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Szerzői jogi hozzájáruló nyilatkozat engedély nélkül készíthető forintbankjegy-utánzatokhoz 

 

 Címlet 

 
tervező(k) neve 

Kibocsátás 

időpontja 

Bevonás, 

átváltás 

határnapja 

Méret 
(mm) 

Papír Szín Előoldal Hátoldal 

1. 100 forint 

 
grafikai terv: Horváth Endre  

elő-, és hátoldali metszet: 

Horváth Endre, Nagy Zoltán 
rajz: Reck István 

a címert átrajzolta: Vagyóczky 

Károly 

1992. 07. 01. bevonás: 

1999. 01. 01. 

 

átváltás: 
2000. 12. 31. 

166x72 fehér piros értékjelzés, keltezés, 
köztársasági címer, 

Kossuth Lajos 
arcképe 

értékjelzések, 

„Menekülés a 

közelgő vihar 

elől” című kép 

2. 200 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

1998. 05. 01.  bevonás: 
2009. 11. 16. 

 
átváltás: 

2029. 11. 16. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel:  

Károly Róbert 
arcképe 

zöld értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Károly Róbert 

arcképe 

értékjelzések, 

Diósgyőri vár 

felirat és látkép 

3. 200 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2001. 06. 01. bevonás: 
2009. 11. 16. 

 
átváltás: 

2029. 11. 16. 

154x70 fehér, 

vízjeles, 

biztonsági szállal 

vízjel:  
Károly Róbert 

arcképe 

zöld 

 
UV-ra reagáló 

tölgyfalevél 

értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Károly Róbert 

arcképe 

értékjelzések, 

Diósgyőri vár 

felirat és látkép 
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4. 500 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 

Nagy Zoltán 
hátoldali metszet: Gál Ferenc 

1992. 04. 06. bevonás: 
1999. 09. 01. 

 
átváltás: 

2019. 09. 01. 

174x80 fehér szürkéslila értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Ady Endre arcképe 

értékjelzés, 
Budapest látképe 

az Erzsébet 

híddal 

5. 500 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

1998. 12. 01. bevonás: 

2019. 10. 31. 

 

átváltás: 

2039. 10. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: 

II. Rákóczi 

Ferenc arcképe 

többszínű, 
összhatás 

vörös 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
II. Rákóczi Ferenc 

arcképe 

értékjelzések, 
Sárospataki vár 

felirat és látkép 

6. 500 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2001. 02. 01. bevonás: 

2019. 10. 31. 

 

átváltás: 

2039. 10. 31.  

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: 

II. Rákóczi 

Ferenc arcképe 

többszínű, 
összhatás 

vörös 

 
OVI 

verzió 

értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
II. Rákóczi Ferenc 

arcképe 

értékjelzések, 
Sárospataki vár 

felirat és látkép 

7. 500 forint – 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 

50. 
évfordulójára kibocsátott 

forgalmi bankjegy 
emlékváltozata 

 

előoldali grafikai terv és előoldali 

metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali reprodukció és 
összeállítás: Pálinkás 

György 

2006. 10. 20. bevonás: 

2019. 10. 31. 

 

átváltás: 

2039. 10. 31.  

154x70 fehér, 
vízjeles 

biztonsági szállal 
vízjel: 

II. Rákóczi 

Ferenc arcképe 

többszínű, 
összhatás 
vörös 

 
OVI 

verzió 

értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
II. Rákóczi Ferenc 

arcképe 

értékjelzések, 
az Országház 

épületét ábrázoló 
reprodukció, 
valamint a 

bankjegy bal 
szélétől induló, 
az Országház 

épületét részben 
takaró lyukas 
nemzeti színű 

zászló 
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8. 500 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2009. 04. 15. bevonás: 

2019. 10. 31. 

 

átváltás: 

2039. 10. 31.  

