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2 Bevezető
Mint az emberi szervezeten az érhálózat és a benne folyó vér nagyban hozzájárul a közérzethez, az egészséghez, úgy a megfelelő alapokon nyugvó pénzrendszer is befolyásolja az
ember jó vagy rossz közérzetét. Ebben a dolgozatban múltbeli pénzügyi érdekességekről,
furcsaságokról, a ma embere számára meglepő dolgokról, a jelenkor legfontosabb jellemzőiről és a jövő főbb tendenciáiról lesz szó.

2-1 Marinus van Reymerswaele: A vámszedő
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3 Kuglert, 5 forintért
Kedves Jocó!
1. strófa
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni.
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.
2. strófa
Mig a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednél fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.
József Attila versét szinte mindenki ismeri. Része a kötelező tananyagnak. Az irodalom
órákon, az elemzés során szinte mindig elhangzik a kérdés: mi az a kugler? A válasz rendszerint az, hogy valami süteményféle. Más kérdés többnyire nincs. „Szegény József Attilának még 5 forintja sem volt, hogy süteményt vegyen” – gondoltuk magunkban.
A verssel kapcsolatban viszont felmerül egy másik kérdés, amelyet viszont már sokkal kevesebben tesznek fel, és az irodalomtanár nem is biztos, hogy tudja a választ: hogyhogy
forintért? Azt nem tudjuk pontosan, hogy József Attila mikor írta ezt a verset. Az 100%,
hogy a születése és a halála között. 1905-ben született és 1937-ben halt meg. A hivatalos
fizetőeszközt 1891-ig, majd ismét 1946-tól hívták forintnak. Tehát bármikor is írta József
Attila a versét, akkor nem forint volt a pénzünk.
A verse egyébként valószínűleg 1916-ban vagy 1917-ben írta. Akkor az osztrák-magyar
korona volt a fizetőeszköz.
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Az osztrák-magyar korona a forintot váltotta fel 1892. január 1-én. 2 korona ért 1 forintot.
A forintot a századfordulóig kivonták a forgalomból. Viszont az ezüst 1 forintosokat meghagyták. Így tehát 5 forint elméletileg 10 koronát ért.
De mekkora volt ez az összeg? Kiindulhatunk az érme nemesfém tartalmából. Például az 1
forintos érme tömege 12,346 gramm volt, anyaga pedig 900‰-es ezüst volt. Ez tehát megfelel 11.1114 gramm színezüstnek. Ma az ezüst árfolyama nagyjából 100 Ft/gramm, azaz
ennek alapján 5 darab 1 forintossal számolva valamivel több mint 5000 Ft-ra jön ki ez az
összeg.

3-1 Ezüst 1 forint, 1879

A számítás eredménye azonban durván hibás! Az ezüst értéke ugyanis jelentősen csökkent.
Érdemes lenne az aranyból kiindulni, bár az már ekkor nem volt forgalomban.
A 4 forintos aranyérme tömege 3,226 gramm volt, anyaga pedig 900‰-es arany. Ez megegyezik 2.9034 gramm színarannyal, az 5 forint pedig ennek alapján 3.62925 gramm színarannyal. Minthogy az arany ára ma több mint 6000 forint (a dolgozat írásának pillanatában
6184, forrás: http://www.tstudio.hu/grafikonok.html), ez összesen mintegy 22.500 forintot
eredményez.
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3-2 Arany 4 forintos hátlapja

Jelentős az eltérés tehát a két számítási mód között. Az igazság valahol a kettő között van,
de inkább közelebb az arannyal számított értékhez. Az arany : ezüst árfolyam akkor sokkal
közelebb lehetett az 1891-es állapotokhoz, mint a maihoz.
Így számolva tehát ez olyan, mintha ma valaki húszezer forintért szeretne sütit venni. Ez
már nem kis összeg.
De még nem kaptuk meg a végeredményt! Becslések szerint száz év alatt a termelés durván
megtízszereződött. Ez azt is jelenti, hogy egységnyi aranyért ma tizedannyit kell dolgozni,
mint száz éve. Ha még megszorozzuk tízzel a kapott eredményt, nagyjából 200.000 Ft jön
ki. Véleményem szerint József Attila akkor akkorának láthatta az 5 forintot, mint ma egy
szegényebb ember a 200.000 Ft-ot. Sütire kiadni ennyi pénzt irreális.
Abban az időszakban is, a kugler fogyasztása a felső arisztokrácia mintegy státusszimbóluma volt. Ennyi pénzt ma is legfeljebb a felső tízezer tud kiadni ilyesmire.
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3-3 Kugler
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4 A pengő története
4.1 Kezdetek
Az első világháborúban Magyarország a vesztes oldalon harcolt. A békeszerződésben drákói szigorral büntették meg Magyarországot: elvették területének 72%-át, lakosságának
2/3-át (ebből a magyar nemzetiségű lakosságának 1/3-át). Az akkoriban legfontosabb természeti kincsek is idegen kézre kerültek. Ezen felül hatalmas kártérítési kötelezettséget is
fizetnie kellett az országnak. Mindez súlyos nehézségeket okozott a gazdaságban, ami a
pénzügyre is kihatással volt. A magyar koronát hatalmas, Magyarországon addig nem tapasztalt infláció sújtotta. Az infláció nagyságrendjét jól tükrözi az a tény, mely szerint a
legnagyobb címletű bankjegy a húszas évek közepén már az 1 millió koronás volt. (Összehasonlításképpen: amikor 1892-ben bevezették a koronát, akkor 2 korona ért 1 forintot. Az
1 forintos érme ezüstből, a 4 forintos pedig aranyból készült.)

4-1 Egymillió koronás bankjegy

A ’20-as évek közepére a gazdaság valamelyest stabilizálódott, kezdett alkalmazkodni az új
helyzethez. Az időközben megroggyant pénzrendszert is új alapokra kellett helyezni. 1926ban megjelent a pengő, amely a koronát váltotta fel. A pengő : korona átváltási arány
1:12.500 volt. Kezdetben viszont nem volt elegendő megfelelő minőségű papír az új bankjegyek nyomtatásához, így a korábbi korona bankjegyeket pecsételték felül. Az 1 millió
koronás így 80, az 500.000 koronás pedig 40 pengőt ért.
Ezeknek a bankjegyeknek egyébként katalógusértékük nincs, mivel nagyon kevés maradt
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ránk. Az áruk milliós nagyságrendű. Számomra döbbenetes volt az, amikor az egyik aukciós oldalon egy ilyen félmilliós, 40 pengőre felülpecsételt, nem is nyomdafriss állapotban
levő bankjegyek kínált valaki 1.750.000 forintért. Majd amikor egyszer valaki megadta ezt
az árat, a rendszer kiírta, hogy a minimál árat nem érték el, a licitlépcső szerinti következő
legkisebb ajánlható összeg a 2 millió Ft volt (ami szintén nem biztos, hogy a minimál árat
eléri).
1926. december 27-én forgalomba hoztak „rendes” pengő bankjegyeket is, mégpedig a következőket:

5,

10,

20,

50,

100

pengős.

(A

bankjegyek

képeinek

forrásai:

http://aes.iupui.edu/rwise/notedir/mappage.html, a Wikipédia megfelelő oldalai, illetve néhány esetben a http://www.serbia-money.ru/ oldal.)
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4-2 A pengő első bankjegyei

1927. december 27-én megjelent az 1000 pengős is.

4-3 Ezer pengős bankjegy (minta)

Ezeknek a bankjegyeknek az értéke megfelelő minőségben ma több százezer forintra rúg.

4.2 „Havi 200 fix” - a boldog békeidők
A pengő megjelenésétől a II. világháború kitöréséig terjedő 15 éves időszakot sorolhatjuk
ide. „Havi kétszáz pengő fixszel az ember könnyen viccel”, mondja a dal. Ebből arra következtethetünk, hogy akkoriban egy fix munkahely, 200 pengős fizetéssel jónak számított. De
mekkora lehetett ez az összeg?
A „Ló féktávolsága” című könyvben a szerző a szüleinek a feljegyzését mutatja be, akik
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naplót vezettek a bevételeikről és kiadásaikról. A háború kitörésével az infláció is meglódult, így annak az időszaknak az árszínvonala már nem tekinthető relevánsnak. Az 1940ből időszakból feljegyzett adatok:
•

Három szobás, cselédszobás családi ház, telek nélkül (1940-41): 20.182 pengő 98
fillér.

•

Cselédlány fizetése (+ lakás, ellátás, vasárnap szabad): 25 pengő.

•

10 kg zsírszalonna: 17 pengő.

•

Lakbér: 30 pengő.

•

Villanyszámla: 8 pengő.

•

Favágó napszám: 1 pengő.

•

Postás újévi borravaló: 1 pengő.

•

Két mozijegy: 1,40 pengő.

•

20 darab tojás: 3 pengő.

•

Ottóka cipője: 18,50 pengő.

A ház felépítése tehát 100 havi fizetésnek felet meg, ami ma is reális. Ma cselédlány nincs,
de heti 6 napos munkáért a tipikus havi fizetés nagyjából tizedéért szerintem ma nem lehetne találni megfelelő embert, még teljes ellátással sem. Meglátásom szerint ma a lakbér –
legalábbis Budapesten – magasabb, mint a jobb átlagfizetés 15%-a. Érdekes módon a villanyszámla esetén is hasonló arányok jönnek ki, bár tény, hogy ma sokkal több áramot fogyaszt egy-egy háztartás. Egy átlagfizetésből a mozijegy is arányos. A szalonna és a tojás
árát is arányosnak érzem.
Ebben a korszakban az alábbi bankjegyeket hozták forgalomba (zárójelben a forgalomba
hozatal dátuma):
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•

Második sorozat (1927-32)
o 5 (1928. december 20.)
o 10 (1929. december 11.)
o 20 (1930. november 20.)
o 50 (1934. szeptember 10.) *
o 100 (1932. október 25.) *
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4-4 A pengő bankjegyek második sorozata

•

Kis címletű sorozat (1938)
o 1 (1941. január 20.)
o 5 (1938. november 5.)

4-5 Kis címletű pengő sorozat

•

Háború előtti sorozat (1936-41)
o 2 (1941. január 20.)
o 5 (1940. március 18.)
o 10 (1939. május 15.) *
o 20 (1942. november 16.) *
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4-6 A pengő háború előtti sorozatának bankjegyei

*-gal jelöltem meg azokat a bankjegyeket, amelyek ma szinte minden gyűjteményben megtalálható.

4.3 A háború zűrzavara
A második világháború zűrzavaros időszakában többféle bankjegyet hoztak forgalomba, és
később ez az időszak különböző csalások melegágya lett (ld. a pengők hamisításáról szóló
szakaszt).
Még 1941-ben, Bácska visszafoglalásakor törvényes fizetőeszközzé vált egy 1000 dináros,
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amelyet 1000 pengős pecséttel láttak el.

4-7 Ezer jugoszláv dinár, 1000 pengős bélyeggel

Nyugaton a visszavonuló nyilasok adtak ki pengőt. Az az 1930-as dátumú 100 pengős,
melynek a sorozatszáma mellett csillag (*) található, ebből az időszakból való, így természetesen értéke is magasabb. Ezen kívül a nyilasok még forgalomba hoztak 1000 valamint
100 pengőst is.
Közben a kelet felől előre törő szovjet csapatok hoztak forgalomba gyenge minőségű, fedezet nélküli pengő bankjegyeket.
A korszakban számos, ma vitatott felülpecsételés történt, többségükről egyértelműen kiderült, hogy hamisítvány, egy részük pedig vitatott. Részleteket a pengők hamisítása fejezetben írok.
A korszak bankjegyei:
•

Veszprémi sorozat (1943)
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o 1000 (1944. november 4.)
o 100 (Ausztriába evakuált csapatok használták)
o 10 (soha)

4-8 A Szálasi-kormány által forgalomba hozott bankjegyek

•

Vöröshadsereg parancsnoksága kiadásai (1944)

20
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4-9 A Vöröshadsereg parancsnoksága által forgalomba hozott pengő bankjegyek

4.4 Hiperinfláció
A háborús pusztítások, az áruhiány, a magas jóvátételi kötelezettségek, a Vöröhadsereg Parancsnoksága által kibocsátott fedezet nélküli bankjegyek és egyéb tényezők vezettek oda,
hogy a pengő a világtörténelem legsúlyosabb hiperinflációját szenvedte el.
1945 decemberében volt egy kísérlet a lassan elszabaduló infláció megfékezésére, sikertelenül. Az akkor legnagyobb címletű bankjegyeket, az 1000, 10.000 és 100.000 pengősöket
felül kellett pecsételni, mégpedig úgy, hogy a bélyeg ára a névérték háromszorosa volt. Azaz a kincstár a pénzvagyon háromnegyedét elvette a lakosságtól.
Az infláció lefolyását jól érzékelteti a forgalomba hozott bankjegyek sorozata:
•

Háború utáni sorozat:
o 50 (1945. június 5.)
o 100 (1945. május 9.)
o 500 (1945. június 1.)
o 1000 (1945. július 16.)

22

o 10.000 (1945. október 17.)
o 100.000 (1945. december 12.)
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4-10 A háborút követő első bankjegyek

•

Felülbélyegzés:
o 1000 (1945. december 19.)
o 10.000 (1945. december 19.)
o 100.000 (1945. december 19.)
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4-11 Felülbélyegzett bankjegyek

•

Inflációs sorozat
o 100.000 (1945. december 27.)
o 1.000.000 (1946. február 28.)
o 10.000.000 (1946. április 2.)
o 100.000.000 (1946. április 30.)
o 1.000.000.000 (1946. május 13.)
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4-12 Nagy címletű pengők

•

Milpengők
o 10.000 (1946. május 27.)
o 100.000 (1946. június 3.)
o 1.000.000 (1946. június 12.)
o 10.000.000 (1946. június 18.)
o 100.000.000 (1946. június 24.)
o 1.000.000.000 (1946. június 27.)
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4-13 Milpengők

•

B.-Pengők
o 10.000 (1946. július 1.)
o 100.000 (1946. július 2.)
o 1.000.000 (1946. július 4.)
o 10.000.000 (1946. július 8.)
o 100.000.000 (1946. július 11.)
o 1.000.000.000 (soha)
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4-14 B.-Pengők

A pengő : amerikai dollár átváltási aránya jól jellemzi az infláció mértékét. Ezt az alábbi
táblázat tartalmazza.
1927. január 1.

5,70

1938. január

5,40

1941. március

5,06

1944. június

33,51

1945. augusztus 1320
1945. október

8200

1945. november 108.000
1945. december 128.000
1946. január

795.000

1946. március

1.750.000

1946. május

59.000.000.000 (5,9×1010)

1946. június

42.000.000.000.000.000 (4,2×10 16)

1946. július

460.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (4,6×10 29)

4-15 A pengő : amerikai dollár átváltási arány változása
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1946 júliusának második felében (amikor tehát a pengő hiperinflációja világcsúcsot döntött) a pengő valójában már nem létezett, helyét teljes egészében az adópengő vette át. Ennek alátámasztására hadd álljon itt egy gondolatkísérlet.
1946. augusztus 1-jén 1 forint négyszázezer kvadrillió pengőt ért. Mennyi ez valójában?
Akkoriban egy liter tej vagy 1 kiló kenyér kb. 1 forintba került. Ha feltételezzük, hogy
1946. július 31-én is ettek az emberek kenyeret és ittak tejet, feltételezzük továbbá azt,
hogy nagyságrendileg ugyanazt a reálértéket kellett kiadni érte, mint egy nappal később,
valamint elhanyagoljuk a két, egymást követő naptári nap közötti inflációt, akkor ez azt jelenti, hogy négyszázezer kvadrillió pengőt kellett a pénztárcába helyezni és a boltosnak adni egyetlen kiló kenyérért. Mekkora ez az összeg? Mint tudjuk, a legnagyobb címletű,
ténylegesen forgalomba hozott bankjegy a 100 millió B.-Pengős volt. A kenyér ára exponenciális alakban 4*10 29, míg a bankjegyé 10 20. Ez azt jelenti, hogy a kettő hányadosa, azaz
4*109 darab bankjegyre volt erre szükség.
Már látszik, hogy értelmetlen tovább számolni, de érdekességképpen befejezem. A 100 millió B.-pengős bankjegy mérete 159 × 79 mm volt. A tapasztalatom szerint 100 darab bankjegy vastagsága kb. 1 cm. Ennek a pénztömegnek térfogata tehát nagyjából
40.000.000*15,9*7,9 cm3. (A negyvenmillió a 4 milliárd századrésze, ami úgy jött ki, hogy
a szükséges címletek számát elosztottam 100-zal, amellyel megkapjuk az egymásra rakott
pénz magasságát centiméterben.) Ezt összeszorozva, elosztva 1 millióval (hogy köbméterben kapjuk meg), 5000 m3 adódik!
Tehát ha az anyuka elküldte a gyerekét 1946. július 31-én a boltba 1 kiló kenyérért és 1 liter
tejért, akkor nagyjából 10.000 köbméternyi pénzt kellett neki adnia a legnagyobb címletből,
az ilyenkor szokásos cukorkát nem is számolva.
Ennek természetesen értelme nincs, csak azért vezettem le, hogy rámutassak a már nevetségesen döbbenetes állapotokra. Persze sokkal egyszerűbben is megállapíthattuk volna, hogy
ilyesmire nem kerülhetett sor, hiszen a teljes pénztömeg (az adópengőt nem számolva)
47,3*10 24 pengő volt, azaz az újonnan bevezetett pénz, a forint egy tízezred része, azaz a
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váltópénzének, a fillérnek század része (a legkisebb forgalomba hozott érme, a 2 filléresnek
pedig a kétszázada). Ha tehát mindenki összedobta volna az összes pengőjét, és elmentek
volna a váltóirodába forintot váltani, akkor annak nagyjából kétszázszorosára lett volna
szükség csak arra, hogy egyetlen darab kétfillérest kapjanak érte!
Az akkor már csak elméletben létező pengő hiperinflációt szenvedett az adópengőhöz viszonyítva, és az adópengőt önmagában is hiperinfláció sújtotta (a részleteket ld. később):
igen beszédes adat az, hogy míg május végén a legnagyobb címletű adópengő az egymilliós
volt, július végén, tehát két hónappal később már a százmilliós, ami százszoros szorzó. Tehát durván számolva az adópengő értékveszése havi tízszeres volt.
A világcsúcsot döntő hiperinfláció valójában tehát egy elméleti érték volt, hét hiperinfláció
szorzata.
Pénztörténeti érdekességként megjegyzem, hogy már 1946. január 2-i dátummal készítettek
új pénz tervezetet, ami az 50 talléros volt. (A lenti bankjegy képét Adamovszky István bocsátotta rendelkezésemre.)

