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1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított 2 000 és 5 000 forintosokkal? 

 

A megújított 2000 és 5000 forintosok 2016. november 15-től törvényes fizetőeszközzé válnak, a 

készpénzforgalomban azonban csak később találkozatunk majd velük. A jegybank 2017. március 1-től 

folyamatosan bocsátja forgalomba a fejlesztett 2 000 és 5000 forintos bankjegyeket, amelyek 

kezdetben elsősorban az egyes bankjegykiadó automatákból történő készpénzfelvétel, illetve a postai 

és hitelintézeti kifizetések útján válnak a lakosság számára hozzáférhetővé. 

 

2. Ezúttal miért két megújított bankjegycímlet kerül egyszerre forgalomba? 

A 2000 és az 5000 forintos bankjegyek darabszámukat tekintve külön-külön is a legkisebb aránnyal 

bírnak a készpénzforgalomban. Így a bankjegykibocsátás jelentette alkalmazkodási terhek 

optimalizálása érdekében, a pénzügyi közvetítő szektor, a pénzfeldolgozók, valamint a bankjegy 

elfogadó-és feldolgozó gépek gyártói és üzemeltetői szempontjából e címletek kibocsátásának 

azonos időpontra való időzítése volt a leginkább célszerű megoldás. 

 

3. Miért csak 2017. március 1-től kerülnek forgalomba az új 2 000 és 5000 forintos bankjegyek, ha 

már 2016. november 15-től törvényes fizetőeszköznek számítanak? 

 

Hasonlóan a megújított 10 000 és 20 000 forintos bankjegyek kibocsátásánál alkalmazott 

gyakorlathoz, az MNB megfelelő felkészülési időt biztosít a készpénzellátási lánc professzionális 

szereplői – így a hitelintézetek, a posta, a pénzfeldolgozók és a kereskedők valamint különböző 

bankjegy-elfogadó automaták üzemeltetői – számára az új bankjegyek kezelésére való 

felkészüléshez. Az e szervezetek által üzemeltetett bankjegy elfogadó, befizető és feldolgozó gépeket 

ugyanis alkalmassá kell tenni arra, hogy az új bankjegycímletek valódiságát és forgalomképességét 

vizsgálni tudják.  

 

4. Meddig maradnak forgalomban a régi 2 000 és 5 000 forintos bankjegyek? 

 

A régi - 2016 előtt kibocsátott - 2 000 és 5000 forintos bankjegyek bevonására 2017. július 31-dikén 

kerül sor, ezt követően már nem lehet majd fizetni a készpénzforgalomban ezekkel a bankjegyekkel. 

Fontos, hogy a bevonás nem jelent értékvesztést.  
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5. Meddig és hol lehet majd beváltani a bevonási határnapot követően a régi 2 000 és 5 000 

forintos bankjegyeket? 

A hitelintézetek pénztárai és a postahivatalok a régi bankjegyeket a 2017. július 31-től számított 3 

évig díjmentesen átváltják törvényes fizetőeszközre. Fontos tudni azonban, hogy a díjmentes 

átváltási kötelezettség csak az adott, bevont bankjegy címletével megegyező törvényes 

fizetőeszközre való cseréjére vonatkozik, tehát például egy régi 2 000 forintos bankjegyet csak egy új 

2 000 forintos bankjegyre lehet majd ingyenesen cserélni. Amennyiben más címletben kéri a 

beváltást az ügyfél, úgy a címletváltásért a hitelintézet vagy posta, díjat számíthat fel. Az átváltás a 

pénztárral rendelkező valamennyi hitelintézeti és postai fiókban megtehető. Az átváltás elvégzésének 

nem feltétele számla megléte, illetve más szolgáltatás igénybevétele. A címletváltás és a forgalomból 

bevont fizetőeszközök átváltásának szabályait és feltételeit a 11/2011 (IX.6.) számú MNB rendelet 

tartalmazza, amely az MNB honlapján a Bankjegy és érme oldalon érhető el: 

http://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/keszpenzfizetes-jogszabalyi-kornyezete/bankjegy-es-

ermerendelet-rendelkezesei  

A hitelintézetek és posta által biztosított 3 év letelte után sem szűnik meg a régi bankjegyek 

törvényes fizetőeszközre való átváltásának lehetősége, ugyanis az MNB a bevont bankjegyeket a 

bevonási időpontot követően még 20 évig, azaz a 2 000 és 5000 forintosok esetében egészen 2037. 

július 31-ig díjmentesen beváltja.  

