AZ ÚJ 50 EURÓS BANKJEGY
www.uj-eurobankjegyek.eu
www.euro.ecb.europa.eu

AZ EURÓPÉ-SOROZAT
50 EURÓS BANKJEGYE
Az új 50 eurós bankjegy 2017. április 4 -től kerül az euroövezeti készpénzforgalomba.
A 20 euróshoz hasonlóan a görög mitológiából ismert Európé arcképét láthatjuk rajta.
Az új 50 eurós bevezetése része annak a folyamatos munkának, amelynek eredményeként az
eurobankjegyekkel még biztonságosabban fizethetünk. Az eurorendszer1 nemzeti központi bankjainak
kötelességük a biztonsági elemek fejlesztése révén fenntartani az eurokészpénz megbízhatóságát.
Az egyik ilyen elem a hologram, amelyben az úgynevezett arcképes ablak, a bankjegy mindkét oldalán
azonnal szembetűnő biztonsági elem látható. Az ablak a világosság felé tartva átlátszóvá válik, és mindkét
oldalon megjelenik benne Európé képmása. Az alkalmazott forradalmian új bankjegy-technológiai
megoldás megnehezíti a bankjegy hamisítását. További biztonsági elem a smaragdzöld szám, amelynek a
színe mozgatáskor smaragdzöldről mélykékre változik.
Az összes címlet közül az 50 eurós a leggyakrabban forgó címlet: a jelenleg forgalomban levő
bankjegyállomány mintegy 45%-át teszi ki 8 milliárdos darabszámmal.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatásért az EKB és az eurorendszerbeli nemzeti központi bankok
sajtóirodáihoz fordulhatnak (lásd 11. oldalt).
Az eurobankjegy-címletekről képeket és videókat is tartalmazó részletes információkat a
www.uj-eurobankjegyek.eu internetes címen találhatunk.
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Az Európai Központi Bankot és a 19 euroövezeti tagország nemzeti központi bankjait foglalja magában.

EUROBANKJEGYEK
Az első eurobankjegy-sorozat 2002-ben került forgalomba. Az azóta eltelt években rengeteget fejlődtek
a nyomdai és képalkotó eljárások. A bankjegyekbe vetett bizalom és a pénzhamisítókkal szembeni
lépéselőny megőrzése a bankjegyek folyamatos megújításával érhető el, amely még biztonságosabbá teszi
őket. Az eurorendszer ezért fokozatosan forgalomba bocsátja a második, Európéről elnevezett
bankjegysorozatot, amelyen újabb, továbbfejlesztett biztonsági elemek is találhatók.
Az Európé-sorozat minden egyes címlete azonnal felismerhető, mivel az első sorozatnál élénkebb
színeket és szembeszökőbb motívumokat tartalmaz. Az új 5, 10 és 20 eurós után a most bevezetendő
50 eurós bankjegyen is megtalálható Európé portréja.
Az eurokészpénz az európai integráció kézzelfogható jelképe: 19 országban jelenleg 338 millióan fizetnek
vele. Megkönnyíti az egyes országok árainak összehasonlítását és az országhatáron túli áru- és
szolgáltatáskereskedelmet. Az üzletemberek és a turisták anélkül utazhatnak, hogy pénzt kellene
váltaniuk a helyi valutára.
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A 50 EURÓS BANKJEGY
EURÓPÉ-SOROZAT, 50 €
ÚJÍTÁSOK

Előoldal

Hátoldal

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. A változtatások az első
sorozat bankjegyeitől való könnyű megkülönböztethetőséget is biztosítják. A dizájn megújításával a független berlini
bankjegytervezőt, Reinhold Gerstettert bízták meg. Az új bankjegyeken az Európai Unióhoz 2002 után csatlakozott
országokat is figyelembe veszik. 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.

ELSŐ SOROZAT, 50 €

Előoldal
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Hátoldal

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

TAPINTSUK MEG

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

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

2

VEGYÜK SZEMÜGYRE

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

 
– Arcképes ablak a hologramban

Európé portréja is látható rajta.

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

MOZGASSUK MEG

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

Újítás
– Smaragdzöld szám

 	
– Arcképes ablak a hologramon

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

A hologram felső részének közelében

elhelyezett ablakban Európé arcképe
látható. A bankjegy mozgatásával
szivárványszínű vonalak is megjelennek
az ablakban az értékjelzés körül. A
hátoldalon szivárványszínű értékjelzések
jelennek meg az ablakban.

