
Tájékoztató anyag a sajtónak 

Köszöntünk  
az  

„Euroiskolában”!



Az Európai Központi Bank (EKB) mindig is nagy hangsúlyt fektetett 
az ismeretterjesztésre. Ezt a törekvését az „Euroiskolának” neve-
zett, könnyen használható egységekből felépülő új programja is 
igazolja. A játékokat, interaktív alkalmazásokat, kiadványokat és egy 
kiállítást magában foglaló oktatócsomag a moduláris felépítésnek 
köszönhetően a legszélesebb nyilvánosságot célozza meg. Azon a 
meggyőződésen alapul, hogy tudásunkat többféleképpen gyarapít-
hatjuk, és az ismeretek átadásának is sokféle útja-módja van. Az 
Euroiskola a következő egységekből áll:

Habár az Euroiskola alapjában véve minden korosztálynak szól, az 
iskolák kiemelten sokat segítettek az egyes modulok kidolgozásában. 
A gyermekeknek szóló, krimi stílusban íródott füzetben például olyan 
párbeszédek olvashatók, amelyek a majna-frankfurti Európai Iskola 
tanulóinak közreműködésével íródtak. A szöveget ezután az Európai 

Iskola mellett spanyol, görög, portugál, szlovák és finn iskolákban is, 
összesen 11 nyelven teszteltük. Hasonlóképpen a számítógépes 
játékokat is kipróbáltuk különféle nemzetiségű, 10–12 éves korú 
iskolásokkal, majd meglátásaikat figyelembe véve módosítottunk 
rajtuk. 
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Az Euroiskola módszerének lényege, hogy a gyermekek és a 
felnőttek aktív részvétellel ismerkednek meg a bankjegyekkel és az 
érmékkel. A különféle eszközök használatában a felnőttek 
természetesen támogathatják a gyermekeket, ugyanakkor maguk is 
bekapcsolódhatnak a programokba, és elmélyíthetik tudásukat akár 
valamelyik számítógépes játék segítségével, akár valamelyik kiállítás 
megtekintésével, vagy akár a bankjegyek biztonsági elemeit 
bemutató kártya vizsgálatával is.

Az EKB a sajtónak szóló tájékoztató anyagban érdekes és szórakoz-
tató módon szeretne képet adni az Euroiskola ismeretterjesztő 
eszközeiről. Reméljük, elfogadják meghívásunkat, és velünk tartanak 
az eurobankjegyek és az euroérmék birodalmába.

További információkat a csomagban található eszközök részletes 
leírásában, vagy a www.euro.ecb.eu honlapon találhatunk. Az 
Euroiskola program legtöbb eszköze több mint 20 európai nyelven 
elérhető. 

Az Euroiskola megnyitója
Az iskola megnyitóját 2009. június 19-én délután 2 órára tervezzük 
az EKB székházában, a németországi Majna-Frankfurtban. Az 
előzetes fordulókban legjobban teljesítő hat frankfurti iskola diákjai 
játszanak majd az Eurofutam számítógépes játékkal. A versenyzőknek 
akadálypályán haladva kell eurót gyűjteniük, miközben válaszolnak 
a bankjegyekről és a biztonsági elemekről szóló kérdésekre.  
A három győztes az EKB elnökétől, Jean-Claude Trichet-től veheti 
át a díjat.

A rendezvényről készült nagy felbontású képeket a bank honlapján 
(www.euro.ecb.eu) lehet majd megtekinteni.

Eurofutam online verseny – negyedévenkénti eredményhirdetés
Az Eurofutam elnevezésű játékot online lehet játszani a http://www.
ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.hu.html weboldalon;  
egy-egy forduló három hónapig tart. Az unió országaiban élő 10–16 
éves játékosok összemérhetik tudásukat az euróról, miközben a 
pálya akadályait is megpróbálják sikeresen leküzdeni. Az első verseny 
2009. július 15-én indul, az eredményhirdetésre pedig 2009. 
november 19-én Berlinben, a Kommunikációs Múzeumban tartandó 
Euro Kiállítás megnyitóján kerül sor.  Az első három helyezett díjban 
részesül. 
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1.
Számítógépes 

játékok  

A három játék bevezeti az érdeklődőt az eurobankjegyekkel és 
-érmékkel kapcsolatos különféle témákba úgy, hogy a tudnivalók 
könnyen kezelhető egységekre vannak lebontva; különböző játszási 
sebességek érhetők el, és mindegyik játék más-más nézőpontból 
közelíti meg a témakört. A játék betekintést nyújt egy olyan 
témába, ami sokakat érint, miközben felkelti érdeklődésünket az 
europénzzel kapcsolatos tudnivalók iránt.