4-16 Az ötven talléros bankjegy próbanyomata

4.5 Hogy volt, hogy nem volt?
A pengő hiperinflációjával kapcsolatban elég sok elképzelés, legenda létezik, melyeknek
természetesen van valóságalapjuk, de abban a formában már eléggé „kiszínezettek”. Az
alábbiakban egy-két ilyen legendát írok le.
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4.5.1 Talicskával tolták a pénzt
Sok idős meséli a következőképpen a történetet, és a későbbi nemzedék pedig ilyen módon
adja tovább: az emberek talicskával tolták a pénzt, amikor vásárolni mentek. Ez vajon valóban így volt? Mivel akkoriban még nem éltem, nem tudhatom biztosan, de most vizsgáljuk meg azt, hogy ez lehetséges-e.

4-17 Utcán heverő bankjegyek, melyek a hiperinfláció során értéküket veszítették

Azt nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy ez egyszer-egyszer előfordult, de inkább
oly módon, hogy valaki, pl. egy újságíró demonstrációs céllal tette ezt. De miért nem lehetett ez általános?
Tegyük fel, hogy az emberek valóban így jártak a boltba! Ez viszont azt jelenti, hogy valahonnan azt a pénzt megszerezték. Ekkora mennyiségű bankjegyet viszont igen nehéz beszerezni. Az én magángyűjteményemben a jugoszláv hiperinflációs időszakból nagyjából ötezer darab bankjegyem van, ami elfér két cipős dobozban. Ezeket az elértéktelenedett bankjegyet több mint egy év kemény és kitartó gyűjtőmunka árán szereztem meg, komoly segít-
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séggel. A két cipős doboz még nagyon a talicska alján van! Az átlag emberhez egyszerűen
nem jutott el annyi bankjegy.
Ezen kívül tegyük fel, hogy valaki valóban összegyűjtött egy talicskányi pénzt, amelyen
vehet mondjuk egy darab kiflit. Ha még nem is szakértő az illető, azt szerintem mindenki
érzi, hogy akármilyen értéktelen is, ennek a rengeteg bankjegynek a filatéliai értéke jóval
magasabb, mint amennyibe egy kifli kerül. Tehát hacsak nem az éhhaláltól menti meg az a
kifli, senki sem fog elcserélni egy talicskányi bankjegyet egy kifliért.
Vajon mi táplálja mégis ezt a népszerű elképzelést? Valószínűleg az, hogy bizonyos kisebb
címletekből, amelyekhez az emberek közel két évtized alatt hozzászoktak, elviekben valóban nagyon sok darabra lett volna szükség.
Nézzük viszont most azt is meg, hogy mennyire! Az „egy talicskányi” becslés reális? Nyilván attól függ, melyik időpontot vesszük alapul. De az egészen biztos, hogy ez a mennyiség
alá van becsülve. Vegyünk például egy felülbélyegzett 1000 pengőst, a darabszám pedig
legyen a fent említett két cipős doboznyi tízszerese, azaz 50.000 darab. Nem nehéz kiszámítani, hogy ez összesen 50 millió pengő, azaz 50 milpengő. A legkisebb milpengős címlet
a tízezer volt, azaz kétszáz jól megtömött talicskányi ezer pengős ért ennyit. A B.-pengő a
milpengőnek az egymilliószorosa volt, és a legnagyobb forgalomba hozott B.-Pengő címlet
a százmilliós volt.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a „talicskával boltba járás” nagy valószínűség szerint legenda, amelynek az alapja az elvi lehetőség.

4.5.2 Cserekereskedelem volt
Egy másik népszerű elképzelés az, hogy a hiperinfláció időszakában visszatért a cserekereskedelem. Ez ebben a formában nem teljesen igaz. Valójában az történt, hogy közvetítő
eszközként az emberek nem pénzt használtak, hanem önmagában értéket hordozó tárgyat,
például kolbászt. Sokan a kolbászt azért fogadták el „fizetségül”, mert azt aztán el tudták
„költeni”. Ez nem teljesen cserekereskedelem. A társadalmi fejlődés azon szintén, amelyen
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1946-ban voltunk, már nem lehetett visszaállni az igazi cserekereskedelemre. Az alap élelmiszerek előállítói és mások között még akár elképzelhető is a tényleges cserekereskedelem, de vajon hogyan cserél egy ógörög tanár, vagy egy ács?

4.6 Adópengő
1946. január 1-én vezették be az adópengőt, elszámolási egységként. Ekkor 1 adópengő 1
pengőt ért. A fogyasztói árakból vett mintavétel alapján minden nap meghatározták a pengő
: adópengő átváltási arányt. Az adókat adópengőben határozták meg, de pengőben kellett
fizetni. Az adópengő általános elszámolás egységgé vált.
A rendszer kezdetbe jól működött, azonban később az indexszám elmaradt a tényleges árnövekedés mögött, így az adópengő értékveszése is elkezdődött. 1946. május végén adójegyeket hoztak forgalomba, amelyeket kezdetben csak adófizetési célra szántak, de később a
közüzemi díjakat is ki lehetett ezzel fizetni, végül júliusban teljesen kiszorította a pengőt.
Az adópengő romlása önmagában hiperinfláció volt, amit jól jeleznek a következő adatok:
•

1946. május 30-án a legnagyobb címletű adójegy az 1 milliós volt, július 31-én pedig a 100 milliós. Ez havi tízszeres szorzót jelent.

•

Az 1946. augusztus 1-én bevezetett forint 200.000.000 adópengőt ért. Emlékeztetőül: 1946. január 1-én 1 pengőt ért 1 adópengő, és akkor a legnagyobb címletű pengő
bankjegy a 100.000-es volt.

Az adópengő index változása:
1946. január 1.

1

1946. február 1.

1,7

1946. március 1. 10
1946. április 1.

44
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1946. május 1.

630

1946. június 1.

160 000

1946. július 1.

7 500 000 000
(7,5·109)
2 000 000 000 000 000 000 000
(2·1021)

1946. július 31.

4-18 Az adópengő index változása

Az alábbi címletű adópengőket nyomtatták ki ill. hozták forgalomba:
•

10.000 (1946. június 13.)

•

50.000 (1946. május 30.)

•

100.000 (1946. június 13.)

•

500.000 (1946. május 30.)

•

1.000.000 (1946. május 30.)

•

10.000.000 (1946. július 18.)

•

100.000.000 (1946. július 25.)

•

1.000.000.000 (soha)
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4-19 Adópengők

4.7 A pengők hamisítása
Normál esetben a bankjegyeket azért hamisítják, hogy azzal fizessenek. A hamisítók természetesen a nagyobb címletű, értékesebb bankjegyeket hamisítják előszeretettel, mégpedig
akkor, amikor az valóban sokat ér. Az valószínű, hogy a pengőt is hamisították hasonló
módon, de a hamis pengőknek van egy nem szokványos csoportja: az utólagos hamisítvány. Arról van tehát szó, hogy bizonyos pengő bankjegyeket utólagosan hamisítanak, miután a pengőt kivonták a forgalomból. Ezt valójában nem is pénzhamisításnak, hanem műkincshamisításnak tartjuk.
Milyen bankjegyeket hamisítani utólag, és főleg miért? Az egyik legkedveltebb címlet,
amit hamisítani szoktak, az az 1 milliárd B.-pengős. Vajon mi bizonyítja azt, hogy ezt nem
akkor hamisították, és főleg, mi a hamisítók célja?
A pengő hiperinflációja fejezetben leírtak alapján egyértelmű, hogy még a mindenkori legnagyobb címlet is nagyon keveset ért, ráadásul ezt a bankjegyet nem is hozták forgalomba.
Kizárt, hogy valaki értéktelen bankjegyeket hamisítana, annak forgalomba hozatala előtt.
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Mi lehet a hamisítók célja? Induljunk ki abból, hogy a hiperinfláció miatt a pénz nem vándorolt vissza a központi bankba újrafelhasználásra, hanem a lakosságnál maradt. Minthogy
szép bankjegyekről van szó, adja magát az, hogy az ember gyűjtse őket. Nem nehéz beszerezni egy-egy ilyen bankjegyet, darabjának értéke ma 100 forintos nagyságrendű. A forgalomba nem hozott záró címlet viszont igen ritka, az viszont a gyűjtemények szinte mindegyikéből hiányzik. Minthogy a hiperinfláció miatt aránytalanul sok bankjegygyűjtő van
Magyarországon, nagy az igény erre a bankjegyre. Az aukciós oldalakon ma 20-30.000 forint között mozog az ára. Húszezer forintért minden további nélkül el lehet adni. Ez adhatta
az ötletet a hamisítóknak: ez pont olyan, mintha húszezreseket hamisítanának, és a lebukás
veszélye is sokkal kisebb, ill. enyhébb következményekkel jár.
Egy másik példája a hamisításnak egy olyan, ami még műkincshamisításnak sem nevezhetjük, ugyanis nagy valószínűség szerint nem is létező pénzeket hamisítottak – valószínűleg!
Tehát ez inkább álműkincs létrehozás. Azért a feltételes mód, mert 100%-osan nem bizonyítható a kérdéses bankjegyek hamis volta, pont a háború zűrzavara miatt.
Egy ilyen, majdnem biztosan utólag létrehozott, majdnem biztosan hamis bankjegy a jól
ismert, 1930-as dátummal nyomtatott 100 pengős, nyilaskereszttel felülbélyegezve. Mi bizonyítja azt, hogy ez a bankjegy hamis, ráadásul utólagos hamisítvány, és mi a hamisítók
célja?
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4-20 Nyilaskereszttel felülpecsételt, hamis 100 pengős

Az utóbbi kérdésre elég egyértelmű lehet a válasz. Egy ilyen bankjegy még szinte
nyomdafriss állapotban is igen keveset ér, legfeljebb száz forintot. Ha valakinek sok ilyenje
van, abból önmagában még nem gazdagodik meg. Viszont ennek a bankjegynek sokfajta
valós alternatívája van, pl. a csillagozott vagy a minta bankjegyes stb., miért ne hoznának
létre még egy „ritkaságot”, amit aztán jó pénzért lehet értékesíteni? Egyszerűen rápecsételnek egy nyilaskeresztet, és máris kész az „értékes ritkaság”.
Szinte teljes az egyetértés a szakmában afelől, hogy ez a bankjegy utólagos hamisítvány.
•

Egyrészt semmiféle dokumentum nem maradt ránk. Ez a legfontosabb, viszont a
hamisítók jól tudják, hogy a körülmények miatt (háború, nyugati irányba menekülő
nyilas hatalom, keleten szovjet megszállás) az ilyen dokumentumok könnyen elvesztek. (Sok, ennél fontosabb dokumentum veszett el ebből a korból, amelyekről
biztosan tudjuk, hogy létezett.)

•

Másrészt nem látjuk azt, hogy ennek a felülbélyegzésnek mi volt az értelme. Lehetne például a bankjegy használhatóságának a szűkítése (csak a felülbélyegzettek érvényesek), korlátozása (csak bizonyos helyen érvényes, vagy bizonyos helyen nem
érvényes), értékének megváltozása (más címlettel történő felülbélyegzés), de jelen
esetben egyik sem logikus. Az eredeti, háború előtt és után is érvényes bankjegy
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volt, tehát közben nem vonták ki a nem felülbélyegzetteket a forgalomból. Volt példa arra, hogy így hoztak létre gettópénzt (szűkítés), de azokat a bankjegyeket akkoriban Dávid-csillaggal pecsételték felül, nem pedig horogkereszttel vagy nyilaskereszttel.
•

Talán a legperdöntőbb érv a hamis voltára az, hogy a bélyegző olyan helyre került,
és olyan elemeket takar el, ahogyan egy nemzeti bank sohasem tenné. Adott az,
hogy ilyen esetben hova teszik a pecsétet vagy bélyeget, és mi az, amit mindenképpen érintetlenül hagynak.

•

A kémiai vizsgálatok is az utólagos hamisítást feltételezik.

Ugyancsak hamisítvány az alábbi, sarló és kalapácsos bélyegzővel ellátott bankjegy:

4-21 Pengő bankjegy, sarló-kalapáccsal pecsételve, utólagos hamisítvány

Horogkeresztes hamisítványok is „készültek”, valójában ebből volt a legtöbb. Íme az egyik:
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4-22 Horogkeresztes húszpengős, hamisítvány

Érdekes, hogy Dávid-csillagos hamisítvány nem készült (legalábbis én nem tudok róla).
Ismerünk viszont olyan bankjegyeket is ebből a korból, amelynek az eredeti volta erősen
vitatott, nincsenek egyik irányba sem perdöntő érvek. Ilyen például az alábbi 100 pengős.

4-23 Vitatott hitelességű bankjegy (100 pengős, 1000 pengős bélyeggel)

Arról van szó, hogy a papírhiány miatt adott címletű bankjegyeket felülpecsételték annak
tízszeres névértékével. Ehhez hasonló eseményre volt már példa a pénz történetében, valóban gyors, takarékos megoldás. Ráadásul az eredetinek tartott rendelet is ismert:
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4-24 A felülbélyegzés állítólagos rendelete

Sokan viszont a rendeletet is és magát a bankjegyet is hamisnak tartják.
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5 Egyéb országok hiperinflációi
5.1 A hiperinflációról
Valójában igen szűk a mezsgye a még elfogadható pénzromlás és a hiperinfláció között.
Egy bizonyos szintű infláció felett ugyanis már az adott pénzügyi rendszeren belül azt gyakorlatilag lehetetlen letörni, és ez a határ nincs is olyan magasan.
Phillip Cagan 1956-ban megjelent, „The Monetary Dynamics of Hyperinflation” című műve, amely az első komoly tanulmánynak minősül a hiperinflációt illetően, azt állítja, hiperinfláció az, ha a havi infláció meghaladja az 50%-ot. Ez egyébként azt jelenti, hogy 51 naponta duplázódnak az árak.
Ennél viszont jóval alacsonyabb inflációkat is igen nehéz kordában tartani. Az évi 50% feletti infláció már igen veszélyesnek számít e tekintetben.
Magyarországon a ’90-es évek elején, a rendszerváltás gazdasági megrázkódtatásai következtében az infláció tartósan kétszámjegyű volt. Emlékszem az inflációval kapcsolatos első
magyarországi jó hírre, az első reményszikrára, amely azt sejttette, hogy talán mégsem fog
reménytelenül elszabadulni. A hír valahogy így szólt: „csökkent az infláció növekedésének
a mértéke”. Sovány vigasz: az infláció tovább nő, de már nem annyira. Matematikailag
elemezve a hírt, ez azt jelenti, hogy ha függvényként az árakat definiáljuk, a függvény harmadik deriváltja negatív. Amint azt tudjuk, szerencsére hamarosan a második derivált is
negatív lett, azaz csökkent az infláció. (Esetleg elképzelhető, hogy nem is ez volt a kritikus
pont, hanem egy korábbi, amikor a sokadik derivált lett negatív?)
A dolgozat egy korábbi fejezetében már szó volt a magyarországi, 1946-os hiperinflációról.
Az alábbiakban még néhány hiperinflációt mutatok be, időrendi sorrendben.

5.2 Németország, 1923
Németországra a vesztes világháború után hatalmas jóvátételi kötelezettséget róttak,
amelynek eredménye lett az addigi leghatalmasabb hiperinfláció. Az infláció havi értéke
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3,25*10 6% volt. A végkifejletben az árak 49 óránként duplázódtak. A legnagyobb címletű
kibocsátott bankjegy az 5 billió (5.000.000.000.000) márkás volt.

5-1 5 billió német márka, 1923

5.3 Görögország, 1944
Görögországban a havi infláció mértéke 8,55*109% volt, azaz az árak 28 óránként duplázódtak. Ez azt jelenti, hogy a görögországi hiperinfláció megdöntötte az addigi rekorder
németországit, viszont a legnagyobb címletű bankjegy tekintetében nem, az „mindössze” a
100 milliárd (100.000.000.000) drachmás volt.

5-2 100 milliárd görög drachma, 1944
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5.4 Magyarország, 1946
A magyarországi hiperinflációról már volt szó részletesen. A pengő hiperinflációja minden
addigi rekordot megdöntött: a havi infláció 4,19*1016% volt, az árak 15 óránként duplázódtak. A legnagyobb kinyomtatott címletű bankjegy az 1 milliárd B.-Pengős volt, de azt nem
hozták forgalomba. A legnagyobb

forgalomba hozott bankjegy a 100

millió

(100.000.000.000.000.000.000) B.-Pengős volt.

5.5 Jugoszlávia, 1989, 1993/94
Kezdem a száraz statisztikával: 1994. január 23-ig az infláció havi szintje 5*1015%, az árak
16 óránként duplázódtak. A legnagyobb címletű pénz a sok denomináció miatt nehezen értelmezhető. Erre az összehasonlítások során még visszatérek.

