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M A G YA R T Ö R V É N Y E S F I Z E T Ő E S Z K Ö Z

Magyarországon 1946. augusztus 1-jén vezették be a forint pénzrendszert.
A Magyar Nemzeti Bank az 1997-től kibocsátott - jelenleg már bevonás alatt álló - bankjegyek megújítását
2014-ben kezdte meg.
A bankjegyek előoldalán a magyar történelem kimagasló személyiségeinek arcképei láthatók, a bankjegyek hátoldalán e személyekhez kapcsolódó
történelmi színhelyek jelennek meg. Az ötszáz forintoson II. Rákóczi Ferenc ismert Mányoki-ábrázolásához a sárospataki vár látképe párosul.
Az ezer forintos előoldalán Hunyadi Mátyás portréja, személyéhez kapcsolódóan a bankjegy hátoldalán a visegrádi reneszánsz palota egy részlete,
a Hercules kút látható. A kétezer forintoson Bethlen Gábor jelenik meg, aki a bankjegy hátoldalán tudósai körében látható. Gróf Széchenyi István
arcképéhez az ötezer forintos bankjegyen a nagycenki kastély épülete társul, míg a Szent Istvánt ábrázoló tízezer forintos bankjegy hátoldalán
Esztergom látképe tűnik fel. A húszezer forintoson a „haza bölcsére”, Deák Ferencre emlékezünk. A bankjegy hátoldalán a régi képviselőház látható.

folyamatosan megújuló igényeket támaszt a bankjegyekkel szemben. A megújuló forint bankjegysorozat 2014-től kibocsátott címletei minden
olyan látható és nem látható jellemzővel rendelkeznek, amelyek a korszerűséget, egyben a megbízható működést garantálják a készpénzforgalom
minden szereplője, így a lakosság, a kereskedelmi pénztárosok, az automatákat üzemeltetők, a pénzintezetek, végül a Jegybank számára.
A megújított bankjegyek megjelenése egyszerre tükrözi a felhasználói igényekből fakadó szükségszerű fejlődést, és azokat a megőrizni kívánt
értékeket, amelyeket a magyar bankjegyek évtizedes grafikai tradíciói, az igényesen megrajzolt portrék és hátoldali képek jelentenek.

A bankjegysorozat jellemzői
A bankjegypapír alapanyaga gyapot, alapszíne fehér, címleteinek mérete azonos (154 mm x 70 mm).
A bankjegyek papír alapanyaga a Diósgyőri Papírgyár Zrt.-ben készül, a bankjegyek nyomtatása a Pénzjegynyomda Zrt.-ben történik.

E neves államférfiak többsége jelentős szerepet játszott a magyar pénzkibocsátásban is. Szent István indította el a magyar pénzverést, Hunyadi
Mátyás idején kezdődött el a később híressé vált Madonna-motívum ábrázolása pénzeinken. II. Rákóczi Ferenc verette a híres libertas rézpénzt,
Bethlen Gábor uralkodása pedig a magyar pénztörténet legszínesebb fejezete.

A megújított bankjegyek grafikai tervét Pálinkás György készítette.

Különlegesség a forintbankjegyek kibocsátásának legújabb kori történetében, hogy 2000-ben, az államalapítás ezredik évfordulóján a
Magyar Nemzeti Bank kétezer forintos emlékbankjegyet bocsátott ki, amelynek előoldalán a Szent Korona ábrázolása látható, amely az állami
főhatalmat, az alkotmányosságot, a jogrendet jelképezi immár sok évszázada. A bankjegy hátoldalán Benczúr Gyula Vajk megkeresztelése című
festménye alapján készült metszet látható.