1.1 Eurofutam

Az Eurofutam nagy sebességű futó- és ugrójáték a fiatalok és a 
szívükben fiatalok számára. A versenyző megpróbál a lehető 
legtöbb bankjegyet és érmét összegyűjteni. Alexnek, az EKB 
legfiatalabb „szóvivőjének” nemcsak az a feladata, hogy az 
eurobankjegyekről ismert hidakon átugorjon, legyőzze az 
akadályokat, és ne essen bele a vízbe, hanem a bankjegyekről és 
érmékről szóló kérdéseket is meg kell tudnia válaszolni. A játék 
végén sikereit egy pénzhamisító leleplezésével koronázhatja meg.  
A játékosnak hét szinten kell túljutnia, amelyek mindegyike más-más 
bankjegycímlettel foglalkozik. Közben részletesen megismerkedhet 
a bankjegyek különféle biztonsági elemeivel. A játék okosan mutatja 
be a bankjegyek grafikai elemeit, és arra is rámutat, hogy nem elég 
csupán egyetlen biztonsági elemre odafigyelni.  

 Célcsoport: az Eurofutam játék mindenki számára élvezetes és 
szórakoztató. A témák és a szereplők kiválasztásában a 10–16 éves 
korosztálytól kértünk segítséget.

Megtalálható az EKB honlapján:  
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.hu.html



1.2 Eurofutam onlinE vErsEny
A győztesek kihirdetése negyedévenként

Az Eurofutam online verseny a http://www.ecb.europa.eu/euro/
play/run/html/index.hu.html linken lesz elérhető; egy-egy verseny 
három hónapig fog tartani. Az unió országaiban élő 10–16 éves 
játékosok mérhetik össze az euróval kapcsolatos tudásukat, 
miközben megpróbálják sikeresen venni a pálya akadályait. Az első 
verseny megnyitója 2009. július 15-én lesz, a nyerteseket pedig 
2009. november 19-én Berlinben, a Kommunikációs Múzeumban 
tartandó Euro Kiállítás megnyitóján fogjuk kihirdetni. Az első 
három helyezett díjat vehet át. 



1.3 KErEsd mEg a biztonsági ElEmEKEt!

Miközben segítünk Annának megkeresni az elszakadt bankjegy 
darabjait, megtanuljuk, hogyan kell ellenőrizni a bankjegyeken 
található különféle biztonsági elemeket. A játék tempóját tekintve 
lassabb, mint az Eurofutam, és a keresés közben részletesen 
megismerkedhetünk az eurobankjegyekkel. Rengeteg mindent 
megtudunk a biztonsági elemekről, miközben szórakozunk, és a 
kisfilmek segítségével azt is láthatjuk, milyen egyszerű is ez a 
téma.

 Célcsoport: minden korosztály, bár a vizuális kidolgozás a  
10–16 évesek ízlésének felel meg a legjobban.

Elérhető az EKB honlapján:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.hu.html



1.4 Hová való Ez az érmE?

Tudta, hogy az euroövezeti tagországok euroérméinek nemzeti 
előlapján 66 különböző motívumot láthatunk? Ha ehhez Monacót, 
San Marinót és Vatikánvárost is hozzávesszük, az érmék előlapján 
85 különböző rajzolatot találhatunk. A „Hová való ez az érme?” 
játékban egy Európa-térképről kell kiválasztanunk a felbukkanó 
érme nemzeti előlapja alapján, hogy melyik országban bocsátották 
ki.  Ezt az egyszerű, de vizuálisan vonzó játékot azok élvezik majd 
igazán, akik úgy gondolják, hogy ismerik az euroérméket, és 
emellett felfrissíthetik földrajzi ismereteiket is.

 Célcsoport: minden korosztály; a kisgyerekek számára is 
élvezetes a játék, ha nagyobb játékos segítségével játsszák.

