
méf érmebörze
2023/3

érvényes: 2023. április 30.

Érték feketén-fehéren
Kína kemény küzdelmet folytat, hogy a pandát 

megmentse a kihalástól. A világ állatkertjeibe csak 
kölcsönbe adja a pandákat, és az ott született utó-

dokra is igényt tart. Minden évben más-más alakban 
jelenik meg a bájos panda a kínai ezüst érméken. 

10 jüan • 999-es ezüst • 30 g 
• Ø 40 mm • Kína, 2023

A nyugati fehér tigris

Nílusi krokodil

A négy őrző, négy mitikus lény melyek a kínai 
csillagképek között jelennek meg. Ők a keleti 

azúrkék sárkány, a déli vörös madár, a nyugati 
fehér tigris és a fekete teknős. Ezúttal a fehér 

tigris jelenik meg az egzotikus szamoai érmén.

2 dollár • 999-es ezüst • 31,1 g 
• Ø 41 mm • Samoa, 2023

Az afrikai kontinens különleges, gazdag, és 
veszélyes vadvilágát bemutató színezüst ruandai 
érmesor legújabb tagja a nilusi krokodilt ábrázol-

ja. A félelmetes óriást az ókori Egyiptomban  
Szobek folyamisten megtestesüléseként tisztelték.

50 frank • 999-es ezüst • 31,1 g 
• Ø 40 mm • Ruanda, 2023

Kacagójancsi
Az ausztrál pénzverő évről-évre megjelenteti nép-
szerű befektetői érméit. A minden évben változó 
motívummal megjelenő kookaburrát, vagyis kaca-
gójancsit ábrázoló érme, a színezüst befektetési 
érmék között a legkedveltebbek közé tartozik.

1 dollár • 999,9-es ezüst • 31,1 g 
• Ø 40,90 mm • Ausztrália, 2023

ÉRMEBÖRZEMUZEU GALERIE

2023/03

érvényes: 2023. április 30.
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012

Cikksz.: 202303012012 279,90 LEI

Cikksz.: 202303013013 279,90 LEI

Cikksz.: 202303014014 279,90 LEI

Cikksz.: 202303011011 279,90 LEI

https://www.ermegaleria.eu/ertek-feketen-feheren-10-juan-ezust-kina-2023-10200
https://www.ermegaleria.eu/a-nyugati-feher-tigris-2-dollar-ezust-samoa-2023-10203
https://www.ermegaleria.eu/kacagojancsi-1-dollar-ezust-ausztralia-2023-10206
https://www.ermegaleria.eu/nilusi-krokodil-50-frank-ezust-ruanda-2023-10209
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Schmidt Kálmán, Ügyvezető igazgató

Medve - erő és egészség

Duzzadó cápa

Éljen a király

Az Osztrák Pénzverő „Kon-
tinensek szeme” érmeso-
rozatának utolsó tagja, az 
amerikai kontinenset képvi-
selő medvét ábrázolja. A 20 
euró névértékű ezüst érme 
az osztrákoktól megszokott 
részletgazdag motívummal 
ábrázolja ezt a tekintélyt 
parancsoló állatot, mely 

egyszerre csodálatos és félelmetes. A motívumot indi-
án kézműves alkotásokat idéző   dísz keretezi. 
 
Az amerikai őslakos indiánok különös képességgel 
ruházták fel a medvét. Nem egyszerűen egy állatnak 
tartották, hanem erőt és szellemet tiszteltek benne. 
Úgy vélték, a medve gyógyításra, és a gyógynövények 
ismeretére tanította az embereket.

20 euró • 925-ös ezüst • 19,18 g • Ø 34 mm • Ausztria, 2023

Az osztrák verde legújabb kibocsátásán a kali-
forniai duzzadó cápa látható, mely onnan kapta 

a nevét, hogy a ragadozók elleni védelemként 
felfújja magát. Ilyenkor akár kétszeresére is 

megnőhet a mérete. Érdekessége, hogy a való 
életben, éppúgy mint az érmén, fluoreszkálhat.