A bankjegysorozat címleteinek kibocsátási időpontja

Fejlődés és tradíció
A forint történetének kezdeti időszakában a bankjegyeket a kor technikai fejlettségének megfelelően még több évtizedes használatra tervezték.
Napjainkban azonban a számítástechnikán alapuló sokszorosító eszközök terén végbemenő rohanó fejlődés, valamint a készpénzforgalomban
tapasztalható, különböző szolgáltatásokat nyújtó automatákban, bankjegyfeldolgozó-, ellenőrző gépekben testet öltő korszakváltás új, összetett,

címlet
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5 FORINTOS ÉRME

Átmérő: 21.2 mm - Súlya: 4.2 g
Anyaga: réz (75%)–nikkel (4%)–cink (21%) ötvözet
Színe: aranysárga
Pereme: sima
Érmekép: fehér nagykócsag (Egretta alba)

20 FORINTOS ÉRME

50 FORINTOS ÉRME

Átmérő: 26.3 mm - Súlya: 6.9 g
Anyaga: réz (75%)–nikkel (4%)–cink (21%) ötvözet
Színe: aranysárga
Pereme: recés (receszám: 130)
Érmekép: magyar nőszirom (Iris aphylla hungarica)

Átmérő: 27.4 mm - Súlya: 7.7 g
Anyaga: réz (75%)–nikkel (25%) ötvözet
Színe: ezüstfehér
Pereme: sima
Érmekép: kerecsensólyom (Falco cherrug)

100 FORINTOS ÉRME

200 FORINTOS ÉRME

Átmérő: 23.8 mm - Súlya: 8 g
Anyaga: bevont acél (a körgyűrű nikkellel,
a belső része - magja - réz-cink ötvözettel borított acél)
Színe: a külső gyűrű ezüstfehér,
a belső rész aranysárga színű (bicolor)
Pereme: recés (receszám: 170)
Érmekép: Magyarország címere

Átmérő: 28.3 mm - Súlya: 9 g
Anyaga: a körgyűrű aranysárga színű réz (75%)
-nikkel (4%)-cink (21%) ötvözet,
belső része - magja - réz (75%)-nikkel (25%) ötvözet (bimetál)
Színe: a külső gyűrű aranysárga, a belső rész ezüstfehér színű
Pereme: szaggatottan recés (receszám: 72)
Érmekép: a Lánchíd képe

10 FORINTOS ÉRME

Átmérő: 24.8 mm - Súlya 6.1 g
Anyaga: réz (75%)–nikkel (25%) ötvözet
Színe: ezüstfehér
Pereme: szaggatottan recés (receszám: 70)
Érmekép: Magyarország címere
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FORINTOS BANKJEGY

HOLOGRAM
FÓLIA

SZÍNVÁLTÓ
NYOMAT (OVI)

BIZTONSÁGI
SZÁL
Felületét nagyítóval vizsgálva az
ismétlődő „MNB” felirat és az „500”
értékjelzés olvasható.

A bankjegy előoldalának
közepén található vágtázó ló
motívum mozgatás hatására
bíborról zöld színűre változik.

A bankjegy előoldalának bal
szélén, a vízjelmezőtől balra
található a tagolt formájú,
hologram hatású fémcsík.
Felületén II. Rákóczi Ferenc
portréjának tükörképe látható.
A portré alatt vízszintes „500”
értékjelzés található.

TAPINTHATÓSÁG

REJTETT KÉP

VÍZJEL
A bankjegyet fény felé tartva,
bal oldalon II. Rákóczi Ferenc
portréjának tükörképével egyező
árnyalatos vízjel látható, melynek
része a papír alapszínénél világosabb
tónusú, vízszintes „500” értékjelzés.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

A bankjegyek főbb nyomatain
kiemelkedő festékréteg található,
mely érdes felületű, tapintással jól
ellenőrizhető az alábbi helyeken:
portré, értékjelzés számmal és
betűvel, címer, MAGYAR NEMZETI
BANK felirat, a hologram sáv alsó
részén található egy vízszintes
motívum, hátoldali kép.

A bankjegy hátoldalán található
képtől jobbra látható díszítő
motívumban, a bankjegyet
közel szemmagasságban tartva,
síkban elforgatva egy H betű
jelenik meg.

MIKROÍRÁS
A bankjegyet nagyítóval vizsgálva
a hátoldalon több helyen a
címletértéknek megfelelő értékjelzés
(„500 FORINT”), valamint az„MNB”
felirat olvasható.