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: 

II. Rákóczi 

Ferenc arcképe 

többszínű, 
összhatás 
vörös 

 
OVI 

verzió 

értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
II. Rákóczi Ferenc 

arcképe, sárga 

körök (SC) 

értékjelzések, 
Sárospataki vár 
felirat és látkép, 

sárga körök (SC) 

9. megújított 500 forint 

 

grafikai terv: 

Pálinkás György 

2018. 07. 04. --- 154x70 fehér, 

vízjeles, 

biztonsági 

szállal, 

vízjel: 

II. Rákóczi 

Ferenc arcképe 

és alatta az 

„500” értékjelzés 

többszínű, 

összhatás piros 

 

OVI verzió 

értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
II. Rákóczi Ferenc 

arcképe, sárga 
körök (SC), 

hologram hatású 
fémcsík 

értékjelzések, 

Sárospataki vár 

felirat és látkép, 

rejtett kép, sárga 

körök (SC) 

10. 1000 forint 

 
grafikai terv és előoldali 

metszet: Vagyóczky Károly  
hátoldali metszet: Füle Mihály  

1983. 06. 27. bevonás: 
1999. 09. 01. 

 
átváltás: 

2019. 09. 01. 

174x80 fehér zöld értékjelzés, 
keltezés, 

népköztársasági 
címer, 

Bartók Béla 

arcképe 

értékjelzések, 
középen „Anya 
gyermekével” c. 

szoborról 

készült metszet 

11. 1000 forint 

 
grafikai terv és előoldali 

metszet: Vagyóczky Károly  
hátoldali metszet: Füle Mihály  

1993. 11. 05. bevonás: 
1999. 09. 01. 

 
átváltás: 

2019. 09. 01. 

174x80 fehér zöld értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Bartók Béla 

arcképe 

értékjelzések, 
középen „Anya 
gyermekével” c. 

szoborról 

készült metszet 
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12. 1000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Lengyel 

György 

1998. 09. 01. bevonás: 
2007. 08. 31. 

 
átváltás: 

2027. 08. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Mátyás 

király arcképe 

többszínű, 
összhatás kék 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Mátyás király 

arcképe 

értékjelzések, 
visegrádi királyi 
palota Hercules- 
kútjának és egy 

kódex 
iniciáléjának a 

képe 

13. 1000 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Lengyel 

György 

2000. 11. 01. bevonás: 
2007. 08. 31. 

 
átváltás: 

2027. 08. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Mátyás 

király arcképe 

többszínű, 
összhatás kék 

 
OVI 

verzió 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Mátyás király 

arcképe, a 2000-es 
évszámmal ellátott 

bankjegyek 

esetében 
„MILLENNIUM” 

felirat 

értékjelzések, 
visegrádi királyi 
palota Hercules- 
kútjának és egy 

kódex 
iniciáléjának a 

képe 

14. 1000 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Lengyel 

György 

2006. 04. 10. bevonás: 

2018. 10. 31 

 

átváltás: 

2038. 10. 31 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: 

Mátyás király 

arcképe 

többszínű, 
összhatás kék 

 
OVI 

verzió 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Mátyás király 

arcképe, vörösréz 
színű 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 
visegrádi királyi 
palota Hercules- 
kútjának és egy 

kódex 
iniciáléjának a 

képe 
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15. 1000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Lengyel 

György 

2009. 04. 15. bevonás: 

2018. 10. 31 

 

átváltás: 

2038. 10. 31  

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Mátyás 

király arcképe 

többszínű, 
összhatás kék 

 

OVI 
verzió 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Mátyás király 

arcképe, ezüstszínű 

hologram hatású 

fémcsík, sárga 

körök (SC) 

értékjelzések, 
visegrádi királyi 
palota Hercules- 
kútjának és egy 

kódex 
iniciáléjának a 

képe, 
sárga körök (SC) 

16. megújított 1000 forint 

 

grafikai terv: Pálinkás György 

2017. 08. 24. --- 154x70 fehér, 

vízjeles, 

biztonsági szállal  

vízjel: Mátyás 

király arcképe és 

alatta az „1000” 

értékjelzés  

többszínű, 

összhatás kék 

 

OVI verzió 

értékjelzés, keltezés 

köztársasági címer, 

Mátyás király 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 

visegrádi királyi 

palota Hercules- 

kútjának és egy 

kódex 

iniciáléjának a 

képe, felirat, 

sárga körök (SC) 

17. 2000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

1998. 02. 01. bevonás: 

2017. 07. 31. 

