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ÚJSZERŰ, BIZTONSÁGOSABB  
EUROBANKJEGYEK

Az új 20 eurós az Európé-sorozat harmadik címlete. Jelentős technológiai vívmány a bankjegyen 
elhelyezett újabb innovatív biztonsági elem: a hologramba illesztett arcképes ablak.  A bankjegyet  
a világosság felé tartva átlátszóvá válik, és megjelenik benne Európé képmása, amely a bankjegy 
mindkét oldalán látható.  Az arckép a vízjelen is megjelenik. Európé a görög mitológiából ismert nőalak, 
akiről kontinensünket is elnevezték.

Az új 20 eurós bankjegyen az 5 és a 10 euróshoz hasonlóan smaragdzöld szám látható.  Az említett 
újításoknak köszönhetően az új eurobankjegy-sorozat még az elsőnél is nehezebben hamisítható, ami 
erősíti a felhasználóknak a fizetőeszközbe vetett bizalmát.

Az eurorendszernek – amely az EKB mellett az euroövezeti nemzeti központi bankokat foglalja magában 
– kötelessége őrködni az eurobankjegyek megbízhatósága felett a biztonsági elemek rendszeres 
fejlesztése révén, amivel megnehezítik a hamisítók dolgát. Az 5 és a 10 euróshoz hasonlóan a 20 eurós 
bankjegyet is pamutanyagú papírra nyomják, mivel az európai lakosság jobban kedveli a hagyományos 
tapintású papírpénzt.1

Európa 19 országában 338 millióan fizetnek ma a közös valutával.  Az eurót megbízható globális 
pénznemnek tekintik, amely ennek a bizalomnak köszönhetően összetartó erőt képvisel az európai 
lakosság körében. 

Az elkövetkező időszakban az első bankjegysorozatot fokozatosan lecseréli az eurorendszer.   
A 2013. május 2-án kibocsátott új 5 euróst 2014. szeptember 23-án követte az új 10 eurós.  Az új 20 
euróst 2015. február 24-én tárják a nyilvánosság elé az Európai Központi Bankban, majd 2015. november 
25-én bocsátják forgalomba az övezetben.

Bővebb tájékoztatásért forduljon az EKB és az eurorendszerbeli nemzeti központi bankok sajtóirodáihoz 
(lásd a 12. oldalt).  Az eurobankjegy-címletekről részletes információkat a www.uj-eurobankjegyek.eu 
internetes címen találunk.

1  Az euroövezet több pontján létrehozott célcsoportok úgy nyilatkoztak, hogy szívesen vennék, ha az új bankjegyek anyagszerkezete megegyezne az 
első sorozatéval.
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Akárcsak a már meglevő eurobankjegyek, az új 20 eurós is fontos jelképe lesz az euroövezeti lakosság 
összetartásának. A 2002-ben kibocsátott első sorozathoz hasonlóan az Európé-sorozat is különféle 
korszakok építészeti stílusjegyeit jeleníti meg a hídképek és Európa térképe mellett; ezek szimbolizálják 
azt az összekötő szerepet, amelyet a közös pénznem az euroövezet lakosságának életében betölt.

Az új 20 €-s bankjegy hologramjában elhelyezett ablak komoly bankjegy-technológiai innováció 
eredménye, amelyet a smaragdzöld számhoz hasonlóan sok évnyi intenzív fejlesztő- és kutatómunka 
előzött meg.

Jelenleg körülbelül 17 milliárd eurobankjegy van forgalomban összesen mintegy 1000 milliárd euro 
névértékben. Az Európé-sorozat bevezetésének célja, hogy a bankjegybiztonságot és -védelmet fokozva 
megőrizzék a lakosság bankjegyekbe vetett bizalmát.

338 MILLIÓ EURÓPAI PÉNZE – 
EGYSÉGBEN AZ ERŐ!
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A 20 €-s BANKJEGY

EURÓPÉ-SOROZAT, 20 €
ÚJÍTÁSOK

HátoldalElőoldal

ELSŐ SOROZAT, 20 €

Az új eurobankjegyeken az első sorozat korokat és stílusokat idéző motívumvilága és az uralkodó színek nem változnak,  
a továbbfejlesztett biztonsági elemek miatt viszont apróbb módosításokra volt szükség. Ezek révén az új bankjegyek 
könnyen megkülönböztethetők az első sorozat bankjegyeitől.  A rajzolat frissítésére Reinhold Gerstetter független berlini 
bankjegytervező kapott megbízást.  Az új grafika magában foglalja azokat az országokat is, amelyek 2002 után léptek be  
az Európai Unióba. Európa térképén például Málta és Ciprus is rajta van, továbbá az „euro” szó a latin és a görög ábécé 
mellett cirill betűvel is fel van tüntetve, az EKB nevének rövidítése pedig öt helyett kilenc nyelven szerepel.

