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Az Ausztria által kibocsátott, pénzforgalomban résztvevő új, kéteurós emlékérem nemzeti előlapja

A pénzforgalomban részt vevő euro-érme az egész euro-térségben törvényes fizetőeszköz. A pénzérmékkel
hivatásszerűen foglalkozók, valamint a nagyközönség tájékoztatása céljából a Bizottság minden új euro-
érme rajzolatát közzé teszi (1). A Tanács 2003. december 8-i következtetéseinek (2) megfelelően a tagál-
lamok részére és a Közösséggel a pénzforgalomban részt vevő euro-érmék kibocsátásáról monetáris együtt-
működést kötött országok részére engedélyezett, hogy bizonyos mennyiségű euro-emlékérmét bocsássanak
ki azzal a feltétellel, hogy az egyes tagállamok évente csupán egy új érmét bocsátanak ki, és e célra csak a
2 eurós címletet használják. Ezek az érmék megfelelnek a forgalomban résztvevő közönséges euro-érmék
technikai jellemzőinek, de a nemzeti előlapjukon egy emlékkép szerepel.

Kibocsátó állam: Ausztria

A megemlékezés tárgya: az Osztrák Államszerződés 50. évfordulója

A rajzolat adatszerű leírása: Az érme szélén körben az Európai Unió tizenkét csillaga helyezkedik el. A
belső részen az 1955 májusában a Szovjetunió, Nagy-Britannia, az USA és Franciaország külügyminiszterei
és nagykövetei és az akkori osztrák külügyminiszter, Leopold Figl által aláírt Osztrák Államszerződés utolsó
oldalának aláírásai és pecsétjei láthatók, a pecsétek felett a belső rész felső szélén majdnem félkörívben,
enyhén jobbra dőlt „50 JAHRE STAATSVERTRAG” felirat látható. A bal alsó részben a kibocsátás éve
látható, 2005. A belső rész függőleges sávokból álló háttere az osztrák nemzeti színek címerszerű megjele-
nítése (piros-fehér-piros).

Kibocsátási mennyiség: max. 7 millió

Körülbelüli kibocsátási időszak: 2005. május 11-től
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(1) Az eddig kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1–30. o.
(2) Lásd az euro-érmék nemzeti előlapja rajzolatának megváltoztatásáról szóló 2003. december 8-i, általános ügyek

tanácsi következtetéseket. Ugyancsak lásd a pénzforgalomban résztvevő euro-érmék nemzeti előlapja rajzolatának a
módosításával kapcsolatos közös gyakorlatról szóló 2003. szeptember 29-i bizottsági ajánlást (HL L 264.,
2003.10.15., 38–39. o.).


