
47/2015. (XI. 18.) 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 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § 

(2) bekezdésében 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 to-

vábbiakban: R.) 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) 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 játék- és a kellékpénz, ide nem értve az érmeveréshez használt félgyártmányokat - készítése, 

amely 

a) tartalmazza a „forint” megnevezést, 

b) tartalmazza hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti hivatalos megneve-

zését, 

c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, vagy 

d) a forintérme elő- és hátlapján megjelenített ábrázoláshoz részben vagy egészben hasonlító 

motívumot, képi elemet jelenít meg. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom mind a forintérme-utánzat készítése, mind annak 

tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll.” 

2. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú forint forgalmi érme utánzat, ha 

a) nem tartalmazza a „forint” megnevezést, és 

b) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon kívül van, vagy 

c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, feltéve, hogy 

ca) anyagösszetétele eltér az 1. melléklet 2. pontjában az adott átmérő-tartományra meghatáro-

zott anyagösszetételtől, és 

cb) átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyértelműen kívül esik az 1. melléklet 3. 

pontjában meghatározott átmérő és peremvastagság tartományokon.” 

3. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 7. § a következő (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(1) Az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 45. § d) pontja 

szerinti jogkörében kiadott engedélye alapján készíthető a fém alapanyagú 

a) forint emlékérme utánzat, 

b) forint forgalmi érme utánzat, ha az a 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások bármelyikétől el-

tér, vagy az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel. 

(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyeztetési kötelezettség mind a forintérme-utánzat készítése, 

mind annak tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll.” 

4. § Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § E rendeletnek 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 szóló 47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet 

a) 5. §-ával megállapított 2. § 1. pontját, valamint 

b) 3. §-ával megállapított 7. § (1) bekezdés a) pontját és (1a) bekezdését 
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az MNB által 2015. december 31-ét követően kibocsátott emlékérme 2016. január 1-jét megelőző-

en készített utánzatára is alkalmazni kell azzal, hogy a 7. § (2) bekezdése szerinti engedélykérelem 

benyújtási kötelezettség a felhasználót a forint emlékérme utánzata 2016. január 1-jétől való fel-

használása esetén terheli.” 

5. § Az R. 2. § 1. pontjában a „vagy ezen tárgyköröket rendszerező gyűjtői sorozat” szövegrész 

helyébe az „, ide nem értve az ezen tárgyköröket rendszerező gyűjtői sorozatot” szöveg lép. 

6. § Hatályát veszti az R. 2. § 8. pontja és 6. § (2) bekezdése. 

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 
 