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

IRIZÁLÓ
NYOMAT
A bankjegy hátoldalának jobb szélén, a
vízjelmezőtől jobbra látható aranyszínű sáv,
amelyben mozgatás hatására függőlegesen az
„500” értékjelzés, vízszintesen pedig az „MNB”
felirat olvasható.

A B I Z TO N S ÁG I E L E M E K E L L E N Ő R Z É S É N E K M Ó DJA I A B A N K J E G Y E N .

UV-MOTÍVUM
A vízjelmezőt UV-A, illetve UV-C
fénnyel megvilágítva az előoldalon
lovas kuruc vitéz ovális keretbe
foglalt képe, a keret jobb felső
részében az 500 értékjelzés látható.
A lovas kuruc vitéz és a keret külső
része UV-A fényben zöld, UV-C
fényben piros színű. A keret belső
része és az értékjelzés UV-A fényben
narancs, UV-C fényben barna színű.
UV-A fényben vizsgálva a portrétól
balra az 500 értékjelzés háttere,
valamint az azt körülvevő díszítő
motívumok narancs és zöld színűek.
A hologramfólia nem ezüst hatású
részein UV-A fényben sárga színben
fluoreszkáló, egymás alatt ismétlődő
„500” felirat olvasható.

ILLESZKEDŐJEL

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva H betűvé egészítik ki egymást.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

JELZŐROSTOK

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva,
a papír anyagában kék és zöld színű
jelzőrostok, valamint piros színű
pöttyök fluoreszkálnak.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

SOROZATSZÁM
A bankjegy előoldalán a bal
oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen
látható fekete színű
sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak.
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FORINTOS BANKJEGY

HOLOGRAM
FÓLIA

SZÍNVÁLTÓ
NYOMAT (OVI)

BIZTONSÁGI
SZÁL
Felületét nagyítóval vizsgálva az
ismétlődő „MNB” felirat és az „1000”
értékjelzés olvasható.

A bankjegy előoldalának közepén
található, csőrében gyűrűt tartó
holló motívum mozgatás hatására
bíborról zöld színűre változik.

A bankjegy előoldalának bal
szélén, a vízjelmezőtől balra
található a tagolt formájú,
hologram hatású fémcsík.
Felületén Mátyás király
portréjának tükörképe és a
csőrében gyűrűt tartó holló
ábrázolása látható. A portré
felett és alatt vízszintes „1000”
értékjelzés látható.

TAPINTHATÓSÁG

VÍZJEL
A bankjegyet fény felé tartva, bal
oldalon Mátyás király portréjának
tükörképével egyező árnyalatos
vízjel látható, melynek része a papír
alapszínénél világosabb tónusú,
vízszintes „1000” értékjelzés.

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva H betűvé egészítik ki egymást.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

JELZŐROSTOK

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

REJTETT KÉP
A bankjegyek főbb nyomatain
kiemelkedő festékréteg található,
mely érdes felületű, tapintással jól
ellenőrizhető az alábbi helyeken:
portré, értékjelzés számmal és betűvel, címer, MAGYAR NEMZETI BANK
felirat, a hologram sáv alsó részén
található két vízszintes motívum,
hátoldali kép.

A bankjegy hátoldalán található
alsó mikroírás sávban, a bankjegyet közel szemmagasságban
tartva, síkban elforgatva az
„MNB” felirat jelenik meg.

MIKROÍRÁS
A bankjegyet nagyítóval vizsgálva
a hátoldalon több helyen a
címletértéknek megfelelő értékjelzés
(„1000 FORINT”), valamint az„MNB”
felirat olvasható.

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

ILLESZKEDŐJEL

IRIZÁLÓ
NYOMAT
A bankjegy hátoldalának jobb szélén, a
vízjelmezőtől jobbra látható aranyszínű sáv,
amelyben mozgatás hatására az „1000” értékjelzés
olvasható és a holló motívum látható.

A B I Z TO N S ÁG I E L E M E K E L L E N Ő R Z É S É N E K M Ó DJA I A B A N K J E G Y E N .

