tíz év múlva ne-
mesi összeesküvők merényletének áldozatává vált.

1 dínár • 835-ös ezüst • 5 g  • Ø 23,25 mm • Szerbia, 1897

Az 1789-es francia forradalom idején egy Mari-
anne nevű asszony a harcosokkal együtt küzdött 
a barikádokon, ápolta a sebesülteket. A köztár-
saság kikiáltása után Marianne legendája egyre 
nőtt. Alakja a francia szabadságot jelképezi.

20 frank • 680-as ezüst • 20 g • Ø 35 mm 
• Franciaország, 1929-1938

A gyarmati érmék mindig izgalmasak, hiszen ma-
gukban hordozzák az anyaország és a gyarmat kul-
túráját is. Angola a XVII. századtól 1975-ig portugál 
gyarmat volt. A közép-afrikai ország portugál gyarma-
ti pénzén megjelenik Portugália címere és neve is.

20 escudo • 720-as ezüst • 10 g • Ø 30,3 mm • Angola, 1952-1955

045

044

043

042

041

SZUPER

ÁR!

Cikksz.: 202302041041 279,90 LEI

Cikksz.: 202302042042 2 790,00 LEI

Cikksz.: 202302043043 319,90 LEI

Cikksz.: 202302044044 229,90 LEI

Cikksz.: 202302045045 229,90 LEI

Császári arany!

A nagy gazdasági világválság idejéből!

Hatszögű ezüst érme!

https://www.ermegaleria.eu/a-civakodo-kiraly-1-dinar-ezust-szerbia-1897-10081
https://www.ermegaleria.eu/kis-napoleon-20-frank-arany-franciaorszag-1853-1860-10084
https://www.ermegaleria.eu/a-frigiai-sapkas-szabadsag-20-frank-ezust-franciaorszag-1929-1938-10087
https://www.ermegaleria.eu/i-faruk-az-utolso-egyiptomi-kiraly-2-piaszter-ezust-egyiptom-1944-10090
https://www.ermegaleria.eu/portugal-gyarmat-angola-20-escudo-ezust-angola-1952-1955-10093


II. Oszkár svéd király Ferenc József kortársa volt. Ural-
kodása 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.

5 korona • 900-as arany • 2,24 g • Ø 16 mm 
• Svédország, 1881-1901

A század végére kihalhat a jegesmedve

Ezüst vadkacsa

Grönland a Föld legnagyobb szigete, 
nagyrészt még mindig jég borítja. Gleccserei 
olvadnak, a klímaváltozás itt a legkézzelfog-

hatóbb bolygónkon. Forgalmi érméin a sziget 
állatvilága jelenik meg, ezen az érmén a ki-

halással veszélyeztetett jegesmedve látható.

25 öre • 7 g • Ø 25 mm • Grönland, 1926

A kanadai emlékpénzek kibocsátásának komoly 
hagyománya van, emlékpénzeik világszerte 

kedveltek. Az 1967-ben kibocsátott Vadkacsa 
érme a Kanadai Konföderáció létrejöttének 100. 
évfordulója alkalmából látott napvilágot és mára 

már igazi klasszikusnak számít. 

1 dollár • 800-as ezüst • 23,33 g • Ø 36 mm • Kanada, 1967

A vikingek aranya

A Brandenburgi kapu Európa XX. századi 
történelmének talán legszimbolikusabb 
építménye, Nyugat- és Kelet-Berlin hatá-
ra volt.1990-ig a hidegháború szimbólu-
ma volt, azt követően pedig Németország 
és Európa újraegyesítésének jelképe lett.

5 márka • 9,6 g • Ø 29 mm • Németország, 1987

Brandenburgi kapu

2020-ban Horvátország látta el az Európai 
Unió soros elnökségét. Erről az alkalomról 
egy emlékpénz kibocsátással is megemlé-
keztek. A horvátok pénze a kuna azóta már 
a múlté, idéntől már ők is eurót használnak. 

25 kuna • 12,75 g • Ø 32 mm • Horvátország, 2020

Horvátország EU elnöksége
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Cikksz.: 202302051051 74,99 LEI

Cikksz.: 202302052052 239,90 LEI

Cikksz.: 202302053053 1 520,00 LEI

Cikksz.: 202302054054 279,90 LEI

Cikksz.: 202302055055 109,90 LEI

SZUPER

ÁR!

