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Az eurobankjegyek új sorozatát az elmúlt néhány év során fokozatosan, emelkedő címletsorrendben 
vezettük be.  A 100 €-s és a 200 €-s bankjegyek 2018. szeptember 17-i leleplezésével teljes lesz az  
Európé-sorozat.  Az új bankjegyek a tervek szerint 2019. május 28-án kerülnek forgalomba. 

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK ÚJ BANKJEGYEKRE?  

Az EKB és az eurorendszer köteles az eurobankjegyek megbízhatóságát szavatolni és a bankjegy-techno-
lógiát folyamatosan fejleszteni.  Az Európé-sorozat nagyobb védelmet nyújt a pénzhamisítás ellen, és 
növeli az eurobankjegyek biztonságát.  Az új 100 €-s és 200 €-s bankjegyeket az 50 €-s bankjegyen 
találhatókkal azonos biztonsági elemek – többek között a vízjelen és a hologramon megjelenő arckép – 
védik, továbbá új, továbbfejlesztett elemeket is tartalmaznak, amelyeknek köszönhetően nehezebben 
hamisíthatók, mégis könnyen ellenőrizhetők: 
 

  Szatellit hologram: ez a vadonatúj elem az ezüstös csík felső részén található. Ha megmozgatjuk a 
bankjegyet, apró € jelek mozognak a szám körül.  Az € jelek direkt fényben tisztábban kivehetők.

  Smaragdzöld szám: ha a bankjegyet megmozgatjuk, a bal alsó sarokban látható fényes számon fel-  
és lefelé mozgó fényhatás figyelhető meg, míg a szám színe smaragdzöldről mélykékre változik.  Az új 
100 és 200 eurós bankjegyeken a szám belsejében is láthatók € jelek.

Az új bankjegyek a lakossági ellenőrzésre szolgáló biztonsági elemeken kívül a géppel, berendezéssel 
történő hitelesítésre alkalmas, új és továbbfejlesztett elemeket is tartalmaznak.
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KÖNNYEN ELLENŐRIZHETŐ

Az új 100 €-s és 200 €-s bankjegyek biztonsági elemei www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.hu.html
További információk a 100 €-s bankjegyről www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.hu.html#es2-100
További információk a 200 €-s bankjegyről www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.hu.html#es2-200
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A 100 €-S BANKJEGYBŐL TÖBB VAN FORGALOMBAN,  
MINT A 10 EURÓSBÓL

A 100 €-s és a 200 €-s bankjegyet mind fizetőeszközként, mind értékőrzőként széles körben használják. 
2018. június végén 2,7 milliárd darab 100 eurós bankjegy volt forgalomban (ami a forgalomban lévő  
eurobankjegyek 13%-át tette ki) összehasonlítva a 10 €-s címlet 2,5 milliárdos darabszámával (a teljes  
állomány 12%-a). Érték szempontjából a 100 €-s a második legfontosabb címlet az 50 eurós után, mivel  
a forgalomban lévő eurobankjegyek értékének közel egynegyedét (23%-át) képviseli. Ehhez képest a  
200 €-s bankjegy a forgalomban lévő bankjegyek mennyiségének 1%-át, összértéküknek pedig 4%-át  
teszi ki.
 

A GYENGÉNLÁTÓKRA IS GONDOLTUNK  
  
Az Európé-sorozatot az EKB a látássérültekkel szoros együttműködésben tervezte, így a bankjegyek  
olyan elemeket kaptak, amelyek a gyengénlátók számára hasznosak lehetnek.  Az új bankjegyeken feltű-
nőbb, nagyméretű értékjelzés található elütőbb színárnyalatokkal, így szín alapján könnyebb azonosítani 
őket. Ezenfelül a bankjegyek szélén címletenként eltérő, tapintható elemek vannak. 
 

AZ EUROBANKJEGYEKBE VETETT BIZALOM 
 
Az eurobankjegy továbbra is megbízható, biztonságos fizetőeszköz.  A forgalomban lévő valódi bankjegyek 
folyamatosan növekvő (több mint 21 milliárdos) állományához képest a hamisítványok száma változatla-
nul igen csekély (2018 első felében 301 000 darabot vontak ki a forgalomból).  Az EKB az eurorendszer 
nemzeti központi bankjaival együtt továbbra is gondoskodik arról, hogy az eurobankjegy értékes és  
megbecsült fizetőeszköz maradjon mind az euroövezetben, mind azon kívül.  Alapvető, hogy mindenki, aki 
eurobankjeggyel fizet, a jövőben is teljes biztonsággal tehessen így. Ezért vezettük be az Európé-sorozatot. 

2018 első felében is kismérvű volt az eurobankjegyek hamisítása
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.hu.html
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1   Forrás: „The use of cash by households in the euro area” (Az euroövezeti háztartások készpénzhasználata; angol nyelven):  
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

ELAVUL-E A KÉSZPÉNZ A KÖZELJÖVŐBEN?