Előoldal

Hátoldal
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FONTOS TUDNIVALÓK
AZ EURÓPÉ SOROZATRÓL
Az Európé-sorozat új, továbbfejlesztett biztonsági elemeinek
köszönhetően jobban védett a hamisítás ellen.
Az új bankjegyeket fokozatosan, több év alatt, emelkedő
címletsorrendben vezetik be. Az új 5 eurós bankjegy 2013-ban,
a 10 eurós 2014-ben, a 20 eurós bankjegy pedig 2015-ben
került forgalomba. 2017. április 4-án az új 50 eurós bankjegy
követi őket a sorban.
A maradék bankjegyállomány felhasználását elősegítendő, az
első sorozatbeli 50 eurósokat továbbra is kibocsátják az új
50 eurósokkal együtt. Minden egyes címlet esetében mindkét
sorozat párhuzamosan lesz forgalomban.
Az Európé-sorozat fejlesztésébe a bankjegykezelő
berendezések gyártói és egyéb forgalmazók is bekapcsolódtak,
ami lehetővé tette felkészülésüket az új bankjegyek
bevezetésére.
Az EKB 2016. május 4-i sajtóközleményében ismertetett
okokból az Európé-sorozat nem tartalmaz majd 500 €-s
címletet. A többi, az 5-től a 200 eurósig terjedő címlet
megmarad. Az Európé-sorozat 100 és 200 eurós bankjegyének
bevezetése 2018 vége felé van előirányozva.
Egy távolabbi időpontban sor kerülhet az első
bankjegysorozat törvényes fizetőeszköz státuszának
visszavonására, amit időben be fognak jelenteni. Ugyanakkor
a bankjegyek értéküket örökké megőrzik, és az eurorendszer
nemzeti központi bankjaiban korlátlan ideig beválthatók.

A gyengénlátókra is gondoltunk
Az eurobankjegyek tervezése során gondoskodtak arról, hogy minél nagyobb a címletérték, annál nagyobb legyen a bankjegy
mérete, így a gyengénlátók méret szerint is elrendezhetik a különféle címleteket. Mivel az Európé-sorozat tervezésében ők is
közreműködtek, a bankjegyek több olyan biztonsági elemet is tartalmaznak, amelyek a rosszul látóknak is lehetővé teszik a
bankjegyek biztonságos kezelését. Az előoldalon például feltűnőbb, nagyméretű betűzet, a széleken pedig kitapintható jelek
találhatók. Az első sorozat meghatározó színei megmaradtak az Európé-sorozaton is, viszont az árnyalatok élénkebbek, hogy a
különböző címleteket még egyszerűbb legyen megkülönböztetni egymástól.
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AZ 50 €-S TÁJÉKOZTATÁSI KAMPÁNYA
Az 50 eurós bankjegy bevezetéséről szóló tájékoztatási kampány célja, hogy a nagyközönségnek és a pénzkezelőknek bemutassák az új
bankjegyeket és azok biztonsági elemeit.
2016. június 15.: az 50 euróshoz kapcsolódó partnerségi program indítása
az eurorendszernek a bankjegykezelő berendezések gyártói és egyéb
forgalmazók részére szervezett madridi szemináriumán

2016. július 5.: a „Tetris® új 50 €”2 online verseny indítása

2016. július 5.: az EKB frankfurti székházában az új 50 eurós
bankjegy leleplezése

2016. július 6.: Az új 50 eurós bankjegyet kikölcsönzik a bankjegykezelő berendezések
gyártóinak és az egyéb forgalmazóknak, hogy azok a gépek és berendezések átállításának
megkönnyítése érdekében saját helyiségeikben és az érintett berendezésekkel
tesztelhessék az új bankjegyet

2016. 4. negyedév: Az új 50 eurósról szóló kiadványokat a nemzeti központi bankok megküldik
többek között a kereskedelmi bankoknak, a rendőrségeknek, a kereskedelmi kamaráknak és a szakmai
egyesületeknek. A „Bankjegyismeretek” és a „Euro Cash Academy” című online oktatóeszközök
frissítése a www.uj-eurobankjegyek.eu oldalon

A kibocsátás előtt négy héttel: szóróanyag küldése az új
50 eurósról az euroövezet három millió elárusító pontjára

2017: az új 50 eurósról szóló
filmek internetes közzététele

2017. április 4.: az új 50 eurós
bankjegy kibocsátása

Képek az eurobankjegyekről
Az eurobankjegyekről készült képek digitális védelemmel vannak ellátva. A reprodukciók készítésére azok a szervezetek
igényelhetnek nem védett képeket, amelyek ezt érvényes üzleti érdekkel tudják indokolni. A képek átvételéhez titoktartási
nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyhez az űrlapot az info@ecb.europa.eu e-mail címen igényelhetik.
Bővebb információk találhatók a www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.hu.html.
2

Tetris ® & © 1985~2016 Tetris Holding, használata engedélyezett
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AZ EUROBANKJEGYEK VÉDELME
Hatékony intézkedések a pénzhamisítás ellen
Az eurorendszer nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy a lakosságnak és a pénzkezelőknek bemutassa azokat a módszereket, amelyekkel
a hamis bankjegyek könnyen felismerhetők. Emellett rendelkezésre bocsátja azoknak a valódiságvizsgáló eszközöknek és bankjegykezelő
gépeknek a jegyzékét, amelyek hivatalos hitelesítésük alapján alkalmasak a hamisítványok felismerésére és forgalomból való bevonására.

