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Az új 5 eurós bankjegy bemutatása

Nézze meg alaposaN – megéri!

az eUro ÚJ arCa
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az eUrÓpé-sorozaT BizToNsÁgi elemei 

Ellenőrizni könnyű, de hamisítani annál nehezebb

Továbbfejlesztett biztonsági elemeinek köszönhetően az új 5 eurós bankjegy még nehezebben hamisítható, mint elődje. Az első sorozathoz hasonlóan az új bankjegyek is könnyen 
ellenőrizhetők a „tapintás–szemügyre vétel–mozgatás” módszerrel.

az eUrÓpé-sorozaT 

A papír tapintása – A bankjegy ropogós, kemény.
Dombornyomat – Tapintsuk meg a bankjegy bal és jobb szélén kidomborodó vonalkasort. A főmotívumon, a betűzeten és a nagyméretű értékjelzésen is vastagabb  
a festékréteg.

Arcképes vízjel – A bankjegyet fény felé tartva Európé arcképe, az értékjelzés és egy ablak jelenik meg. Sötét háttér elé helyezve viszont a világos részek elsötétülnek. 
Biztonsági szál – A bankjegyet a fény felé tartva a biztonsági szál sötét csíkként jelenik meg. 

Arcképes hologram – A bankjegyet megmozgatva az ezüstös csíkon Európé arcképe, egy ablak és a bankjegy értékjelzése jelenik meg.   
Smaragdzöld szám – A bankjegyet megmozgatva a számon felfelé és lefelé mozgó fényeffektus tűnik fel. A szám színe smaragdzöldről mélykékre változik. 

az új 5 eurós bankjegy előoldala

 1  TapiNTsUK meg!

 2  VegYÜK szemÜgYre!

 3  mozgassUK meg!
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HÁTTériNFormÁCiÓK az eUrÓpé-sorozaTrÓl

Az új eurobankjegyek „arca”
 
A bankjegyeken a kibocsátási helytől függetlenül mindig is szívesen tüntettek fel 
arcképeket; kutatások is alátámasztják, hogy az arcokat az emberek ösztönösen 
felismerik. Az eurorendszer szakemberei ezért döntöttek úgy, hogy egy arcképet, 
mégpedig Európé görög mitológiai alaknak a portréját helyezik el az új 
bankjegysorozat vízjelén és hologramján. A portré arról a Dél-Itáliában feltárt, több 
mint 2000 éves vázáról származik, amelyet a párizsi Louvre-ban őriznek. Azért esett 
rá a választás, mert Európé alakja egyrészt szorosan kötődik az európai kontinenshez, 
másrészt közelebb hozza a fizetőeszközt az emberekhez.

elsŐ sorozaT eUrÓpé-sorozaT, 5 €

www.centralbank.ie

www.banque-france.fr

www.oenb.at

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.centralbankmalta.org

www.nbs.sk www.bsi.si

www.bundesbank.de

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy www.bcl.lu

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.nbb.be

előoldal

Hátoldal

Egy fizetőeszköz, amely bizalomnak örvend  

Több mint tíz évvel bevezetése után az euro a világ 
egyik legmegbízhatóbb fizetőeszközének számít. Hogy 
ez a bizalom töretlen maradjon, a legújabb bankjegy-
technológiai vívmányokat is kamatoztatták az új 
bankjegyekben. 

2013 májusától fokozatos bevezetés  

Az új bankjegyek bevezetése többéves folyamat lesz, és az 5 eurós 2013. májusi 
kibocsátásával veszi kezdetét. Az első sorozat bankjegyei az újakkal párhuzamosan 
lesznek forgalomban. Ha már nem is számítanak majd törvényes fizetőeszköznek, az 
eurorendszer bármelyik nemzeti központi bankjánál korlátlan ideig átválthatók az új 
bankjegyekre.

Bővebb tájékoztatás:  
www.azeuroujarca.eu

Mario Draghi
az Európai Központi Bank elnöke

az eurobankjegyekről és az euroérmékről bővebb felvilágosításért forduljon nemzeti 

központi bankjához vagy az eKB-hoz az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Európai Központi Bank

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am main
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