A világszerte jellemző tendenciák azt mutatják, hogy folyamatosan nő a készpénz iránti kereslet.  Az  
euro 2002. évi bevezetése óta megháromszorozódott az euroövezetben forgalomban lévő bankjegyek  
száma – ez jelenleg 21 milliárd.  A forgalomban lévő bankjegyek értéke jelenleg évente mintegy 4%-kal 
emelkedik, és kis híján eléri az 1,2 billió eurót.  A forgalomban lévő bankjegyek számáról a honlapunkon 
találhatók bővebb információk (angol nyelven). 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

MÉG MINDIG A KÉSZPÉNZ AZ ÚR? 

A készpénz messze a leginkább előnyben részesített fizetőeszköz az üzletekben, töltőállomásokon,  
élelmiszer-automatáknál és hasonló értékesítőhelyeken. 2016-ban az összes euroövezeti tranzakció 
79%-a készpénzben zajlott, míg a kártyás tranzakciók csupán 19%-ot tettek ki.1  A készpénzes ügyletek 
még népszerűbbek az utcai és piaci elárusítóhelyeken (az összes tranzakció 90%-a, értékük 81%-a), 
valamint a bárokban és éttermekben (az összes tranzakció 90%-a, az értéket tekintve 76%).
 

MELYEK A KÉSZPÉNZ SAJÁTOSSÁGAI?

  Bárki használhatja – az is fizethet készpénzzel, akinek nem, vagy csak korlátozott mértékben áll  
rendelkezésére bankszámla.

  Segítségével jobban ellenőrzésünk alatt tarthatjuk kiadásainkat és személyes adósságaink szintjét.
  Magánjellegű fizetési mód. 
  Szükséghelyzetben, az elektronikus fizetési rendszerek meghibásodása esetén is használható.
  Az ügyletek elszámolása azonnal megtörténik, amint a pénz gazdát cserél.
  Fenntartja a versenyt a lakossági fizetési eszközök között, és hozzájárul más lakossági fizetési eszközök 
versenyképes árazásához.

  Az egyetlen olyan fizetési mód, amely a lakosság számára közvetlen hozzáférést biztosít a megbízható 
jegybankpénzhez.
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A MÉDIÁNAK SZÁNT ANYAGOK

  Sajtóközlemény  
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.hu.html

  Az új 100 €-s és 200 €-s bankjegyeket és azok biztonsági elemeit ábrázoló képek 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Képek a bankjegyek leleplezési ünnepségéről  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Képek az Európé-sorozat bankjegyeiről  
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.hu.html

  Az új bankjegyek leleplezéséről készült film  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Filmanyag tv-csatornák számára az új 100 eurós és 200 eurós bankjegy nyomtatási eljárásáról 
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.hu.html

KÉSZPÉNZZEL ÉS EUROBANKJEGYEKKEL KAPCSOLATOS BESZÉDEK,  
IDÉZETEK   

Mario Draghinak, az EKB elnökének üdvözlőbeszéde az új 50 eurós bankjegy kibocsátásának alkalmából, 
Frankfurt am Main, 2017. április 4.

„Annak ellenére, hogy az elektronikus fizetés egyre népszerűbb, a készpénz változatlanul a legfonto-
sabb fizetési mód. [...] az euroövezeti kiskereskedelmi elfogadóhelyeken a fizetésforgalom több mint 
háromnegyede készpénzes, ami a tranzakciós értéket tekintve valamivel több mint a forgalom felét 
teszi ki. Tehát a készpénz a mai digitális korban is nélkülözhetetlen a gazdaságban.”

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.hu.html

Yves Merschnek, az EKB igazgatósági tagjának a Deutsche Bundesbank 4. Készpénzszimpóziumán  
mondott beszéde, Frankfurt am Main, 2018. február 14. 

„A készpénz lehetővé teszi az adatvédelmet, így alapjogokat garantál […] Az állampolgárok a  
készpénz révén anélkül gyakorolhatják alapjogaikat, hogy az állam vagy más külső fél azonnal  
nyomon tudná követni a kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat.”

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (angol és német nyelven)

Yves Merschnek, az EKB igazgatósági tagjának hozzászólása a Project Syndicate nemzetközi  
médiaportálon, 2017. április 28.

„Az általános készpénzkereslet nagyobb iramban növekszik, mint a nominális GDP. Az elmúlt öt  
évben az eurobankjegyek értéküket tekintve 4,9%-os ütemben bővültek, darabszámuk pedig 6,2%-os 
ütemben nőtt. Az emelkedés inkább azokat a címleteket érinti, amelyekkel elsősorban az ügyletek 
során fizetnek, és nem annyira a megtakarítási célra alkalmazott címleteket. […] Az EKB tehát  
továbbra is biztosítani fogja a bankjegyeket. Emellett lehetővé tesszük az eurozónában a kis értékű 
fizetésforgalmi megoldások számára nyújtott integrált, innovatív és versenyképes piac továbbfejlesz-
tését.”

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.hu.html
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