5.5.1 Kezetek
A jugoszláv dinár sohasem tartozott igazán a stabil pénzek közé. Két, egymástól független
hiperinflációs időszakot különböztethetünk meg, de egyéb időszakokban is előfordult a
magas pénzromlás.
A II. világháborút követően lassan, de biztosan emelkedtek az árak, amit jól bizonyít az,
hogy a '60-as évek elején a legnagyobb címletű pénz az 50.000 dináros volt. 1966. január 1én denominációt hajtottak végre: 2 nullát „töröltek”, így 1 új dinár 100 régi dinárt ért. Érdekességképpen megjegyzem, hogy az emberek még a '80-as évek végén is gondolatban
„visszaírták” azt a bizonyos két nullát, például az ezer dinárosra azt mondták, hogy százezres. Nemcsak az idősebbek használták így, hanem azok is, akik az említett pénzreform után
születtek.
A denomináció után a legnagyobb címletű bankjegy a 100 dináros volt, majd a '70-es években megjelent az 500 (1970) és 1000 dináros (1974).
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5-3 A szocialista Jugoszlávia bankjegyei

5.5.2 Az első infláció
Az infláció a '80-as évek közepére kezdett elszabadulni. 1985-ben megjelent az 5000 dináros, Tito képével. Gyorsan ezután, 1987-ben megjelent a bányászt ábrázoló 20.000 dináros
(a 10.000 dinárosnak ismertek próbanyomatai, de forgalomba nem került), 1988-ban az
50.000 dináros, 1989 május 1-én pedig a 100.000 dináros. Ugyancsak 1989-ben hozták forgalomba az 500.000, 1.000.000 és 2.000.000 dináros címletű bankjegyeket. Ez már hiperinfláció volt, persze a későbbivel szinte össze se lehet hasonlítani.
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5-4 Első hiperinfláció Jugoszláviában, 1980-as évek

5.5.3 Reform
1990. január 1-én az Ante Marković miniszterelnök kormánya pénzreformot hajtott végre:
ismét denominációra került sor, ekkor 4 nullát töröltek (azaz 10.000 régi dinár ért 1 új dinárt). A pénzreform nemcsak technikai lépés volt, az infláció gyakorlatilag megállt. Ekkor
1 német márka ért 7 dinárt. A legnagyobb címletű bankjegy az 1000 dináros volt. (volt 10es, kétfajta 50-es, 100-as, 200-as, 500-as és 1000-es). A korábbitól eltérően ez a dinár már
konvertibilis volt.
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5-5 A konvertibilis dinár bankjegyei

50

5.5.4 Széthullás
A '90-es évek elején bekövetkezett Jugoszlávia széthullása. 1991 nyarán Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét. Kitört a háború. Szlovénia október 8-án, Horvátország
pedig december 23-án saját pénzt adott ki. (Szlovéniában egyébként már 1990-ben is
nyomtattak saját bankjegyeket.) Válaszul erre, Jugoszlávia maradék részén szintén új bankjegyeket vezettek be, napok alatt lecserélték a régit. Denomináció ekkor nem volt, de a lassan elszabaduló inflációt jelzi az a tény hogy az újonnan kiadott 100, 500 dináros 1000
mellett megjelent az ötezres.

5-6 A széthullás miatt kiadott jugoszláv bankjegyek
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1992-ben Macedónia és Bosznia-Hercegovina is elszakadt Jugoszláviától. Macedóniában
április 26-án, Bosznia-Hercegovinában pedig júniusban vezettek be saját pénzt. A megmaradt két tagköztársaság, Szerbia és Montenegró 1992. április 27-én létrehozta a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaságot. 1992. július 1-én új, saját pénzt hoztak forgalomba.
Denominációra is kor került, egy nullát töröltek. Az úgy bankjegyek a következők voltak:
100, 500, 1000, 5000. Az ötezres a korábbi pénzben kifejezve 50.000 volt, azaz a háromnegyed évvel korábbi legnagyobb címlet ötvenszerese. Ez már egyértelműen a magas inflációról árulkodik.

5-7 Az el nem ismert "kis-Jugoszlávia" első bankjegyei
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5.5.5 Hiperinfláció
Még 1992-ben forgalomba hozták a 10.000 és 50.000 dináros bankjegyeket. 1993 elején
kiadták 100.000 és 500.000 dináros bankjegyet, majd a következő címlet rögtön az
5.000.000 dináros volt. Később forgalomba került az 1.000.000 dináros is, amelyből viszont igen keveset, nagyságrendileg 1 millió darabot hoztak forgalomba (Jugoszlávia méretében és lakosságszám tekintetében is Magyarországhoz hasonlítható), így az igen ritka.
Majd ezt követően ismét egy nagy ugrás következett, az 50.000.000 dináros bankjegy, amelyet a 10.000.000 dináros követett. Azaz ismét előbb hozták forgalomba a nagyobb címletet. A tízmilliósból kevesebbet adtak ki, csak az AA sorozatszámúakat hozták forgalomba
(kb. 10 millió darab). Nagyjából 1993 nyaránál tartunk. Ezt követte a 100.000.000, az
500.000.000, az 1.000.000.000 és a 10.000.000.000 dináros címlet.
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5-8 A jugoszláviai második hiperinfláció első sorozata

Az eddigiekben említett bankjegyeken a motívumok gyakran ismétlődtek, az 1992-1993ban kiadott bankjegyek alakjai mind megtalálhatóak az 1989-1991 időszakban nyomtatott
bankjegyeken is.
A sok nulla szinte követhetetlenné vált. 1993. október 1-jén ismét sor került egy
denominácóra, ekkor az addigi legtöbb, 6 darab nullát töröltek. Ez kísértetiesen emlékeztet
a milpengőre való átállásra. Azaz 1 új dinár egymillió régi dinárral volt egyenértékű. Fémpénzt is hoztak forgalomba, bár nagy jelentősége nem volt. Kiadtak 1, 2, 5, 10, 50 és 100
dináros érmét. 500 dináros érmét is vertek, annak még talán értelme is lett volna, viszont
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azt nem hozták forgalomba, hanem mintegy háromezer darabot megmentettek, a többit beolvasztották. Egy ilyen érméért jó pénzt adnak a gyűjtők. Az érméken kívül forgalomba
került az 5000 és 10.000 dináros. (Ez a tízezres egyébként hasonló volt a '80-as években
megtervezett, végül azonban forgalomba nem hozott 10.000 dinároshoz.)
Ezután, még 1993-ban forgalomba került az 50.000, 500.000, 5.000.000, 50.000.000,
500.000.000, 5.000.000.000, 50.000.000.000 és 500.000.000.000 címletű bankjegy. Látható
hogy ekkor már tízszeres szorzót alkalmaztak, köztes értékek nem voltak. Ez szintén kísértetiesen emlékeztet a pengő hiperinflációjára (a pengőnél már az ezrestől kezdve csak
egyessel kezdődő bankjegyeket adtak ki, tehát szintén tízszeres szorzót alkalmazva). Ez
komoly gondokat jelentett a gyakorlatban. Előfordult az az abszurd helyzet, hogy valaki
nem tudta felvenni a nyugdíját, mert a banknak csak a legnagyobb címletből volt elegendő
pénze, a nyugdíj meg nem érte el ezt, és elvileg vissza kellett volna adnia a nyugdíjasnak.
De miből? A korábbi nyugdíja a töredéke se volt az aktuálisnak.
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5-9 A jugoszláv hiperinflációs bankjegyek 1993 végi sorozata

Negyed év alatt tízféle bankjegyet hoztak forgalomba, ami képet ad az infláció mértékéről.
Két érdekességet jegyzek meg itt. Egyrészt, a korábbi gyakorlattól eltérően, minden egyes
címlet esetén más-más arcot tettek rá. Amíg tehát korábban, amikor egy-egy bankjegy végül is még hónapokig forgalomban volt, nem adtak sokat a design-ra, addig a ténylegesen
szinte csak 1-2 hétig forgalomba levő bankjegyek esetében igen. A másik az, hogy ellentétben más országok hiperinflációs gyakorlatával, a dinárra számmal is mindig kiírták a címletet, a legnagyobb címlet esetén 12 darab számjegyet. Az ötszáz milliárdos bankjegy volt a
legnagyobb névértékű, forgalomba hozott bankjegy, így ez a jugoszláviai hiperinfláció
szimbólumává vált. Természetesen ez sokkal nagyobb is lehetett volna, ha nem kerül sor
denomincióra.
1994. január 1-én ismét denominációt hajtottak végre. Ekkor 9 nullát töröltek. Tehát 1 új
dinár egyenértékű volt 1 milliárd régi dinárral. Pár hónapon belül tehát összesen 15 nullát
töröltek.
Az infláció természetesen nem lassult, sőt! Rögtön újévkor, talán csak a rend kedvéért érmét is adtak ki, mégpedig egy 1 dinárost (ennek természetesen értelme nem volt), 10 és 100
dináros bankjegyeket (melyekről egyszerűen „lemaradt"” a sorozatszám), valamint 1000 és
5000 dináros bankjegyet. Ezt követően gyorsan megjelent az 50.000, 500.000 és a
10.000.000 dináros címlet. Ez a tízmilliós volt a jugoszláviai hiperinfláció utolsó bankje-
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gye. Amint az látható, az utolsó és az utolsó előtti címlet között már hússzoros a szorzó. A
10 millió dináros bankjegy tulajdonképpen nem volt más, mint a már említett, 1993-as 10
milliós bankjegy AB sorozatszámú bankjegyei, amelyet egyszerűen felülpecsételtek 1994re (valamint a nemzeti bank elnökének aláírását is kicserélték, mivel időközben leváltották
a régit).
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5-10 A jugoszláv hiperinfláció utolsó bankjegyei

Ebben az időszakban elkészítették a 100.000 dináros bankjegy próbanyomatát is, azt viszont forgalomba nem hozták. Véleményem szerint ebben az időszakban sokkal ésszerűbb
lett volna forgalomba hozni mondjuk egy 2 milliós bankjegyet, a százezresnek nem látom
értelmét.

5.5.6 „Szuperdinár”
1994. január 24-én pénzreformot hajtottak végre, teljesen új alapokra helyezték a pénzrendszert. A pénz nevét is megváltoztatták: dinár helyett új dinár (novi dinar) lett a hivatalos
elnevezés. Értékét a német márkához kötötték: 1 új dinár egyenértékű volt 1 német márkával. Ennek az volt a gyakorlati oka, hogy az emberek ekkor már szinte kizárólag a német
márkát használták (valamint a magyar forintot is elfogadták, különösen az ország északi
részén), valamint az ország devizatartalékai is ebben a valutában képződött. Egy új dinár
egyenértékű volt 13 millió régi dinárral.
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5-11 "Szuperdinár"

Kezdetben a 10 dináros volt a legnagyobb címletű bankjegy, ami már önmagában jelzi az
akkori gazdasági viszonyokat. (Összehasonlításul: Németországban az 1000 márkás volt a
legnagyobb címletű bankjegy. A jövedelmi viszonyokban is megmutatkozott ez a mintegy
százszoros szorzó.) A pénzügyi stabilizációt viszont a gazdaság lassú talpra állása is követte. A hiperinfláció viszont csak az egyik tényező volt, ami visszafogta a gazdaságot. A még
mindig dúló háború, a nemzetközi elszigeteltség és a gazdasági embargó szintén nagy nehézségeket okozott. A pénzügyi stabilizációval viszont az ország hamarosan elérte az átlagos balkáni színvonalat. Ez komoly eredmény ahhoz képest, hogy pár hónappal korábban a
fizetések a legszegényebb fekete-afrikai szinten voltak, de a háború kitörése előtti szint tizedét sem érte el. A pénzügyi stabilizációt úgy próbálta a hatalom eladni, mint a „jugoszláv
gazdasági csoda”.
A fejlődéssel hamarosan új, magasabb címletű bankjegyeket hoztak forgalomba: a sebtében
kibocsátott 1, 5 és 10 dinárost lecserélték, és kiadták a 10, 20, 50 és 100 dinárost. A dinár
viszont ekkor sem bizonyult stabilnak, a német márka árfolyama lassan „elcsúszott”. Időközben az „új” előtagot is eltörölték a pénz nevéből. Azóta forgalomba került a 200, 500,
1000 és 5000 dináros bankjegy, és a bankjegyeket is többször lecserélték, amelynek inkább
politikai, mint pénzügyi okai voltak, pl. a 2000-es forradalom, az ország nevének megváltozása, Montenegró kiválása. Jelenleg 1 euró kb. 100 szerb dinárt ér. Ha nem változott volna a dinár árfolyama, akkor most kb. 2 dinár érne 1 eurót (ilyen egyébként létezik, mégpe-
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dig a szomszédos Bosznia-Hercegovinában, ahol az ország valutája fixen a német márkához, ill. ma az Euróhoz van igazítva). Ez durván azt jelenti, hogy ha eltekintünk a német
márka, ill. az euró inflációjától, akkor kb. ötvenszeres volt a pénzromlás. Tehát a dinár a
reform ellenére se lett igazán stabil pénz. A legtöbbet egyébként 2000 végéig veszítette.
2000. október 5-én a nép megdöntötte Slobodan Milošević diktatórikus hatalmát. Az azóta
hatalmon levő kormányok mindegyike a korábbihoz viszonyítva igen szigorú pénzpolitikát
folytat, melynek eredménye az, hogy az elmúlt közel egy évtizedben a jugoszláv, illetve a
szerb dinár stabilitása nem rosszabb, mint a környező országok valutái.
Minden egyes denomináció után a dinár új nemzetközi kódot kapott. A teljes lista a következő:
•

1918-1941: YUS

•

1944-1965: YUF

•

1966-1989: YUD

•

1990-1992: YUN

•

1992-1993: YUR

•

1993 október - december: YUO

•

1994. január 1-23.: YUG

•

1994. január 24. - 2003: YUM

Jugoszlávia 2003-ban megszűnt, utóda a szerb dinár, melynek kódja RSD.
A fent vázolt hatalmas infláció esetén hasznos lenne tudni azt, hogy mi volt a kiinduló
mozzanata. A katalizátora valószínűleg a fedezetlen pénzkibocsátás, de a kiinduló mozzanata inkább az lehetett, hogy a háború kitörése miatt csökkent a termelés. Amint azt tudjuk,
a mai modern pénz fedezete az árutermelés. Ha csökken a termelés, a pénz mennyisége pedig nem változik, akkor az egységnyi pénz vásárlóértéke csökken. Ehhez hozzájárult még
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az is, hogy az egyes tagköztársaságok kiválásával a pénz egységnyi értéke tovább csökkent,
hiszen a teljes pénztömeg mögött korábban az egész ország termelése állt, attól a pillanattól
kezdve viszont már csak a maradék tagköztársaságok (a végén már csak Szerbia és Montenegró) termelése. Amelyekkel szemben 1992 tavaszán gazdasági embargót vezettek be, így
a termelés tovább csökkent. Mivel a pénz megbízhatatlanná vált, a bele vetett bizalom megrendült, a gazdasági szereplők igyekeztek „kibújni” a dinár „ernyője” alól, ami újabb csapást mért a pénz értékére. Az államháztartási hiány az egekbe szökik, a szocialista hatalom
a szociális béke fenntartása érdekében a pénznyomdához nyúl, ami természetesen önmagában inflációgerjesztő. E három tényező párhuzamosan erősíti egymást, aminek az eredménye ez a hatalmas infláció, valamint a teljes pénztömeg értékének a radikális csökkenése.

5.6 Zimbabwe, 2009
Nemrégiben Zimbabwéban volt óriási hiperinfláció. A zimbabwei dollár történetét 4 részre
oszthatjuk.

5.6.1 1. dollár (ZWD)
Megjelenése: 1980. április 18. Jele: ZWD
Pénzek:
•

1980: érmék: 1, 5, 10, 20, 50 cent, 1 dollár, 2 dollár (1997), 5 dollár (2001). Bankjegyek: 2, 5, 10, 20 dollár.

•

1994: 50 dolláros bankjegy

•

1995: 100 dollár

•

2001: 500 dollár

•

2003: 1000 dollár

•

Utazási csekkek: 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000
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•

Bemutatóra szóló csekkek: 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000

5.6.2 2. dollár (ZWN)
Bevezetése: 2006. augusztus 1. 1 új (2.) dollár = 1000 régi (1.) dollár (3 nulla törlése).
Bankjegyek (csekkek):
•

1, 5, 10, 50 cent, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 (2007. február 1.), 10.000,
50.000 (2007. március 1.), 100.000 dollár

•

2007. augusztus 1.: 200.000

•

2007. december 19.: 250.000, 500.000, 750.000

•

2008. január 18.: 1 millió, 5 millió, 10 millió

•

2008. április 4.: 25 millió, 50 millió

•

2008. május 6.: 100 millió, 250 millió

•

2008. május 20.: 500 millió, valamint agro csekkek: 5 milliárd, 25 milliárd, 50 milliárd

•

2008. július 21.: 100 milliárd dolláros agro csekk

Ezekhez a bankjegyekhez Németországból vásárolták a papírt, az viszont kormányzati
nyomásra felfüggesztették a papír szállítását.
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5-12 Zimbabwei hiperinflációs bankjegy a közelmúltból

5.6.3 3. dollár (ZWR)
Bevezetése: 2008. augusztus 1. 1 új (3.) dollár = 10 milliárd (10.000.000.000) régi (2.) dollár (10 nulla törlése).
•

2008. augusztus 1.: érmék: az első sorozat 10, 20 és 50 centes, valamint 1, 2 és 5
dolláros érméit, valamint a már 2003-ban vert, de forgalomba nem hozott 10 és 25
dollárost ismét forgalomba hozták (ezáltal lényegében 10 billiószorosára megnövelve az értékét). Bankjegyek: 1, 5, 10, 20, 100 és 500 dollár.

•

2008. szeptember 19.: 1000

•

2008. szeptember 29.: 10.000, 20.000

•

2008. október 13.: 50.000

•

2008. november 3.: 100.000, 500.000, 1.000.000

•

2008. december 4.: 10 millió, 50 millió, 100 millió

•

2008. december 8.: 200 millió
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•

2008. december 12.: 500 millió

•

2008. december 19.: 1 milliárd, 5 milliárd, 10 milliárd

•

2009. január 12.: 20 milliárd, 50 milliárd

•

2009. január 16.: 1 billió, 10 billió, 20 billió, 50 billió, 100 billió

A harmadik sorozat bankjegyeihez a szükséges szoftvert egy bécsi székhelyű osztrákmagyar cég biztosította.