3 euró • 16 g • Ø 34 mm • Ausztria, 2023

Szomorú ősz volt a tavalyi, nemcsak Nagy- 
Britanniának. Az egész világ gyászolta II. Erzsébetet.  

Helyét III. Károly néven fia vette át. A népszerű Bri-
tannia befektetési ezüst érmén először jelenik meg 

III. Károly, mint a király.

2 font • 999-es ezüst • 31,1 g • Ø 38,61 mm 
• Nagy-Britannia, 2023

The Rolling Stones
A Brit Királyi verde egy unciás színezüst ér-
mével tiszteleg 1962-ben alapított The Rolling  
Stones előtt. Az együttes nevének fordítása 
Gördülő Kövek, valójában egy szleng, mely-
nek igazi jelentése: Nyughatatlan Emberek.

2 font • 999-es ezüst • 31,1 g • Ø 38,61 mm 
• Nagy-Britannia, 2022

021

022

023

024

021 Cikksz.: 202303021 539,90 LEI

022 Cikksz.: 202303022 149,90 LEI

023 Cikksz.: 202303023 279,90 LEI

024 Cikksz.: 202303024 279,90 LEI

A szemek Swarovski kristályok!

Egy 60 éve élő legenda!

Az első érme Károly király portréjával!

https://www.ermegaleria.eu/medve-ero-es-egeszseg-20-euro-ezust-ausztria-2023-10212
https://www.ermegaleria.eu/duzzado-capa-3-euro-ausztria-2023-10215
https://www.ermegaleria.eu/the-rolling-stones-2-font-ezust-nagy-britannia-2022-10218
https://www.ermegaleria.eu/eljen-a-kiraly-2-font-ezust-nagy-britannia-2023-10221
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A HÓNAP ÉRMÉIKos csillagjegy érem
A Kos az állatövi jegyek közül a legtörekvőbb 
jegy. Bátor és határozott, legfőbb jellemvonása az 
egyenesség és magabiztosság. Köszöntse fel Kos 
barátait és szeretteit egy szép, nagyméretű színes 
éremmel! Nézze meg honlapunkon a zodiák érmeket!
érem • 20 g • Ø 40 mm • Magyarország

A legendás Nyúl Péter

Az első kalendárium

Beatrix Potter meséi az angol vidéki tájat 
és életet mutatják be. Az írónő híres nyu-

szija, Nyúl Péter története 2018 tavaszán a 
filmvásznon is visszaköszönt nagy sikerrel. 
A Brit Királyi Verde 50 penny érmén is meg-
örökítette sokak kedvenc meséjének hősét.

50 penny • 8 g • Ø 27,3 mm • Nagy-Britannia, 2019

A nebrai bronzkorong, az ókor egyik csodája jelenik 
meg a német ezüst 10 eurón. A tudósok máig vitatkoz-

nak a 2 kilós, arany bevonatú korong jelentőségéről, 
mely valószínűleg csillagászati eszközként szolgált.

10 euró • 925-ös ezüst • 8,5 g • Ø 32,5 mm 
• Németország, 2008

Angliai Csata
Ez az egyetlen hivatalos brit érme, amely 2015-ben meg-
emlékezett a II. világháború leghosszabb csatája, a négy 
hónapig tartó Angliai csata 75. évfordulójáról. A Hurri-
cane és Spitfire pilóták feltartóztatták a német inváziót.
50 penny • 8 g • Ø 27,3 mm • Nagy-Britannia, 2015

034

033

032

031

Cikksz.: 202303031031 59,99 LEI Cikksz.: 202303032032 104,90 LEI

Cikksz.: 202303033033 69,99 LEI Cikksz.: 202303034034 109,90 LEI

SZUPER

ÁR!