 

átváltás. 

2037. 07. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Bethlen 

Gábor arcképe 

többszínű, 
összhatás barna 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 

Bethlen Gábor 

arcképe, hologram 

hatású fémcsík 

értékjelzések, 
„Bethlen Gábor 
tudósai között” 

c. képről készült 

metszet és felirat 

18. 2000 forint – millenniumi 
emlékbankjegy 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 

2000. 08. 20. --- 154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Szent 
Korona képe 

többszínű, 
összhatás 

barna 

értékjelzések, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Szent Korona 

képe, hologram 

hatású fémcsík 

értékjelzések, 
„Vajk 

megkereszte- 
lése” c. képről 

készült metszet 

és felirat 



6  

  

19. 2000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2002. 06. 01. bevonás: 

2017. 07. 31. 

 

átváltás. 

2037. 07. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Bethlen 

Gábor arcképe 

többszínű, 
összhatás barna 

 
UV-ra reagáló 

kardot markoló 
pán- 

célozott kar 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 

Bethlen Gábor 

arcképe, hologram 

hatású fémcsík 

értékjelzések, 
„Bethlen Gábor 
tudósai között” 

c. képről készült 

metszet és felirat 

20. 2000 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2009. 04. 15. bevonás: 

2017. 07. 31. 

 

átváltás. 

2037. 07. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Bethlen 

Gábor arcképe 

többszínű, 
összhatás barna 

 
UV-ra reagáló 

kardot markoló 
pán- 

célozott kar 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Bethlen Gábor 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 
„Bethlen Gábor 

tudósai között” 

c. képről készült 

metszet és 

felirat, sárga 

körök (SC) 

21. megújított 2000 forint 

 

grafikai terv: Pálinkás György 

2016. 11. 15. --- 154x70 fehér, 

vízjeles, 

biztonsági szál 

vízjel: Bethlen 

Gábor arcképe, 

alatta a „2000” 

értékjelzés  

többszínű, 

összhatás barna 

 

OVI verzió 

értékjelzés, 

keltezés, 

köztársasági címer, 

Bethlen Gábor 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 

„Bethlen Gábor 

tudósai között” 

c. kép alapján 

készült metszet 

és felirat, sárga 

körök (SC) 
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22. 5000 forint 

 
grafikai terv és előoldali 

metszet: Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Bojtos Károly 

1991. 03. 25. bevonás: 
1999. 07. 27. 

 
átváltás: 

2019. 07. 27. 

174x80 fehér, 

biztonsági 

szállal 

többszínű, 

összhatás 

rózsaszín, 

vörösrózsaszín 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Széchenyi István 

arcképe 

értékjelzések, 
középen a 

Magyar 
Tudományos 
Akadémiáról 

készült metszet  

23. 5000 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Bojtos 

Károly 

1999. 04. 01. bevonás: 

2017. 07. 31. 

 

átváltás: 

2037. 07. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: 

Széchenyi István 

arcképe 

többszínű, 

összhatás zöld 

és lila 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Széchenyi István 

arcképe 

értékjelzések, 
nagycenki 
Széchenyi-

kastélyt ábrázoló 

metszet és felirat 

24. 5000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly hátoldali 

metszet: Bojtos Károly 

2009. 04. 15. bevonás: 

2017. 07. 31. 

 

átváltás: 

2037. 07. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles 

biztonsági szállal 
vízjel: 

Széchenyi István 

arcképe 

többszínű, 

összhatás zöld 

és lila 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Széchenyi István 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 
nagycenki 
Széchenyi-

kastélyt ábrázoló 

metszet és felirat, 

sárga körök (SC) 

25. megújított 5000 forint 

 

grafikai terv: Pálinkás György 

2016. 11. 15. --- 154x70 fehér, 

vízjeles, 

biztonsági szállal 

vízjel: 
Széchenyi István 

arcképe 

többszínű, 

összhatás sárga 

 

OVI verzió 

értékjelzés, 

keltezés, 

köztársasági címer, 

Széchenyi István 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, a 

nagycenki 

Széchenyi-

kastélyt ábrázoló 

metszet és 

felirat, sárga 

körök (SC) 
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26. 10 000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Lengyel 

György 

1997. 07. 01. bevonás: 

2019. 12. 31. 