Közel 100 éves érme!

Több mint 100 éves aranypénz!

https://www.ermegaleria.eu/brandenburgi-kapu-5-marka-nemetorszag-1987-10096
https://www.ermegaleria.eu/a-szazad-vegere-kihalhat-a-jegesmedve-25-ore-gronland-1926-10099
https://www.ermegaleria.eu/a-vikingek-aranya-5-korona-arany-svedorszag-1881-1901-10102
https://www.ermegaleria.eu/ezust-vadkacsa-1-dollar-ezust-kanada-1967-10105
https://www.ermegaleria.eu/horvatorszag-eu-elnoksege-25-kuna-horvatorszag-2020-10108
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Mudi

Afrikai nagyvad színezüstön

Lázadás a Bountyn

A magyar kutyafajtákat bemutató népszerű érmeso-
rozat legújabb tagja tavaly év végén jelent meg és a 
mudit ábrázolja. A mudi rendkívül bátor, kifejezetten 
könnyen tanuló, a legjobb házőrzők közé tartozik. A 
2000 forintos emlékpénz előlapján a pásztorkutya, 
a hátlapon egy pusztai életkép elevenedik meg.
2000 forint • 16 g • Ø 34 mm • Magyarország, 2022

Az egyesített Olaszország első királyát, Viktor Emanu-
el fia, Umberto követte a trónon. A „Jó” Umbertót ural-
kodása során háromszor is megpróbálták meggyilkol-
ni. Az érmének minden gyüjteményben helye van.
20 líra • 900-as arany • 6,4516 g • Ø 22 mm 
• Olaszország, 1879-1897

Kanada nemzeti jelképe a juharlevél, amely a minden 
évben megjelenő befektetői érméjük motívuma is. A köz-
kedvelt befektetési ezüstérme legújabb kibocsátása ismét 
mikroverettel készült, mely hamisítás biztossá teszi.

5 dollár • 999,9-es ezüst • 31,1 g • Ø 38 mm 
• Kanada, 2002-2022

A Ghána kibocsátásában 2019-ben napvi-
lágot látott színezüst érme egy leopárdot 

ábrázol. Szépségével és játékosságával a 
gyűjtők egyik kedvencévé vált. A ragadozó 
az érme közepén egy, az afrikai kontinenst 

formázó szakadáson keresztül tör át. 

5 cedi • 999-es ezüst • 31,1 g • Ø 38,6 mm • Ghána, 2019

A történelem egyik legismertebb 
hajós lázadása a Bounty nevű an-
gol királyi hajón tört ki 1789-ben. 
A lázadást több könyv és film is 

feldolgozta, köztük a legismertebb 
az 1962-es hollywoodi produkció 
Marlon Brando főszereplésével.

1 dollár • 999-es ezüst • 31,1 g 
• Ø 38,5 mm • Cook-szigetek, 

2009-2010

A király, aki három merényletet élt túl

A legbiztonságosabb ezüst

063

064

062

061

065

Cikksz.: 202302061061 139,90 LEI

Cikksz.: 202302062062 279,90 LEI

Cikksz.: 202302063063 2 790,00 LEI

Cikksz.: 202302064064 279,90 LEI

Cikksz.: 202302065065 279,90 LEI

Történelmi arany!

https://www.ermegaleria.eu/mudi-2000-forint-magyarorszag-2022-10111
https://www.ermegaleria.eu/lazadas-a-bountyn-1-dollar-ezust-cook-szigetek-2009-2010-10114
https://www.ermegaleria.eu/a-kiraly-aki-harom-merenyletet-elt-tul-20-lira-arany-olaszorszag-1879-1897-10117
https://www.ermegaleria.eu/afrikai-nagyvad-szinezuston-5-cedi-ezust-ghana-2019-10120
https://www.ermegaleria.eu/a-legbiztonsagosabb-ezust-5-dollar-ezust-kanada-2002-2021-10123
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MAGYAR ÚJDONSÁGOK - RÉGISÉGEK

2018-ban az MNB Görgei Artúr születésének 200., és az 1848-
49-es szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából 
bocsátott ki 2000 forint névértékű emlékpénzt. Az érme előlap-
ján a szabadságharc egyik győztes csatája elevenedik meg, 
hátlapján pedig Görgei Artúr félalakos ábrázolása látható.