5.6.4 4. dollár (ZWL)
Bevezetése: 2009. február 2. 1 új (4.) dollár = 1 billió (1.000.000.000.000) régi (3.) dollár
(12 nulla törlése)
•

2009. február 2.: bankjegyek: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500

A 3. és a 4. sorozat bankjegyei is elvileg hivatalos fizetőeszköz maradt a felfüggesztésig.
A zimbabwei dollár felfüggesztése: 2009. árpilis 12. Ettől kezdve kizárólag külföldi pénzeket használnak.

5.6.5 Statisztikák
Ha minden törölt nullát visszaírnánk a legnagyobb címletű bankjegyre, a következő jönne
ki:
5.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (öt pentillió dollár)
Az infláció legmagasabb 2008 novemberében volt, majdnem havi 8*1010%, azaz majdnem
napi 100%. Az árak átlagos duplázódása 24,7 óra volt.

5.7 Összehasonlások
A világ legnagyobb hiperinflációinak az összehasonlítása nehéz feladat, mivel sok tényező
torzítja azt. Érdekes összehasonlító adat például a legnagyobb kibocsátott címlet, viszont
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szinte mindegyik esetben történt olyan esemény, ami miatt ezt korrigálni célszerű.
A legnagyobb hiperinflációk összehasonlító táblázata:
Ország

Időpont

Havi infláció

Magyarország 1946. július

Legnagyobb címlet

4.19 × 1016 % 2*1029

Zimbabwe

2008. október 7.96 × 1010 % 5*1027

Görögország

1944. október 8.50 × 109 %

10 11

Jugoszlávia

1994. január

3.13 × 108 %

10 23

Németország

1923. október 3.25 × 106 %

5*1012

A legnagyobb címletű bankjegy ekvivalens összehasonlítására a gondolatmenet az alábbi.

5.7.1 Magyarország
A legnagyobb, kinyomtatott pengő bankjegy az 1 milliárd B.-pengős volt (10 21), a legnagyobb, ténylegesen forgalomba hozott viszont a 100 millió B.-pengős (10 20). Viszont mivel
a hiperinfláció végén már az adópengő volt fogalomban, azt érdemes alapul venni. A legnagyobb, kinyomtatott adópengő az 1 milliárdos volt (10 9), a legnagyobb ténylegesen forgalomba hozott adópengő pedig a 100 milliós (108). A pengő : adópengő index az utolsó
napon 2*10 21 volt. Így a legnagyobb magyar címlet 2*10 29. Érdekességképpen, „elrettentésül” ezt számmal is kiírom:
200.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Ebben még nincs benne az 1926-ban történt 12.500-zal történő osztás, ami durván még 4
számjeggyel toldaná meg a fenti, hosszan kígyózó értéket.

5.7.2 Zimbabwe
Egyszerűen a törölt nullákat visszaírva az utolsó címlethez jön ki a 5*1027.
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5.7.3 Jugoszlávia
Az 1990. január 1-e után törölt nullákat visszaírva jön ki 1023. Ha az összes korábbi nullát
visszaírnánk (melyek egy korábbi hiperinfláció következtében „törlődtek”), akkor az 1029
lenne.
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6 Válogatott érdekességek
6.1 Amikor megrendül a pénzbe vetett bizalom
Biztos alapokon nyugvó rendszernek gondoljuk a pénzrendszert. Arra nem gondolunk a
mindennapokban, hogy a pénzünk váratlanul nagymértékben értékét veszíti. Pedig ezekre is
volt példa a történelemben. Alább felsorolok néhány ilyen esetet.

6.1.1 Vagyondézsma
Magyarországon 1945 decemberében egy egyszeri „vagyondézsmát” hajtottak végre: az
akkor forgalomba levő 1000, 10.000 és 100.000 pengőst felül kellett bélyegeztetni, a bélyeg viszont a névérték háromszorosába került. Így lényegében a az emberek pénzének a
háromnegyedét vette el az állam. Ez értelemszerűen azt sújtotta jobban, aki a vagyonának
nagyobb hányadát tartotta pengőben, mint az átlag.

6.1.2 Infláció
A már említett hiperinflációk következménye: a pénz nem értékálló, a bizalom megszűnik
iránta.

6.1.3 Amikor a takarékosság felesleges volt
A kommunista államokban (így Magyarországon is) általában nem ismerték el a korábbi
rendszerben szerzett jogosultságokat, pl. a nyugdíjjogosultságot. Hiába dolgozott tehát valaki legálisan 40 éven keresztül abban a hiszemben, hogy jó nyugdíja lesz.
Csehszlovákiában, 1953-ban „pénzreformot” hajtottak végre, ami azt jelentette, hogy az
addig érvényes pénzt egyszerűen eltörölték, azt gyakorlatilag nem váltották be (300 koronáig, 1:5 arányban, de az ún. „kapitalista személyeknek” még erre sem volt joguk), és újat
vezettek be. Az ország miniszterelnöke, Antonín Zápotocký előző nap este rádióbeszédben
tagadta a kiszivárgott hírt.
Jugoszláviában a '90-es évek elején többek között az alábbi események zajlottak le:
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•

Egyik napról a másikra „zárolták” a devizaszámlákat, a betéteseket nem fizették ki.
Volt, akinek egy élet munkája „ragadt benn”. (A 2000-es politikai fordulat után az
új hatalom kárpótlásként kezeli az ügyet.)

•

Ezt követően magánbankok kínáltak mesés, akár havi 15%-is kamatot (!) a német
márkára: Jugoskandic, Dafiment Bank. Sokan bedőltek ennek. E mögött is a Milošević vezette hatalom volt. Természetesen ez a pénzt is odaveszett, és mivel ezek
mér formálisan nem állami bankok voltak, a kárvallottak nem számíthatnak kárpótlásra.

•

Az 1994. január 24-én bevezetett dinárt is sokan „átverésként” élték meg, ugyanis
az árfolyam nem volt fixen a német márkához hozzáigazítva, és az hamarosan „elcsúszott”.

6.1.4 A mai befektetési jegyek
A mai időszak válsága: számos, elvileg garantált befektetési jegy értéke esett az eredeti
névértékének 5-10%-ára, sőt, olyat is lehetett hallani, amelyik egyenesen mínuszba ment!
Ezek után jogosan vetődik fel a kérdés: létezik egyáltalán biztos befektetés?

6.2 A decimalizáció előtti angol pénzrendszer
Az 1971 előtti angol (és ír) pénzrendszer igen átláthatatlan azok számára, akik nem abban a
rendszerben éltek. Korabeli angol filmekben olyan összegeket hallunk, hogy pl. „8 shilling,
6 penny”. Pedig úgy tudjuk, hogy Angliában mindig is a font volt a hivatalos fizetőeszköz.
Aztán ha a kezünk ügyébe kerül egy kis címletű angol érme, azon azt olvassuk, hogy
farthing. Ez már önmagában több a soknál, majd egy katalógusban megpillantjuk a fél koronás érme képét. Majd jobban utánajárva a dolognak megtudjuk, hogy minden egyes érmének külön neve volt!
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6-1 6 penny-s érme, II Erzsébet királynő fiatalkori portréjával

6-2 Fél koronás érme

Az alábbi táblázat összefoglalja a decimalizáció előtti elnevezéseket, azt, hogy mi mennyit
ért egy másik léptékben kifejezve.
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Farthing

Penny

Schilling

(d.)

(s., /-)

Pound
Crown

(£, l)

1 Farthing

1

1/4

1/96

1/240

1/960

½ Penny

2

1/2

1/24

1/120

1/480 Halfpenny

1 Penny

4

1

1/12

1/60

3 Pence

12

3

1/4

1/20

1/80 Thrupence

6 Pence

24

6

1/2

1/10

1/40 sixpence, tanner

1 Shilling

48

12

1

1/5

1/20 Bob

96

24

2

2/5

1/10 florin, 2 bob bit

1/240

2 Shillings
1/2

2 shillings and 6

Crown

120

30

2.5

½

1/8 pence

1 Crown

240

60

5

1

1/4

1 Sovereign

pound, quid (papír
960

240

20

8

1 font)

6-3 A decimalizáció előtti angol pénzek átszámítási táblázata
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Az alábbi táblázat a decimalizáció előtti angol érmék elnevezését taartalmazza:
1 pound (= sovereign) = 4 crowns = 20 schillings = 240 pence = 960 farthings
1 crown = 5 shillings = 60 pence = 240 fartings
1 shilling = 12 pence = 48 farthings
1 penny = 4 farthing
1 guinea (g, gn) = 21 shillings
6-4 Decimalizáció előtti angol pénzek elnevezései

A kavalkádot fokozza az, hogy a XIX. században valójában kétfajta arany egyfontos volt
forgalomban: a „normál” 1 fontos 20 shillinget ért, a guineai aranyból készült 1 fontos érme
pedig, melyet értékesebb aranynak tartottak, 21 shillinget. Az előbbinek a neve pound, az
utóbbinak pedig guinea volt. A guineának az volt a praktikus jelentősége, hogy önmagában
tartalmazta a borravalót! Tehát 1 fontot „borravalós helyeken” illett guineában fizetni.
A decimalizáció egy számunkra nehezen felfogható eleme, hogy az angliai átlagember nagyon nehezen tért át az új rendszerre. A D-nap (az a nap, amikor áttértek a decimális számításra) után is átszámoltak a régi értékbe. Pedig külső szemlélőként ez felesleges volt: szerintünk ugyanis sokkal egyszerűbb az új, mint a régi rendszer.
Ez egyébként igaz is. De gondoljuk csak végig: ha például az ugyancsak túlbonyolított időszámítást egy külső civilizáció számunkra „leegyszerűsítené”, azt mennyire könnyen vennénk át? Mondjuk 1 év 10 hónapból állna, melyek felváltva 35 és 36 naposak lennének, a
napot 100 egységre osztanák, meg azt is még százra, az egyik „felesleges” egység „kiesne”,
a hetet eltörölnék, és a hónapoknak sem lennének nevei, mennyivel egyszerűbb lenne? Kétlem, hogy egykönnyen áttérnénk az új rendszerre. Az utódaink talán könnyen beleszoknának, de nekünk életünk végéig egy kényelmetlen hiányérzetünk lenne.
Valószínűleg egy angol ember is ehhez hasonlóan érzett, amikor elvették tőle a font - shilling - penny felosztást, és azt, hogy minden érmének külön neve volt.
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6.3 Nem szokványos címletek
1, 2, 5, 10, ... Ilyen és ehhez hasonló címletekhez szoktunk hozzá. Az alábbiakban néhány
meglepő címletet mutatok be.

6.3.1 75 millió szovjet rubeles bankjegy
A Szovjetunióban adták ki az alábbi, 75 millió rubelest.

6-5 75 millió rubeles bankjegy

6.3.2 1 millió török lírás érme
Érme esetén ritkán lát az ember 1 milliósat, ami rendesen forgalomban van. Törökországban az alábbi egy ilyen.
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6-6 Egymillió török lírás érme

Ez nem egy emlékérme, hanem rendes, forgalmi érme volt.

6.3.3 3 és 15
Több szocialista országban is használatos volt a Magyarországon szokatlan 3-as, mint címlet, sőt, Romániában 15 bani érmét is forgalomba hoztak.

6-7 15 banis érme Romániából
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6.3.4 40, 80, 160, 320, 640, 960 Reis
Brazíliában voltak használatosak a XIX. század elején a tíznek 2 hatványszoros többszörösei + még a 960-as érme.

6-8 960 Reis

6.3.5 37,5 rubel
A végére hagytam a pénztörténelem talán legkülönösebb címletét, ami nem más, mint egy
37 rubel 50 kopejkás érme:

6-9 37 és fél rubeles érme
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6.4 Egyéb érdekességek
6.4.1 Csehszlovák 20 koronás – a mesélő bankjegy
Az alábbi bankjeggyel kapcsolatban érdekes legendára bukkantam:

6-10 20 csehszlovák korona: a „beszélő bankjegy”

Ezt a bankjegyet 1970-ben készítették, azaz nem sokkal a Prágai Tavasz 1968-as leverését
követően. A bankjegy Jan Žižka cseh nemzeti hős arcképe látható, ő vezette a huszita protestánsokat a németek ellen. A hátlapján egy középkori kódexillusztráció látható. A legenda
szerint a fenti bankjegy számos tiltakozó jegyet tartalmaz. Ezek a következők (forrás:
http://www.revbiro.hu/h20korun.htm):
•

A kódex illusztrációnak nincs eredetije! Ügyesen megalkotott hamisítvány, amely
azzal a céllal született, hogy nevetségessé tegye a megszállókat és a szovjetek által
az ország élére állított bábkormányt.
o A menetet vezető férfinak, aki a napraforgót (az állhatatlanság, az opportu-
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nizmus jelképét) hordozza, két bal keze van
o Aki bunkósbottal a kezében, lóháton követi, annak be van kötve a szeme.
o A két vezető nyomában mindenféle idióták, nyomorékok masíroznak, egyiküknek három lába van...
o A kép körüli díszítés látszólag a bankjegy névértékét (20 korona) ábrázolja
körkörös elrendezésben. Ha azonban tükörképbe fordítjuk, kiderül, hogy ez
valójában az SOS, a nemzetközi segélykérés jele, sok ezerszer felrajzolva:
egy ország segélykiáltása a nemzetek közössége felé.
•

A Žižka szobor valóban létezik, de apró eltérések vannak az eredeti és a bankjegyen
levők között.
o A fej bal oldalán egy eltorzult arc vonásai vehetők ki — a Prága központi terén önmagát elégető Jan Palach képmása.
o A fej jobb oldalán egy lány arca figyelhető meg, jobb szeme alatt golyó ütötte lyukkal — ez a seb okozta halálát.

Azt nem tudom, hogy a bankjegy tervezői (Karel Hruška és Miloš Ondraček) szándékosan
tervezték-e így, vagy csak az utókor kitalációja az egész, a történet mindenesetre igaz is
lehet.

6.4.2 Magyar Köztársaság 5 fillér (1951)
Az alábbi érme érdekessége az, hogy 1951-ben adták ki, mégis Magyar Köztársaság felirat
szerepel rajta:
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6-11 5 fillér 1951-ből, Magyar Köztársaság felirattal

Az ország hivatalos neve 1949-től kezdve Magyar Népköztársaság volt. Meglepő, hogy
ilyen jelentős hibára kerülhetett sor a rákosista diktatúra legsötétebb éveiben.

6.4.3 2 forint (1990)
Az alábbi érme 1990-ből való. Ezt egyébként forgalomba nem hozták, csak próbanyomatai
ismertek.

6-12 2 forintos érme népköztársaság címerrel, köztársaság felirattal

A köztársaságot már 1989. október 23-án kikiáltották, az új címert viszont csak 1990 nyarán alkotta meg az újonnan választott parlament, komoly vitát követően. Az időközben eltelt majdnem háromnegyed évben a régi, népköztársasági, ún. „Kádár-címer” volt Magyar-

79

ország hivatalos címere. A fenti érmén Magyar Köztársaság felirat szerepel, a régi címerrel.
Egyébként a pénzverde egyszerűen nem volt felkészítve az új címerre. Csak 1992-ben vertek olyan érmét, amelyen az új címer szerepel, addig csak címer nélkülieket (10, 20 és 50
filléreseket). Pontosabban, feltehető, hogy mégiscsak vertek, de 1989-es dátummal, a népköztársaság szimbólumaival! Hadd álljon itt egy árulkodó statisztika:
Érme

átlagos éves darabszám 1988-ig darabszám 1988-ban darabszám 1989-ben

1 forint 10-25 millió

10 millió

115 millió

2 forint 5-20 millió

5 millió

79 millió

5 forint 4-25 millió

4 millió

39 millió

6-13 Kibocsátott érmék darabszáma a rendszerváltás éveiben

Feltételezhetjük tehát, hogy 1990-ben, 1991-ben és 1992-ben is hoztak forgalomba érméket, 1989-es dátummal, ugyanis 1989-ben gyanúsan sok érmét vertek.

6.4.4 2 francia frank, 1944
Franciaországot 1940 júniusában megtámadta Németország, és hetek alatt kapitulált. Az
országot felosztották, egy része közvetlen német megszállás alá került, más részén pedig a
német érdekeket kiszolgáló bábkormány alakult. Itt újabb pénzt hoztak forgalomba, amelyen nem a szabadság - egyenlőség - testvériség (liberte - egalite - fraternite) szerepelt, hanem munka - család - haza (travail - familie - patrie).
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6-14 Francia érme a szövetségesek megszállása alatt

A háború végén a szövetséges csapatok felszabadították Franciaországot a német megszállás alól. A felszabadítók is kiadtak egy érmét, amely nem volt azonos sem a korábbi francia
érmékkel, sem a később kiadottakkal (valójában ez a kettő ugyanaz), hanem egy harmadik
típus. Azaz ezt tekinthetjük az ideiglenes szövetséges megszállás érméjének. Ezek szerint
Franciaország a háború elején német, a háború végén pedig szövetséges megszállás alá került. (Ennek a két ténynek egy kicsit ellentmondani látszik az, hogy Franciaországot a győztes nagyhatalmak közé soroljuk.)

