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Az új, San Marino Köztársaság által kibocsátott kéteurós forgalmi emlékérme 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 (1) közzé teszi. A Tanács 2003. december 8-i, ide vonatkozó következtetéseinek megfe-
lelően (2) a tagállamok részére és a Közösséggel a pénzforgalomban részt vevő euro-érmék kibocsátásáról
monetáris együttműködést kötött országok részére engedélyezett, hogy bizonyos mennyiségű euro-emlé-
kérmét bocsássanak ki azzal a feltétellel, hogy az egyes tagállamok évente legfeljebb egy új érmét bocsá-
tanak ki, és e célra csak a 2 eurós érmét használják. Ezek az érmék megfelelnek a forgalomban résztvevő
közönséges euro-érmék technikai jellemzőinek, de a nemzeti előlapjukon egy emlékkép szerepel.

Kibocsátó állam: San Marino Köztársaság

A megemlékezés témája: 2005, a fizika nemzetközi éve

A rajzolat adatszerű leírása: Az érme belső részén a „la fisica antica”, avagy a csillagok tanulmányozása
néven ismert, Galileo Galileit ábrázoló allegorikus festmény szabad interpretációja látható. A pénzverés éve
az illusztráción egy asztal felületén, egy földgömb alatt jelenik meg. A képtől balra látható az „R” verdejel.
Jobb oldalon látható a vésnök „LDS” monogramja. A belső rész felső pereme körül mintegy félkört alkotva
a „San Marino” felirat olvasható, a belső rész alsó pereme mentén pedig az „ANNO MONDIALE DELLA
FISICA” felirat fut körbe. Az érme szélén körben az Európai Unió tizenkét csillaga helyezkedik el. A csil-
lagok között egy az egész érmét befedő stilizált atom alkotórészei jelennek meg.

Kibocsátási mennyiség:: 130 000 érme

A kibocsátás körülbelüli időpontja: 2005. október

Peremfelirat: 2*, hatszor egymás után megismételve, álló, illetve fordított helyzetben
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(1) A 2002-ben 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.).