2000 forint • 30,8 g • Ø 38,61 mm • Magyarország, 2018

1901-ben mutatták be A táncz címmel az első ma-
gyar filmet. Az elmúlt 120 évben a magyar filmgyár-
tás híressé vált. 2021-ben díszcsomagolt forgalmi 
sorral köszöntötte az MNB a 120. évfordulót.

 5, 10, 20, 50, 100, 200 forint 
•  Magyarország, 2021

Az Egri csillagok a Nagy könyv verseny abszolút győzte-
se volt. Dobó István és Bornemissza Gergely mindannyi-
unk hőse. A magyar várakat bemutató érmék sorát gaz-

dagítja ez a legújabb érme, melyen az egri vár déli kapuja 
a Hippolit-toronnyal és a Gergely-bástyával látható.

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

120 éves a magyar film

„Summáját írom Eger várának”

Görgei Artúr

Kossuth Lajos temploma
Az egyházi építészet legjelentősebb alkotásai 
közé tartozik a budapesti Deák téri evangélikus 
templom. Itt keresztelték meg Kossuth Lajos 
fiait. Pollack Mihály tervezte. Felszentelésének 
200. évfordulójára készült ez az ezüstérme.

5000 forint • 925-ös ezüst • 31,46 g • Ø 38,61 mm 
• Magyar Köztársaság, 2011

Háborúk hiteles fotósa
Robert Capa magyar származású fotós. Haditudósítóként fotózta 
„A milicista halála” képét a spanyol polgárháborúban, majd egye-
düli fotósként kelt át a csapatokkal Normandiába. Emlékére 2013-
ban színarany emlékpénzt bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank.
5000 forint • 999,9-es arany • 0,5 g • Ø 11 mm • Magyarország, 2013

074

075

073

072

071Cikksz.: 202302071071 114,90 LEI

Cikksz.: 202302072072 359,90 LEI

Cikksz.: 202302073073 239,90 LEI

Cikksz.: 202302074074 469,90 LEI

Cikksz.: 202302075075 259,90 LEI

SZUPER

ÁR!

Színarany emlékpénz!

Egyedi emlékérem a díszcsomagolásban!

https://www.ermegaleria.eu/gorgei-artur-2000-forint-magyarorszag-2018-10126
https://www.ermegaleria.eu/summajat-irom-eger-varanak-10000-forint-ezust-magyarorszag-2018-10129
https://www.ermegaleria.eu/kossuth-lajos-temploma-5000-forint-ezust-magyar-koztarsasag-2011-10132
https://www.ermegaleria.eu/haboruk-hiteles-fotosa-5000-forint-arany-magyarorszag-2013-10135
https://www.ermegaleria.eu/120-eves-a-magyar-film-5-10-20-50-100-200-forint-magyarorszag-2021-10138


A VILÁG PÉNZEI

08

Az európai 
kultúra bölcsője
Olaszország érméi szép-
ségükkel mindig belop-
ták magukat a gyűjtők 
szívébe. Az európai 
kultúra bölcsőjének 
számító ország korábbi 
pénzein megjelenik a 
tudomány, a természet 
és a művészet egyaránt.

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500, 1000 líra • Olaszország, 
1951-2001

Új horvát eurósor

1, 2, 5, 10, 20, 50 cent, 1, 2 euró • Horvátország, 2023

Az októberi szocialista for-
radalom 50. évfordulójára a 
Szovjetunió egy teljes jubi-

leumi forgalmi sort bocsátott 
ki. Szinte biztos, hogy ezek 

az érmék egyedülállóak 
maradnak, mert a több mint 

100 éve történteket nem 
köszönti újabb forgalmi sor.

10, 15, 20, 50 kopek, 1 rubel 
• Szovjetunió, 1967

2022. decemberében a hor-
vátok búcsút mondtak addigi 
pénzüknek a kunának, 2023. 
januárjától ugyanis az euró 
a hivatalos fizetőeszközük. 
Az utolsó kuna soruk szem-
gyönyörködtető érméi közül 
hárman is látható a nyest, 
mely az új 1 eurósukon is 
visszaköszön. Nem véletlen 
a kuna jelentése az, hogy 
nyest. A horvátok pénzváltás 
előtti utolsó nemzeti érmeso-
ra és az első euró sora igazi 
numizmatikai csemege.