UV-MOTÍVUM
A vízjelmezőt UV-A, illetve UV-C
fénnyel megvilágítva az előoldalon
csőrében gyűrűt tartó holló keretbe
foglalt képe, felette az 1000 értékjelzés láthatók. A holló és a keret
külső része UV-A fényben zöld, UV-C
fényben piros színű. A keret belső
része és az értékjelzés UV-A fényben
narancs, UV-C fényben barna
színűek. UV-A fényben vizsgálva a
portrétól balra, vízszintesen a 1000
értékjelzés látható zöld téglalapban,
melyet narancs és zöld színű díszítő
motívum vesz körül. A hologramfólia nem ezüst hatású részein UV-A
fényben sárga színben fluoreszkáló
függőleges „1000” felirat olvasható
két sorban, valamint a fólia alsó
részén egy holló látható.

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva,
a papír anyagában kék és zöld színű
jelzőrostok, valamint piros színű
pöttyök fluoreszkálnak.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

SOROZATSZÁM
A bankjegy előoldalán a bal
oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen
látható fekete színű
sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak.
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FORINTOS BANKJEGY

HOLOGRAM
FÓLIA

SZÍNVÁLTÓ
NYOMAT (OVI)

BIZTONSÁGI
SZÁL
Felületét nagyítóval vizsgálva az
ismétlődő „MNB” felirat és a „2000”
értékjelzés olvasható.

A bankjegy előoldalának közepén
található tulipán motívum
mozgatás hatására aranyról zöld
színűre változik.

A bankjegy előoldalának
bal szélén, a vízjelmezőtől
balra található a tagolt
formájú, hologram hatású
fémcsík. Felületén Bethlen
Gábor portréjának tükörképe,
Magyarország címere és
vízszintesesen a 2000
értékjelzés található.

TAPINTHATÓSÁG

REJTETT KÉP

VÍZJEL
A bankjegyet fény felé tartva, bal
oldalon Bethlen Gábor portréjának
tükörképével egyező árnyalatos
vízjel látható, melynek része a papír
alapszínénél világosabb tónusú,
vízszintes „2000” értékjelzés.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

A bankjegyek főbb nyomatain
kiemelkedő festékréteg található,
mely érdes felületű, tapintással jól
ellenőrizhető az alábbi helyeken:
portré, értékjelzés számmal és
betűvel, címer, MAGYAR NEMZETI
BANK felirat, a hologram sáv alsó
részén található három vízszintes
motívum, hátoldali kép.

A bankjegy hátoldalán található
képtől jobbra látható díszítő
motívumban, a bankjegyet
közel szemmagasságban tartva,
síkban elforgatva egy H betű
jelenik meg.

MIKROÍRÁS
A bankjegyet nagyítóval vizsgálva
a hátoldalon több helyen a
címletértéknek megfelelő értékjelzés
(„2000 FORINT”), valamint az „MNB”
felirat olvasható.

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

IRIZÁLÓ
NYOMAT
A bankjegy hátoldalának jobb szélén,
a vízjelmezőtől jobbra látható aranyszínű
sáv, amelyben mozgatás hatására a „2000”
értékjelzés olvasható.

A B I Z TO N S ÁG I E L E M E K E L L E N Ő R Z É S É N E K M Ó DJA I A B A N K J E G Y E N .

UV-MOTÍVUM
A vízjelmezőt UV-A, illetve UV-C
fénnyel megvilágítva az előoldalon
kardot markoló páncélozott kar ovális
keretbe foglalt képe és a 2000 értékjelzések láthatók. A páncélozott kar
és az ovális keret UV-A fényben zöld,
UV-C fényben piros színű. A kard és
az értékjelzés UV-A fényben narancs,
UV-C fényben barna színűek. UV-A
fényben vizsgálva a portrétól balra,
vízszintesen a 2000 értékjelzés
látható zöld színben, melyet narancs
színű díszítő motívum vesz körül. A
hologram egyes elemei, valamint
a fólia alsó és felső részén egymás
alatt ismétlődő vízszintes 2000
értékjelzések UV-A fényben sárga
színben fluoreszkálnak.