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

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

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

Az első eurobankjegy-sorozathoz hasonlóan az Európé-sorozat bankjegyei is könnyen ellenőrizhetők a  
„TAPINTÁS, SZEMÜGYRE VÉTEL, MOZGATÁS” módszerrel.

EGYSZERŰ ELLENŐRZÉS  

 1  TAPINTSUK MEG

 3  MOZGASSUK MEG

   
– Arcképes ablak a hologramon

 A hologram felső részének közelében 
elhelyezett ablakban Európé arcképe  
látható. A bankjegy mozgatásával 
szivárványszínű vonalak is megjelennek  
az értékjelzés körül az ablakban, a 
hátoldalon pedig szivárványszínű 
értékjelzéseket lehet benne megfigyelni.

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

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

  Újítás  
 – Arcképes vízjel 
 
Európé arcképét is tartalmazza.

  
– Arcképes ablak a hologramban

Amikor a bankjegyet a világosság felé tartjuk,  
a hologram felső részén elhelyezett ablak 
átlátszóvá válik, és megjelenik benne Európé 
képmása a bankjegy mindkét oldalán.

 2  VEGYÜK SZEMÜGYRE

Előoldal Hátoldal
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EURÓPÉ: 
A KIRÁLYLÁNY KÉPMÁSA AZ ABLAKBAN 

Technikai vívmány 

Megszokott dolog az egész világon, hogy a bankjegyeket 
arcképpel díszítik; a kutatások szerint az emberek ösztönösen 
felismerik az arcokat.  A görög mitológiából ismert Európé 
portréjára azért esett a választás, mert róla nevezték el az 
európai kontinenst.

A kiválasztott képmást a párizsi Louvre-ban őrzött antik  
vázáról vették, amely egy 2000 éves, eredetileg dél-itáliai 
lelet.  Az új 20 eurós elkészítésekor újszerű technológiával 
ábrázolják Európét: képe egy különálló, ún. arcképes ablakon 
belül jelenik meg.

Az ablak a világosság felé tartva átlátszóvá válik, és mindkét 
oldalon megjelenik benne Európé képmása.  A bankjegy 
mozgatásával az értékjelzés körül szivárványszínű vonalak 
jelennek meg az előoldalon, míg a hátoldalon értékjelzések 
láthatók szintén szivárványszínben. E technológiai újításnak 
köszönhetően nehezebb a bankjegyet hamisítani.
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FONTOS TUDNIVALÓK
 AZ EURÓPÉ-SOROZATRÓL 

Látássérültek számára is alkalmas 
Minden eurobankjegyre igaz, hogy a nagyobb címlet nagyobb méretű, ezért a vakok méret szerint elrendezhetik pénztárcájukban 
a különféle címleteket. Mivel az Európé-sorozat tervezési fázisában gyengén látók is közreműködtek, a bankjegyekbe több  
olyan biztonsági elemet is beépítettek, amelyek lehetővé teszik, hogy ők is biztonságosabban fizessenek velük.  Az előoldalon 
például feltűnőbb, nagyobb méretű betűzet, a széleken pedig kitapintható jelek találhatók.  Az első sorozat meghatározó színei 
maradnak az Európé-sorozaton is, viszont élénkebb árnyalatúak, ami megkönnyíti a címletek megkülönböztetését.

 Az Európé-sorozat továbbfejlesztett, új biztonsági elemeinek 
köszönhetően jobban tudunk védekezni a hamisítók ellen.

 Az új bankjegyeket fokozatosan, több év alatt vezetik be 
címlet szerint emelkedő sorrendben.  Az új 5 eurós bankjegy
2013-ban, az új 10 eurós pedig 2014-ben jelent meg a
készpénzforgalomban.  Az új 20 eurós bankjegy 2015.  
november 25-én követi őket.  A címletek ugyanazok maradnak:  
5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € és 500 €.

 Hamarosan közzéteszik a többi címlet pontos kibocsátási 
idejét is.