1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa, 1, 2, 5 kuna • Horvátország, 2022

Szovjet jubileumi forgalmi sor

Búcsú a kunától

084

083

082

081

Cikksz.: 202302081081 92,99 LEI Cikksz.: 202302082082 64,99 LEI

Cikksz.: 202302083083 199,90 LEI

Cikksz.: 202302084084 279,90 LEI

SZUPER

ÁR!

A teljes sor ritka! 

https://www.ermegaleria.eu/bucsu-a-kunatol-1-2-5-10-20-50-lipa-1-2-5-kuna-horvatorszag-2022-10141
https://www.ermegaleria.eu/uj-horvat-eurosor-1-2-5-10-20-50-cent-1-2-euro-horvatorszag-2023-10144
https://www.ermegaleria.eu/az-europai-kultura-bolcsoje-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-lira-olaszorszag-1951-2001-10147
https://www.ermegaleria.eu/szovjet-jubileumi-forgalmi-sor-10-15-20-50-kopek-1-rubel-szovjetunio-1967-10150
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Bolívia a legek országa: La Paz 
a világ legmagasabban fekvő 
fővárosa, a Titicaca-tó a világ 
legmagasabban fekvő hajózható 
tava, de itt található a Föld 
legkiterjedtebb sósivataga is. Az 
elinflálódott peso helyébe, a je-
lenlegi bolivianót 1987-ben vezet-
ték be, 1 boliviano = 1 000 000 
peso arányban. Ezek a címletek 
ideiglenes bankjegyek voltak. 

1, 5, 10 centavo • Bolívia, 1987

Az Egyesült Arab Emír-
ségek ma a kőolaj, de 

évszázadok óta az Ezer-
egyéjszaka meséinek 

hazája. Pénzein is a múlt 
és a jelen büszkeségei 

jelennek meg, jelen eset-
ben a Ras al-Khaimah 

Dhayah erődje, illetve az 
Ajman-erőd, a legkisebb 

emírség erődje. 

5 dirham • Egyesült Arab Emírségek, 2022

Indonézia a világ legna-
gyobb szigetállama, va-
lamint a világ negyedik 
legnépesebb országa 
és egyben a legnépe-

sebb muszlim-többségű 
ország is. Az első rúpiát 
1946-ban bocsátotta ki. 
Bankjegyein kultúráját, 
természeti kincseit és 

hőseit ábrázolja.

1000, 2000, 5000, 10000 rúpia • Indonézia, 2000-2009

Egyiptom a kincsek 
és csodák országa, 
több évezredes kultúra 
otthona. A 10 fontos 
bankjegyen a gigan-
tikus méretű Al-Fatah 
al-Aleem mecset, illetve 
a Gizai piramis látható 
és Hatsepszut szobra, 
aki 22 éven át volt 
Egyiptom fáraónője.

10 font • Egyiptom, 2022

A legek országa

Az emirátusok védőbástyái

A legnagyobb szigetállam

A fáraók földje

093

092

091

Cikksz.: 202302091091 49,99 LEI

Cikksz.: 202302092092 79,99 LEI

Cikksz.: 202302093093 229,90 LEI

Cikksz.: 202302094094 149,90 LEI

094

SZUPER

ÁR!

Polimer bankjegy!

Polimer bankjegy!

Felülnyomott bankjegyek!

https://www.ermegaleria.eu/a-faraok-foldje-10-font-egyiptom-2022-10153
https://www.ermegaleria.eu/az-emiratusok-vedobastyai-5-dirham-egyesult-arab-emirsegek-2022-10156
https://www.ermegaleria.eu/a-legek-orszaga-1-5-10-centavo-bolivia-1987-10159
https://www.ermegaleria.eu/a-legnagyobb-szigetallam-1000-2000-5000-10000-rupia-indonezia-2000-2009-10162


A HÓNAP GYŰJTEMÉNYAJÁNLATA

Cikksz.: 202302101101 24,99 LEI (első érme)

A HÓNAP GYŰJTEMÉNY AJÁNLATA

10

Az USA 2007 és 2016 között minden 
korábbi, már elhunyt elnökéről kibocsátott 
egy hivatalos 1 dolláros érmét, melyeket 
elnöki dollároknak neveznek. A gyűjte-
mény ezek közül válogatva adja a leghíre-
sebb elnököket, akik nem csak a hazájuk, 
de a világ sorsát is befolyásolták. 