89,00 LEI
-15%

+
 1

00

 aján dék hűségp
ont

MG
HŰSÉGPONT

Díszcsomagolásban küldjük!

https://www.ermegaleria.eu/kos-csillagjegy-erem-erem-10224
https://www.ermegaleria.eu/a-legendas-nyul-peter-50-penny-nagy-britannia-2019-10227
https://www.ermegaleria.eu/angliai-csata-50-penny-nagy-britannia-2015-10230
https://www.ermegaleria.eu/az-elso-kalendarium-10-euro-ezust-nemetorszag-2008-10233
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KLASSZIKUSOK - EMLÉKPÉNZEK

Viktória királynő utolsó aranyai
Európa egyik legnagyobb múltú dinasztiája a brit Wind-
sor-ház. Első, s legnagyobb hatású uralkodója Viktória 

királynő volt, talán dédunokája, a tavaly ősszel elhunyt II. 
Erzsébet népszerűsége és jelentősége hasonlítható hoz-

zá. Ez az aranyérme Viktória utolsó aranyainak egyike.

1/2 sovereign • 917-es arany • 3,99 g • Ø 19,3 mm 
• Nagy-Britannia, 1893-1901

Winston Churchill, az Egyesült Királyság 
miniszterelnöke, a XX. század történelmé-

nek egyik legnagyobb formátumú alakja. 
1946-ban elmondott fultoni beszédétől da-
tálják a hidegháború korszakát. Itt mondta, 
hogy „vasfüggöny ereszkedik le Európára”. 

Winston Churchill

1 korona • 28,28 g • Ø 38,61 mm • Nagy-Britannia, 1965

Jézus Krisztus 800 éves érmén

Kennedy elnök félpénze

Új érme a felkelő nap országából

A Bizánci Birodalomban vert érmék 
sajátossága ívelt formájuk. A III. Alexiosz 
császár idejéből származó érmék előlap-
ján Jézus Krisztus, hátlapján pedig a 
császár és Szent Konstantin látható.

tálkapénz • 4,5 g • Ø 29 mm • Bizánci Birodalom, 1195-1203

A titokzatos merénylet áldozatává 
vált Kennedy elnököt ábrázolja ez a 
klasszikus és közkedvelt ezüst féldollár. 
Kennedy elnöksége hidegháború idejére 
esett, külpolitikáját az USA és a Szovjet-
unió feszült viszonya határozta meg.
1/2 dollár • 400-as ezüst • 11,5 g • Ø 30,6 mm • USA, 1965-1970

Talán a világ legszebb forgalmi érméivel büszkélkedhet a 
felkelő nap országa, hisz pénzeiket virágok és növények 
díszítik. A Hanami, azaz a „virágnézés” kultusza Japán 
egyik legnagyobb, több napig tartó ünnepe. A legújabb 
500 jen érmén mandarinfa ágak kerültek ábrázolásra. 

500 jen • 7,1 g • Ø 26,5 mm • Japán, 2021-2022

045

044

043

042

041

SZUPER

ÁR!

Cikksz.: 202303041041 319,90 LEI

Cikksz.: 202303042042 2 200,00 LEI

Cikksz.: 202303043043 44,99 LEI

Cikksz.: 202303044044 34,99 LEI

Cikksz.: 202303045045 149,90 LEI

Több mint 
800 éves veretek!

Aki néven nevezte a „vasfüggönyt”!

A legújabb 500 jen!

https://www.ermegaleria.eu/jezus-krisztus-800-eves-ermen-talkapenz-bizanci-birodalom-1195-1203-10236
https://www.ermegaleria.eu/viktoria-kiralyno-utolso-aranyai-12-sovereign-arany-nagy-britannia-1893-1901-10239
https://www.ermegaleria.eu/kennedy-elnok-felpenze-12-dollar-ezust-usa-1965-1970-10242
https://www.ermegaleria.eu/winston-churchill-1-korona-nagy-britannia-1965-10245
https://www.ermegaleria.eu/uj-erme-a-felkelo-nap-orszagabol-500-jen-japan-2021-2022-10248


Franciaország méltán büszke a Szabadság - Egyen-
lőség - Testvériség eszményére. A hármas jelszót 
érméiken is feltüntették, mint ezen a III. Köztársa-
ságban vert arany 10 frankon is. Hátlapon a szabad-
ság szimbóluma látható, Marianne frígiai sapkában.

