A Magyar Nemzeti Bank elnökének
39/2020. (X. 21.) MNB rendelete
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. § a) pontja tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1)
bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. § (1) Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő
5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;”
(2) A Rendelet 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. forintérme átváltása:
a) a forgalomból bevont forintérmének a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: MNB tv.) 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
b) a nehezen felismerhető és sérült forintérmének
ba) azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő cseréje,
bb) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;”
2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Rendelet 11. §-a a
következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1) A hitelintézet és a posta a forintérmék címletváltását és átváltását – az (1a) bekezdésben foglalt
kivételekkel – valamennyi állandó és mobil fiókjában köteles végezni. A forintérmék címletváltása és
átváltása végezhető érmevizsgáló géppel vagy érmevizsgáló gépnek nem minősülő egyéb berendezéssel is.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki a hitelintézet és a posta pénztár nélküli fiókjára,
amennyiben
a) a hitelintézet pénztár nélküli fiókjában kizárólag a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást
nyújt,
b) a hitelintézet és a posta a főváros ugyanazon kerületében legalább egy, vagy ugyanabban a megyében
legalább három olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fiókot üzemeltet,
amely végzi a forintérmék címletváltását és átváltását,
c) a hitelintézet és a posta a pénztár nélküli fiókját a főváros vonzáskörzetébe tartozó olyan településen
üzemelteti, amely település közigazgatási határától mért 20 kilométeres távolságon belül elérhető a
hitelintézetnek és a postának olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó
fővárosi fiókja, amelyben végzi a forintérmék címletváltását és átváltását.
(1b) Amennyiben a hitelintézet és a posta az adott településen kizárólag pénztár nélküli fiókot üzemeltet,
a forintérmék címletváltására és átváltására vonatkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt vehet
igénybe. Közreműködő csak hitelintézet, a posta vagy a Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő
lehet. A hitelintézet és a posta a közreműködő igénybevételéről köteles az MNB-t előzetesen – legkésőbb
az igénybevételt 5 munkanappal megelőzően –, a kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre
megküldött elektronikus üzenetben tájékoztatni, a következő adatok megadásával: a közreműködő
megnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma, az érintett fiókok címe.”

(2) A Rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A forintérmék átváltására pénztárral rendelkező fiókban mennyiségi korlátozás nem alkalmazható. A
pénztár nélküli fiókban a forintérmék átváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 100 darab forintérme
cseréjét vagy befizetésre történő átvételét kell elvégezni.
(4) A hitelintézet és a posta az 50 darabot meghaladó mennyiségű forintérme átváltását, valamint pénztár
nélküli fiók esetében az 50 darabot meghaladó mennyiségű forintérme címletváltását előzetes
bejelentéshez kötheti azzal, hogy az átváltást, illetve a címletváltást az ügyfél átváltásra, illetve
címletváltásra vonatkozó igényének bejelentését követő két munkanapon belül köteles végrehajtani.”
3. § A Rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „postának” szövegrész helyébe a „Posta Elszámoló Központot működtető
intézménynek (a továbbiakban: posta)” szöveg,
b) 10. §-ában a „hitelintézet” szövegrész helyébe a „fogyasztói ügyfélkörrel rendelkező hitelintézet (a
továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: hitelintézet)” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdés c) pontjában a „postai” szövegrész helyébe az „állandó postai” szöveg,
d) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „átváltásáért” szövegrész helyébe a „2. § 9. pont a) alpont aa) pontja,
valamint b) alpont ba) pontja szerinti átváltásáért” szöveg,
e) 13. § (2) bekezdésében a „címét” szövegrész helyébe a „címét, illetve közreműködő igénybevétele
esetén a közreműködő megnevezését és érintett fiókjának címét” szöveg,
f) 13. § (3) bekezdésében a „fiókjainak” szövegrész helyébe a „fiókjainak, illetve közreműködő
igénybevétele esetén a közreműködő érintett fiókjainak” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
5. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a
jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.
cikk (1) bekezdés második francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
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