6.5 Pénzelnevezések változatossága
A pénznevek valóságos kavalkádja tárul elénk, amikor megvizsgáljuk azt, hogy szűkebbtágabb környezetünkben milyen elnevezéseket használnak. A szűkebb környezetünkben
volt ill. van forint, schilling, korona, hrivnya, lei, dinár, kuna, tolar, világ viszonylatban pedig dollár, márka, font, frank, líra, jen stb. Meglepő azonban, hogy nagyon sok pénzt
ugyanarra lehet visszavezetni.
A ma használatos pénzek közül a legtöbb a tallérra vezethető vissza. Az elnevezés a Schlik
grófok joachimsthali pénzverdéjéből ered. Ezek egy aranyforint értékű, ám ezüstből készült
érme volt (azaz nem 4 gramm aranyat, hanem 27 gramm ezüstöt tartalmazott, ami akkori-
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ban egyenértékű volt). Ebből lett a német nyelvterületen a thaler, Magyarországon a tallér,
az északi államokban a daler. Ez a pénz új neveket is felvett, úgy mint piaster, escudo,
peso, majd spanyol közvetítéssel ebből lett a dollár.
A forint velencei eredetű pénz, de magyar közvetítéssel vált nemzetközivé. Ugyancsak a
középkori aranyforintra vezethető vissza a nemrégiben megszűnt holland gulden.
A dinár vagy dénár visszavezethető az ókori római ezüst denariusra. Az Árpád-házi királyok uralkodása alatt ez volt a magyar pénz.
Az alábbi térkép a földet ábrázolja, ugyanolyan színnel jelezve a közösen használt szimbólumokat (melyek többnyire a közös elnevezésre utalnak). Szemmel láthatóan jóval kevesebb szín használatára van szükség, mint ahány ország valójában létezik:

6-15 A világ pénznemeinek szimbólumai
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7 A bankjegyek és érmék értéke
7.1 Névérték, nemesfém tartalom
Egy-egy érme, bankjegy értékét alulról behatárolja a névértéke, illetve nemesfém tartalma.
A nemesfém tartalom egyértelmű, az értéke sohasem fog a benne található nemesfém értéke alá menni. A névérték pedig kihatással van a kivonását követő értékére is. Például egy
német 1000 márkáshoz valószínűleg sohasem lehet majd fillérekért hozzájutni, mivel annak
nagyon magas volt az értéke a kivonása pillanatában (akkor is a magyar átlagos havi fizetés
feletti értékkel rendelkezett).
Az viszont már nem feltétlenül igaz, hogy az értékét tartja. Azaz ha a kivonás pillanatában
egy bankjegy értéke egy havi fizetésnyi volt, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a későbbiekben is egy havi fizetésért el lehet adni. A nagy értékű bankjegyek gyűjteménybe tétele nem
biztos, hogy jó befektetés.

7.2 Különösen drága bankjegyek, érmék
A fentiekben a pénzek elméleti minimális értékét mutattam be. A másik véglet valójában a
„csillagos ég”, nem tudunk olyan érvet mondani, ami felső korlátot ad neki. Bizonyos esetekben valóban irreális szintre szökik fel a pénzek ára. Ez különösen igaz például bizonyos
pengő bankjegyek esetén. A legtöbb pengő címletből nagyon sok van az embereknél, azok
értéke minimális. A hiányzó néhány címletre így nagy az igény, az áruk pedig emiatt irreálisan magas.
•

Talán a legdrágább a pengőre felülpecsételt korona bankjegyek. Az 500.000 koronás 40 pengősre, az 1.000.000 koronás pedig 80 pengősre volt felülpecsételve, és
ezekért a felülpecsételt bankjegyekért milliókat (!) kérnek el.

•

Az 1920-as években kibocsátott pengő bankjegyek mai értéke százezres nagyságrendű. A legdrágább az 1927-es ezer pengős, melynek a katalógus értéke
nyomdafriss állapotban 2700 dollár. A tapasztalat szerint az ára a katalógus érték fe-
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lett van.
•

A háború alatt a nyilas hatalom által kibocsátott 100 és 10 pengős bankjegyek (ez
utóbbinak csak próbanyomatai ismertek) értéke szintén magas, tízezres forintos
nagyságrendű.

•

1944-ben Debrecenben megalakult az Ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány. Terveztek egy új bankjegysorozatot, ami tartalmazott 10, 20, 50 és 100 pengős címleteket, és a kormány tagjai kaptak egy-egy darabot mindegyikből. Ezek közül mindegyik elveszett, kivéve egy darab 100 pengőst. Ára nincs, értéke felbecsülhetetlen.

7-1 100 pengős próbanyomat, melynek egyetlen ismert példánya létezik

•

1945, 100.000 pengő. Ebből kétfajta került forgalomba. Az első sorozat, amely kék
volt, és amelynek létezik bélyegzett és bélyeg nélküli változata is, igen ritka, ezért a
mai értéke százezres forint nagyságrendű.

•

1946, 1 milliárd B.-pengő: ezt a bankjegyet nem hozták forgalomba. Minthogy nagyon sok gyűjtőnek csak ez hiányzik a teljes sorozatból, ezért egy-egy ilyen bankjegy értéke igen magas, 20-30.000 Ft körül mozog.
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7-2 1 milliárd B.-Pengős bankjegy

7.3 Az ezüst 200 Ft-os értéke: téves elképzelések és a valóság
1992-ben, 1993-ban és 1994-ben ezüst 200 Ft-os érméket hoztak forgalomba. Az elején a
Lánchíd látható (érdekességképpen jegyzem meg, hogy a 2009-ben forgalomba hozott 200
forintos érmén ugyancsak a Lánchíd van, a korábbi 200-astól teljesen függetlenül). Az
1992-es és 1993-as érmék hátlapján a Magyar Nemzeti Bank épülete, az 1994-esen pedig
Deák Ferenc portréja található. 1992-ben kb. 3,5, 1993-ban kb. 2,5, 1994-ben pedig több
mint 5 milliót vertek belőle.
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7-3 Ezüst 200 pengő forintos érme 1992-ből

7-4 Ezüst 200 forintos érme 1994-ből, Deák Ferenc portréjával

Elterjedt a lakosság körében, hogy ennek az érmének az ezüsttartalma magasabb, mint az
érme névértéke, különösen az 1992-ben kiadott érme esetében, amely valóban fényesebb
volta másik kettőnél. Emiatt sokan „bespájzoltak” belőle, talán a könnyű meggazdagodás
reményében.
A dolog természetesen nem igaz. Az igaz, hogy az érme nemesfémtartalmú, valamint az a
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tény, hogy csak pár milliót vertek belőle, valamekkora értéken mindig ad neki, de sem a
nemesfémtartalma nem olyan magas, sem nem is annyira ritka, hogy „egyszer majd jó drágán el lehessen adni”. Az ezüsttartalma a pénznek 500‰. A pénz tömege 12 gramm. Ez
tehát 6 gramm színezüstnek felel meg. A színezüst grammjának árfolyama ma 100 forint
alatt van.
Egy ilyen érme értéke jelenleg az ezüsttartalma értékén, 500-600 Ft körül mozog. Utólag
sem szabad azt gondolnunk, hogy jó befektetés volt, ugyanis a ’90-es évek elején 200 Ft
vásárlóértéke jóval magasabb volt, mint ma 600 Ft-nak.
Azzal természetesen nincs semmi probléma, ha valaki eltett belőlük 1-1 darabot, esetleg
gyűjtők többet is, cserének, de ha valaki a meggazdagodás reményében tett el nagyobb
mennyiségben, az egyrészt nem rendeltetésszerűen használta az érméket, másrészt pórul is
járt.

7.4 Katalógus érték
Léteznek bankjegy és érme katalógusok, amelyek felsorolják a valaha kiadott bankjegyeket,
érméket, és évjárattól, minőségtől, esetleg más paraméterektől függően megpróbálják megbecsülni az értékét. Ez aztán a cserék alkalmával tárgyalási alapot képeznek.
A katalógusban használt minőség jelzők:
•

UNC: ez az UNCirculated rövidítése. A forgalomban nem volt, teljesen
nyomdafriss érmék és bankjegyek minősége ez. Hajtásnyom, szennyeződés, nem
lehet rajta, természetesen hiányos sem lehet. Ennek is van többféle értelmezése,
UNC és UNC között is nagy lehet a különbség. Például, ha a pénztárgép egyszer
már átszámolta az adott bankjegyet, akkor azt a vájtszeműek már észre veszik, persze attól az még UNC. A 100 évnél régebbi bankjegyek esetén nem ilyen szigorúak
a feltételek, minimális hajtásnyom már lehet rajta. Az aUNC jelzés azt jelenti, hogy
„majdnem nyomdafriss” (about uncirculated). Például alig észrevehető gyűrődés,
vagy egy nagyon gyenge hajtás megengedett az aUNC bankjegyen. A tökéletesség
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másik „véglete” a CU (Choice Uncirculated), ami a létező legtökéletesebb bankjegyek értékjelzője
•

EF, XF: Extremly Fine. észrevehetően gyűrött, legfeljebb 2 helyen hajtott, de
szennyeződés, szakadás vagy hiány nem lehet rajta.

•

VF: Very Fine. Több mint 2 helyen összehajtott, gyűrött, szennyezett, de szakadásmentes.

•

F: erősen gyűrött, szennyezett, az esetleges szakadás nem érhet túl a szegélyen, és 2
fűzőkapocsnyi lyuk is engedett.

•

VG: Very Good. Hiányosság nélkül, erősen gyűrött, legfeljebb 4 cm szakadással.

•

G: Good. legfeljebb hosszában vagy keresztben van átszakadva, de hiánytalan.

•

P: Poor. Hiányzik belőle.

Proof: kizárólag érmék esetén használatos fogalom. A proof érme azt jelenti, hogy a lapja
tükröződik. Forgalomba az ilyen érme nem kerül, kizárólag gyűjtőknek értékesítik díszcsomagolásban.
Az alábbi érme egy Proof érme (20 új dinár Jugoszláviából 1996-ból, Nikola Tesla születésének 140. évfordulójára kiadott emlékérme).
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7-5 Speciális technológiával előállított, proof érme (20 új dinár, Nikla Tesla portréjával)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a bélyegek esetén a katalógusérték a tényleges piaci érték
felett van, addig az érmék és bankjegyek esetén többnyire reális, de az is gyakran előfordul,
hogy alulértékeli.
Véleményem szerint a katalógus értéket akkor érdemes elővenni, ha nagyon értékes, drága
pénzek cserélnek gazdát. Egyszerűbb, átlagos (forgalomban használt, kissé koszos, de elfogadható minőségű) pénzek esetén a csere partnereimnek az 1:1 arányt szoktam javasolni,
esetleg bizonyos drágább pénzek esetén (pl. emlékérmék, ezüstpénzek, nagyobb névértékkel rendelkező pénzek) egy arányt határozhatunk meg (pl. 1:3). Túl nagy eltérés nincs e között, és aközött, ha patikamérlegre tennénk a csereanyagot, viszont több órányi felesleges
munkától szabadítjuk meg egymást.

7.5 Mit érdemes eltenni?
Vannak, aki úgy gondolják, hogy mindent érdemes eltenni, különösen akkor, ha az
nyomdafriss (verdefriss) állapotban van, esetleg több, sorszámkövető bankjegyről van szó,
mondván, hogy bármikor dönthetünk úgy, hogy elköltjük.
A másik végletet azok alkotják, akik feleslegesnek tartanak 1-2 darabnál többet eltenni az
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értéktelenebbekből, pont amiatt, mert értéktelenek.
Igazából mindkét megközelítést helytelennek tartom.
Az első esetben egyrészt úgyse költi el a gyűjtő soha, az infláció vasfoga meg lassan „megeszi”, elveszíti értékét, illetve egy idő után kivonják a forgalomból. Erre az a fő ellenérv,
hogy legalább az eredeti értékét meg fogja tartani. Ezt viszont elég könnyű cáfolni. Például
az 1983-as 1000 Ft-oshoz ma nyomdafriss állapotban 3-4000 Ft-ért hozzá lehet jutni. Igaz,
hogy elvileg a '90-es évek végéig forgalomban volt ez a bankjegy, valójában nemrég vonták ki a forgalomból, de ahhoz, hogy nyomdafriss állapotban a gyűjteménybe kerülhessen,
ahhoz még a '80-as években el kellett tenni. Akkor viszont 1000 Ft jóval nagyobb anyagi
áldozat volt, mint ma a 3-4000 Ft.
Egy másik szembeötlő példa az 1930-as 100 pengős. Ma nyomdafriss állapotban jó, ha 100
Ft-ot ér, akkoriban ugye félhavi fizetés volt.
Az apróról: néhány évtized alatt, pár országot figyelembe véve akár több tucat különböző
érméből lehet eltenni szinte bármennyit, gyakorlatilag minimális anyagi áldozat mellett
(gondoljunk a korábbi fillérekre, a nemrég kivont 1-2 forintosokra, vagy az 1-2
eurócentesekre). Ez viszont jól jöhet egy csere során, amikor távoli földrészek amatőr gyűjtőjével cserélünk: az ő csereanyagát tudjuk ezzel feljavítani és ő is hasonlóan a miénket.
Volt már arra példa, hogy 1-2 forintosokból 2 lépésben értékes érmékhez jutottam.

7.6 Filozófiai elmélkedés az emlékérmékről
Az egyes országok nemzeti bankjai rendszeresen, évente többnyire több alkalommal kibocsátanak emlékérméket. Ezeknek az emlékérméknek a darabszáma erősen limitált, nagyrészt csak néhány tízezer darabot vernek belőle. Általában nemesfémből készülnek, a névértékük ennek megfelelően magas. Az ezüstérméket ma Magyarországon tipikusan 5000
Ft-os címletekben verik, az aranyérmék névértéke pedig 50.000 - 100.000 forint körül mozog. Az emlékérmék túlnyomórészt egy-egy eseményhez kötődnek: olimpia, labdarúgó világbajnokság, évforduló stb.
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Ezek az érmék elvileg törvényes fizetőeszközök. Véleményem szerint viszont mégse sorolhatjuk a hagyományos pénzek közé, több szempont miatt sem. Ezek a következők:
•

A gyűjtők hónapokkal a kibocsátás előtt „sorba állnak” azért, hogy megvásárolhassák az érméket. Akinek a birtokába kerül egy ilyen érme, annak esze ágában sincs
névértékén elkölteni. Ezt tudja a kibocsátó is.

•

Valószínűleg a névértéken történő elköltése is nehézségekbe ütközne. Képzeljük el,
hogy valaki egy boltban egy 100.000 forintos aranyérmével szeretne fizetni. Vajon
a pénztáros szó nélkül elfogadja, és visszaad belőle úgy, hogy ez az összeg valójában nagyobb, mint az ő havi fizetése? (Ne feledjük: a hamispénz elfogadása többnyire a pénztáros vesztesége!) A gyűjtők egy szűk körétől eltekintve az emberek azt
sem tudják, hogy milyen emlékérmék léteznek. A pénztáros joggal gondolhatja azt,
hogy valaki egy aranynak látszó tárgyból házilag vert egy valójában nem is létező
érmét. Az átlagos pénz elköltéséhez nem kell szakértőt hívni.

•

Véleményem szerint elvárható az is, hogy az ország lakosságának nagy többsége
felismerje saját országának a pénzeit. Hiszen nap mint nap mindenki azt használja.
A modern pénz egyik informális ismérve az, hogy minden gazdasági szereplő felismeri és el is fogadja. Ez a megállapítás nem igaz az emlékérmékre.

Az alábbi képen a 2006-ban vert, 1956-os forradalom évfordulójára vert, aranyból készült
100.000 forintos érme látható.
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7-6 Százezer forintos címletű emlékérme (arany)
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8 Numizmatika, filatélia - a pénz „ötödik funkciója”
A pénz 4 klasszikus funkciója a következő:
•

Értékmérő: a termékek árai a pénzen keresztül határozódnak meg.

•

Forgalmi eszköz: a tranzakciók a pénz segítségével bonyolódnak le.

•

Fizetési eszköz: a pénz és az áru eltérő időben ellentétese mozog.

•

Felhalmozási eszköz: vagyon felhalmozás.

Most viszont definiálok egy „ötödik funkciót” is, mégpedig a gyűjtést. A pénz bizony lehet
az ember hobbija is! Az alábbiakban erről írok pár gondolatot.
Jómagam is amatőr gyűjtő vagyok, a pénzgyűjtéssel kapcsolatos weboldalam ez:
http://csillagpenz.extra.hu.
A következők miatt tartom ezt nagyon jó gyűjtési területnek:
•

Eléggé egzakt (pl. a képeslap, a szalvéta vagy a gyufásdobozgyűjtés nem az).

•

Korlátolt (pl. a bélyeghez viszonyítva, amelynek a gyűjtési területe óriási)

•

Életünk része (pl. a bélyeg nem is annyira az életünk része, mint a pénz).

•

Elég nagy ahhoz, hogy életünk végéig gyűjthessük, és még meg se közelítsük a „végét” (ellentétben pl. egy lutra albummal).

8.1.1 A gyűjtés szépsége
A gyűjtést 1989-ben kezdtem, akkor tettem el életem első 4 érméjét, amely egy teljes sorozatot alkottak. Már akkor, 12 évesen megláttam az egészben azt a rendszert, ami magával
ragadott. Amikor gyűjtöm a pénzeket, akkor nemcsak a magam előtt álló érmét vagy bankjegyet látom, hanem azokat az évtizedeket és azokat az embermilliókat is, akiknek az életük
része volt ez. Ezek lehettek boldog vagy boldogtalan időszakok, diktatúrák vagy demokrá-
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ciák, lehetett szegénység vagy gazdagság, fellendülés vagy hanyatlás, annyi viszont biztos,
hogy az emberek életének a szerves része a pénz, mindenkinek van valamilyen élménye
valamilyen pénzzel kapcsolatban. Szinte minden emberre érzelmi hatással van a gyerekkorának a pénze, különösen akkor, ha azt azóta kivonták a forgalomból, és évtizedekkel később találkozik vele.
A gyűjtés során rendszerint utánajárok annak, hogy mi volt akkor, mi annak a háttere, vagy
ha vannak előismereteim, akkor azok elevenednek meg: amikor ez és ez a világtörténelmi
jelentőségű esemény történt ott és akkor, ez a bizonyos pénz volt forgalomban. A gyűjteményemben megtalálhatóak a kommunista és fasiszta diktatúrák, fejlett demokráciák, háborús és válságos időszakok vagy a több évtizedes csendes fejlődés pénzei. Kiolvashatóak
belőle kelet-közép európai kommunista diktatúrák hatalomra jutása 1945-ben és bukása
1989-ben (egyértelműen látható a szimbolikában), az apartheid rendszer bukása a DélAfrikai Köztársaságban (a korábban kétnyelvű, angol és búr feliratok például kiegészültek
számos helyi nyelvvel), Spanyolországban Franco hatalma és bukása, Németországban a
fasizmus hatalomra jutása, majd bukása, a monarchiákban a királyok, királynők halála, sőt,
ha szép, hosszú életet élnek, akkor szinte az öregedésük folyamata, a latin-amerikai országok nehéz pénzügyi helyzete stb.
Alább számos gyűjtési szempontot írok le.