10 frank • 900-as arany • 3,22 g • Ø 19 mm 
• Franciaország, 1899-1914

Szabadság, egyenlőség, testvériség

A Harmadik Birodalom első emlékpénze

A három alakos csoport Franciaország hármas 
jelszavát testesíti meg. A lándzsáját frígiai sapká-

val felékesítő nőalak a szabadságot, a szabad-
kőművesek mérőlécét tartó nőalak a testvérisé-

get, Herkules az egyenlőséget szimbolizálja. 

10 frank • 900-as ezüst • 25 g • Ø 37 mm 
• Franciaország, 1965-1973

A Harmadik Birodalom első 2 márkája egyben az első forgal-
mi emlékpénze is volt. A csak 1933-ban vert érme eszmeisé-
gében, jegyeiben még nem különbözik a Német Császárság 
érméitől, témája tiszteletet érdemel még ma is. Csak három 

év múlva tűnik fel a horogkereszt a német érméken.

2 márka • 625-ös ezüst • 8 g • Ø 25 mm • Német Birodalom, 1933

Arany Marianne

A 19. században a francia forradalom hatására megerősödött 
a nacionalizmus a Balkánon is. A görögök voltak az elsők 
a Balkánon, akik képesek voltak elszakadni és függetlenné 
válni az Oszmán Birodalomtól. A forradalom kitörésének 200. 
évfordulájóról emlékezik meg ez a különleges 2 euró.
2 euró • 8,5 g • Ø 25,75 mm • Görögország, 2021

200 éves forradalom

Ferenc József 1857-ben egy kisebb pénzügyi reformot 
vezetett be, ésszerűvé téve a krajcár váltási egységét. Az új 
rendszer egyik legszebb érméje volt ez a florin, amely 1872-től 
egészen 1892-ig, a koronarendszer bevezetéséig volt forga-
lomban. Ez a magyar ezüstforintok birodalmi megfelelője volt. 

1 florin • 900-as ezüst • 12,34 g • Ø 29,5 mm 
• Osztrák-Magyar Monarchia, 1872-1892

Ferenc József pénzügyi reformja
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Cikksz.: 202303051051 54,99 LEI

Cikksz.: 202303052052 414,90 LEI

Cikksz.: 202303053053 1 500,00 LEI

Cikksz.: 202303054054 349,90 LEI

Cikksz.: 202303055055 229,90 LEI

SZUPER

ÁR!

Az utolsó francia forgalmi ezüst!

A francia szabadság aranypénze!

Luther Márton születésének 450. évfordulója!

https://www.ermegaleria.eu/200-eves-forradalom-2-euro-gorogorszag-2021-10251
https://www.ermegaleria.eu/szabadsag-egyenloseg-testveriseg-10-frank-ezust-franciaorszag-1965-1973-10254
https://www.ermegaleria.eu/arany-marianne-10-frank-arany-franciaorszag-1899-1914-10257
https://www.ermegaleria.eu/a-harmadik-birodalom-elso-emlekpenze-2-marka-ezust-nemet-birodalom-1933-10260
https://www.ermegaleria.eu/ferenc-jozsef-penzugyi-reformja-1-florin-ezust-osztrak-magyar-monarchia-1872-1892-10263
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Magyar agár

Svájc öröksége a rómaiaktól

A jótékony Wilhelmina királynő

Az MNB 2019-ben indította el a magyar kutyafajtákat bemutató 
érmekollekcióját. A 2021-ben kibocsátott darab a harmadik a 
sorozatban, melyen a magyar agár szerepel. Ősi fajta, sokszor a 
kihalás veszélyeztette. A XIX. században keresztezéssel nyerte el 
a mai standard alakját. Kiváló futó. Űző vadász, mert remekül lát. 