 

6. A 20 000 forintosokhoz képest, ezúttal miért rövidebb határidőt szabott meg az MNB a régi és 

a megújított bankjegyek párhuzamos forgalmazására? 

A jegybank a régi 2 000 és 5 000 forintos címletek bevonási határnapjának megállapítása során 

figyelembe vette a megújított 10 000 és 20 000 forintos bankjegyek forgalomba áramlásának, 

valamint a korábbi bankjegycímletek bevonásának tapasztalatait. Mindezeket értékelve, valamint 

tekintetbe véve a 2 000 és 5 000 forintos címletek készpénzforgalomban játszott, elsősorban 

tranzakciós szerepét továbbá azt, hogy e két címlet együttes részaránya a forgalomban lévő 

bankjegyek között nem éri el a 12%-ot sem azt mondhatjuk, hogy a régi címletek bevonására a 

feladat sajátosságaihoz igazodó, megfelelő mennyiségű idő áll rendelkezésre. 

 

7. Egy tranzakció során hány darab bevont bankjegycímletet válthatok majd át? Alkalmazhatnak-

e a hitelintézetek és a posta erre vonatkozó korlátozásokat? 

A bevont 2 000 és 5 000 forintosok azonos címletű új 2 000, valamint 5 000 forintosokra történő 

átváltásánál a bevonástól számított 3 évig nincsen mennyiségi korlát. A 3 éves határidő letelte után a 

hitelintézet és a posta nem köteles a bevont bankjegycímleteket beváltani, azonban saját üzleti 

feltételeikben meghatározhatják az átváltás lehetőségét és feltételeit. 

http://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/keszpenzfizetes-jogszabalyi-kornyezete/bankjegy-es-ermerendelet-rendelkezesei
http://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/keszpenzfizetes-jogszabalyi-kornyezete/bankjegy-es-ermerendelet-rendelkezesei
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8. A bevont bankjegyeket csak azokban a hitelintézetekben válthatom majd át, amelynek már 

ügyfele is vagyok (pl. számlavezető bankban)? 

A bevont forintbankjegyeket a bevonástól számított 3 évig bármelyik pénztárral rendelkező 

hitelintézeti fiókban át lehet váltani. Ebben az időszakban a hitelintézetek és posta az átváltási 

kötelezettség teljesítését nála vezetett számla meglétéhez, illetve általa nyújtott szolgáltatás 

igénybevételéhez nem kötheti. 

 

9. Átválthatom-e a nálam levő régi 2 000 és 5 000 forintos bankjegyeket a bevonási határidő 

napja előtt is a hitelintézetekben és a postákon? 

Ezt az MNB nem szabályozza, hiszen a bevonási határnapig a régi 2 000 és 5 000 forintosok törvényes 

fizetőeszközök, így azok a készpénzes fizetések alkalmával korlátlanul felhasználhatóak. Ebből 

következően a 2017. március 1. és július 31. közötti, úgynevezett párhuzamos forgalmazás 

időszakában a hitelintézetek és a posta saját üzletszabályzatuk alapján járhatnak el. Ilyen igény 

esetén célszerű mindenkinek a számlavezető bankjához fordulni, vagy a lakóhelyéhez közel eső 

postahivatalban érdeklődni.  

 

10. Melyik címlet kibocsátása követi majd a 2 000 és 5 000 forintos címleteket?  

A következő megújuló címlet várhatóan az 1 000 forintos bankjegy lesz, 2017 második félévében. A 

kibocsátás pontos időpontját a későbbiekben teszi közzé az MNB. 

 

11. Milyen új biztonsági elemek vannak a fejlesztett 2 000 és 5 000 forintos bankjegyeken?  

A megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyeken a hétköznapi használat során, segédeszközök 

igénybe vétele nélkül, az alábbi címletspecifikus biztonsági elemeket ajánlott ellenőrizni: 

- A nyomtatott portré tükörképét ábrázoló, eddig is alkalmazott vízjelkép az új bankjegyeken 

kiegészült a portrévízjel mellett elhelyezkedő értékjelzéssel. A 2000 forintos esetében 

vízszintesen, az 5000 forintos esetében függőlegesen olvasható az értékjelzés. Ez a – sok 

külföldi bankjegyen is elterjedten alkalmazott – kombináció egyrészt nehezíti a hamisítást, 

másrészt a lakosság és a pénztárosok által is egyszerűen ellenőrizhető. 