8.1.2 Gyűjtési szempontok
Első megközelítésben nem is gondolnánk, hogy milyen sok különböző szempont szerint
lehet pénzt gyűjteni! Látszólag elég egyértelmű a dolog, valójában azonban nem az. Mindent ugyanis képtelenség eltenni, mindenképpen szűkíteni kell. Hogy képet adjak arról,
hogy a teljes gyűjtési terület mekkora, csak néhány dolgot sorolok fel:
•

Több száz ország van (nemcsak az ENSZ 200 alatti tagállamait kell figyelembe
venni, hanem a korábban létezett, de már átalakult vagy megszűnt országokat, az el
nem ismert országokat, külön pénzzel rendelkező gyarmatokat is, stb.).
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•

Egy óvatos becslés: ha egy országban mondjuk 10 évente új, 5 érméből álló érmesorozatot adnak ki, akkor az 100 év alatt már 50 érme. És ezek csak a forgalmi érmék!

•

Sokan évszám szerint is gyűjti az érméket. Tehát minden évjáratból eltesznek egy
darabot. Sőt, egy-egy érmét különböző pénzverdében verhetnek, mindegyiknek van
saját verdejele. Ha például egy adott fajta érme mondjuk 50 éven át, minden évben,
mondjuk 5 verdében verték, különböző verdejelekkel, akkor csak abból az egyből
összesen 250-et kell eltenni, ahhoz, hogy teljes legyen a sorozat.

•

A bankjegyeket is lehet év szerint, sőt sorszám szerint is gyűjteni. Sorszám alatt valójában most a betűjelet kell érteni. Magyarországon a betűjel első betűje jelöli a
címletet, a második pedig az év elején A-ról indul, és egyesével nő felfelé (A - B C - D - ...). például a 10.000 forintosból évente 7-8 betűjelűt adnak ki. Ha egy évtizeden keresztül eltesszük emlékbe az összes betűjelű adott címletű bankjegyet, a befektetés milliós nagyságrendű, egyetlen bankjegynél!

•

Még nem volt szó az emlékérmékről. Léteznek forgalmi emlékérmék, amelyek kisebb címletűek, és ezeket nem nehéz beszerezni, bár nem triviális. Viszont csak 1-2
ország forgalmi emlékérméit reális összegyűjteni, túl nagy falat lenne megpróbálni
összegyűjteni az összes ország összes forgalmi emlékérméjét.

•

Az igazi emlékérmék példányszáma limitált, többnyire nemesfémből készül, névértékük viszonylag magas. Például a ma fogalomba hozott ezüst emlékérmék tipikus
névértéke 5000 forint, az aranyé 50.000 forint, de ennél általában magasabb áron értékesítik. Mivel egy-egy darabból csak néhány tízezret adnak ki, beszerzésük még
saját országon belül sem egyszerű, az összes ország összes emlékérméjét összegyűjteni pedig gyakorlatilag lehetetlen. Egy-egy országban évente több emlékérét adnak
ki.

•

A forgalomba nem hozott ritkaságokról még nem volt szó. Nehezebb beszerezni
például a próbavereteket, a bankjegy mintákat (melyre vagy rá van írva, hogy
MINTA, vagy AA 00000000 sorszámú), vagy az ún. Proof minőségben vert érmé-
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ket.
•

Számos olyan bankjegy, érme létezik, amely ritka, és ennélfogva igen drága. Egyegy ilyen bankjegy ára a több százezres, sőt, millió forintos nagyságrendet is elérheti. Ilyenek például az 1920-as években pengőre felülpecsételt korona bankjegyek, illetve az első pengő bankjegyek. Irreális dolog lenne a világ összes országának öszszes bankjegyét ily módon gyűjteni.

•

Hasonló kategóriába sorolható a forgalomba nem hozott ritkaságok, tervezetek.

Látható, hogy egy gyűjtőnek mindenképpen szűkítenie kell a gyűjtési területet. Néhány tipikus módszer:
•

Csak a rendes forgalmi érméket gyűjtése, azt viszont minden országból. (Magamat
ebbe a csoportba sorolom.)

•

Évszám szerint is lehet gyűjteni, de azt csak 1-2 ország, esetleg csak 1-2 érmetípus
esetén. Ez kiegészítése lehet több típusnak is.

•

Egy adott ország bankjegyeinek és érméinek a gyűjtése. Ebben az esetben a gyűjtés
célja lehetnek ritkaságok is. Ez kiegészülhet az évszám, sőt, sorozatszám szerinti
gyűjtéssel, valamint a MINTA és egyéb ritkaságok gyűjtésével is. A megszerzendő
mennyiség viszonylag kevés, azok viszont elég sokba kerülhetnek.

•

Elég gyakori kiegészítő a minden országból legalább egy darab. Emiatt egyébként
felértékelőnek a kis országok érméi, illetve azon országok emlékérméi, ahol nincs
forgalmi érme (pl. Fehéroroszország).

•

A gyűjtési terület kiegészülhet korabeli hamisítványok gyűjtésével is.

•

Kizárólag az emlékérmék gyűjtése, azon belül is bizonyos típusúak. Szép hobbi, de
nagyon nehezen találnak cserepartnert.

•

Inflációs bankjegyek gyűjtése. Ezekből többnyire elég sok van, gyűjtése nem drága.
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•

Találkoztam olyannal is, aki a 2000-es dátumú egységnyi érméket gyűjti (pl. 2000es 1 forintos). Szerintem nagyon nehezen talál cserepartnert.

•

Vannak, aki kizárólag az UNC bankjegyeket és érméket gyűjtik. Személy szerint én
nem szívesen cserélek velük, nemcsak azért, mert nagyon kevés UNC érmém ill.
bankjegy van, és nincsenek is ez alapján rendezve, hanem amiatt is, mert az alkudozást aránytalanul nagy energia befektetésnek érzem. Igazság szerint én nem vagyok
velük egy súlycsoportban, mivel ők alapvetően drága bankjegyeket és érméket gyűjtenek, és szintén drágákat kínálnak fel cserébe.

8.1.3 Hogyan gyűjtsünk - tippek és trükkök
A gyűjtés területén nagyjából 20 év tapasztalattal rendelkezem. Leírok pár tippet, trükköt,
amellyel a kezdők számára talán hasznos útmutatót tudok adni.
Érdemes meghatározni a gyűjtés területét. Ez persze idővel változhat.
Célszerű létrehozni egy katalógust, amelyből kiolvasható, hogy mit tartalmaz aktuálisan a
gyűjtemény, milyen cserék vannak, mik azok, amik hiányoznak. Ehhez nélkülözhetetlen az
érmék, bankjegyek pontos behatárolása. Az országot, címletet, dátumot mindenképpen meg
kell adni, de célszerű a nemzetközileg elfogadott katalógus sorszámot is megadni. Ez kiolvasható

a

megfelelő

katalógusokból,

http://www.worldcoingallery.com

az

vagy

segítséget
érmék,

nyújthat
ill.

a
a

http://aes.iupui.edu/rwise/notedir/mappage.html a bankjegyek esetén. Célszerű még a tartásfokot is megadni, sokan ügyelnek erre.
Megfelelően érdemes tárolni a bankjegyeket, érméket. Ez egyrészt jelenti azt, hogy rendszerben legyenek, a katalógusnak való megfeleltetés egyszerű legyen, másrészt azt, hogy a
bankjegyek, érmék megfelelő védelmet kapjanak. Az értékesebb bankjegyeknek, érméknek
érdemes speciális tároló tokot venni. Előfordult pl. az, hogy egy egyébként igen értékes
bankjegy nem megfelelő tárolás miatt engedett a színéből, jelentősen veszítve az értékéből.
Viszont véleményem szerint az összes pénz speciális tárolása igen drága, felesleges. Pl. egy
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megfelelő védelmet nyújtó átlátszó bankjegy tároló ára bankjegyenként kb. 300 forint. Egy
több tízezer forint értékű bankjegy esetén mindenképpen érdemes befektetni, de egy 100
forint eszmei értékű bankjegy esetén viszont már nem biztos.
Fontos, hogy mindkét rendszert dinamikusra tervezzük. Ez azt jelenti, hogy idővel változnak a dolgok: a mennyiség, a minőség és az igény is. Az átrendezés időnként elkerülhetetlen, de az ne forduljon elő, hogy minden egyes megszerzett pénz esetén át kelljen rendezni
az egészet.
A gyűjtemény növelésének a lehetőségei:
•

Érme/bankjegy eltevés. A kezdő gyűjtő ezt a lehetőséget könnyen alábecsüli. A
dolgozat írásának a pillanatában 6 féle érme van Magyarországon forgalomban. Viszont néhány évtized alatt ez megsokszorozódik. ha az ember külföldön jár, ott is
bővítheti a gyűjteményét. Érdemes egy fajtából, különösen a kisebb címletekből
többet eltenni, amit később el lehet cserélni. Például az 1, 2 és 5 eurócentesek eltevése nem jelent nagy anyagi áldozatot, viszont 16 eurózónai országgal számolva ez
összesen 48 fajta érme. Néhány évtized alatt több száz féle érméből lehet sokat felhalmozni.

•

Rokonok, ismerősök, barátok szívesen segítenek. Nyaralásból maradt érméket általában szívesen adják oda a gyűjtőnek, akár ingyen. Mind a gyűjtemény, mind a csereanyag nő ezáltal.

•

Vásárlás. A gyűjtés során ez is elkerülhetetlen. Bizonyos hiányzó érméket, bankjegyeket ily módon lehet legegyszerűbben beszerezni. Mindenekelőtt az aukciós oldalakon érdemes szétnézni.

•

Csere. A gyűjtés legérdekesebb része. Ehhez az angol nyelv ismerete nélkülözhetetlen. Itt jön be a fent említett több száz féle éréktelennek tűnő érme elraktározásának
a célja: a környezetünkben élőknek a többségük nyilván megvan, de egy tőlünk tízezer kilométerre élő gyűjtőnek nem biztos! Már volt szerencsém olyan gyűjtőhöz is,
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akinek az 1 és 2 forintos is hiányzott a gyűjteményéből. Többet is küldtem belőle,
cserébe ő is küldött nekem számára értéktelen csere érméket az ő országából. Ez jó
csereanyag a későbbiekre.
Cserepartnereket lehet találni pl. a http://www.terra.es/personal4/jo7lan/listadocol/ oldalon,
illetve mások gyűjtő is megadják azoknak az elérhetőségét, akikkel jók a tapasztalataik.
A csere legnagyobb hátránya az igen magas postaköltség. Igazából nincs nagy különbség a
szomszédos országok és a távoli országok postaköltsége között. A nagyobb tömegű küldemény igen drága, fél kilóig pl. 1820 Ft + az ajánlási felár (700 Ft). 500 és 1000 gramm között pedig 3520 Ft. Viszont vásárolható olyan boríték 210 Ft áron, amely tartalmazza a
szolgáltatás árát is, és súlykorlátozás nélkül feladható. Ügyesen több mint fél kiló érme belefér. Célszerű azonban az ajánlott levél pluszköltségét nem kispórolni, a cserepartnerek
ehhez többnyire ragaszkodnak is.
Csere alkalmával én az 1:1 arányú cserét részesítem előnyben. Ettől eltérni lehet, azt viszont nem szeretem, ha valaki túlzottan ragaszkodik a katalógus értékhez, ugyanis az sok
felesleges plusz munkát okoz.
A gyűjtő idővel rákerül a jó gyűjtők listájára. Ekkor már őt keresik meg idegenek. Azaz kis
erőfeszítéssel fejlődik a gyűjtemény.
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9 Az euró
9.1 Euro vagy euró?
Az EU-ban már kifejezték nemtetszésüket, hogy mi, magyarok hosszú ó-val használjuk az
eurót. Az Európai Unió Tanácsa szerint az rövid, és mindenkinek úgy kell használnia. Ez a
megszorítás mást is érint, például a lett nyelvben eiro vagy eira, a litvánban euras, a máltai
nyelvben ewro, a szlovén nyelvben evro, az ír-nyelvben eoro a természetes elnevezés. A
bolgár nyelvben szintén evro, cirill betűkkel eвро, de az Európai Bizottság csak a eypo változatot engedélyezni. Az eszperantóban sem az euro, hanem az eŭro a nyelvtanilag helyes
elnevezés.
Itt én kettős mércét érzek: az angolok kiejthetik „juró”-nak, a németek meg „ojró”-nak, a
görögök írhatják görög betűkkel (sőt, a görög érmékre nem is cent, hanem λεπτa van írva),
majd a bolgárok is cirill betűkkel, vajon mi, magyarok, miért ne használhatnánk hosszú óval? A hosszú ó-s használatában egyetért kormánypárt és ellenzék, határon inneniek és határon túliak, a nyelvészek és nem nyelvészek egyaránt.
Ezek szerint az EU-ban is igaz az, hogy „minden állat egyenlő, de a disznók egyenlőbbek a
többinél”?
Az euró nyelvi vonatkozásával kapcsolatban még egy érdekességre bukkantam. A székelymagyar rovásírás E betűje

tökéletesen alkalmas arra, hogy a rovásbetűkkel írandó szöve-

gekben az euró € jeleként használjuk. Az euró szó nem latin betűs felírása (székely-magyar
rovásírás, jobbról balra):

9.2 Története
Az euró története a 70'-es évekig nyúlik vissza. Az évtized elején jelentette be az USA az
aranykészleteinek a zárolását. A szélsőséges árfolyam ingadozások elkerülése érdekében
Európában létrehozták az európai valutakígyót. 1979-ben kosárvalutaként létrehozták az
ECU-t.
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1992-ben Maastrichtban döntöttek a közös pénz bevezetéséről. 1995-ben született döntés a
közös pénz nevéről. Számlapénzként 1999-től kezdték el használni, fizikailag megfogható
fizetőeszközként pedig 2002. január 1-jén jelent meg, amikor 1-2 hónap alatt felváltotta
minden országban az ottani korábbi hivatalos fizetőeszközt.
1999-ben Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg,
Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország vezethette be számlapénzként az
eurót. 2001-ben Görögország is csatlakozhatott.
Dániában a 2000. szeptember 28-án tartott népszavazáson elutasították az euró bevezetését.
Svédország nem teljesítette az euró bevezetésének a feltételeit (azóta szándékosan nem teljesíti, hogy ne kelljen bevezetnie!), majd 2003. szeptember 14-én a népszavazáson a többség a bevezetés ellen szavazott. Ma mindkét országban a bevezetés támogatói vannak többségben, és mindkét helyen fontolgatják a népszavazás megismétlését.
Az Egyesült Királyság sohasem kívánta bevezetni az eurót, erről népszavazást sem tartottak, és a közeljövőben erre valószínűleg nem is kerül sor.
2007-ben Szlovénia, 2008-ban Ciprus és Málta, 2009-ben pedig Szlovákia vezette be az
eurót.
Kimaradási joga (opt-out) csak az Egyesült Királyságnak és Dániának van, minden más
országnak kötelező a bevezetése. Ez azt jelenti, hogy például Magyarországnak is előbb
vagy utóbb be kell vezetnie.

9.3 Bevezetésének feltételei
A bevezetésének a feltételei igen szigorúak. Legalább két egymást követő évben meg kell
felelni az alábbi kritériumoknak:
•

Az infláció legfeljebb 1,5% ponttal lehet magasabb a 3 legalacsonyabb inflációs rátával rendelkező tag átlagánál.

•

Az államkötvények kamatlába nem haladhatja meg több mint 2% ponttal a 3 legala-
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csonyabb kamattal rendelkező tagállamét.
•

Az éves költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át.

•

Az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át.

9-1 Az euró jogállása (2009)
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9.4 Euró az Eurózónán kívül
Az euró bevezetésének tehát igen kemény feltételei vannak, amelyeket még a fejlettebb országok is nehezen tudnak teljesíteni. Nem sokan tudják, de úgy Montenegróban, mint Koszovóban, az euró a hivatalos fizetőeszköz. Pedig ezekről az országokról, olyan kép alakult
ki bennünk, hogy nem tartoznak a jobb módú európai országok közé.
Mindkét ország esetén természetesen történelmi okai vannak annak hogy ott az euró a fizetőeszköz. Egymástól függetlenül vezették be, de a gyökerei ugyanazok. Fontos hangsúlyozni, hogy mindkét ország egyoldalúan vezette be az eurót, anélkül, hogy teljesítette volna a bevezetésének a feltételeit. Ez azt jelenti, hogy nem tagjai az Eurózónának, saját érméket nem is verhetnek. Egyébként még egy olyan ország létezik, amelyik egyoldalúan használja az eurót: Andorra.
Mindkét ország az egykori Jugoszláviához tartozott. Minthogy a jugoszláv dinár szinte
mindig instabil volt, az emberek német márkában takarékoskodtak. Ennek egyik fő oka lehetett a sok jugoszláv vendégmunkás Németországban.
Az ország széthullását követően mindkét terület a maradék Jugoszlávia területén belül maradt. Montenegróban erről népszavazást tartottak. Akkor Montenegró lakosságának túlnyomó többsége a Szerbiával aló közös állam fenntartása mellett tette le voksát. A koszovói polgárokat nem kérdezték meg, Koszovó Szerbia tartományaként automatikusan az új
állam részévé vált. A koszovói albánok már a '90-es évek legelejétől kezdve bojkottálták a
szerb államigazgatást, párhuzamos működő intézményrendszert vezettek be, kikiáltották a
függetlenségüket, amit azonban Albánia kivételével senki sem ismert el, és kezdetben nem
is tudták kiharcolni.