2000 forint • 16 g • Ø 34 mm • Magyarország, 2021

A legismertebb és legkedveltebb ezüst 
befektetőérme! Az első egy unciás ezüst 
sast 1986-ban bocsátotta ki az amerikai 
pénzverde. Azóta minden évben meg-
jelenik, előlapján a „Walking Liberty” mo-
tívummal, hátlapján az ezüst sassal.   

1 dollár • 999-es ezüst • 31,1 g • Ø 40,60 mm • USA

Brit Columbia Kanada legnyugatibb tartománya, a „Csendes- 
óceán kapujának” is nevezik. Hatalmas erdőségeiben az ős-
lakos indiánok jelentős számú totemoszlopot hagytak ránk. 
160 éve, 1858-ban vált egységes tartománnyá. Ennek 100. 
évfordulóját köszöntötte ez a ma már klasszikus ezüst érme.
1 dollár • 800-as ezüst • 23,33 g • Ø 36 mm • Kanada, 1958

Helvécia a mai Svájc nyugati részének ókori római 
neve volt. A svájciak ma is használják országuk-

ra olyan helyzetekben, amikor helytelen, vagy 
kellemetlen volna a négy hivatalos svájci nyelv vala-
melyikét használni a megnevezésre. A Helvécia név 
így megjelenik például bélyegeken és pénzérméken.  

2 frank • 835-ös ezüst • 10 g • Ø 28 mm • Svájc, 1875-1967

1890-1948 között Hollandia trónján uralkodó Wil-
helmina királynő iránt hazánk is hálát érezhetett, 

hiszen az I. világháború után több ezer nélkülöző, 
árván maradt magyar gyermeket látott vendégül 
Hollandiában. Uralkodása alatt készült arany 10 

gulden kedvelt és keresett darab gyűjtői körökben.
10 gulden • 900-as arany • 6,7290 g • Ø 23 mm 

• Hollandia, 1911-1917

Büszke ezüst sas

A végtelen erdők és a 
totemoszlopok hazája
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065

Cikksz.: 202303061061 214,90 LEI

Cikksz.: 202303062062 2 790,00 LEI

Cikksz.: 202303063063 279,90 LEI

Cikksz.: 202303064064 114,90 LEI

Cikksz.: 202303065065 279,90 LEI

SZUPER

ÁR!

Arany az I. világháború éveiből!

A legkedveltebb befektetői ezüst érme!

Klasszikus Helvécia ábrázolás!

https://www.ermegaleria.eu/magyar-agar-2000-forint-magyarorszag-2021-10266
https://www.ermegaleria.eu/a-jotekony-wilhelmina-kiralyno-10-gulden-arany-hollandia-1911-1917-10269
https://www.ermegaleria.eu/buszke-ezust-sas-1-dollar-ezust-usa-10272
https://www.ermegaleria.eu/svajc-oroksege-a-romaiaktol-2-frank-ezust-svajc-1875-1967-10275
https://www.ermegaleria.eu/a-vegtelen-erdok-es-a-totemoszlopok-hazaja-1-dollar-ezust-kanada-1958-10278
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MAGYAR ÚJDONSÁGOK - RÉGISÉGEK

Petőfi Sándor születésének 150. év-
fordulóját 1973-ban egy ezüst érmepár 
kibocsátásával ünnepelte a Magyar 
Nemzeti Bank. A szabadságharc költőjét 
üdvözlő érmekettős az elmúlt 40 évben 
a gyűjtők kedvelt és keresett darabjává 
vált, ma már igazi ritkaságnak számít.

50 és 100 forint • 640-es ezüst • 16 és 22  g • Ø 34,5 
és 37 mm • Magyar Népköztársaság, 1973

1992 és 1998 között még ezüst forgalmi pénz is megtalálható volt a pénz-
forgalomban, méghozzá kétféle motívummal. Az 1992 és 1993 között vert 
ezüstpénzeinken a Magyar Nemzeti Bank látható. Mára természetesen 
már többszörösét éri névértékének az utolsó magyar, ezüst forgalmi érme.

