
34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet 

a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek 
utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 

25.) MNB rendelet módosításáról 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés g) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) be-
kezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § A forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról 
szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) 2. § 5. pont a)-c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában forintérme egyedi képi elemei: az adott forintérme kibocsátásáról 
rendelkező jogi normában meghatározott alábbi elemek:) 

„a) az értékjelzés, 
b) a „forint” megnevezés vagy annak a gyakorlatban használatos - magyar vagy idegen nyelvű - 

rövidítése, 
c) Hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti - magyar vagy idegen nyelvű - 

hivatalos megnevezése vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítése,” 
2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
[A 6. § (1) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével tilos fémből olyan 

forintérme-utánzatnak minősülő tárgy - így különösen az emlékérem, a zseton, a fémkorong, a já-
ték- és a kellékpénz, ide nem értve az érmeveréshez használt félgyártmányokat - készítése, amely] 

„a) tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos - magyar vagy 
idegen nyelvű - rövidítését, 

b) tartalmazza Hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti - magyar vagy ide-
gen nyelvű - hivatalos megnevezését vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítését,” 

3. § A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú forint forgalmi érme utánzat, ha) 
„a) nem tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos - magyar 

vagy idegen nyelvű - rövidítését, és” 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
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