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Branko Matic 

GONDOLATOK AZ APRÓPÉNZRİL 

Az aprópénz jogi és gazdasági helyzete 

Az önálló állam egyik jellemzıje, hogy saját (nemzeti) pénzt bocsát ki. Tehát az állam saját 
területén meghatározza, hogy mit tekint törvényes fizetıeszköznek. Ezzel elıírja a nemzeti 
pénz nevét és jogállását is. Ennek az összetett kérdéskörnek két megközelítése lehetséges: a 
fémtartalom felıli és a névleges érték felıli megközelítés. 

1. A fém tartalom felıli megközelítés 

A fémértékelmélet szerint egyedül a fémpénz igazi pénz, azért, mert saját belsı értéke van. 
(A veret értéke illetve az ötvözet értéke.) Igaz, hogy a bankforgalomban lehetséges, hogy a 
bankjegyet felváltsák, de az átváltható és cserélhetı bármely pillanatban fémpénzre. Az elmélet 
képviselıi szerint a vert pénz ebben különbözik a papírpénztıl, amelynek nincs meg a belsı 
konvertibilitása. 

Ez a felfogás a pénzt úgy határozza meg, hogy például 1 Ft = 0,0757575 g arannyal, avagy 
13 210 Ft = 1 kg arannyal.[l] Ebben a példában a pénzt fémértékként definiálják. 

2. A névleges érték felıli megközelítés 

A pénz névleges értéke, eltérıen a fémértéktıl abból indul ki, hogy minden pénznek számít, 
amit az állam pénznek nevez ki. [2] Nem különbözteti meg az igazi pénzt a papírpénztıl, amely 
kényszerárfolyamú. Úgy tartja, különösebben nem fontos, hogy mibıl állították elı és van-e 
önmagában is külön értéke. Azt tartja fontosnak, hogy a pénz mögött ott van az állam elhatá-
rozása és ezzel az elhatározással az állam mint hatalom, jogi szempontból pénznek tekinti. A 
pénzkiadás joga állami monopólium. Ma e jogokat az állam a legtöbbször átruházza különbözı 
szervekre, amelyek az állam felügyelete alatt állnak. így átruházhatja a kiadás, pénzverés és 
pénznyomtatás jogát is. 

Ezen kívül az állam külön törvényekkel elrendelheti alkalmi pénzek verését, de ebben az 
esetben külön jogi szabályozás érvényesül. Ez a lehetıség utat nyit egy olyan rendszer létrejöt-
téhez, amely nagyon hasonló a nemesfém- pénzek rendszeréhez, mert csaknem mindig azokhoz 
hasonló fémötvözetekbıl álló pénzveretek keletkeznek. De ezek az emlékveretek ritkán 
azonosak azzal a pénzzel, amelyet fémpénzként aranyból, vagy ezüstbıl vertek és saját belsı 
értékük adta vásárló értékét. 

Hyen esetekben elıírják a pénzek legfontosabb jellemzıit: 
— a pénz nemét és érvényességét, 
— a pénzegységet (címletet), 
— a veret mennyiségét, 
— minıségét (finomságát), 
— a bruttó és nettó súlyt, 



— a perem récéinek a számát, 
— a forgalomban szánt szerepét [3]. 

Azzal, hogy az állam — külön szabályok alkalmazásával — megengedi nemesfémekbıl és 
azok ötvözeteibıl a pénzverést, a névértékek mennyiségi szabályozásától nem térhet el. Tehát 
például attól, hogy a Horvát Köztársaság pénzegysége a kuna, amelynek váltópénze a lipa és 1 
kuna =100 lipával.[4] Ez a pénz meghatározási mód (pénzegység) jogálláspontja, ami annyit 
tesz, hogy ez van érvényben. 

A pénz jogi meghatározásán kívül van egy gazdasági is. Valaminek pénzzé történı kineve-
zése, amely egyben törvényes fizetıeszköz is egy meghatározott területen, azt a lehetıséget 
még nem gátolja meg, hogy valamilyen más pénz is szolgáljon párhuzamosan fizetıeszköz-
ként, így például nagy gazdasági válságok idején (vagy háborúk idején is) elıfordul, hogy 
külföldi pénzzel fizetnek (pl. DM, USA dollár stb.), amely ugyan nem fizetési eszköz az or-
szágban. Sıt még termékekkel is teljesíthetnek kifizetéseket, így például tojással, cigarettával. 
Ez esetben a külföldi pénz és a különbözı termékek gazdasági szerepet töltenek be, bár egyik 
sem törvényes fizetıeszközödé van fizetıképes értéke. 