200 forint • 500-as ezüst • 12 g • Ø 32 mm 
• Magyar Köztársaság, 1992-1993

A Himnusz írójának Kölcsey Ferenc szüle-
tésének 200. évfordulóját ünnepelte ez az 

ezüst emlékpénz 1990-ben. A Himnuszunk 
pedig éppen idén 200 éves. Ez adja ennek 
a gyönyörű emlékpénznek az aktualitását.

500 forint • 900-as ezüst • 28 g • Ø 40 mm 
• Magyar Köztársaság, 1990

MNB ezüst kétszázason

A Himnusz költője

A szabadságharc költője

Hazánk védasszonya
A gyűjtők örök kedvencét, a Madonnás 2 pengőt a II. világhá-
ború kirobbanásáig tíz éven keresztül verték klasszikus, szép 
motívummal: az előlapon a Szent László legenda ihlette címer, 
a hátlapon Madonna, Magyarország védasszonya jelenik meg. 

2 pengő • 640-es ezüst • 10 g • Ø 27 mm 
• Magyar Királyság, 1929-1939

„Ferenc Jóska” aranya
Ferenc József eredeti, 100 éves arany verete egyszerre szép és értékálló. Meg-

jelenése óta, immár egy évszázada a magyar polgárság kedvelt aranytartalé-
ka. Nemzedékek óta testesíti meg a családi vagyont, a nagyszülői hagyatékot.

10 korona • 900-as arany • 3,38 g • Ø 19 mm 
• Osztrák-Magyar Monarchia, 1892-1915
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072

071

Cikksz.: 202303071071 429,90 LEI

Cikksz.: 202303072072 284,90 LEI

Cikksz.: 202303073073 144,90 LEI

Cikksz.: 202303074074 2270,00 LEI

Cikksz.: 202303075075 72,99 LEI

SZUPER

ÁR!

40 éves veretek Petőfi emlékére!

A klasszikus „Madonnás” pengő!

100 éves aranypénz!

Ezüst forgalmi forint!

https://www.ermegaleria.eu/a-szabadsagharc-koltoje-50-forint-ezust-magyar-nepkoztarsasag-1973-10281
https://www.ermegaleria.eu/a-himnusz-koltoje-500-forint-ezust-magyar-koztarsasag-1990-10284
https://www.ermegaleria.eu/hazank-vedasszonya-2-pengo-ezust-magyar-kiralysag-1929-1939-10287
https://www.ermegaleria.eu/ferenc-joska-aranya-10-korona-arany-osztrak-magyar-monarchia-1892-1915-10290
https://www.ermegaleria.eu/mnb-ezust-ketszazason-200-forint-ezust-magyar-koztarsasag-1992-1993-10293


A VILÁG PÉNZEI
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A sokszínű Kenya
Kenya egy igazán 
sokszínű gyönyörű 
ország. Tengerparti 
síkságok, füves 
puszták, vulkánok 
és a Kilimandzsáró, 
Kenyában mindez 
megtalálható. Ezenkí-
vül érdekes, gazdag 
állatvilága is híres. 

10, 50 cent, 1, 5, 10, 20 shilling • Kenya, 1994-1998

A királynő 
A szeptemberben 

elhunyt II. Erzsébet 
1952 óta, 70 éven ke-

resztül volt az Egyesült 
Királyság uralkodója. 
A hosszú évek alatt a 

brit érméken megjelenő 
portréi természetesen 

több alkalommal változ-
tak. Ezen az érmesoron 

a fiatalkori portré látható.

1/2, 1, 3, 6 penny, 1, 2 shilling, 1/2 korona • 
Nagy-Britannia, 1953-1970

Új Kaledóniát Cook 
kapitány fedezte fel, 
és nevezte el Skócia 
latin neve után. Majd 

III. Napóleon idején 
foglalták el a franciák, 
és ma Franciaország 
tengerentúli területe. 

Forgalmi érméin ez 
magyarázza a kettős 

ország elnevezést.