ILLESZKEDŐJEL

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva H betűvé egészítik ki egymást.
(mindkét oldalon ellenőrizhető)

JELZŐROSTOK

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva,
a papír anyagában kék és zöld színű
jelzőrostok, valamint piros színű
pöttyök fluoreszkálnak.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

SOROZATSZÁM
A bankjegy előoldalán a bal
oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen
látható fekete színű
sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak.
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FORINTOS BANKJEGY

HOLOGRAM
FÓLIA

SZÍNVÁLTÓ
NYOMAT (OVI)

BIZTONSÁGI
SZÁL
Felületét nagyítóval vizsgálva az
ismétlődő „MNB” felirat és a „5000”
értékjelzés olvasható.

A bankjegy előoldalának közepén
található Lánchíd pillér motívum
mozgatás hatására bíborról zöld
színűre változik.

A bankjegy előoldalán a
vízjelmező mellett jobbra
található a tagolt formájú,
hologram hatású fémcsík. Felületén függőlegesen az 5000
értékjelzés és Magyarország
címere található.

TAPINTHATÓSÁG

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

VÍZJEL
A bankjegyet fény felé tartva,
bal oldalon gróf Széchenyi István
portréjának tükörképével egyező
árnyalatos vízjel látható, melynek
része a papír alapszínénél világosabb
tónusú, függőleges „5000” értékjelzés.

ILLESZKEDŐJEL

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva H betűvé egészítik ki egymást.
(mindkét oldalon ellenőrizhető)

JELZŐROSTOK

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

REJTETT KÉP
A bankjegyek főbb nyomatain
kiemelkedő festékréteg található,
mely érdes felületű, tapintással jól
ellenőrizhető az alábbi helyeken: portré,
értékjelzés számmal és betűvel,
címer, MAGYAR NEMZETI BANK
felirat, a vízjelmező fölötti díszítőelem külső vonalai, hátoldali kép.
A bankjegy felső és alsó szélén, a
fólia környezetében a felületből
kiemelkedő domborított
vonalak tapinthatók.

A bankjegy hátoldalán található
képtől jobbra látható díszítő
motívumban, a bankjegyet
közel szemmagasságban tartva,
síkban elforgatva egy H betű
jelenik meg.

MIKROÍRÁS
A bankjegyet nagyítóval vizsgálva
a hátoldalon több helyen a
címletértéknek megfelelő értékjelzés
(„5000 FORINT”), valamint az „MNB”
felirat olvasható.

IRIZÁLÓ
NYOMAT
A bankjegy hátoldalán, a vízjelmezőtől balra
látható aranyszínű sáv, amelyben mozgatás
hatására az „5000” értékjelzés és a Lánchíd pillér
motívum látható egymás után váltakozva.

A B I Z TO N S ÁG I E L E M E K E L L E N Ő R Z É S É N E K M Ó DJA I A B A N K J E G Y E N .

UV-MOTÍVUM
A vízjelmezőt UV-A, illetve UV-C
fénnyel megvilágítva az előoldalon a
Lánchíd pillérének kör alakú rozettába
foglalt képe és az 5000 értékjelzések
láthatók. A pillér középső része, az
ovális keret középső eleme és a két
értékjelzés UV-A fényben zöld, UV-C
fényben piros színű. A pillér alsó- és
felső része, valamint az ovális keret
belső- és külső része UV-A fényben
narancs, UV-C fényben barna színűek.
UV-A fényben vizsgálva a portrétól
balra, függőlegesen az 5000 értékjelzés látható zöld színben, melyet UV-A
fényben vizsgálva zöld és narancs
színű fogaskerék motívumok vesznek
körül. UV-C fényben vizsgálva a
legkisebb fogaskerekek piros színűek,
míg a többi fogaskerék barna színű. A
hologram középső részén, függőlegesen az 5000 értékjelzés UV-A fényben
zöld színben fluoreszkál.

