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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. (mindkét oldalról

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.

VÍZJEL
TAPINTHATÓSÁG

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 egyes 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
címletértékének megfelelő
értékjelzés („20000 FORINT”),
valamint a„MAGYAR NEMZETI BANK”
felirat olvasható.

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 .

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)

UV-MOTÍVUM
A vízjelmezőt UV-A, illetve UV-C
fénnyel megvilágítva az előoldalon
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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