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 frank • 
Új-Kaledónia, 2006-2020

Francia Polinézia a XIX. századtól 
áll francia fennhatóság alatt. 
Érméin felfedezhető a kulturális 
kettősség, egyszerre vannak jelen 
a francia és az ősi polinéz motí-
vumok. Korábbi gyarmatból Fran-
ciaország tengerentúli területévé 
emelkedett. Polgárai egyenrangú-
ak az anyaországi franciákkal.

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 frank • Francia Polinézia, 1972-2005

Skót nevű francia föld

Álmok szigetei

084

083

082

081

Cikksz.: 202303081081 92,99 LEI

Cikksz.: 202303082082 114,90 LEI

Cikksz.: 202303083083 149,90 LEI

Cikksz.: 202303084084 114,90 LEI
SZUPER

ÁR!

https://www.ermegaleria.eu/almok-szigetei-1-2-5-10-20-50-100-frank-francia-polinezia-1972-2005-10296
https://www.ermegaleria.eu/a-kiralyno-12-1-3-6-penny-1-2-shilling-12-korona-nagy-britannia-1953-1970-10299
https://www.ermegaleria.eu/a-sokszinu-kenya-10-50-cent-1-5-10-20-shilling-kenya-1994-1998-10302
https://www.ermegaleria.eu/skot-nevu-francia-fold-1-2-5-10-20-50-100-frank-uj-kaledonia-2006-2020-10305
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Haiti francia gyarmat 
volt 1804-ig, amikor a la-
tin-amerikai országok közül 
elsőként elnyerte független-
ségét és a világ első fekete 
köztársasága lett, miután 
több mint egy évtizedig har-
colt a francia rabszolgatar-
tás és gyarmatosítás ellen. 
A 200. évfordulót jubileumi 
bankjegysor is köszöntötte.

10, 25, 50, 100 gourde 
• Haiti, 2004-2014

A független Pakisztán In-
dia vallási alapon történő 

kettéosztásával 1947. au-
gusztus 14-én jött létre. 
Ez óriási népvándorlás-

hoz vezetett, mintegy 15 
millió ember változtatott 
lakóhelyet. A független-

ség 75. évfordulójára az 
állami bank 75 rúpiás 

bankjegyet adott ki.

75 rúpia • Pakisztán, 2022

Ománban 1940 előtt az in-
diai rúpia és Mária Terézia 

tallérja volt forgalomban. 
1970-ben Kábusz szultán 

megdöntötte apja hatalmát, 
bevezette a rialt, melynek 
váltópénze a baiza. Olaj-
ban gazdag területei és a 
rendszerváltozás fellendí-

tette Omán gazdaságát.

100 baisa,1/2, 1 rial • Omán, 2020

Mint a legtöbb afrikai or-
szágban, Zimbabwe-ben is 
a föld kincseiből és mező-
gazdaságból él az emberek 
nagy része. Az ország híres 
csodálatos élővilágáról 
és látványos természe-
ti kincseiről, a nemrég 
kibocsátott 100 dolláros 
bankjegyen az egyensúlyo-
zó sziklákat láthatjuk.

100 dollár • Zimbabwe, 2020

A 200 éves függetlenség ünnepére

75 rúpia a 75 éves évfordulóra

Szultáni pénz

Afrikai „ingókövek”

094

093

092

091

Cikksz.: 202303091091 79,99 LEI

Cikksz.: 202303092092 54,99 LEI

Cikksz.: 202303093093 199,90 LEI

Cikksz.: 202303094094 169,90 LEI

SZUPER

ÁR!

Hibrid bankjegy!

Jubileumi kibocsátás!