Megtalálható az EKB honlapján:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.hu.html



2.
Interaktív  

alkalmazások     

Az eurobankjegyekről és euroérmékről, illetve ezek biztonsági 
elemeiről szóló alkalmazások célja, hogy könnyen emészthető, 
interaktív formában közvetítsenek információkat. Bár mindkét 
alkalmazás a legnagyobb nyilvánosságnak szól, „Az eurobankjegyek 
és az euroérmék” különösen nagy érdeklődésre tarthat számot a 
tanárok és a gyűjtők körében, míg a készpénzforgalmazókat, a 
banki alkalmazottakat és újfent a tanárokat talán a szokásosnál is 
jobban fogja érdekelni „Az eurobankjegyek biztonsági elemei” 
című alkalmazás.



2.1 az EurobanKjEgyEK és az EuroérméK

„Az eurobankjegyek és az euroérmék” szintén interaktív formában 
mutatja be a különböző címleteket, sőt az egyes elemeket és 
bankjegyrészeket felnagyítva is megszemlélhetjük. Az átfogó anyag 
mindenki számára értékes információforrás, aki érdeklődik a közös 
pénz iránt, és kitűnő eszköz az euroérmék sokféle nemzeti 
motívumának összehasonlítására.

 Célcsoport: a nagyközönség, valamint a tanárok, gyűjtők és a 
pénzforgalmazók alkotta szűkebb célközönség.

Az EKB honlapján található:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.hu.html



2.2 az EurobanKjEgyEK biztonsági ElEmEi

Az eurobankjegyek biztonsági elemeinek megismeréséhez a bank-
jegy tényleges kézbevétele után az interaktív bemutató a második 
legjobb módszer. A prezentációban igen könnyen lépegethetünk 
az egyes oldalak között, amelyek a bankjegyek biztonsági elemeit 
mutatják be a helyes ellenőrzésükről szóló animációkkal. A fel-
használó az összes biztonsági elemmel megismerkedhet, még 
azokkal is, amelyekkel egy átlagos felhasználó nem találkozik,  
például az ultraibolya fényben látható elemekkel és a mikroírással. 
Azokat az elemeket hangsúlyozzuk, amelyeket mindenki felismer-
het; ilyen például a bankjegy papírja, a kidomborodó nyomat, a 
vízjel, a biztonsági szál, az átnézőjel, a hologram, a fényes csík és 
a színváltó szám. Azok, akik nem akarnak maguk végigkattogtatni 
a bankjegyeken, filmen is megnézhetik a prezentációt.

 Célcsoport: a nagyközönség és a pénzforgalmazók, akik a 
szűkebb célközönséget alkotják.

Az EKB honlapjáról érhető el:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.hu.html



3.
Kiadványok   

Az EKB számos kiadványt jelentetett meg az eurobankjegyekről, az 
euroérmékről és biztonsági elemeikről, néhányat közülük iskolások 
bevonásával állított össze. 



3.1 gyErmEKEKnEK szóló  
tájéKoztató füzEt

A tájékoztató füzet célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek az 
eurobankjegyekkel és a bankjegyek biztonsági elemeivel. Az ifjú 
célközönség érdeklődését a legújabb pedagógiai módszerek 
felhasználásával igyekeznek megragadni, ami ebben az esetben egy 
izgalmas bűnügyi történetbe ágyazott ismeretátadást jelent (a 
bűntényt gyermekek segítségével sikerül leleplezni). A két főhős a 
2005-ből már jól ismert Anna és Alex, akik akkoriban az árstabilitás 
fontosságára igyekeztek felhívni a fiatalok figyelmét. Most azt a 
feladatot kapták, hogy az eurobankjegyeket, az euroérméket és a 
biztonsági elemeket ismertessék meg az európai diákokkal. A 
történetben elhangzó párbeszédek a majna-frankfurti Európai 
Iskola diákjainak bevonásával készültek, majd az így megszületett 
tizenegy nyelvi verziót az Európai Iskola mellett spanyol, görög, 
portugál, szlovák és finn iskolákban tesztelték.  