Ennek a lehetıségnek a gazdasági tartalma az, hogy az adósság törlesztésekor, a törlesztı 
pénzeszköz olyan kellıen hiteles értékő pénzzel történjék, amelyet az árfolyamváltozás nem 
befolyásol lényegesen és így nem hat az adósság törlesztésére, még akkor sem, ha valamely 
pénzegység fémérték szerint van meghatározva egy államban. Mindenesetre gyakorlatias vagy 
más okból lehetıség van külön törvényekkel eltérni az alapelvtıl, de pontosan az ilyen eltéré-
sek bizonyítják a névértéktörvényt. 

Ma a pénzek, mint törvényes fizetıeszközök rendszerint papírból készülnek és nincs reális 
anyagi értékük. De forgalomba kerülésük pillanatában névleges értékük egyenlı a pénzjegyen 
feltüntetett számszerő megjelöléssel. 

A papírpénz mellett az állam legtöbbször aprópénz veréséhez is folyamodik, amely szintén 
hivatalos fizetıeszköz. Mivel különbözı gyakorlati okokból lehetséges a kisebb pénzegységek, 
vagyis az aprópénz elfogadását mennyiségileg korlátozni, így e szerint az aprópénz nem teljes 
értékő fizetıeszköz, mert elfogadási kötelezettsége legtöbbször csak meghatározott darab-
számra, vagy összegre korlátozódik. De nagyon is jelen van a forgalomban. 

Az aprópénz gazdasági státusa eltér az igazi pénztıl, mivel az aprópénz: 
— nem jelez jelentıs pénzkeresletet, 
— a pénzügyi biztonságra kihatása nincs, 
— a fizetési forgalmat nem veszélyezteti. 

Veretési költségei a névleges értéknél gyakran magasabbak. [5] Ezért általában a legegysze-
rőbb és legolcsóbb fémbıl vagy ötvözetekbıl állítják elı (pl. alumíniumból). 

Az aprópénz szerepe 

Az elıbbiekbıl az következik, hogy az aprópénznek nincs különösebb jogi, vagy gazdasági 
értéke, amely verését indokolná. Tehát alapvetı és fontos szerepét másutt kell keresni, elfo-
gadva azt a tényt, hogy nincsen olyan állam, ahol aprópénzt ne vernének. 

Az aprópénzverés alapvetı okai: 
— a készpénzforgalom elısegítése és biztosítása, 



— az aprópénzgyőjtés szokását kifejleszteni (takarékpersely), 
— a napi adás-vétel megkönnyítése, 
— az automaták útján a vásárlás lehetıvé tétele [6], 
— lehetıség egyéb automaták, például játékautomaták használatára [7], 
— nevelési okok (a megszokás elısegítése az aprópénz értékelése a forgalomban), 
— presztízs okok (az országok a pénzverés folytonosságát jelképesen is fenn akarják tartani). 
Az elıbbiekbıl az aprópénz szerepét nem lehet azonosítani a pénz fı- és járulékos szerepével. 
(A pénz szerepe mint értékmérı, mint forgalmi eszköz, mint JBzetöeszköz, mint érték és mint 
világpénz.) 

Az aprópénz numizmatikai szerepe 

Ennek a dolgozatnak az a célja, hogy az aprópénz egyik legfontosabb funkciójára irányítsa a 
figyelmet, amelyet numizmatikai funkciónak nevezünk. Számos példa támogatja azt a véle-
ményt, mely szerint a numizmatikai funkció az aprópénz legfontosabb funkciója. így például: 

— A teljes horvát pénzérme sorozat 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa és 1, 2 és 5 kuna címlető pénz-
érmébıl áll. 1993-ban a Horvát Nemzeti Bank 25 000 polírozott sorozatot veretett. Egy sorozat 
költsége 95 kuna, sokszorosa a volt névértéknek (8,88 kuna). De a verés pillanatában már elért 
egy numizmatikai értéket. 