9.4.1 Montenegró
Montenegróban időközben lassú fordulat következett be. Mivel az új Jugoszlávia háborúba
sodródott, embargó alá került, hatalmas gazdasági visszaesés következett be, világrekordot
döntögető hiperinfláció sújtotta, egyre egyértelműbbé vált mindenki számára, hogy
Milošević diktatórikus, erőszakos eszközökkel ragaszkodik hatalmához, további romlásba
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döntve az országot, a montenegrói polgárok egyre inkább elfordultak a nagy szerb testvértől. 1997-ben egy olyan kormány került Montenegróban hatalomra, amelyik hosszabb távon a Szerbiától való elszakadást tűzte zászlajára. Akkoriban a gyors függetlenedésre nem
volt lehetőség, ezért a lassú, de biztos lépések taktikáját választották. Ennek egy fejleménye
volt az, hogy 1999. november 6-án hivatalos párhuzamos fizetőeszközként bevezették a
német márkát, 1 évre rá, 2000. november 13-tól pedig végleg szakítottak a dinárral, és a
német márkát kizárólagos fizetőeszközként vezették be. Ez egyébként nem volt teljesen
egyoldalú, Németország hallgatólagos beleegyezését adta, sőt, nagy mennyiségű apró érmével támogatta is annak bevezetését.
Mivel 2002. január 1-én Németország bevezette az eurót, Montenegróban is automatikusan
ez lett a fizetőeszköz.
Montenegró 2003-ra egyébként elérte azt, hogy a két tagköztársaság viszonya sokkal lazábbá váljon, az ország nevét is megváltoztatták (Jugoszláv Szövetségi Köztársaságról Szerbia-Montenegróra), és, ami a legfontosabb, 3 éves átmeneti periódust követően lehetővé
tették számára azt, hogy referendumot tartsanak a függetlenségről. Erre 2006. május 21-én
sor került, ahol a polgároknak több mint 55%-a szavazott a függetlenségre (a 90'-es évek
elején más tagköztársaságokban a nem szerb lakosság közel 100%-a támogatta országuk
függetlenségét, így tehát a montenegrói lakosság valójában igen megosztott ebben a kérdésben), azt 2006. június 3-án kikiáltották. Ekkor került rá tehát Európa politikai térképére
Montenegró, mint egy eurót egyoldalúan használó ország.

9.4.2 Koszovó
Koszovóban 1990-ben meghirdették a passzív ellenállást. Koszovó lakosságának több mint
90%-a albán nemzetiségű. Politikai vezetőjük Ibrahim Rugova volt, akinek a példaképe
Mahatma Gandhi volt, az ő példáját felhasználva szervezte meg az ellenállást. A teljes albán közösség bojkottálta szerb intézményeket: saját oktatási, egészségügyi hálózatot hoztak
létre, az albánok nemcsak, hogy szavazni nem mentek el, de például még a népszámlálást is
bojkottálták (az 1991-es népszámlálási adatok szerint az egyébként kb. 2 milliós tartomány
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lakossága hivatalosan mintegy 360.000 volt). Rugova anyagilag elsősorban a Nyugaton
dolgozó koszovói albán vendégmunkások támogatására támaszkodott, ami elsősorban német márkában képződött. Ez, valamint a már a bevezetőben említett tény együtt megerősítette a márka használatát.
A passzív ellenállással nem érték el a függetlenséget. Az albán lakosság kiszorult az állami
adminisztrációból, és nyomorban élt. Radikális csoportok nem nyugodtak ebbe bele, és
1996-tól kezdve fegyveres ellenállásba kezdtek. Ezek az ellenálló csoportok katonailag
szemben álltak a szerb fegyveres erőkkel, politikailag viszont a továbbra is békét hirdető
koszovói albán vezetőkkel is. A helyzet 1998-ra vált kritikussá, amikor a szerbek válogatás
nélkül intéztek támadást az ártatlan polgári albán lakosság ellen. Ez vezetett oda, hogy
1999. április 24-én este 8 órától kezdve, 78 napon át bombázta a NATO Jugoszláviát. Ennek az lett az eredménye, hogy 1999 júniusában a teljes szerb államigazgatást kivonták Koszovóból. Az ENSZ BT 1244-es határozata alapján Koszovót Jugoszlávia részeként határozták meg, és ENSZ közigazgatás alá vonták. Az országba békefenntartókat irányítottak.
Ebben Németország is részt vett, ami tovább erősítette a német márka használatát, majd
2002-től az euróét. (A legtöbb ország, amely békefenntartót küldött Koszovóba, tagja az
Eurózónának.) Koszovó 2008. február 16-án kiáltotta ki egyoldalúan függetlenségét, amelyet azonban nem ismer el mindenki. A függetlenség legnagyobb támogatója az Egyesült
Államok, és az Európai Unió legtöbb tagállama is elismerte, a legnagyobb ellenzője pedig
Szerbia mellett Oroszország. Magyarország 2008. március 19-én ismerte el Koszovó függetlenségét, így a mi szempontunkból tehát Koszovó is egy olyan független ország, amely
az eurót használja.
Koszovó északi részén viszont, ahol a szerbek vannak többségben, a szerb dinárt is használják, az euróval párhuzamosan. Ennek az oka az, hogy a szerb kormány fizeti az ottani szerb
közalkalmazottak bérét (ami törvénytelen ugyan, de az ENSZ hatóságok szemet hunynak
efölött), és Belgrádból szerb dinárt kapnak fizetségül.
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9.4.3 Andorra
Andorra mini államként korábban a francia frankot és a spanyol pesetát használta, aminek
természetes folyománya az euró használata 2002-től. Andorrának sohasem volt saját pénze.
A mini államok többsége az eurót használja, Andorrának nincs, a többinek viszont van
megállapodása az Eurózónával. Erre a megállapodásra Andorrával is sor kerül 2009-ben,
ami azt jelenti, hogy attól kezdve lesz például saját érme verési joga.

9.4.4 Más országok
Létezik még egy ország, amely Montenegróhoz és Koszovóhoz hasonlóan akár használhatná is egyoldalúan az eurót, de történelmileg nem így alakult: Bosznia-Hercegovina. A háborút 1995-ben zárták le, a törékeny béke miatt viszont csak lassan haladtak a közös országos intézmények kiépítése. A közös pénz megteremtésére 1998-ban került sor, amikor az
ország egész területén bevezették az ún. Konvertibilis Márkát (KM), amelynek értéke pontosan 1 német márka volt és maradt. Tehát ez egyfajta német márka pénzhelyettesítő lett.
Az érmék közösek, a bankjegyek esetében pedig van külön bosnyák-horvát és szerb is, de
egymás területén is elfogadják. Tehát ez a megoldás hasonló az euróhoz, azzal a különbséggel, hogy itt az érme a közös, és a bankjegy különbözik. A KM váltópénze a fening,
aminek a neve kísértetiesen emlékeztet a német egykori váltópénz, a Pfennig-re, annak valójában az egykori Jugoszláviában elterjedt helytelen kiejtésével.
A KM értéke mind a mai napig kristálytisztán tartja az 1998-ban meghatározott értékét. Ha
1998-ban az ország vezetői a német márka közvetlen bevezetése mellett döntenek, hasonlóan Montenegróhoz, akkor feltehető, hogy ma Bosznia-Hercegovina is Eurózónán kívüli,
eurót használó ország lenne.
Jugoszlávia 1994. január 24-én szintén a márkához kötötte a valutáját, de nem fixen, és az
árfolyam nem bizonyult tartósnak.
Érdekes problémát vet fel egyébként az, hogy Montenegró és Koszovó egyoldalúan használja az eurót. Minkét ország hosszú távú perspektívája az EU tagság, amely idővel
Eurózóna tagságot is jelent. Minthogy egyoldalúan alkalmazzák az eurót, lehet, hogy az
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euró bevezetésének első lépcsőjében arra kötelezik a két országot, hogy szüntesse meg az
euró használatát? Vagy, ha ez nem következik be, akkor mikortól számítjuk a két ország
belépését az Eurózónába? Érdekes, nyitott kérdések. (Az EU tisztségviselők nyilatkozatai
alapján arra lehet számítani, hogy nem kell megszüntetniük az euró használatát.)

9.5 A magyar euró
Magyarország lakosságának túlnyomó többsége támogatja az euró bevezetését. Ennek
azonban meglátásom szerint alapvetően érzelmi oka van. Véleményem szerint a nagy többség nem amiatt támogatja az euró bevezetését, mert meg van győződve arról, hogy makrogazdasági szinten ez mindenképpen jó lépés, hanem úgy tekint rá, hogy ez a fejlődés egy
lépcsőfoka, sőt, szinte annak fokmérője. Azaz azzal, hogy bevezetjük az eurót, akkor egy
nagy lépést teszünk egy olyan életszínvonal irányába, amelyen a régi, eurót használó országok polgárai élnek.
Ez alapvetően téves elképzelés. Csak amiatt, hogy ugyanazt a pénzt használjuk majd, mint
mondjuk Németországban, a fizetések, nyugdíjak nem fognak automatikusan arra a szintre
ugrani.
Az euró bevezetésének természetesen sok előnye van, de hátrányai is vannak. A legfontosabb előnye talán az, hogy egyfajta stabilitást biztosít az ország számára. Az eurónak sokkal nagyobb a „tehetetlensége”, mint a magyar forintnak, ami többnyire jól jöhet. Ahogyan
egy közepes méretű hullám egy nagy óceánjáróban nem tesz kárt, viszont egy kis halászhajót felboríthat, ugyanígy, a magyar gazdaság is egy kiszámíthatóbb környezetbe kerül.
Egy másik előnye valójában a bevezetésének szigorú feltételei. Az ország rá lenne kényszerítve arra, hogy legalább 2 egymást követő évben megfelelő eredményt produkáljon.
Mivel az ország külkereskedelmének nagy része olyan országokba irányul, ahol az eurót
használják fizetőeszközül (vagy ezt a valutát fogadják el), az átváltásból eredő veszteségeket is meg lehetne spórolni.
A bevezetésnek persze hátrányai is lehetnek. Egy másik hajós hasonlattal élve: még az utol-
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só pillanatban felfedezett jégtáblákat a halászhajó el tudja kerülni, addig a nagy óceánjáró
könnyen beleütközik.
Az euró bevezetésével minimálisra, szinte nullára csökkenne a ráhatásunk például a kamatpolitikára. Lehet, hogy a teljes Eurózóna szempontjából más kamatpolitika az optimális,
mint a magyar gazdaság szempontjából, és az euró bevezetésével ezt a függetlenséget kénytelenek vagyunk feladni.
A bevezetésének a szigorú feltételei miatt az is elképzelhető, hogy a lakosságot irreálisan
nagy áldozatokra kényszerítik.
Ma a közgazdászok nagy többsége úgy látja, hogy az euró bevezetésének több előnye, mint
hátránya van. Viszont meglátásom szerint nem lenne szabad axiómaként feltennünk azt,
hogy az euró nekünk mindenképpen jó. A bevezetése előtt gondosan kell mérlegelnünk az
előnyöket, hátrányokat.
Egy esetleges népszavazásnak az euró bevezetéséről számomra nagyon negatív üzenete lenne. Ez egyértelműen azt jelentené, hogy a racionális érvek helyett érzelmi síkra terelik a
kérdést. Minthogy a pénzügy a modern gazdaságok alapjának tekinthető, ez véleményem
szerint egy nagyon helytelen, felelőtlen megközelítés lenne.
Az Eurózónához történő csatlakozás nélkül, egyoldalúan is be lehet vezetni az eurót, mint
ahogy néhány ország példája mutatja. Ennek is léteznek előnyei, meg hátrányai is. Az EU-n
belül, közel az Eurózónához való csatlakozáshoz ennek elég negatív üzenete lenne, nem
biztos, hogy jó szemmel néznék, és emiatt következményei is lehetnének. Egyfajta stabilitást biztosítana az országnak, az önálló kamatpolitikáról viszont ezzel lemondanánk. Nem
kellene teljesíteni az euró bevezetésének szigorú feltételeit, ami persze előny is lehet (rövid
távon nem fájdalmas), meg hátrány is (hosszú távon). Persze, az egyoldalú bevezetésnek
meg lenne az a nagy előnye, hogy ugyancsak egyoldalúan bármikor „visszatáncolhatnánk”.
Ma a közgazdászok többsége azon az állásponton van, hogy lehetőleg ne egyoldalúan vezessük be az eurót.
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Elvileg egyéb lehetőség is létezik. Például a válságra való tekintettel kérhetjük azt, hogy
enyhébbek legyenek a bevezetésének a feltételei. Kérni bármit lehet, az illetékes hivatalnokok nyilatkozatai alapján viszont szinte biztosak lehetünk abban, hogy enyhítést nem fogunk kapni. A szigorból való engedés ugyanis kihatással lehet a teljes Eurózónára. Gondoljuk csak végig: ha Magyarország meg is kapná az enyhített feltételeket, akkor attól a pillanattól kezdve az lenne a norma. Tehát az összes többi, eurót bevezetni kívánó országnak
lényegében azt kellene teljesítenie. Ennek eredménye egyfajta „felhígulás” lenne.
A következő nagy kérdés az, hogy mikor vezetjük be az eurót. Egy kicsit olyan ez, mint az
EU csatlakozás. Az lényegében 1989-től kezdve mindig „5 év múlva” volt esedékes, és ez
az 5 év szép lassan csökkent. Az euró bevezetésének dátuma nagyjából az ezredforduló óta
a „következő választási ciklus vége”. Kezdődött tehát 2006-tal, majd lett belőle 2010. Ezt a
céldátumot hivatalosan senki sem cáfolta, azt viszont tudjuk, hogy a feltételeket nem teljesítettük, így a bevezetésről szó sem lehet. Ma a jelentősebb politikusok nem meglepő módon 2014-es céldátumot emlegetnek, független közgazdászok ezt a dátumot is igen optimista, merész elképzelésnek tartják.
Annyi egyébként biztos, hogy az eurót előbb-utóbb be kell vezetnünk. Az EU csatlakozással ugyanis minden új belépő határidő nélküli kötelezettséget vállalt erre.
Egy másik fontos kérdés az, hogy mi legyen a forint : euró átváltási arány. Ezt alapvetően a
piac dönti el, de a végső árfolyam egyfajta alku eredménye lesz. Milyen álláspontot képviseljünk? A magasabb átváltási arány (azaz a forint gyengítése) kedvez az exportnak, nem
kedvez az importnak, azaz gazdaságélénkítő hatása van. Persze ez olyan, mintha a vagyonunk egy részéről automatikusan lemondanánk. Itt is nagyon sok szempontot figyelembe
kell venni, annyi viszont biztos, hogy a piac által kialakított árfolyam körüli érték lesz az
optimális, attól jelentős mértékben eltérni egyik iránya se célszerű.
A végén vizsgáljuk meg a kérdést numizmatikai szempontból: hogy is néz majd ki a magyar euró? Magyar euró próba veretetek már készültek. Az alábbiak például nekem tetszenek:
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9-2 A magyar euró érmék próbaveretei
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9.6 Más, euró bevezetése előtt álló országok
Az Eurózónához való csatlakozás első állomása az Európai Árfolyam Mechanizmushoz
(ERM-II) való csatlakozás. Ez azt jelenti, hogy az euróhoz viszonyítva legfeljebb egy
±15%-os sávban kell tartani a saját országos valutát. Korábban Magyarország is tagja volt
ennek. Jelenlegi (2009 vége) tagok: Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia.
Az ERM-II rendszernek ma nem tagja Magyarország, Lengyelország, Csehország és Románia, mely országok a 2010-es években tervezik bevezetni az eurót. Bulgária már ma fixen az euróhoz köti a valutáját, bár nem tagja hivatalosan az ERM-II-nek. Oda 2010-ben
kíván belépni, az eurót pedig 2012-ben szeretné bevezetni.
Svédország halogatja az euró bevezetését, és az ERM-II-nek sem tagja. Dánia tagja az
ERM-II-nek, egy igen szűk sávval, de az euró bevezetését halogatja, ráadásul neki kívülmaradási joga is van. Az Egyesült Királyság nem kívánja belátható időn belül feladni a fontot,
bár bizonyos jelzések arra engednek következtetni, hogy az elzárkózás már nem teljes.
A folyamat nem áll meg az Európai Unió jelenlegi határainál. Hamarosan EU tag lehet
Horvátország, majd idővel Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Macedónia, Koszovó és Albánia is. Ezen országok esetében euró bevezetési céldátumról még nagyon korai
beszélni, az EU csatlakozás céldátuma is még nagyon képlékeny. Már ma az eurót használják Montenegróban és Koszovóban, valamint Bosznia-Hercegovina valutája is fixen az euróhoz van kötve.
Ezzel még nem soroltam fel az összes, potenciális EU tagot. Törökország szeretne EU tag
lenni, de sok európai emberben ez ellenérzéseket vált ki. Izlandon a válság hatására fordulat
következett be, a döntő többség az EU csatlakozás mellé állt. Jelenleg Norvégia és Svájc
azok az országok, amelyeket az EU szívesen látna tagjai sorában, az ott élő emberek többsége azonban még elutasítja (bár Norvégiában fordulhat a kocka a közeljövőben).
Fehéroroszország, Ukrajna és Moldávia helyzete egyelőre tisztázatlan, de a jövőben előfordulhat ezen országok EU tagsága. Nagyon hosszú távon a kaukázusi országok (Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia) is az Unió tagjaivá válhatnak. Nagyon elméleti lehetőségként
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még Oroszország EU tagsága sem kizárt.
Léteznek olyan országok is, amelyek ugyan tagjai szeretnének lenni az Uniónak, de valószínűleg sohasem lehetnek azok. Ilyenek az észak-afrikai és a közel-keleti országok. Például Marokkó és Izrael csatlakozása konkrétabban is felmerült.
A fent felsorolt országok mindegyike potenciális Eurózóna tag.
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10 A jövő tendenciái
10.1 Virtualizáció
Hosszú ideig nemesfémből, vagy más, önmagában is értéket hordozó anyagból készült a
pénz. Idővel megjelentek az önmagában értéket nem hordozó papírpénzek, amit kezdetben
névértéken át lehetett váltani aranyra. Az idő előrehaladtával ez a lehetőség egyre inkább
beszűkült, egy időben az a paradox helyzet állt elő, hogy abban az esetben lehetett csak beváltani, ha lényegében nem akartuk beváltani. A '70-es években hivatalosan is sor került az
arany demonetizálására, azaz az aranyra való átválthatóság elvi lehetősége is megszűnt. A
pénz tehát ettől kezdve kizárólag önmagában értéke nem hordozó papír ill. fém lett, amelynek értékét az elfogadása biztosítja, mögötte pedig az adott ország termelése áll. Ha tehát a
gazdaság szereplői nem fogadnák el a pénzt a fizetéskor, akkor gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra az egész egy halom rongyos papírrá változna. Erre azonban remélhetőleg nem
kerül sor.
A számítástechnika fejlődésével egy másik folyamat vette kezdetét, mégpedig a
virtualizáció. Gondoljuk csak végig: a (legális) fizetésünket nem borítékba kapjuk, hanem
bankszámlára utalják. A közműveket csoportos beszedési megbízással vonja le a szolgáltató. A hiteleink törlesztő részleteit ugyancsak. Nagyobb bevásárlásunkkor is csak egy 20
vagy 100 forintos érmére van szükségünk a bevásárlókocsi miatt, egyébként bankkártyával
fizetünk. Az internetes vásárlásainkat banki átutalással egyenlítjük ki. A nagyobb vásárlásainkat, pl. lakás, autó, úgyszintén. A fix törlesztő részleteket tipikusan átutaljuk. A főiskolai
tandíjat is lényegében úgy tudjuk kifizetni, ha egy bankszámláról átutalunk egy másikra,
amely szintén egy virtuális számla. Számos egyéb hasonló virtuális számlánk van: ennek
tekinthető például egy „kártyás” mobiltelefon egyenlege, a közműveknél keletkező esetleges túlfizetések stb.
Aki a pénzt kapja, az se feltétlenül rohan rögtön a bankba, lehet, hogy a láncban végül senki sem látja fizikailag a pénzt.
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Láthatjuk, hogy a legtöbb esetben fizikailag megfogható pénz gyakorlatilag nincs. Hova
vezet ez? A mi kedvünkért, akik úgy nőttünk fel, hogy a pénz az papírból és fémből van,
még megtartják egy ideig a számlapénz „átválthatóságát” bankjegyre, majd idővel ez is
megszűnik? A kézzel fogható pénzek előbb-utóbb végleg meg fognak szűnni?