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva,
a papír anyagában kék és zöld színű
jelzőrostok, valamint piros színű
pöttyök fluoreszkálnak.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

SOROZATSZÁM
A bankjegy előoldalán a bal
oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen
látható fekete színű
sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak.
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FORINTOS BANKJEGY

HOLOGRAM
FÓLIA

SZÍNVÁLTÓ
NYOMAT (OVI)

BIZTONSÁGI
SZÁL
Felületét nagyítóval vizsgálva az
ismétlődő „MNB” felirat és a „10 000”
értékjelzés olvasható.

A bankjegy előoldalának közepén
található motívum mozgatás
hatására, aranyról zöld
színűre változik.

A bankjegy előoldalán a vízjelmező mellett jobbra található
a tagolt formájú hologramfólia. Felületén az ismétlődő
elemekben Magyarország
címere, az MNB és MAGYAR
NEMZETI BANK felirat, a 10 000
értékjelzés, valamint az egyes
elemek között a nagyméretű
10 000 értékjelzés található.

TAPINTHATÓSÁG

REJTETT KÉP

VÍZJEL
A bankjegyet fény felé tartva,
bal oldalon Szent István király
portréjának tükörképével egyező
árnyalatos vízjel látható, melynek
része a papír alapszínénél
világosabb tónusú, függőleges
„10 000” értékjelzés.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

A bankjegyek főbb nyomatain
kiemelkedő festékréteg található,
mely érdes felületű, tapintással jól
ellenőrizhető az alábbi helyeken:
portré, értékjelzés számmal és
betűvel, címer, MAGYAR NEMZETI
BANK felirat, a vízjelmező fölötti
tagolt formájú lila színű motívum,
hátoldali kép. A bankjegy jobb és
bal szélén a felületből kiemelkedő
vonalak domborítottak.

A bankjegy hátoldalának bal
szélén található rozettában, a
bankjegyet közel szemmagasságban tartva, síkban elforgatva egy H betű jelenik meg.

MIKROÍRÁS
A bankjegyet nagyítóval vizsgálva
a hátoldalon több helyen a
címletértéknek megfelelő értékjelzés
(„10 000 FORINT”), valamint a
„MAGYAR NEMZETI BANK”
felirat olvasható.

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

IRIZÁLÓ
NYOMAT
A bankjegy hátoldalán,
a vízjelmezőtől balra látható aranyszínű sáv,
amelyben mozgatás hatására a „10 000” értékjelzés
és az „MNB” felirat látható.

A B I Z TO N S ÁG I E L E M E K E L L E N Ő R Z É S É N E K M Ó DJA I A B A N K J E G Y E N .

UV-MOTÍVUM
Az előoldalon a vízjelmezőben az
esztergomi bazilika kupolájának
keretbe foglalt képe és a 10 000
értékjelzések láthatók. A kupola,
a keret és az alsó értékjelzés UV-A
fényben zöld, UV-C fényben piros
színű. Az oszlopok és a felső
értékjelzés UV-A fényben narancs,
míg UV-C fényben barna színűek.
A hologram egyes elemei UV-A
fényben zöld színben fluoreszkálnak.

ILLESZKEDŐJEL

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva H betűvé egészítik ki egymást.
(mindkét oldalon ellenőrizhető)

JELZŐROSTOK

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva,
a papír anyagában kék és zöld színű
jelzőrostok, valamint piros színű
pöttyök fluoreszkálnak.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

SOROZATSZÁM
A bankjegy előoldalán, a
jobb oldalon függőlegesen
látható, fekete színű
sorozatszám UV-A fényben
zöld színben fluoreszkál.
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FORINTOS BANKJEGY

HOLOGRAM
FÓLIA

SZÍNVÁLTÓ
NYOMAT (OVI)

BIZTONSÁGI
SZÁL
Felületét nagyítóval vizsgálva az
ismétlődő „MNB” felirat és a „20 000”
értékjelzés olvasható.

A bankjegy előoldalának
közepén található motívum
mozgatás hatására aranyról
zöld színűre változik.

A bankjegy előoldalán a vízjelmező mellett jobbra található
a tagolt formájú, hologram
hatású fémcsík. Felületén az
ismétlődő elemekben Magyarország címere, az MNB felirat és
függőlegesen, a nagyméretű
20 000 értékjelzés található.