 Az Európé-sorozat fejlesztésében a bankjegykezelő 
berendezések gyártói és egyéb forgalmazók is részt vettek,  
ami lehetővé tette felkészülésüket a bevezetésre.

 A meglévő bankjegyállomány felhasználását elősegítendő, az 
első sorozatbeli 20 eurósokat és az új bankjegyeket néhány 
hónapig   egymással párhuzamosan bocsátják ki. Minden egyes 
címletnél a két sorozat párhuzamosan lesz forgalomban.

 Az illetékesek jó előre be fogják jelenteni azt az időpontot, 
amelytől az első sorozat bankjegyei már nem számítanak 
törvényes fizetőeszköznek. Értéküket azonban így sem veszítik 
el, hiszen az eurorendszer bármely nemzeti központi bankjában 
korlátlan ideig beválthatók.
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A 20 eurós bankjegy bevezetéséhez kapcsolódó tájékoztatás célja, hogy a nagyközönség és a 
pénzkezelők jobban megismerjék az új bankjegyeket és az azokon elhelyezett biztonsági elemeket.

A TÁJÉKOZTATÁSI KAMPÁNY
MENETRENDJE 

A „Tetris® új 20 €-s”2 online verseny indítása.
2015. 

február 5. 

Az eurorendszer Rómában megrendezett szemináriumán a 20 euróshoz kapcsolódóan 
partnerprogramot indítanak a a bankjegykezelő berendezések gyártói és egyéb forgalmazók  
részére.

2015. 
február 6. 

Az Európai Központi Bank frankfurti székházában nyilvánosságra hozzák az új 20 eurós 
bankjegyet.

2015. 
február 24. 

A 20 euróst a a bankjegykezelő berendezések gyártóinak és egyéb forgalmazóknak is 
rendelkezésére bocsátják, ami lehetővé teszi számukra az eszközök átállítását. 

2015. 
február/március 

A nemzeti központi bankok elküldik az új 20 eurós bankjegyről szóló kiadványokat 
a kereskedelmi bankoknak, a rendőrségeknek, a kereskedelmi kamaráknak, szakmai 
egyesületeknek és így tovább. 
Megjelenik a „Bankjegyismeretek” és az „Euro Cash Academy” című online oktatási eszközök 
frissített kiadása a www.uj-eurobankjegyek.eu oldalon.

2015. 
május

Az euroövezet három millió elárusító helyén átveszik az új 20 eurósról szóló szóróanyagot.
2015. 

október

Bemutatják az interneten az új 20 eurósról szóló filmeket.
2015. 

október vége

Forgalomba kerül az új 20 eurós bankjegy.
2015. 

november 25.

Képek az eurobankjegyekről
Az eurobankjegyekről készült képek digitális védelemmel vannak ellátva.  A reprodukciókészítésre jogosult szervezetek 
igényelhetnek védelem nélküli képeket. Ehhez titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyhez az űrlap az  
info@ecb.europa.eu e-mail címre írva szerezhető be.
További információ a www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.hu.html címen olvasható.
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Az eurorendszer nagy erőbedobással igyekszik a lakosságot és a pénzkezelőket megismertetni azokkal a módszerekkel, amelyekkel a 
hamis bankjegyek könnyen felismerhetők. Ügyel továbbá arra is, hogy a bankjegykezelő- és feldolgozó gépek alkalmasak legyenek a 
hamisítványok megbízható kiszűrésére és forgalomból való kivonására.

Az EKB ezen a területen szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, (amely a hamis euroérmékre vonatkozó adatszolgáltatásért 
felelős), az országos rendőri szervekkel, valamint az Europollal és az Interpollal.  A másik fontos védelmi vonal a nagyközönség alapos 
tájékoztatása a biztonsági elemekről.

AZ EUROBANKJEGYEK
VÉDELME 

A pénzhamisítás ellen hozott sikeres intézkedések

A 2002 és 2014 között forgalomból kivont hamis eurobankjegyek száma
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PARTNERPROGRAM 

 tájékoztat a készpénzkezelő gépek és valódiságvizsgáló 
berendezések átalakításáról, hogy azok alkalmasak legyenek  
az új bankjegyek kezelésére;

 rendezvénysorozatot szervez, amelyben felkészíti az 
érdekelteket az új 20 eurós bevezetésére;

 az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén digitális, audiovizuális és 
nyomtatott médiaanyagokat készít az új bankjegyekről, amivel 
támogatja a partnereket a célcsoportokkal való 
kapcsolattartásban;

 az új bankjegyek nyilvánosság elé tárása után, 2015. februári/
márciusi hatállyal rendelkezésre bocsátják az új 20 euróst a 
gépek és berendezések gyártói és forgalmazói számára belső 
tesztelés céljából, az üzemeltetők számára pedig a berendezések 
helyszíni átalakítása céljából.

