
Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
enquiries@bankofengland.co.uk

European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455  
Fax: +49 69 1344 7401  
Email: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België   
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland  
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Tel.: +34 91 338 5999 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Phone : 33 1 42 92 94 92 
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia  
Tel: +39 06 47924878 
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463 
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka 
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Tel. +370 5 268 00 71 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta    
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Tel.: +351 213 215 358 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tel.: +421 2 5787 2143 
info@nbs.sk

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi
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ISMERKEDJÜNK MEG  
AZ ÚJ 50 €-S BANKJEGGYEL

www.uj-eurobankjegyek.eu
www.euro.ecb.europa.eu

BEVEZETÉSAZ EURÓPÉ-SOROZAT

Miért van szükség új bankjegyre?

AZ EURÓPÉ-SOROZAT: FELKÉSZÜLÉS

Az Önök berendezései alkalmasak az új 50 €-s kezelésére?

A bankjegyek biztonsági elemeit időről időre tovább kell fejleszteni, hogy még 
jobban megnehezítsék a hamisításukat.  Az Európé-sorozat minden címlete 
egyszersmind új arculatot kap. Ez történt az új 50 euróssal is, amelyre más, 
továbbfejlesztett biztonsági elemek mellett a bankjegy mindkét oldalán látható 
arcképes ablak került. Ennek eredményeként még biztonságosabb lett, ugyanakkor 
továbbra is könnyen ellenőrizhető.

Az Európé-sorozat bankjegyeit több éven keresztül vezetjük be.  Az 5, 10 és 20 €-s 
már forgalomba került, az új 50 euróssal pedig 2017. április 4-től lehet fizetni.  Az új 
100 és 200 eurós bevezetésére a tervek szerint 2018 vége felé kerül sor.  Az új 
sorozatban nem szerepel 500 €-s címlet, tekintettel azokra az aggályokra, amelyek 
szerint jogellenes tevékenységet segíthet elő.

Az új 50 eurós – az Európé-sorozat korábban kibocsátott bankjegyeihez hasonlóan 
– párhuzamosan lesz forgalomban az első sorozat bankjegyeivel, amelyek 
törvényes fizetőeszközök maradnak.  Az eurobankjegyek korlátlan ideig megőrzik 
értéküket, és az eurorendszer nemzeti központi bankjaiban bármikor beválthatók.

Az új sorozatot fokozatosan bocsátják ki

Időnként előfordulhat, hogy pénzkezelőként gyanús bankjeggyel találkozik.
Ebben az esetben
 ne fogadja el,
 hanem kérjen helyette egy másikat, és figyelmesen ellenőrizze.

Amennyiben egy korábban elfogadott bankjegyet gyanúsnak ítél, ne adja tovább 
senkinek, ez ugyanis bűncselekménynek minősül. Kérjük, jutassa el a helyi 
rendőrséghez, bankjához vagy a nemzeti központi bankhoz.  Amennyiben a 
bankjegy eredeti, visszakapja azt.

További információkért látogassa meg a www.uj-eurobankjegyek.eu/
Eurobankjegyek/GYANÚS-BANKJEGYEK weboldalt, forduljon nemzeti központi 
bankjához, vagy keresse fel annak weboldalát.  További részleteket a jelen 
tájékoztatóban is talál.

Hamisgyanús bankjegy

A kiskereskedőknek és azoknak, akik rendszeresen használnak készpénzkezelő 
gépeket és valódiságvizsgáló berendezéseket, gondoskodniuk kell róla, hogy 
berendezéseiket még az 50 eurós bankjegy 2017. áprilisi forgalomba hozatala 
előtt alkalmassá tegyék az új bankjegy kezelésére.

Kérjük, érdeklődjön a forgalmazónál, hogy az adott gép vagy berendezés 
alkalmassá tehető-e az új bankjegy felismerésére, vagy tekintse meg az EKB 
weboldalán a bevizsgált gépek és berendezések listáját:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.hu.html
A lista segítségével megtudhatja, hogy az adott típusú gép vagy berendezés 
felismeri-e már az új 50 euróst.

Ne felejtse el, hogy a bankjegy valódiságát a „tapintás–szemügyre vétel–
mozgatás” módszerrel is ellenőrizheti.

