Az euroérmék

A MI 

pénzünk

2009. újév napja kiemelkedő jelentőségű lesz az Európai Unió történetében. Ezen a napon
ugyanis Szlovákia bevezeti az eurót, és csatlakozik az Ausztria, Belgium, Ciprus,
Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg,
Málta, Hollandia, Portugália, Szlovénia és Spanyolország alkotta euroövezethez.
Ezt a kiadványt a Národná banka Slovenska és az Európai Központi Bank közösen
készítette a célból, hogy bemutassa a lakosságnak az új valutát, amellyel 2009. január
1-jétől – ahogy a hét eurobankjegy-címlet és a nyolc euroérme-címlet Szlovákia törvényes
fizetőeszköze lesz – a mindennapi életben találkozhat.

Az érmék címletsora a 2 euróstól az 1 centesig terjed; minden érme ún. európai hátlappal és nemzeti előlappal rendelkezik.
Az európai hátlap vagy Európa földrajzi képét, vagy a 2004. májusi bővítés előtti EU-t ábrázolja.
A nemzeti előlap országonként más és más. A különbségek ellenére bármelyik euroérmével bárhol fizethetünk az euroövezetben.
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További informá
ciók az euróról
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Az euróval kapcsolatban további felvilá
gosításért forduljon a Národná banka
Slovenskához vagy az Európai Központi
Bankhoz.
Ďalšie informácie o eure vám poskytne
Národná banka Slovenska a Európska cen
trálna banka.

Az európai hátlapok

Vaš buter informaciji pedal euroste vičinen
Slovačiko themutno lovengero kher vaj
Europsko centralno lovengero kher.

2009. január 16-ig még lehet fizetni a koronabankjegyekkel és -érmékkel. A szlovákiai
bankok térítésmentesen beváltják a koronabankjegyeket 2009 végéig, az érméket pedig
2009. június végéig, de lehetőségük van az ingyenesen átváltható koronamennyiséget
ügyletenként 100 bankjegyben, illetve 100 darab érmében maximálni.

For more information on the euro, please
contact Národná banka Slovenska or the
European Central Bank.

A Národná banka Slovenska az érméket 2013 végéig, a bankjegyeket és a gyűjtőknek szánt
érméket viszont határozatlan ideig beváltja.

A szlovákiai érmék nemzeti előlapjai

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Információs vonal az euróról:
0800 103 104
Jean-Claude Trichet
az Európai Központi Bank elnöke

Ivan Šramko
a Národná banka Slovenska elnöke

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
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www.euromena.sk
euroinfo@nbs.sk

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

www.euro.ecb.eu

www.euromena.sk

A 2 eurós és az 1 eurós
Szlovákia nemzeti címeréről a
hármas halmot és a közepén
elhelyezett kettős keresztet
ábrázolja.

Az 50, a 20 és a 10 centes a pozsonyi várat és
Szlovákia nemzeti címerét ábrázolja.

Az 5, a 2 és az 1 centes érmén a szlovák nemzeti
szuverenitást jelképező Tátra-hegységbeli Kriváň
csúcs, valamint Szlovákia nemzeti címere látható.

+49 69 1344 0
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Németország
www.euro.ecb.eu
info@ecb.europa.eu

© Európai Központi Bank, 2008

Reméljük, hogy kiadványunkban sikerül megfelelő tájékoztatást nyújtanunk erről a nagy
horderejű változásról.

€-nap = 2009. január 1.
KÉSZEN ÁLL AZ EURÓRA?
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AZ EUROBANKJEGYEK BIZTONSÁGI ELEMEI
Különböző biztonsági elemek segítenek felismerni a valódi eurobankjegyeket. Csak meg kell bizonyosodnunk róla, hogy:

4 a bankjegypapír tapintása ropogós, kemény, és helyenként kidomborodik;
4 a fő motívum újra megjelenik az 50, a 100, a 200 és az 500 eurós vízjelén és hologramján;
4 az értékjelzés feltűnik a vízjelen, a biztonsági szálon, a hologramon és a színváltó értékjelzésen.

A BANKJEGY TAPINTÁSA

A BANKJEGY TAPINTÁSA

HOLOGRAM

Ropogósnak, keménynek kell
lennie. A papírt ujjunkkal
végigsimítva érezni fogjuk, hogy
néhol vastagabb a festékréteg.

Ropogósnak, keménynek kell
lennie. A papírt ujjunkkal
végigsimítva érezni fogjuk, hogy
néhol vastagabb a festékréteg.

Mozgassuk meg a bankjegyet.
A hologram a bankjegy értékét
mutatja, illetve ablakot vagy
kapubejáratot ábrázol.

HOLOGRAM
Ha megmozgatjuk a bankjegyet,
az értékjelzés és az €-jel tűnik
fel.

VÍZJEL

BIZTONSÁGI SZÁL

VÍZJEL

BIZTONSÁGI SZÁL

SZÍNVÁLTÓ ÉRTÉKJELZÉS

Ha a bankjegyet
a világosság felé
tartjuk,
árnyalatos kép
és az értékjelzés
válik láthatóvá.

Ha a bankjegyet a
világosság felé tartjuk,
a bankjegyet átszelő
sötét vonalat látunk.

Ha a bankjegyet
a világosság felé
tartjuk,
árnyalatos kép
és az értékjelzés
válik láthatóvá.

Ha a bankjegyet a
világosság felé tartjuk,
a bankjegyet átszelő
sötét vonalat látunk.

Mozgassuk meg az 50, a 100, a 200 és az 500
euróst. A címletek hátoldalán az értékjelzés
vörösesliláról olajzöldre vagy barnára változik.