Mint Ronald Reagan, aki a csillagháborús 
fegyverkezéssel térdre kényszerítette a 
Szovjetuniót, így teremtve lehetőséget a 
kelet-európai rendszerváltásra, John F. 
Kennedy, aki elhárította a kubai rakétavál-
ságot, George Washington az USA első 
elnöke vagy Abraham Lincoln, aki eltörölte 
a rabszolgaságot. 

Gyűjteményi információk: a gyűjtemény 
12 darab érmét tartalmaz. A sorozat első 
érméjét most kedvezményes 24,99 lej 
áron kaphatja meg. A további darabo-
kat havi rendszerességgel 49,99 lejért 
postázzuk. A gyűjteményhez ajándék 
érmetárolót biztosítunk.

12 x 1 dollár • 8,1 g • Ø 26,5 mm 
• USA, 2007-2016

Egy ország elnökei voltak, de a világ sorsát irányították 

Az USA elnökei dollárérméken, 
a teljes gyűjtemény!

101

Az USA leghíresebb elnökei érméken!

George Washingtontól napjainkig!

https://www.ermegaleria.eu/elnoki-dollarok-a-leghiresebb-amerikai-elnokok-kollekcio-elso-erme-kedvezo-aron


Kína kemény küzdelmet folytat, hogy a csak náluk honos pandát megmentse a kihalástól. A 
világ állatkertjeibe is csak kölcsönbe adja a pandákat, és az ott született utódokra is igényt 
tart. Minden évben más-más alakban jelenik meg a bájos panda a kínai arany érméken.

100 jüan • 999-es arany • 8 g • Ø 22 mm • Kína, 2023

A legújabb színarany panda

8 gramm színarany!



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

DB KÓD MEGNEVEZÉS
1* 2 0 2 3 0 2 1 2 2

2 0 2 3 0 2
2 0 2 3 0 2
2 0 2 3 0 2
2 0 2 3 0 2
2 0 2 3 0 2
2 0 2 3 0 2

Név:

Cím:

Telefon:
Vevőkód:

E-mail:

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

S.C. Muzeu Galerie S:R:L., Arad 1, CP: 1-124, 310 000
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A postaköltség a mindenkori megállapított, legfeljebb 19,99 lei/csomag.

*(Kérjük áthúzni, 
ha nem kéri.)

* Háztartásonként 1 db rendelhető! Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

(Amennyiben már 
ügyfelünk.)

Az Avis-ház utolsó királya

111

Cikksz.: 202302111111 3 550,00 LEI

https://www.ermegaleria.eu/a-legujabb-szinarany-panda-100-juan-arany-kina-2023-10165
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S.C. Muzeu Galerie S.R.L.

Arad 1
CP: 1-124
Cod poştal: 310 000

Bélyeg 
helye

Robin Hood az angol folklór legismertebb alakja, aki amit a gazdagoktól elrabolt, a szegényeknek adta. A Nottingham 
erdeiben fosztogató képzett íjjász történetét újra és újra feldolgozzák, ezúttal egy tekintélyes méretű, 10 uncia súlyú 
színezüst érmén jelenik meg.
10 font • 999,9-es ezüst • 311 g • Ø 89,15 mm • Nagy-Britannia, 2023

A tolvajok fejedelme

Az Avis-ház utolsó királya
Portugália 770 éven át királyság volt, 1385-től 1580-ig a Bur-
gundiai-ház oldalágából az Avis-házból származtak a portugál 
királyok. I. Antal csak pár hónapig uralkodott, mert II. Fülöp spa-
nyol király elfoglalta országát és Párizsba kellett menekülnie.
100 escudo • 15 g • Ø 33,1 mm • Portugália, 1995

122

121

Cikksz.: 202302121121 2 630,00 LEI

Cikksz.: 202302122122 19,99 LEI

10 uncia színezüst!

https://www.ermegaleria.eu/a-tolvajok-fejedelme-10-font-ezust-nagy-britannia-2023-10168
https://www.ermegaleria.eu/az-avis-haz-utolso-kiralya-100-escudo-portugalia-1995-10171