A bankjegykezelő berendezések gyártóinak, forgalmazóinak 
ajánlott, hogy minél korábban megkezdjék az előkészületeket  
a gépek átállítására.  A felkészülés részeként a bankjegykezelő 
gépek és a valódiságvizsgáló eszközök üzemeltetőinek is 
kapcsolatba kell lépniük a gyártókkal vagy a forgalmazókkal. 
Azoknak, akik bankjegykezelő gépet, illetve valódiságvizsgáló 
eszközt terveznek vásárolni, javasolt a forgalmazótól 
felvilágosítást kérni arról, hogy az adott gép alkalmassá tehető-e 
az új bankjegyek elfogadására.

Az eurorendszer központi bankjai által bevizsgált, az 5 és a  
10 eurós bankjegyek felismerésére alkalmas valódiságellenőrző 
eszközök és bankjegykezelő gépek felsorolása az EKB 
weboldalán olvasható: www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.hu.html. Mielőtt a listákat  
a 20 eurós bankjegy megjelenése miatt aktualizálják, az 
eurorendszer központi bankjainak további vizsgálatokat kell 
végezniük a berendezéseken.  A frissített listák 2015 folyamán 
kerülnek fel a weboldalra.

Az Európai Központi Bank és az eurorendszer nemzeti  
központi bankjai információkkal látták el a bankjegykezelő-
berendezések gyártóit és forgalmazóit, továbbá előzetes 
bevizsgálás céljából  rendelkezésükre bocsátották az új 
bankjegyeket, hogy megkönnyítsék felkészülésüket az új  
20 eurós bevezetésére. Megemlítendő még az átfogó 
partnerprogram létrehozása.

Akárcsak az új 10 eurós bevezetése alkalmával, amikor Európa 
különböző részeiről 300 partner csatlakozott a programhoz, 
most is az a cél, hogy az euroövezet területén üzemelő 
bankjegykezelő gépeket és berendezéseket időben alkalmassá 
tegyék az új bankjegyek fogadására.

Figyelembe véve, hogy az új 20 eurós az egyik legtöbbet forgó 
címlet, az Európé-sorozat partnerprogramjába egyéb szakmai 
szervezetek, például a bankszövetségek és egyéb egyesületek is 
meghívást kapnak, amennyiben lehetőségük van az EKB anyagait 
a nagyközönséghez eljuttatni. 

A 20 eurós partnerprogramját Rómában, a Banca d’Italia 
gondozásában 2015. február 6-án rendezett eurorendszer 
szemináriumon indították el. Igen sokféle, általában az EU 
hivatalos nyelvein elérhető oktatási segédanyagot és eszközt 
bocsátottak az unióbeli bankjegykezelő-berendezések gyártói, 
forgalmazói, valamint az ügyfelek és a felhasználók 
rendelkezésére.

A partnerprogram keretében az EKB és az eurorendszer  
19 nemzeti központi bankja vállalja, hogy:

www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.hu.html
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.hu.html
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Az eurorendszer a
bankjegykezelő berendezések
gyártói és forgalmazói részére
szemináriumot rendez Rómában,
a Banca d’Italia székházában.

Az új 20 eurósról szóló szóróanyagot 
küldenek három millió elárusító helyre 
euroövezet szerte.

Az új 20 eurós
bankjegyet euroövezet
szerte kibocsátják.

 

A bankjegykezelő berendezések
gyártóinak és forgalmazóinak 
kikölcsönzik az új 20 eurós 
bankjegyeket, hogy lehetőségük 
legyen a gépek és valódiságvizsgáló 
eszközök átalakítására.

Az új 20 euróst a
nyilvánosság elé tárják
Frankfurtban, az EKB
székházában.Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

  

25.
november

A MI
PÉNZÜNK

11

AZ ÚJ 20 €-s  
BEVEZETÉSÉNEK FŐBB ÁLLOMÁSAI
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