10.2 Országok feletti pénzrendszerek
Még a XIX. században is sok helyen a városoknak is külön pénzük volt. A századfordulóra
vált természetessé az 1 ország - 1 pénz rendszer. Manapság viszont már a több ország - egy
pénz modell van kialakulóban. A legtipikusabb példája ennek az euró, de számos más, ehhez hasonló rendszer létezik Az eurót időben például megelőzte az Afrikai Valutaközösségi
Frank, melyet már 1945-ben létrehoztak. Valójában külön létezik Közép-afrikai valutaközösségi frank, melyet Csád, Egyenlítői Guinea, Gabon, Kamerun, a Kongói Köztársaság és
a Közép-afrikai Köztársaság használ, valamint Nyugat-afrikai valutaközösségi frank, melynek Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Mali, Niger, Szenegál és Togo a
tagjai. Országok feletti pénz még a Csendes-óciáni valutaközösségi frank is, amelyet Francia Polinézia, Wallis és Futuna, valamint Új-Kaledónia használja.

10-1 Nyugat-afrikai valutaközösségi frank érme

A folyamat természetesen nem állt meg, a következő nagy lépés az Arab Monetáris Unió
létrehozása lesz. A tárgyalások 2007-ben kezdődtek, Szaúd-Arábia, Katar, Bahrein, Omán
az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait részvételével. A tervek szerint az újpénzneme, a
halídzsit (de lehet, hogy a pénz neve a dinár lesz) 2013-ban vezetik be (az eredeti, 2010-es
dátumot kitolták a pénzügyi világválság miatt). A központi bank székhelye Rijádban lesz.
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Egy másik tendencia az, hogy bizonyos országok egyszerűen más országok valutáit kezdik
el az ő országukban is használni. A világ számos országában hivatalos pénz az amerikai
dollár (pl. Ecuador, Salvador, Puerto Rico, ...). Ebbe a kategóriába sorolható az eurót egyoldalúan alkalmazó országok is. Manapság Zimbabwéban, a hiperinfláció miatt használják
a Dél-Afrikai Köztársaság pénzét, a randot, valamint más ország valutáit.
Azokban az országokban is, amelyeknek még van saját valutájuk, a turista az amerikai dollárral vagy az euróval többnyire egész jól elboldogul. Horvátországban például a legtöbb
helyen euróval is tudunk fizetni.
A valuták transzparenssé is válnak. Például Magyarországon nemrégiben még minden további nélkül fel lehet venni forint, euró, svájci frank vagy japán jen alapú hitelt anélkül,
hogy a hitelt felvevő valaha látna az általa választott alapú pénzt.
A fent felsorolt esetek mindegyike a pénzügyi globalizáció egy-egy példája. Ma még nem
látjuk, hogy ez a folyamat pontosan hova vezet. Vajon egyszer eljön a „világpénz” ideje?
Valójában egyszer már létezett világpénz, mégpedig az arany volt az. Lehet, hogy az új világpénz teljesen virtuális lesz?
Fantasztikus, és egyben félelmetes perspektíva ez. A benne rejlő lehetőségek és a veszélyek
is óriásiak.
Kétfajta erő az, amely ezt a folyamatot befolyásolja: az egyik a minél teljesebb globalizáció
irányába mutat, a másik pedig pont ellenkezőleg. Jelenleg az első valamivel erősebbnek
tűnik: egyszerűen igény van arra, hogy a nemzetközi kereskedelem minél zökkenőmentesebb legyen. A kisebb országok igénylik a stabilitást, amit hosszú távon csak egy nagyobb
rendszerhez való csatlakozással tudnak elérni.
Ugyanakkor jelentősek a fékek is. Például az Egyesült Királyság az angol fontot még az
euró kedvéért sem volt hajlandó feláldozni, pedig az euróra elég nagy hatással lenne. Vajon
akkor egy világpénz miatt feladnák? Egy esetleges világpénzre az angoloknak szinte semekkora befolyásuk nem lenne. Az is nehezen hihető, hogy az amerikaiak feladnák a dol-
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lárt, a gyengélkedő és instabil dollár miatt viszont ma már az sem tűnik valószínűnek, hogy
az Egyesült Államok valutája maga válna világpénzzé. Más egyéb, erős, nagy múltú, magas
presztízsű valuták is a világpénz bevezetésének a kerékkötői lehetnek, mint például a svájci
frank vagy a japán jen. Persze ellenpéldák is akadnak: a világviszonylatban is nagy jelentőségű német márka például megszűnt.

10.3 A dollár hanyatlása
Az 1944-ben Bretton Woodsban létrehozott pénzrendszer elvileg dollár-arany alapú volt,
gyakorlatilag azonban kizárólag dollár alapú lett. A szovjet érdekszféra országait kivéve a
nemzetközi kereskedelem eszköze az amerikai dollár volt. A dollár egyeduralma azonban
fokozatosan gyengült. Erre csapást mért az Amerikai Egyesült Államok vezetőinek döntése
az aranyra való átváltás megszüntetéséről. Az ECU ill. euró létrehozása ugyancsak gyengítette a dollár uralmát. A dollár hanyatlása nemcsak ilyen hosszú távon szembetűnő, hanem
rövid távon is: pár év alatt az értéke durván megfeleződött.
Az amerikai dollár hanyatlása valószínűleg a jövőben is folytatódik. Feltehetőleg újabb
csapást fog jelenteni az arab monetáris unió létrehozása. Egyre több, alapvetően a dollár
„érdekszférájába” tartozó ország dönt úgy, hogy valutáját nem a dollárhoz, hanem egy másik valutához, például az euróhoz rögzíti. Ilyen például Argentína vagy Irán, melyek már
világviszonylatban sem elhanyagolhatóak.
Egyre több ország dönt úgy, hogy a tartalékait nem amerikai dollárban képezi.
Az alábbi ábrán a dollár árfolyama látható, 1776-tól napjainkig:
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10-2 A dollár hanyatlása

Látható, hogy a II. világháború környékén jelentősen nőtt az értéke, majd azóta folyamatosan esett. Az ábrán már nem látszik, de az esés az új évezredben erősödött.
Az alábbi ábrán látható, hogy a dollár visszaszorul (az amerikai kontinensen és a KözelKeleten jelentős; zölddel ill. barnával jelölve), míg az euró előretör (kék ill. lila, elsősorban
Európában és Afrikában).
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10-3 A dollár és az euró használata a világon

Ne feledjük, hogy az 1944-es Bretton Woods-i rendszer szerint a szovjet blokkot kivéve az
szinte egész világ az amerikai dollárhoz kötötte a valutáját.
A dollár súlya persze feltehetőleg nem fog a végtelenségig csökkenni. A csökkenés természetes alsó korlátja az amerikai gazdaság teljesítő képessége, ami azért a világ össztermeléséhez viszonyítva sem elhanyagolható. Az is feltételezhető, hogy az amerikai dollár súlya
ez a szint felett fog maradni.

10.4 Az arany visszatér?
Nem, az arany nem tér vissza. Nem térhet vissza, mivel az elmúlt évszázad termelés növekedését nem követte az arany kitermelésének a növekedése is, így aranypénzzel képtelenség lenne fenntartani a mai állapotokat.
Azonban a 2008 őszén kirobban világgazdasági recesszió hatására ismét betette a lábát a
hátsó kerítésen. Sőt, az is kiderült, hogy az arany demonetizálása sohase ment végbe tökéletesen.
A válság kapcsán hirtelen minden bizonytalanná vált. A biztosnak tartott ún. portfolió be-
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fektetésekbe vetett bizalom megrendült. (Portfolió befektetés esetén a befektetési paletta
teljesen diverzifikált, és látszólag nemcsak egy-egy cég csődjének nincs nagy hatása a befektetésre, hanem egy teljes iparág csődjének vagy egy ország csődjének sem, mivel olyan
kis szeletét adja a teljes palettának.) A „szuperbiztos” magánnyugdíjpénztári befizetések
20%-a odaveszett. Voltak olyan, még tőkegarantáltnak mondott befektetések is, amelyek
értéke gyakorlatilag a nullára este vissza. Az ingatlan befektetések szintén nem bizonyultak
jó üzletnek. Magyarországon például úgy zuhantak forintban kifejezve az ingatlan árak,
hogy közben a forint értéke is nagyot esett. Amit a válság előtt biztosnak tartottunk, az bizonytalanná vált.
Az emberek ösztönösen keresni kezdték a biztosat. A teljes bankrendszerbe vetett bizalom
megrendült, így bankrendszeren kívüli befektetési formát kellett keresni, ami értékálló.
Természetes értékálló befektetésnek tűnik az arany.
Persze, csak tűnik, ugyanis az arany ára is ingadozik, és a nagy kereslet hatására ma inkább
túl van értékelve. Azaz most azt sem érdemes venni. Arra se számíthatunk, hogy hosszú
távon egy stabil érték körül fog mozogni. Ki tudja, lehet, hogy feltárnak egy új aranybányát, és úgy jár, mint az ezüst (ma az ezüst az 1-2 évszázaddal ezelőtti ezüst érték töredékét
éri).
A lehetőségre természetesen a bankrendszer is felfigyelt.
Népszerűvé váltak a nagy névértékű arany emlékérmék. Korábban, amikor még a nemzeti
bank névértéken adta el a gyűjtőknek az emlékérmét, volt olyan, aki a névértéken való vásárlás jogát kívánta busásan „eladni”.
Az is kiderült, hogy az országok többségének átvitt értelemben és szó szerint is van „aranytartaléka”.
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10-4 Aranytömbök

Véleményem szerint tehát az arany nem tér vissza, de az viszont egyértelmű, hogy a teljes
demonetizálása nem következett be (ha bekövetkezett volna, akkor felesleges lenne aranyat
tartalékolni), és e tekintetben egy kis visszalépés is történt.

10.5 A gazdagság csak a pénz?
A szakdolgozatban a pénzzel kapcsolatos érdekességekről, anomáliákról volt szó. A végén
hadd álljon itt egy gondolat arról, hogy még a gazdagság tekintetében sem minden a pénz.
Ha valakit megkérdezünk, hogy mit szeretne, hogy legyen neki (és most itt anyagiakról van
szó), akkor a legtöbben a sok pénzt mondják. Ez azonban önmagában nem elég, és nem is
biztos, hogy szükséges. Egyrészt egy zsák értékét veszített zimbabwei dollár sok pénz,
mégse megyünk vele semmire, de most természetesen nem erre gondolok.
Ma a hatalomnak, a társadalmi tőkének vagy a médiának olyan szerepe van, ami pénzben
ugyan nem kifejezhető, de az anyagi jóléthez és kényelmes élethez ugyanúgy hozzájárulhat,
mintha valakinek valóban milliárdjai lennének.
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12 Tartalmi kivonat
A dolgozat József Attila De szeretnék gazdag lenni kezdetű vers elemzésével kezdődik,
pénzügyi szempontból. Megvizsgáltam, hogy hogyan lehetséges az, hogy a költő forintért
szeretett volna kuglert venni, noha akkoriban a korona volt a hivatalos fizetőeszköz. Megpróbáltam azt is megbecsülni, hogy mennyit érhetett akkoriban 5 forint.
Ezt követően, időben előre haladva a magyar pengő történetét vettem górcső alá. Írtam a
pengő bevezetéséről, majd a „havi 200 fix” időszakáról. Külön alfejezetet szenteltem a háború zűrzavarának, majd a világtörténelem leghatalmasabb hiperinflációját részleteztem.
Mindezeket a korabeli pengő bankjegyekkel illusztráltam. Néhány érdekességet említettem,
mint a pengők sajátos hamisítása, valamint néhány, ma népszerű legendának jártam utána.
Bemutattam még néhány ország hiperinflációját: az 1923-as németországit, az 1944-es görögországit, a nemrégiben befejeződött zimbabweit, valamint részletesen szóltam a jugoszláv dinár „kálváriájáról”, ez utóbbit a kibocsátott bankjegyekkel illusztrálva.
Ezt követően felsoroltam olyan eseteket, amelyek a ma embere számára eléggé szokatlanok, de előfordultak, és ezek következtében megrengett az embereknek a pénzbe vetett bizalma.
A dolgozatban olyan érdekességek is helyet kaptak, mint például a decimalizáció előtti,
igen bonyolult angol pénzrendszer, felsoroltam néhány nem szokványos címletet, valamint
pár történetet írtam egy-egy érméről, bankjegyről.
Részletesen írtam a bankjegyek és érmék értékéről, valamint a gyűjtés szépségéről, mint „a
pénz ötödik funkciója”. Tippeket, trükköket írtam a kezdők gyűjtők számára.
Hogy ne csak a múltbeli eseményekről szóljon a dolgozat, külön fejezetet szenteltem a jelenkor talán legjelentősebb pénzügyi eseményének, az euró bevezetésének. Írtam az euró
jogállásáról különböző országokban. Részleteztem például az euró használatát Montenegróban és Koszovóban, és természetesen külön szóltam a magyar euróról is. Az euró néhány
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nyelvi vonatkozását is megemlítettem.
A dolgozatban a jövő tendenciái is helyet kaptak: a virtualizáció, az országok felett álló
pénzrendszerek, a dollár hanyatlása, az arany újbóli megjelenése.
A dolgozatot a nem pénzben kifejezhető (anyagi értelembe vett) gazdagság témájával zártam.
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13 Abstract
This thesis begins with the analysis one of the poem written by Attila József, from the
monetary viewpoint. The poet says he wants to buy something for 5 forints. I’ve checked
how it was possible since the official currency in Hungary was the korona. I’ve tried to find
out the value of that amount.
Going forward in time, the next chapter deals with the history of the Hungarian pengő. First
the introduction of the pengő was written, then the “monthly 200 fix” time (about 15 years
long period between the 2 world wars). A separate subchapter deals with the chaos of the
second world war, and then, with the biggest hyperinflation of the world. All of these are
illustrated with the banknotes of the pengő. Then some curiosities are described, like the
special falsification of the pengő banknotes and some famous urban legends.
Then some other hyperinflations are demonstrated, including Germany (1923), Greece
(1944), Zimbabwe (recently), and the Yugoslav dinar in detail. The latter one contains all
the issued banknotes.
After that such historical events are listed which are strange for the everyday people, but
they happened, and after this the trust in the money ceases.
The thesis contains such curiosities like the complicated English pre-decimalization money
system, some uncommon denominations are listed, and a few stories are written about some
coins and a banknote.
I’ve written about the value of the banknotes and coins, and about the beauty of the collection, as “the fifth function of the money”. I’ve written tips and tricks for the beginner collectors.
In order not to write only about historical events, a separate chapter deals with the current
time maybe most important monetary event, the introduction of the euro. I’ve written about
the current situation of this currency. Separate subchapters deal with the usage of the euro
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in Montenegro and Kosovo. The Hungarian euro is also analyzed, of course. Some linguistic aspects of the euro are mentioned, too.
The thesis also contains some future aspects of the money, like virtualization, the monetary
systems beyond countries, the decline of the US dollar and the returning gold.
The thesis ends with the (material) richness which cannot be expressed with money.
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