— Az 1993-as verető horvát 2 kuna polírplatt technikával verve 6,2 g súlyú, átmérıje 24,5 
mm, vastagsága 1,75 mm, összetétele: 65% réz, 23,2% nikkel, 11,7% cink, pereme recés. A 
pénzérme hátoldalán a hal képe felett félkörben TŐNJ felirat. [9, 10] A proof veret értéke ma-
gasabb a névleges értéknél, ezért ez a veret numizmatikai érték. A numizmatikai kereskedelem 
árai függnek az egyes példányok kivert mennyiségétıl. Eleinte a kivert mennyiségek ismeretle-
nek, de ez esetben is tudni lehet, hogy néhány darabból álló próbaveretrıl van szó.[l 1] 

— A magyar 20 filléres 1971-bıl 0,9 g súlyú, 20,4 mm átmérıjő, 1,4 mm vastag, 96% 
alumínium és 4% magnézium ötvözete. Peremén 118 récével. A normál veretbıl 20 120 000 
db készült, a különleges veretbıl (eltérı „írógép" l-es számjegy) csak 11 000 darab. [12] Ezek-
bıl valamennyi forgalomba került, de a különleges számjegyő mai értéke 75 osztrák schilling 
ha szép és 200 schilling, ha verdefényes. [13] 

— Az 1989 évi magyar 1 forintosból találni vékonyabb és könnyebb alumínium-bronzból 
készült veretet, egyéb jellemzıi megegyeznek. Ennek az 1 forintos névértékő vékonyabb ve-
retnek a mennyisége ismeretlen. Mivel a katalógusok nem közlik, ezért tetszıleges az ára, ami 
többszöröse a névértéknek. 

— Az 1975 évi magyar 2 forintos fémpénznek is van eltérı vastagságú vereté, amelynek 
tényleges mennyisége szintén ismeretlen. Ára ennek is tetszés szerinti, mivel a katalógusok nem 
közlik. 

— Az osztrák 1981 évi 20 schillinges súlya 8 gramm, átmérıje 27,7 mm, vastagsága 1,8 
mm, körben 19 pontot találunk. Ebbıl 500 000 darabot vertek, ma 90 schillinget ér. Az 1980-
as évi pénz ára a névértéknek felel meg. [14] 

— Az 1950-es magyar 2 forintosból 18 560 000 darabot vertek, súlya 5 g, átmérıje 25 mm, 
vastagsága 1,4 mm, anyaga 75% réz és 25% nikkel ötvözet. Pereme hullámvonal díszíté- 



ső.[15] A szabvány példányok mellett PV, próbaveret jellel 2 000 darabot vertek, melynek az 
értéke 200 schilling. [ 16] 

A felsorolt példák a különbözı aprópénzveretek numizmatikai értékét és egyben a numiz-
matikai értékő pénzek rendszeres elıállítását is igazolják. Ezeknek a példáknak az a tanulsága, 
hogy más érték a numizmatikai és más a névérték. 

Az értéket befolyásolják: a gyártástechnológia változása, amely azonos névértékő pénzt 
eredményez; a verıszerszámok közt mutatkozó kisebb-nagyobb különbségek; a korábbitól el-
térı fémötvözet használata; a próbaveretek, amelyeken ezt külön jellel igazolják és eleve 
rendkívül kis példányszámban készülnek; egy adott évben az alacsonyabb példányszám. 

A felsorolt példák két okból keletkeznek: tudatosan és szándékosan vagy akaratlanul és vé-
letlenül. Bármelyik is legyen az ok, az aprópénz numizmatikai értéke és szerepe megnı. 

A numizmatika, mint tevékenység 

A világ számos országában ma már kialakították azt a gazdasági területet, amelyet a nu-
mizmatikai értékre alapoznak. Felvetıdik a kérdés, hogy ez véletlenül történik-e vagy tudatos 
tevékenység révén. Senkit ne tévesszen meg, ez a tevékenység a véletlen teljes kizárásával tör-
ténik, vagyis a numizmatikai értékő pénzeket tudatosan hozzák létre. 

