AZ ÚJ 50 €-S: BIZTONSÁGI ELEMEK

Könnyen ellenőrizhető
Az első eurobankjegy-sorozathoz hasonlóan az Európé-sorozat bankjegyei is könnyen ellenőrizhetők a „TAPINTÁS, SZEMÜGYRE VÉTEL, MOZGATÁS” módszerrel.
1

TAPINTSUK MEG!

A papír tapintása – Tapintsuk meg a bankjegyet. Ropogós és kemény.
Dombornyomat – Tapintsuk meg a bankjegy bal és jobb szélén kidomborodó vonalkasort. A főmotívumon, a betűzeten és a nagyméretű értékjelzésen is
vastagabb a festékréteg.
2

VEGYÜK SZEMÜGYRE!

Arcképes vízjel – A bankjegyet fény felé tartva Európé arcképe, a címletérték és a főmotívum jelenik meg.
Arcképes ablak a hologramban – A bankjegyet fény felé tartva a hologram felső részén elhelyezett ablak átlátszó lesz, és megjelenik benne Európé képmása
a bankjegy mindkét oldalán.
3

MOZGASSUK MEG!

Smaragdzöld szám – A fényes számon fel- és lefelé mozgó fényeffektus figyelhető meg. Változik a szám színe is: smaragdzöldről mélykékre.
Hologram – Az ezüstös csíkon a címletérték, a főmotívum és az € jel látható.
Arcképes ablak a hologramban – A hologram felső részének közelében elhelyezett ablakban Európé arcképe látható. A bankjegy mozgatásával szivárványszínű
vonalak is megjelennek az ablakban az értékjelzés körül.   A hátoldalon a címletértéket jelző számok szivárványszínben jelennek meg az ablakban.
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AZ ÚJ 50 €-S BANKJEGY
www.uj-eurobankjegyek.eu
www.euro.ecb.europa.eu

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK AZ EURÓPÉ-SOROZATRÓL

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 új 50 eurós 2017. április 4-én kerül forgalomba.

doi:10.2866/92281

Mario Draghi
az Európai Központi Bank elnöke

Az új sorozatot fokozatosan bocsátják ki

ISBN 978-92-899-2498-6

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.

www.bundesbank.de
© European Central Bank, 2016

2002-ben történt bevezetése óta az euro az európai
integráció jelképe és a világ egyik legmegbízhatóbb
fizetőeszköze lett. Célunk, hogy a belé vetett bizalom
töretlen maradjon. Ennek érdekében a legújabb
technikai vívmányok kamatoztatásával tesszük még
biztonságosabbá a 19 európai ország 338 millió lakosa
kezében forgó bankjegyeket.

Miért van szükség új bankjegyre?

Bővebb tájékoztatás:
www.uj-eurobankjegyek.eu

QB-01-16-800-HU-N

Egy fizetőeszköz, amely bizalomnak örvend

www.nbb.be

www.eestipank.ee

www.bankofgreece.gr
www.centralbank.ie

www.bde.es

www.bancaditalia.it
www.banque-france.fr

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt
www.bank.lv

www.bcl.lu

www.dnb.nl
www.centralbankmalta.org

www.oenb.at

www.nbs.sk
www.bsi.si

www.bportugal.pt

ELSŐ SOROZAT

www.bof.fi

Az eurobankjegyekről és az euroérmékről bővebb felvilágosításért forduljon nemzeti központi
bankjához vagy az EKB-hoz az alábbi elérhetőségek egyikén:

AZ EURÓPÉ-SOROZAT

Európai Központi Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Németország

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401
E-mail: info@ecb.europa.eu
www.uj-eurobankjegyek.eu
www.euro.ecb.europa.eu
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