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A Spanyolország által kibocsátott forgalmi euroérmék nemzeti előlapjának frissített változatai 

A pénzforgalomban részt vevő euroérmék az egész euroövezetben törvényes fizetőeszközül szolgálnak. A 
nyilvánosság és a pénzérmékkel hivatásszerűen foglalkozók tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi 
valamennyi érme rajzolatának jellemzőit ( 1 ). 

A nemzeti előlapok rajzolatára vonatkozó közös iránymutatásoknak ( 2 ) való megfelelés érdekében Spanyol
ország frissítette a 2010-től kibocsátandó spanyol euroérmék nemzeti előlapjának rajzolatát. Az addig 
kibocsátott, régi spanyol előlapú érmék forgalomban maradnak. 

Kibocsátó ország: Spanyolország 

A kibocsátás időpontja: 2010 januárjától 

A rajzolatok leírása: 

1 EURO CENT, 2 EURO CENT, 5 EURO CENT 

Az érme középső része Santiago de Compostela katedrálisát ábrázolja; fent a tornyok között az évszám 
látható. Bal oldalon, körívben feltüntetve a kibocsátó ország, „ESPAÑA” megjelölése szerepel; jobb oldalon a 
pénzverde jele látható.

HU C 300/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.10. 

( 1 ) A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapja tekintetében lásd HL C 373., 2001.12.28., 1. o.; 
HL C 225., 2006.9.19., 7. o.; HL C 254., 2006.10.20., 6. o.; HL C 248., 2007.10.23., 8. o. 

( 2 ) Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseivel megerősített, a pénzforgalomba szánt 
euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i 
bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).



A rajzot az európai zászló tizenkét csillaga veszi körül. 

10 EURO CENT, 20 EURO CENT, 50 EURO CENT 

Az érme középső részének jobb oldala Miguel de Cervantes arcképét ábrázolja. Bal oldalon – felülről lefele 
haladva – a kibocsátó ország, „ESPAÑA” megjelölése, a körívben feltüntetett „Cervantes” felirat, egy írótoll és 
a pénzverde jele szerepel. A 2010-es évszám középen alul helyezkedik el. 

A rajzot az európai zászló tizenkét csillaga veszi körül. 

1 EURO, 2 EURO 

Az érme középső része Őfelsége I. János Károly királyt ábrázolja. Bal oldalon, körívben feltüntetve a 
kibocsátó ország, „ESPAÑA” megjelölése szerepel. A pénzverde jele jobb oldalon jelenik meg, míg az évszám 
bal oldalon alul látható. 

Az érmét az európai lobogó tizenkét csillaga szegélyezi. 

A 2 eurós érme peremfelirata: 2 , hatszor ismétlődő, váltakozva felfelé és lefelé néző motívumként.
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