- Az előoldalon található hologram a markánsabban címletspecifikus, egyben összetettebb 

védelmet is kínál. Formája eltér a jelenlegi sorozat címletein alkalmazottól, másrészt 

hatékonyan segíti a pénztárosok munkáját azzal, hogy egyes elemei UV fényben 

fluoreszkálnak. A 2000 forintos esetében a hologramfólián Bethlen Gábor portréjának 

tükörképe található meg. Az 5000 forintos esetében pedig függőlegesen, nagy számmal az 

5000 értékjelzés olvasható, valamint Magyarország címere látható a hologramfólián. 
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- A megújult 2000 és 5000 forintos bankjegyek számmal és betűvel írt értékjelzései a 

jelenleginél jobban tapinthatók, de más kifejezetten a tapintással történő azonosítást 

megkönnyítő elemek is helyet kaptak az új bankjegyen. 

- Az új bankjegyek előoldalának közepén – hasonlóan a megújított 10 000 és 20 000 

forintosokhoz –színváltó festékkel nyomtatott elem található. Ez a biztonsági elem a 2000 

forintos esetében egy tulipán motívum, amely színét mozgatás hatására aranyról zöldre 

változtatja. Az 5000 forintos esetében pedig a Lánchíd pillér motívuma, amely mozgatás 

hatására liláról zöld színűre változik.  

- Ugyancsak a hátoldalon, a látkép ábrázolásától jobbra, egy díszítő motívum, az ún. rejtett-

kép látható, amelynek felületén a bankjegyet közel szemmagasságban tartva, síkban 

elforgatva egy H betű jelenik meg. 

A bankjegyeken található biztonsági elemekről részletes, interaktív bemutató az MNB honlapjának 

Bankjegy és érme oldalán érhető el a következő linken: http://www.mnb.hu/bankjegy-es-

erme/bankjegyeink. 

 

12. Miért választotta az MNB a régi bankjegysorozattól eltérő, sárga alapszínt az 5000 forintos 

címleten? 

A bankjegysorozat képi megjelenésének tervezése és módosítása alapos nemzetközi és hazai – 

elsősorban fókuszcsoportos – kutatások kiértékelésén alapszik. Mindezen kutatási eredmények arra 

mutattak rá, hogy a felhasználók, ezen belül is kiemelten a lakosság számára a bankjegyek használata 

során a legfontosabb szempont az egyes címletek egyszerű és magabiztos azonosíthatósága. E 

felhasználói igénynek való megfelelés céljából a Magyar Nemzeti Bank a megújított forint 

bankjegysorozat képi megjelenését úgy határozta meg, hogy az egyes címletek egymástól markánsan 

és egyértelműen megkülönböztethetők legyenek. 

  

http://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/bankjegyeink
http://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/bankjegyeink
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13. Mennyi bankjegy van forgalomban a 2000 és 5000 forintos címletekből? 

2016. szeptember 30-án 23, 6 millió darab 2000 forintos és 27,1 millió darab 5000 forintos volt 

forgalomban. 

  2016.09.30. 

Bankjegyek 
Mennyiség Érték Megoszlás (%) 

millió darab mrd forint mennyiség érték 

 20 000 forint  124,9 2 498,7 28,4 57,2 

 10 000 forint  159,7 1 597,4 36,3 36,6 

 5 000 forint  27,1 135,6 6,2 3,1 

 2 000 forint  23,6 47,1 5,3 1,1 

 1 000 forint  65,3 65,2 14,8 1,5 

 500 forint  39,5 19,8 9,0 0,5 

Összesen 440,1 4 363,8 100,0 100,0 

Érmék 
Mennyiség Érték Megoszlás (%) 

millió darab mrd forint mennyiség érték 

 200 forint  127,7 25,5 8,0 41,4 

  100 forint  169,0 16,9 10,6 27,4 

 50 forint  150,1 7,5 9,4 12,2 

 20 forint  285,1 5,7 17,8 9,2 

 10 forint  331,4 3,3 20,7 5,4 

 5 forint  535,2 2,7 33,5 4,4 

Összesen 1 598,5 61,6 100,0 100,0 

 

 


