HU

ÁTMENETI RENDSZER A BANKJEGY-VISSZAFORG ATÁSRA
VON ATKOZÓ FELTÉTELRENDSZERNEK AZ ÚJ RÉSZT VEVŐ
TAGÁLLAMOKBAN VALÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁRA
A hitelintézetek és a készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek számára
a hamisítványok felismerésére és a valódi bankjegyek forgalomképesség szerinti válogatására
szolgáló, 2004 decemberében elfogadott és az
EKB honlapján közzétett feltételrendszert1 (a
továbbiakban: feltételrendszer) szintén alkalmazzák az új részt vevő tagállamok tekintetében, amikor azok bevezetik az eurót.

– Az eurobankjegyek és –érmék törvényes
fizetőeszközzé való válásának időpontjától
a hitelintézeteknek és a készpénzkezeléssel
hivatásszerűen foglalkozó más szervezeteknek egy 12 hónapos átmeneti időszak áll
majd rendelkezésükre a vonatkozó eljárásoknak és a már üzemben levő gépeknek a
feltételrendszerben meghatározott követelmények alapján történő átalakítására.

A Kormányzótanács határozata alapján:

c) Ha a hitelintézetek és a készpénzkezelési
tevékenységet hivatásszerűen folytató más
szervezetek a bankjegy-visszaforgatás ellen
döntenek, továbbra is fennáll számukra a lehetőség arra, hogy eurobankjegy-szükségletüket
az NKB-knál elégítsék ki az egyes NKB-k által
meghatározott módon.

a) Az eurót legkésőbb 2009. december 31-ig
bevezető, új részt vevő tagállamok tekintetében
a feltételrendszer 3. szakasza helyett a következő átmeneti rendszert alkalmazzák:
– Valamennyi új részt vevő tagállam nemzeti
központi bankja (NKB) nemzeti szinten a
gyakorlatban alkalmazza a feltételrendszert
a lehető legkorábban, de legkésőbb attól az
időponttól számított 12 hónapon belül, amikor az eurobankjegyek és -érmék az adott,
új részt vevő tagállamban törvényes fizetőeszközzé válnak.
– Továbbá, a fent említett 12 hónapos végrehajtási időszak lejáratakor a hitelintézeteknek és a készpénzkezeléssel hivatásszerűen
foglalkozó más szervezeteknek egy 12
hónapos átmeneti időszak áll majd rendelkezésükre a vonatkozó eljárásoknak és a
már üzemben levő gépeknek a feltételrendszerben meghatározott követelmények alapján történő átalakítására.
b) Az eurót 2009. december 31. után bevezető,
új részt vevő tagállamok tekintetében a feltételrendszer 3. szakasza helyett a következő átmeneti rendszert alkalmazzák:
– Valamennyi új részt vevő tagállam NKB-ja
nemzeti szinten a gyakorlatban alkalmazza
a feltételrendszert attól az időponttól, amikor az eurobankjegyek és -érmék az adott,
új részt vevő tagállamban törvényes fizetőeszközzé válnak.
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