TAPINTHATÓSÁG

REJTETT KÉP

VÍZJEL
A bankjegyet fény felé tartva, bal
oldalon Deák Ferenc portréjának
tükörképével egyező árnyalatos
vízjel látható, melynek része a papír
alapszínénél világosabb tónusú,
függőleges „20 000” értékjelzés.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

A bankjegyek főbb nyomatain
kiemelkedő festékréteg található,
mely érdes felületű, tapintással jól
ellenőrizhető az alábbi helyeken:
portré, értékjelzés számmal és
betűvel, címer, MAGYAR NEMZETI
BANK felirat, a vízjelmező fölötti
díszítőelem belső vonalai, hátoldali
kép. A bankjegy jobb és bal szélén a
felületből kiemelkedő domborított
vonalak tapinthatók.

A bankjegy hátoldalán, a látkép
ábrázolásától jobbra látható
díszítő motívumban, a bankjegyet közel szemmagasságban
tartva, síkban elforgatva egy
H betű jelenik meg.

MIKROÍRÁS
A bankjegyet nagyítóval vizsgálva
a hátoldalon több helyen a
címletértéknek megfelelő értékjelzés
(„20 000 FORINT”), valamint a
„MAGYAR NEMZETI BANK”
felirat olvasható.

(mindkét oldalról ellenőrizhető)

IRIZÁLÓ
NYOMAT
A bankjegy hátoldalán,
a vízjelmezőtől balra látható aranyszínű sáv,
amelyben mozgatás hatására a „20 000” értékjelzés
és az „MNB” felirat látható.

A B I Z TO N S ÁG I E L E M E K E L L E N Ő R Z É S É N E K M Ó DJA I A B A N K J E G Y E N .

UV-MOTÍVUM
A vízjelmezőt UV-A, illetve UV-C
fénnyel megvilágítva az előoldalon
a vízjelmezőben korabeli öltözetben
sétáló pár képe és a 20 000 értékjelzések láthatók. A sétáló pár ruhája
és a felső értékjelzés UV-A fényben
zöld, UV-C fényben piros színű.
Az alsó értékjelzés és a sétáló pár
egyes elemei UV-A fényben narancs,
UV-C fényben barna színűek. UV-A
fényben vizsgálva a portrétól balra,
függőlegesen a 20 000 értékjelzés
látható zöld színben, melyet narancs
színű díszítő motívum vesz körül.
A hologram egyes elemei UV-A
fényben zöld színben fluoreszkálnak.

ILLESZKEDŐJEL

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva H betűvé egészítik ki egymást.
(mindkét oldalon ellenőrizhető)

JELZŐROSTOK

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva,
a papír anyagában kék és zöld színű
jelzőrostok, valamint piros színű
pöttyök fluoreszkálnak.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

SOROZATSZÁM
A bankjegy előoldalán a bal
oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen
látható fekete színű
sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak.
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FORINTOS EMLÉKBANKJEGY

TÁJÉKOZTATÓ A BEVONT FORINTBANKJEGYEK ÁTVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
A bevont forintbankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően minden bank- és postafiókban három évig,
az MNB lakossági pénztárában pedig húsz évig válthatók át – azonos címletű – törvényes fizetőeszközre.
Bevonási határnap

Hitelintézeti, postai átváltás
határnapja

Jegybanki átváltás
határnapja

Régi 500
forintos

2019. október 31.

2022. október 31.

2039. október 31.

Régi 1000
forintos

2018. október 31.

2021. október 31.

2038. október 31.

Régi 2000
forintos

2017. július 31.

2020. július 31.

2037. július 31.

Régi 5000
forintos

2017. július 31.

2020. július 31.

2037. július 31.

Régi 10 000
forintos

2019. december 31.

2022. december 31.

2039. december 31.

Régi 20 000
forintos

2017. december 31.

2020. december 31.

2037. december 31.

Bankjegycímlet

Az államalapítás ezredik évfordulójára kibocsátott kétezer forintos emlékbankjegy.
MNB lakossági pénztár elérhetősége: 1054 Budapest Kiss Ernő u. 1. Email: penztar@mnb.hu

KIADJA A

