
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából kibocsátandó 5 forintos forgalmi érme em-

lékváltozatokkal kapcsolatban 

 

1.Milyen alkalomból kerülnek kibocsátásra az új 5 forintos emlékváltozatok? 

2021. augusztus 1-jén ünnepeljük a forint fizetőeszköz bevezetésének 75. évfordulóját. Nemzeti 

fizetőeszközünk jeles évfordulója alkalmából az MNB az 5 forintos forgalmi érme hat változatának 

egyidejű kibocsátását tervezi oly módon, hogy az érmék tematikus oldala a FORINT szó egy-egy 

betűjét jelenítse meg.  

2. Hány példányban kerülnek kibocsátásra az új 5 forintosok? 

Betűnként 2-2 millió, azaz összesen 12 millió darab 5 forintos emlékváltozatot bocsát ki a Magyar 

Nemzeti Bank. A betűnként 2-2 millió darabból 4-4 ezer db tükörfényes, proof kivitelben készül, a 

többi a forgalmi érmék megszokott verdefényes kivitelében. 

3. Miért az 5 forintos címletre esett a választás, miért nem az 50 forintosra? 

Annak érdekében, hogy a kibocsátásra kerülő forgalmi célú 5 forintos emlékváltozatok minél több 

emberhez eljuthassanak, az eddig megszokottól nagyobb példányszámú, betűnként 2-2 millió, azaz 

összesen 12 millió darabban történő kibocsátást tervez az MNB. Mivel a készpénzforgalomban a 

legkisebb címlet, az 5 forintos iránt a legnagyobb a kereslet, (tavaly például 35 millió 5 forintos 

került forgalomba, míg az 50 forintosból csak 9 millió darab iránt volt kereslet), így e címlet 

választása biztosítja azt, hogy a 12 millió darab 5 forintos a legrövidebb idő alatt forgalomba 

kerüljön. 

4. Hogy fognak kinézni az 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatok? 

Az 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatok névértékes oldala megegyezik a normál forgalmi 

érmékével, azonban a tematikai oldalon a nagy kócsag képe helyett a forint 75. évfordulójára utaló 

érmekép, illetve a FORINT szó egy-egy betűje jelenik meg. A hat darabos érmesorozat képi 

megjelenéséről az MNB a honlapján meghirdetett közönségszavazás útján kíván dönteni. Így az 

érméket a mindennapokban használó lakosság választhatja ki, hogyan nézzenek ki az ünnepi 

évfordulóra készülő 5 forintosok. 

5. Hogy zajlik a közönségszavazás? Hol szavazhatok? 

Az érmék lehetséges megjelenésére öt változatot javasol a jegybank, amelyekre szavazni az MNB 

honlapján lehet 2021. február 1. és 22. között az alábbi linken:  

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS  

A szavazás eredményéről 2021. március folyamán ad majd tájékoztatást a jegybank. 

 

https://mnbpoll.mnb.hu/Survey.aspx?surveyid=159709506&lng=hu-HU
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6. Mikor kerülnek forgalomba az új 5 forintos érmék? 

A lakosság által kiválasztott terv alapján készülő 5 forintos forgalmi érmék kibocsátására 2021. 

augusztus 1-jén kerül sor és 2021. augusztus 2-ától a készpénzforgalmi igényekhez igazodóan, 

fokozatosan kerülnek majd forgalomba. 

7. Hogyan lehet az 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatokhoz hozzájutni? 

A FORINT szó egy-egy betűjét tartalmazó 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatokat a mindennapi 

vásárlások során, a készpénzforgalomból lehetséges összegyűjteni. A Magyar Pénzverő Zrt.-nél 

(www.penzvero.hu) lehetőség lesz továbbá üres gyűjtőtokok megvásárlására is, hogy a 

készpénzforgalomból összegyűjtött érméket abban helyezhessék el az érdeklődők.  

A Pénzverő az 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatotokat tartalmazó exkluzív szettet is 

összeállít, melyek forgalmazásával kapcsolatos információk az érmék 2021. augusztus 1-jei 

kibocsátása után lesznek elérhetőek.  

 

http://www.penzvero.hu/