100 €-s:
előkészületben

200 €-s:
előkészületben

www.centralbankmalta.org

www.eestipank.ee

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt

www.nbp.pl

www.nbs.sk

www.cnb.czwww.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.hnb.hr

www.oenb.at

www.bnr.ro

www.riksbank.se

www.mnb.hu

www.bnb.bg

www.nbb.be

www.banque-france.fr

www.nationalbanken.dk

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbank.ie

www.bof.fi

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.bankofengland.co.uk www.bsi.si

http://www.uj-eurobankjegyek.eu/Eurobankjegyek/GYANÚS-BANKJEGYEK
http://www.uj-eurobankjegyek.eu/Eurobankjegyek/GYANÚS-BANKJEGYEK
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Az új eurobankjegyeken megmaradt az első sorozat korokat és stílusokat idéző motívumvilága, és az uralkodó színek is ugyanazok, de a továbbfejlesztett biztonsági elemek miatt 
apróbb módosításokra volt szükség. Ez azzal az előnnyel is jár, hogy az új sorozat bankjegyeit így könnyebb megkülönböztetni az első sorozattól.  A dizájn megújításával Reinhold 
Gerstetter független berlini bankjegytervezőt bízták meg.  Az új bankjegyek az Európai Unióhoz 2002 után csatlakozott országok figyelembevételével készültek. Európa térképére 
például Málta és Ciprus is rákerült, továbbá az „euro” szó a latin és a görög ábécé mellett cirill betűvel is fel van tüntetve, az EKB nevének rövidítése pedig öt helyett tíz nyelven 
szerepel.

AZ EURÓPÉ-SOROZAT 50 €-SA

ÚJÍTÁS

Előoldal

Előoldal

Hátoldal

Hátoldal

AZ ELSŐ SOROZAT 50 €-SA

Újítás – arcképes ablak a hologramon
A hologram felső részének közelében  
elhelyezett ablakban Európé arcképe  
látható. A bankjegy mozgatásával  
szivárványszínű vonalak is megjelennek  
az ablakban az értékjelzés körül, a  
hátoldalon pedig a címletértéket jelző  
számok szivárványszínben jelennek meg  
benne.

A papír tapintása – Tapintsuk meg a bankjegyet. Ropogós és kemény.   
Dombornyomat –  A főmotívum, a betűzet és a nagyméretű értékjelzés vastagabb tapintású.

Vízjel – Tartsuk a bankjegyet a világosság felé.  A megjelenő árnyalatos képen az értékjelzés és a főmotívum látható.

Hologram – Mozgassuk meg a bankjegyet.  A jobb oldali ezüstös csíkon a bankjegy címletértéke és az € jel látható.

Újítás
A bankjegy bal és jobb szélén a felületből vonalkasor domborodik ki.

Újítás – arcképes vízjel
Európé arcképe is látható rajta.

Újítás – arcképes ablak a hologramon
A bankjegyet a világosság felé tartva a  
hologram felső részén elhelyezett ablak  
átlátszó lesz, és megjelenik benne Európé  
képmása a bankjegy mindkét oldalán.

Újítás – smaragdzöld szám
A fényes számon fel- és lefelé  
mozgó fényeffektus figyelhető  
meg. Változik a szám színe is: 
smaragdzöldről mélykékre.

 1  TAPINTSUK MEG!

 3  MOZGASSUK MEG!

 2  VEGYÜK SZEMÜGYRE!

Előoldal

Hátoldal

AZ ÚJ 50 €-S BANKJEGY BIZTONSÁGI ELEMEI AZ EURÓPÉ-SOROZAT: ESZKÖZZEL VALÓ ELLENŐRZÉSAZ 50 €-S BANKJEGY

Mikroírás az új 50 €-sonAz új 50 €-s UV-fényben látható jellegzetességei:Könnyen ellenőrizhetőÖsszehasonlítás

Maga a papír nem fluoreszkál.

A  Láthatóvá válnak az előoldalon a papír felületébe ágyazott apró jelzőrostok, 
amelyek háromféle színben játszanak.  Az EU zászlajának csillagai, a kis körök és 
néhány nagyobb csillag sárgán fluoreszkál. Ugyanez a hatás több más ponton is 
megfigyelhető. 

B   A hátoldalon a bankjegy közepén egy körnegyed zölden fluoreszkál, a 
vízszintes sorozatszám és egy csík pedig vörös színben tűnik fel.

Előoldal

C   Az előoldalon az EU zászlajának csillagai és a kis körök sárgán, a nagy csillagok 
és a bankjegy egyéb pontjai pedig narancs és sárga színben fluoreszkálnak. 
Középen egy nagy € jel is megjelenik.

Speciális UV-fényben (UV-C) látható jellegzetességek:

Hátoldal

Előoldal

Infravörös fényben látható jellegzetességek:

A bankjegy egyes részein apró betűsor található. Ezt a mikroírást nagyítóval 
lehet elolvasni.  A betűk kontúrja éles, nem elmosódott.

A bankjegy előoldalán a smaragdzöld szám, a nagyméretű értékjelzés egy része, 
a főmotívum jobb fele és az ezüstös csík látható.  A hátoldalon pedig az ablakon 
kívül csak az értékjelzés és a vízszintes sorozatszám figyelhető meg.

Előoldal

Hátoldal

Előoldal Előoldal