Az életszínvonal növekedése, az állandósult összeköttetés a világ legtávolabbi részével is, a 
nemzetközi turizmus globálisan és egyes tájak közötti összeköttetései olyan lehetıség, amelyet 
még nem merítettek ki teljesen sehol sem. A különbözı nemzeti és nemzetközi értékek megır-
zésére egyre újabb győjtıi szokások alakulnak ki. A különbözı technológiai újítások is min-
denhova eljutnak, így a numizmatika területére is (bimetall pénzek, pénzszínek, újabb anyagok 
felhasználása a pénz elıállítására stb.). Mindez lehetıvé teszi, hogy Horvátország is, — amely 
gazdag numizmatikai tradíciókkal rendelkezik, fejlett a turizmusa — jelentıs numizmatikai is-
meretekkel rendelkezı személyek bevonásával olyan tevékenység fejlesztéséhez fogjon, amely 
numizmatikai értékekkel foglalkozik. 

A numizmatika, mint gazdasági tevékenység magában foglalja a pénzkiadási munkákat, 
mégpedig az alábbiak szerint:  

— aprópénzverés, 
— feltételes aprópénz verés,  
— alkalmi veretek, különleges alkalmi és buliion pénzek[17], 
— próbaveretek, 
— piefort veretek, 
— utólagos történelmi veretek, 
— hazai és nemzetközi pénzverés, 
— alkalmi pénzverés, a pénzrendszeren kívül, 
— fantázia (nem létezı) pénzek. 

A numizmatikai tevékenység jogi szabályozásának fontossága 

Tekintve, hogy a numizmatikai tevékenység gazdasági eredményt hoz, felvetıdik bizonyos 
törvényi szabályozás szükségessége. Törvényekkel kell szabályozni az alábbiakat: 



A régi, történelmi pénzek területén 

1. Pénzleletek, amelyek magángyőjteményekben, egyházaknál, vagy múzeumokban találha 
tók idehaza, vagy külföldön. 

2. Az eddig még fel nem tárt pénzleletek a földben, vagy a víz alatt. 
A jogi szabályzásnak ki kell terjednie: 

— a numizmatikai érték felfedezésének pillanatában szükséges tennivalókra, 
— a régészet szakmai elıírásai szerinti tennivalókra a helyszín meghatározásánál, 
— a katalogizálási és leírási eljárásokra, 
— a pénzek állapotának megırzésére vonatkozó elvekre, 
— a fontosabb leletek népszerősítésére, 
— a hazai és külföldi piacokon való értékesítés módozataira. 

A forgalmi pénzek területén[18] 

1. A pénzkiadás politikája. Olyan alapelvekkel, amelyek hosszú távúak, nyíltak, állandóak, 
idıszerőek, összhangban állanak a nemzetközi szokásokkal és szabályokkal. 

2. A numizmatikai értékek helyének felkutatása. Ez egybefogná a kereskedelmi, banki, bör-
zei aukciós eladások és különbözı numizmatikai társaságok tervbe vett cseréinek és kapcsola-
tainak területét. 

3. A numizmatikai értékek megırzését, bemutatását és tanulmányozását. 
Ugyanitt lehetne elıírni a bizonyító fontosságú példányok, anyag megırzésének és megóvá-

sának módját is. Igaz, a problémák egy része már szabályozott a horvát jogszabályokban, több 
külön törvényben és törvényerejő rendeletben. De nem eléggé részletesen, nem eléggé körül-
tekintıen és többségében a legmodernebb nemzetközi numizmatikai eredményekkel sincs 
összhangban, mi több nem a pénz numizmatikai funkciója alapján. Lehetıség lenne egész sor 
olyan megoldással kiegészíteni, amely biztosan hozzásegítené a horvát numizmatika csatlako-
zását a világ numizmatikájához. 

Összefoglalás 

Köztudott, hogy a numizmatika története igen hosszú. Ennek ellenére, az újabb idıkig nin-
csen tudatosan átdolgozva minden részletében, bár jelennek meg munkák, amelyek felölelik 
ennek a tevékenységnek kulturális, történelmi, archeológiai és más területeit. De a numizmati-
ka pénzügyi szempontból való tanulmányozása hiányos. A szerzı rámutat, hogy a pénz nu-
mizmatikai szerepére alapozva, a numizmatikai tevékenység is lehet egy modern és erıs gazda-
sági ágazat. 
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