
Összeállt az MNB 2012. évi 

 emlékérme-kibocsátási programjának tematikája  

 

Budapest, 2011. április 21.– A jegybank ma hozta nyilvánosságra a jövő évi emlékérme-kibocsátási 

programját. A 2012. évi emlékérme tematikákról nyilvános konzultáció keretében 2011. január 10. 

és 31. között bárki véleményt nyilváníthatott, és ennek eredményét figyelembe véve született meg 

a döntés, melynek értelmében 2012-ben várhatóan kettő arany, hat ezüst és kettő kupronikkel 

emlékérme kerül kibocsátásra. 

A tervek szerint a jövő évi első ezüst emlékérme-kibocsátásra januárban kerül sor, Madách: Az ember 

tragédiája c. műve megjelenésének 150. évfordulója alkalmából, majd ugyanebben a hónapban az 

EUROPA nemzetközi ezüst emlékérme program Reményi József születésének 125. évfordulója alkalmából 

kibocsátott ezüst emlékérmével folytatódik. 

Reményeink szerint két sorozatot is folytatunk 2012-ben: a „Magyar irodalom alakjai” ezüst emlékérme 

sorozat részeként Örkény István születésének 100. évfordulójának alkalmából, „A magyar mérnökök, 

feltalálók technikai újdonságait, tanulmányait bemutató sorozat” részeként az első magyar műhold, a 

„Masat-1” fellövése emlékére jelenik meg emlékérme. A kibocsátás feltételes: a fellövés esetleges 

elmaradása esetén az emlékérme nem jelenik meg. 

Mivel 1980 óta minden nyári olimpiáról megemlékezik a jegybank, a 2012-es londoni olimpia emlékére 

júliusban ezüst és arany emlékérme is kibocsátásra kerül.  

Két új tematikus sorozat indul jövőre: a „Magyar történelmi aranyforintok” elnevezésű arany emlékérme 

sorozat első tagja Károly Róbert első magyar aranyforintjának, a „Magyar Nobel-díjasok” ezüst 

emlékérme sorozat elsőként megjelenő tagja Szentgyörgyi Albertnek állít emléket, aki 1937-ben kapott 

munkásságáért orvosi és élettani Nobel-díjat. 

Popovics Sándor, a Magyar Nemzeti Bank első elnöke születésének 150. évfordulóján, október 12-én 

bocsát ki emlékérmét a jegybank, az évet pedig egy a „Cserkészszövetség megalakulásának 100. 

évfordulója” alkalmából kibocsátandó színesfém emlékérmével zárjuk decemberben. 
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A 2012. évi emlékérme-kibocsátási program tematikája a következő: 

Érme témája Sorozat Kibocsátás tervezett időpontja 

Madách Imre az Ember 
tragédiája című műve 
megjelenésének 150. 

évfordulója 
(1862. január 12.) 

 

2012. január 12. 

(A mű megjelenésének napja) 

Reményi József születésének 
125.évfordulója 

EUROPA nemzetközi ezüst 
emlékérme program: 

képzőművészet 

2012. január 23. 

(Reményi József születésnapja) 

Örkény István születésének 
100. i évfordulója 
(1912. április 5.) 

„Magyar irodalom alakjai” ezüst 
emlékérme sorozat 

2012. április 5. 
(Örkény István születésnapja) 

Masat-1 Magyarország első 
műholdja 

„Magyar mérnökök, feltalálók 
technikai újdonságai, 

találmányai” színesfém 
emlékérme sorozat 

 A műhold fellövésének napja: 
várhatóan 2012. év közepe1 

Károly Róbert (1308-1342) 
első magyar aranyforintja 

„Magyar történelmi 
aranyforintok” arany emlékérme 

sorozat 

lehetséges időpont                         
2012. június 22.   

XXX. Nyári olimpiai játékok, 
London  

2012. július 27. 
(Olimpiai játékok nyitónapja) 

XXX. Nyári olimpiai játékok, 
London 

A világ legkisebb aranyérméje 
nemzetközi gyűjtőprogram 

2012. július 27. 
(Olimpiai játékok nyitónapja) 

Szentgyörgyi Albert 75 éve 
kapott orvosi és élettani 

Nobel-díjat 
Magyar Nobel-díjasok sorozat 

2012. szeptember 16. 
(Szentgyörgyi Albert születésnapja) 

Popovics Sándor születésének 
150. évfordulója  

2012. október 22. 
(Popovics Sándor születésnapja) 

100 éves a Magyar 
Cserkészszövetség  

2012. december 28. 
(alapítás dátuma) 

 

Az emlékérmék specifikációját és az érmeképeket tartalmazó részletes kibocsátási program 2011 őszén 

várható. 

 

                                                 

1 Feltételes, a fellövés elmaradása értelemszerűen a kibocsátástól való elállást vonja maga után. 


