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Topa Dénes

Nemrégiben lehetőségünk nyílt a Bank
of England vendégeként bepillantani az
angol központi bank történetébe, és meglátogathattuk az angol font gyártásának
helyszínét az angliai Debden városában,
ahol sajátos üzleti konstrukció keretében
készülnek az új angol bankjegyek.
A Z ANGOL KÖZPONTI BANK
A Bank of England-et, amely az Egyesült Királyság központi bankja, 1694-ben alapították. Ismert úgy is, mint a Threadneedle Street-i „Öreg
Hölgy” és legfontosabb küldetése az Egyesült
Királyság állampolgárainak jólétét elősegíteni a
monetáris és financiális stabilitás révén.
Legismertebb felelősségük egyike a bankjegyek tervezése és gyártása, valamint eljuttatása
azokra a helyekre, ahol szükségesek.
Csak a Bank of England bocsáthat ki bank
jegyeket Anglia és Wales területén; mindazonáltal hét kereskedelmi bank is adhat ki skót és
észak-írországi papírpénzeket.
Bizonyosnak kell lenni abban, hogy az emberek megbízhatnak a bankokban – más szavakkal:
biztosnak kell lenniük abban, hogy a pénz, amit
használnak, eredeti. Ezért a bank a legújabb hamisítás elleni eszközöket (anyagokat és grafikai
megoldásokat) építi be, és tájékoztató anyagokat
ad ki, valamint oktatásokat tart, hogy az emberek felismerhessék a hamis bankjegyeket.

A Z ÜZLETI KONSTRUKCIÓ
A Bank of England először 2003-ban adta ki alvállalkozónak a bankjegynyomtatást, amelyet
a kiírt tender győzteseként a De La Rue kapott
meg. Az akkor kötött szerződés 2015 márciusában járt le.
A 2014 augusztusáig terjedő ötéves időszakban 6,1 milliárd bankjegyet nyomtattak, hogy
lépést tartsanak a növekvő készpénzigényekkel
és a régi vagy visszavont bankjegyek cseréjével.
Az angol központi bank vezetősége az új szerződésre 2012 novemberében írt ki tendert, melyet ismét a De La Rue nyert meg; az a cég, amely
már 1860 óta nyomtat bankjegyeket.
A 2014. szeptember 8-án tett bejelentés szerint
a De La Rue, mint győztes pályázó lesz a bankjegynyomtatásra a központi bankkal szerződő

Több mint hárommilliárd Bank of England által
kibocsátott bankjegyszelvény van forgalomban
az Egyesült Királyságban, melyek összértéke
58 milliárd font (nagyjából 22 000 milliárd forint; összehasonlításképpen: a Magyar Nemzeti Bank 2017. március 9-én publikált adatai szerint 2016. december 31-én 452,3 millió darab
bankjegyszelvény volt forgalomban, összesen
4 509,4 milliárd forint értékben).
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fél, egy tízéves periódusra úgy, hogy átveszi a
bank debdeni üzemét, ottani munkavállalóit, és
saját alkalmazottjaként foglalkoztatja őket. Nem
csak a tevékenység kiszervezéséről szól azonban
a megállapodás: a De La Rue teljes technológiai
megújítást is végrehajt, a régi gépsorokat két, párhuzamosan futó, új bankjegygyártó gépsor beruházásával. Ennek egy részét már el is végezte,
a további gépcserék pedig előre lefektetett ütemterv szerint zajlanak majd.
Az első teljes egészében nyomtatott angol bankjegyet 1855-ben bocsátották ki, ami nagy megkönnyebbülést jelentett a banki pénztárnokoknak, mivel innentől kezdve nem kellett minden
egyes bankjegyet külön-külön aláírniuk. Később, 1916-ban az angol központi bank megvásárolta a bezárásáig a szegények elmegyógyintézeteként működő St Luke’s Hospital kórházat
az Old Streeten, és az épületet átalakították a
St Luke’s Printing Works nyomdaüzemmé. A bankjegyek gyártása itt folyt negyven évig, amíg döntés nem született a korai ötvenes években egy új
telephely kialakítására a Roding folyó partján,
az Essex-i Loughton város melletti Debdenben,
nagyjából 22–23 kilométerre London belvárosától. Az akkori viszonyoknak megfelelően fontos
volt, hogy vasútvonalhoz csatlakozzon – máig
meg is van a saját iparvágányuk.

Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.
Történt ugyanis, hogy 1988 és 1992 között
600 000 angol fontot (mai árfolyamon nagyjából 228 000 000 forintot) tulajdonított el az
üzem négy alkalmazottja.
Christine Gibson (először csak Kenneth Longmannal és Michael Nairne-nal együttműködve,
de később Kevin Winwright-ot is bevonva) a fehérneműjébe rejtve csempészte ki a forgalomképtelennek ítélt bankjegyeket a megsemmisítő részlegből. Winwright legfontosabb feladata
a megfigyelés, a „falazás” és a biztonsági szolgálat figyelmének elvonása volt. Ebben az időszakban a csoport és házastársaik meglehetősen nagy lábon éltek, és szerzeményüket drága
autókra, motorbiciklikre és ékszerekre költötték.
A rendőrség figyelmét Christine Gibson férje,
Peter keltette fel, amikor 100 000 fontot akart
befizetni a Reliance Mutual Insurance Society
Ilfordban lévő fiókjában – teljes egészében 20
és 50 fontos címletekben. Nem sokkal később
Michael Nairne is megpróbált elhelyezni 30 000
fontot ugyanabban a fiókban. Hamarosan mindannyiukat letartóztatták, de csak Winwrightra szabtak ki ítéletet: 170 000 font ellopását bizonyították rá és 18 hónapnyi börtönbüntetést
kapott.
A többi hat elkövető 1994 áprilisában állt az angol Legfelsőbb Bíróság elé. Kéthetes tárgyalási
periódus után a bíróság arra kötelezte a három
családot, hogy fizesse vissza a banknak a több
mint félmillió fontot. Mivel az ügynek nem volt
szemtanúja, aki vallott volna a rendőrségnek
vagy bizonyítékot szolgáltatott volna a Legfelsőbb Bíróság számára, így ők hatan megmenekültek a bűnügyi következmények elől.
A történetből tévéfilm is készült 2001-ben, majd
ez alapján Diane Keaton főszereplésével 2008ban elkészült az amerikai változat is.
Az új gyártóüzem, melyet az Easton & Robertson tervezett és a Sir Robert McAlpine &
Sons Ltd. épített, 1956 októberében nyílt meg.
Az épület nagyjából 260–270 méter hosszú, a fő
nyomdaüzem 41–42 méter széles és egy szabálytalan, nagyon hatásos ív alkotja a boltozatát. Az
ív tiszta beton és üveg; ezáltal a tágasság érzetét
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kelti. A bankjegyek ma a De La Rue Plc leányvállalatánál, a Debden Security Printing Ltd. cégnél készülnek, a magasan fejlett tömegtermelés,
a legújabb technológia és a minőségi munkavégzés eredményeként. A gyártás minden fázisában
vezérlőelv a bankjegyhamisítás megakadályozásának biztosítása, amennyire csak lehetséges.
Minden egyes bankjegyet a tervezőcsapat, hagyományos és modern módszerekkel is, gondos
vizsgálat alá vesz. A portrék és egyéb illusztrációk
először ceruza- és tusrajzokon jelennek meg. A háttér bonyolult geometriai mintáit speciális számítógépes programmal alakítják ki. Őfelsége, a
királynő portréját kézzel metszik rézbe. A végső
változatot aztán többszörös példányban nyomólemezekre másolják, amelyekről a nyomtatás
történik. Különleges festéket használnak, a négy
címlethez nagyjából nyolcvanötfélét. A hagyományos alappapírt, amely pamutrost-alapanyagú és ennélfogva egy jellemző, ropogós érzést ad,
a Portals szállította a bank részére. A hagyományos papír alapú bankjegyek vízjele és biztonsági szála gyártás közben épült be az alappapírba.
Az elkészült bankjegykötegeket a bank készpénzlogisztikai központjaiban, Debdenben és Leedsben tárolják. Innen viszik ki a kereskedelmi bankok és terjesztik üzlethálózatukon keresztül.
Amikor a közkézen forgó bankjegyek túlságosan

elszennyeződtek vagy megrongálódtak, és ezáltal forgalomképtelenné válnak, visszakerülnek a
központi bankhoz megsemmisítésre. Egészen az
1990-es évekig ezeket a forgalomképtelen bankjegyeket a debdeni üzemben elégették, és az így
keletkezett hőenergia látta el a telephelyet fűtéssel és meleg vízzel.
FORR ÁSOK
https://goo.gl/wp1nU9
https://goo.gl/EqLjyY
https://goo.gl/47MFpv
https://goo.gl/bLptTu
https://goo.gl/RcsjCn
https://goo.gl/8xZy5o
https://goo.gl/rw4cN1
https://goo.gl/x43egH
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