A forgalomból bevont hamis eurobankjegyek számának alakulása 2002 ás 2015 között
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Az EKB ezen a területen szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal (amely a hamis euroérmékre vonatkozó
adatszolgáltatásért felel), az országos rendőri szervekkel, valamint az Europollal és az Interpollal. A másik fontos védelmi vonal a
lakosság alapos tájékoztatása az új bankjegyekről.
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PARTNERSÉGI PROGRAM
Az eurorendszer nemzeti központi bankjai a készpénzkeze
lőknek az új 50 eurós bankjegyek bevezetésére való felkészítése
érdekében 2016. április 4-étől lehetőséget biztosítanak a
bankjegykezelő-berendezések gyártóinak és forgalmazóinak az
új bankjegynek jegybanki helyszíneken való bevizsgálására. 2016.
július 6-ától továbbá igény szerint ki is kölcsönözhetik a
bankjegyeket a berendezések gyártóinak telephelyén és az
üzemeltetési helyszínen való tesztelés céljából.
Az új 50 eurós partnerségi programját Madridban, a Banco de
Españánál megrendezett 2016. június 15-i eurorendszerszemináriumon indították el. Akárcsak az új 20 eurós 2015. évi
bevezetése alkalmával, amikor Európa különböző részeiről
500 készpénzágazati partner csatlakozott a programhoz, most is
az a cél, hogy az euroövezet területén üzemelő bankjegykezelő
gépeket és berendezéseket időben alkalmassá tegyék az új
bankjegy feldolgozására.
A program során igen sokféle, általában az EU hivatalos nyelvein
elérhető oktatási segédanyagot és eszközt bocsátanak az
unióbeli bankjegykezelő-berendezések gyártói, forgalmazói,
valamint az ügyfelek és a felhasználók rendelkezésére.
A partnerségi program keretében az EKB és az eurorendszer
19 nemzeti központi bankja vállalja, hogy:
közvetlenül kommunikál a partnerekkel az Európé-sorozatról
és a készpénzkezelő gépeknek, valódiságvizsgáló eszközöknek az
új 50 eurósra való átállításának szükségességéről;

az új 50 eurós bevezetése előtt tájékoztató
rendezvénysorozatot szervez;
az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén digitális és nyomtatott
médiaanyagokat állít össze az új bankjegyről, amivel támogatja a
partnerek célcsoportokkal való kapcsolattartását;
egyetértési megállapodás aláírására hívja fel a partnereket,
amivel azok kötelezettséget vállalnak arra, hogy időben
segítséget nyújtanak a bankjegyfeldolgozó berendezések,
elárusító és jegyautomaták, valamint a valódiságvizsgáló
berendezések új bankjegyre való átállításához.
A berendezések gyártóinak, forgalmazóinak ajánlott az átállítás
előkészületeinek minél korábbi megkezdése. A bankjegyvizsgáló
és bankjegykezelő gépek üzemeltetőinek is kapcsolatba kell
lépniük a gyártókkal vagy a forgalmazókkal az átalakítás
előkészítése céljából. Bárkinek, aki bankjegykezelő gépet vagy
valódiságvizsgáló berendezést tervez vásárolni javasolt a
forgalmazótól felvilágosítást kérnie arról, hogy az adott gép
átalakítható-e az új bankjegy fogadására.
Az új 5, 10 és 20 eurós bankjegyek felismerésére alkalmas,
eurorendszertag központi bank által hivatalosan bevizsgált
valódiságvizsgáló eszközök és bankjegykezelő gépek jegyzékei
meg találhatók az EKB weboldalán: (www.ecb.europa.eu/euro/
cashprof/cashhand/devices/html/results.hu.html). A jegyzékeket
az új 50 eurósra vonatkozó információk hozzáadásával
aktualizálni fogjuk, amint az eurorendszer központi bankjai
bevizsgálták az érintett gépeket és berendezéseket. Az
aktualizált információkat idén és 2017-ben tesszük közzé az EKB
honapján.
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AZ ÚJ 50 EURÓS BANKJEGY
BEVEZETÉSÉNEK FŐ ÁLLOMÁSAI
2016
50

Sajtóközlemény

A Banco de España rendezi az
eurorendszer szemináriumát
a bankjegykezelő berendezések
gyártói és forgalmazói részére
Madridban.

Leleplezik az új 50 €-st
Frankfurtban, az EKB
székházában.

Sajtóközlemény
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5.

50

50

A bankjegykezelő berendezések
gyártóinak és forgalmazóinak
kikölcsönzik az új 50 eurós
bankjegyeket, hogy lehetőségük
legyen a gépek és valódiságvizsgáló
eszközök átalakítására.
50

Az új 50 eurósról szóló szóróanyagot
küldenek három millió elárusító
helyre euroövezet szerte.
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A MI
PÉNZÜNK

500
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Sajtóközlemény

Az új 50 eurós
bankjegyet euroövezet
szerte kibocsátják.
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AZ EURORENDSZER SAJTÓIRODÁI
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