Az eurobankjegyekről és az euroérmékről szóló kiadványok ezen 
a linken tekinthetők meg:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.hu.html
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Tapintsuk meg a FELÜLETBŐL KIDOMBORODÓ NYOMATOT, és mozgassuk meg a HOLOGRAMOT.
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A VÍZJEL és a BIZTONSÁGI SZÁL : ellenőrizzük a fény felé fordítva.
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3.2 EurobanKjEgyEKEt ábrázoló Kártya

A nagyközönségnek készült kártya az 1970-es évek reklámanyagainak 
népszerű technikáján alapul. E technika ma már jóval fejlettebb, 
aminek köszönhetően a holografikus hatás még látványosabb. A 
kártya mozgatásával láthatóvá válnak a 20 eurós és az 50 eurós 
bankjegy biztonsági elemei. Első ízben Málta és Ciprus 
eurokészpénz-cseréjekor vetették be, majd a szlovák kampányban 
is igen nagy népszerűségnek örvendett.

Az eurobankjegyeket ábrázoló kártya az egyes országok nemzeti 
központi bankjainál, illetve e-mailben az info@ecb.europa.eu 
internetes címen rendelhető meg.



4.
Kiállítás az 

euróról



4.1 Kiállítás az Euróról

Az euróról szóló kiállítás multimédiás eszközök segítségével 
közvetíti a közös európai fizetőeszközhöz kapcsolódó élményeket. 
A vándorkiállítás fő célja az európai lakosság eurobankjegyekkel, 
euroérmékkel és a biztonsági elemekkel kapcsolatos ismereteinek 
bővítése élvezetes és interaktív módon. Hét kétnyelvű modulból 
áll: bankjegyek (az egyik az eurobankjegyek általános jellemzőit, a 
másik előállításukat és forgalmazásukat mutatja be), érmék, 
biztonsági elemek, gyereksarok és pénztörténet (a két 
pénztörténeti modul a pénz fogalmának izgalmas történelmi 
fejlődésével foglalkozik). 

Egy sereg innovatív megoldást fejlesztettek ki erre a célra, hogy az 
esemény (amely nem más, mint egy háromnegyed órás utazás az 
eurobankjegyek és euroérmék csodálatos világába) felejthetetlen 
élménnyé váljon. A látogatók számítógépes játékokkal játszhatnak, 
és kinagyított biztonsági elemeket tekinthetnek meg, ami segíti 
őket az eurokészpénz alaposabb megismerésében.

Ha kedvet kapott a kiállítás megtekintéséhez, látogasson el még 
június 30. előtt Rómába, a Villa Huffer patinás épületébe. A 
következő állomás a berlini Kommunikációs Múzeum, ahol 2009. 
november 20. és 2010. január 17. között lesz megtekinthető, 
ezután pedig Franciaországba, Luxemburgba, Lengyelországba, 
Görögországba, Romániába és Bulgáriába is elvisszük a kiállítást.

További információk az EKB honlapján:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.hu.html



Amennyiben  
további  

felvilágosításra  
van szüksége...

...vegye fel a kapcsolatot az EKB Tájékoztatási és 
Sajtóosztályán Miltényi Eszter sajtómunkatárssal  
(Tel.: +49 69 1344 8034; e-mail: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
vagy  
Olivier Radelet vezető projektmenedzserrel  
(Tel.: +49 69 1344 6532; e-mail: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
az EKB Tájékoztatási és Sajtóosztályán.

Európai Központi Bank
Az Európai Központi Bank (EKB) Európa közös valutájáért, az euróért 
felelős központi bank. Az EKB legfontosabb feladata az euro vásárlóerejének 
megőrzése, vagyis az árak stabilan tartása az euroövezetben. Az 
euroövezet az Európai Unió (EU) azon tizenhat tagállamából áll, amelyek 
1999 óta bevezették az eurót.

A Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER) az EKB, valamint az összes 
EU-tagállam nemzeti központi bankja (NKB) alkotja (a Szerződés 107. 
cikkének (1) bekezdése értelmében), függetlenül attól, hogy az adott 
tagállam bevezette-e az eurót vagy sem. 

Az eurorendszerbe az EKB, valamint az eurót bevezetett országok 
nemzeti központi bankjai tartoznak. Az eurorendszer mellett a KBER 
mindaddig fennmarad, amíg lesz olyan EU-tagállam, amely nem tagja az 
euroövezetnek.