 

átváltás: 

2039. 12. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Szent 
István király 

arcképe 

többszínű, 

összhatás 

kékeslila 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Szent István király 

arcképe, hologram 

hatású fémcsík 

értékjelzések, 
esztergomi 

látképet ábrázoló 
metszet és 

felirat 

27. 10 000 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Lengyel 

György 

2008. 09. 09. bevonás: 

2019. 12. 31. 

 

átváltás: 

2039. 12. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Szent 
István király 

arcképe 

többszínű, 

összhatás 

kékeslila 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Szent István király 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 
esztergomi 

látképet ábrázoló 
metszet és felirat, 
sárga körök (SC) 

28. megújított 10 000 forint 

 

grafikai terv: Pálinkás György 

2014. 09. 02. --- 154x70 fehér, 

vízjeles, 

biztonsági szállal  

vízjel: Szent 
István király 

arcképe, balra, 

függőlegesen a 

„10 000” 

értékjelzés 

többszínű, 

összhatás 

sárgás-bordó 

 

OVI verzió 

értékjelzés, 

keltezés, 

köztársasági címer, 

Szent István király 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 

esztergomi 

látképet 

ábrázoló 

metszet és 

felirat, díszes 

iniciálé, sárga 

körök (SC) 
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29. 20 000 forint 

 

grafikai terv és előoldali metszet: 
Vagyóczky Károly 

hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2001. 02. 01. bevonás:  

2017. 12. 31. 

 

átváltás: 

2037. 12. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Deák 

Ferenc arcképe 

többszínű, 
összhatás 
narancs- 

sárga és lila 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Deák Ferenc 

arcképe, hologram 

hatású fémcsík 

értékjelzések, 
ideiglenes magyar 
képviselőházat 

ábrázoló 

metszet és felirat 

30. 20 000 forint 

 
grafikai terv és előoldali metszet: 

Vagyóczky Károly 
hátoldali metszet: Pálinkás 

György 

2009. 04. 15. bevonás:  

2017. 12. 31. 

 

átváltás: 

2037. 12. 31. 

154x70 fehér, 
vízjeles, 

biztonsági szállal 
vízjel: Deák 

Ferenc arcképe 

többszínű, 
összhatás 
narancs- 

sárga és lila 

értékjelzés, 
keltezés, 

köztársasági címer, 
Deák Ferenc 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 
ideiglenes magyar 
 képviselőházat 

ábrázoló metszet 
és felirat, 

sárga körök (SC) 

31. megújított 20 000 forint 

 

grafikai terv: Pálinkás György 

2015. 09. 25. --- 154x70 fehér, 

vízjeles, 
biztonsági szállal  

vízjel: Deák 

Ferenc arcképe, 

balra, 

függőlegesen a 

„20 000” 

értékjelzés 

többszínű, 
összhatás 
kékeszöld 

 
OVI verzió 

értékjelzés, 

keltezés, 

köztársasági címer, 

Deák Ferenc 

arcképe, sárga 

körök (SC), 

hologram hatású 

fémcsík 

értékjelzések, 

ideiglenes 

magyar 

képviselőház 

ábázolása és 

felirat, sárga 

körök (SC) 

 

 

Az MNB mint a fentiekben meghatározott forintbankjegyek vonatkozásában a szerzői vagyoni jogok, illetve a korábban hatályban volt 1969. évi III. 

törvény szerinti felhasználási jog jogosultja, az ezen forintbankjegyek képének a 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet alkalmazási körébe nem tartozó, illetve 

annak 4. §-a alapján, engedély nélkül készíthető forintbankjegy-utánzatokon történő felhasználásához ezúton, ingyenesen hozzájárul. 
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Az MNB jelen hozzájáruló nyilatkozata nem érinti az adott bankjegykép szerzőjének személyhez fűződő jogait. 

Budapest, 2019. március 1. 

MAGYAR NEMZETI BANK 