Jubileumi kibocsátás!

https://www.ermegaleria.eu/afrikai-ingokovek-100-dollar-zimbabwe-2020-10308
https://www.ermegaleria.eu/75-rupia-a-75-eves-evfordulora-75-rupia-pakisztan-2022-10311
https://www.ermegaleria.eu/a-200-eves-fuggetlenseg-unnepere-10-25-50-100-gourde-haiti-2004-2014-10314
https://www.ermegaleria.eu/szultani-penz-100-baisa12-1-rial-oman-2020-10317


ÉRMÉK A LEGSZEBB ALKALMAKRA
Házassági évforduló

Párunk támogatása erőt ad még életünk 
legnehezebb időszakaiban is. Az együtt 

töltött évekért hálás szívvel köszöntik 
minden évben egymást a házastársak a 

házassági évfordulón. Az ünnepi alkalmat 
most ezzel a csodás éremmel koronázhatja 
meg, melyhez köszöntő ajándékkártyát és 

díszborítékot is kap.

Anyák napja Boldog születésnapot
Az év egyik legszebb napja, talán min-
denkinek a születésnapja. Különösen 

a gyerekek várják nagy izgalommal, de 
mindenkinek különleges nap ez. Legyen 

az Ön ajándéka a legszebb! Lepje meg 
családtagját egy művészi tervezésű, 

színezüsttel bevont, vidám születésnapi 
festéssel ellátott emlékéremmel! 

10

Két ember szerelmének legszebb ünnepe a 
nap, mikor örök hűséget fogadnak egymásnak. 
Ez a fogadalom a pár életében egyedülálló pil-
lanat, mely alkalomra különleges, az esemény-
hez méltó ajándék ez a csodálatos esküvői 
érem. Köszöntse az ifjú párt ezzel a színezett 
éremmel, írja rá az ajándékkártyára a boldog 
pár nevét, és adja át az elegáns borítékban!

színes érem • 26 g • Ø 40 mm • Magyarország

Éljen az ifjú pár

Május első vasárnapján kis és nagy gyerekek 
köszöntik édesanyjukat virággal, édességgel, 
vagy egyéb ajándékkal, megköszönve a gon-
doskodást, szeretetet, amit tőle kaptak. Ragadja 
meg az alkalmat az év bármely napján, köszönt-
se édesanyját, nagyanyját, nevelőjét ezzel az 
alkalmi éremmel, melyet megszemélyesítő aján-
dékkártya és díszboríték tesz még ünnepivé.

101

Cikksz.: 202303101101 79,99 LEI Cikksz.: 202303102102 79,99 LEI

Cikksz.: 202303103103 79,99 LEI Cikksz.: 202303104104 79,99 LEI

102

103 104

https://www.ermegaleria.eu/eljen-az-ifju-par-szinezett-erem-10320
https://www.ermegaleria.eu/hazassagi-evfordulo-szinezett-erem-10323
https://www.ermegaleria.eu/anyak-napja-szines-erem-10326
https://www.ermegaleria.eu/boldog-szuletesnapot-szines-erem-10329


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!



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

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

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

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.)

Bessie Coleman
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S.C. Muzeu Galerie S.R.L.

Arad 1
CP: 1-124
Cod poştal: 310 000

Bélyeg 
helye

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 ausztál 
verde a Nyúl éve tiszteletére impozáns, két unciás színezüst érmét bocsátott ki.

2 dollár • 9999-es ezüst • 62,2 g • Ø 50,60 mm • Ausztrália, 2023

Nyúl éve

Bessie Coleman
Bessie Coleman pilóta 
és ügyvéd volt. Első afro-
amerikai és az első indián 
női pilótaként repült nagy 
magasságokba, valamint 
az első afroamerikai, aki 
nemzetközi pilótaengedélyt 
szerzett. Elszántsága és 
erős akarata ma is inspirál.

25 cent • 5,67 g 
• Ø 24,26 mm • 
USA, 2023

122

121

Cikksz.: 202303121121 559,90 LEI

Cikksz.: 202303122122 14,99 LEI

https://www.ermegaleria.eu/nyul-eve-2-dollar-ezust-ausztralia-2023-10332
https://www.ermegaleria.eu/bessie-coleman-25-cent-usa-2023-10335

