
 

TÁJÉKOZTATÓ 

2017 év folyamán bevonásra kerülő forint bankjegyek lakossági átváltásával kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókról  

 

A Magyar Nemzeti Bank 2017 folyamán az alábbi bankjegycímleteket vonja be a forgalomból: 

 

Bevonási határnap Bankjegycímlet 

2017. július 31. 

2016 előtt kibocsátott 2 000 forintos 

 

  2017. július 31. 

2016 előtt kibocsátott 5 000 forintos

 

2017. december 31. 

2015 előtt kibocsátott 20 000 forintos

 
 

A bevonási határnapot követően a régi bankjegyek már nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, így azokat a 

fizetési forgalomban már nem lehet használni. 

A táblázatban nem említett címletek (régi 10 000, 1 000 és 500 forintos bankjegyek) folyamatosan használhatóak a 

készpénzforgalomban, bevonásukról az MNB a későbbiekben ad tájékoztatást. 

A BEVONT BANKJEGYCÍMLETEK ÁTVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A BEVONÁSI HATÁRNAPOT MEGELŐZŐEN 

A régi, bevonás alatt álló 20 000 forintosok esetén – bár erre 2017. december 31. előtt nem kötelesek – a legtöbb 

hitelintézet és a posta jelenleg is elvégzi az átváltást. 

A megújított 2000, valamint 5000 forintos bankjegyek 2017. március 1-től jelennek meg a készpénzforgalomban. Így 

ettől kezdve az átváltásuk lehetséges lesz a hitelintézetek és a posta fiókjaiban. 

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a bevonási határnapig – mivel a régi bankjegyek még törvényes fizetőesz-

köznek minősülnek – a hitelintézetek és a posta az átváltási szolgáltatást díjkötelessé tehetik, vagy egyéb szolgálta-

tás igénybevételéhez köthetik (például számlakapcsolat megléte).  

Javasoljuk a lakosság számára, hogy az egyes bankjegycímletek bevonási határnapját megelőzően kezdeményezett 

átváltási igények esetén elsősorban a számlavezető hitelintézetükhöz forduljanak. 

Az MNB lakossági pénztára – a forgalomba kerülésük kezdetétől folyamatosan – díjmentesen váltja át a régi 20 000 

forintos bankjegycímleteket, 2017. március 1-től pedig a régi 2000 és az 5000 forintos címleteket is.
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Az 1000 darab bankjegyet meghaladó mennyiségű átváltás iránti igény előzetes bejelentéshez kötött. A bejelentést 

az átváltást legalább két munkanappal megelőzően szükséges megtenni az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen: 

E-mail: penztar@mnb.hu  

Telefon: 428-2650 

A Magyar Nemzeti Bank lakossági pénztárának címe: 1054 Budapest, Kiss Ernő u. 1. 

 

ÁLTALÁNOS PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS: 

Hétfő: 10:00 órától 18:00 óráig 

Kedd: 8:00 órától 15:00 óráig 

Szerda: 8:00 órától 15:00 óráig 

Csütörtök: 8:00 órától 15:00 óráig 

Péntek: 7:00 órától 12:00 óráig 

 

 A BEVONT BANKJEGYCÍMLETEK ÁTVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A BEVONÁSI HATÁRNAPOT KÖVETŐEN 

A bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a posta 

három évig, a jegybank pedig húsz évig, díjmentesen és korlátozások nélkül váltja át azokat – azonos címletű – 

törvényes fizetőeszközre. 

Ezek a dátumok a 2017 folyamán bevonásra kerülő bankjegyek esetén az alábbiak: 

BEVONT BANKJEGYCÍMLET 
HITELINTÉZETI, POSTAI ÁTVÁLTÁS 

HATÁRNAPJA 
JEGYBANKI ÁTVÁLTÁS HATÁRNAPJA 

Régi 2 000 forintos 

 

2020. július 31. 2037. július 31. 

Régi 5 000 forintos

 

2020. július 31. 2037. július 31. 

Régi 20 000 forintos

 

2020. december 31. 2037. december 31. 

 

A hitelintézetek és a posta az átváltás részletszabályait üzleti feltételeikben meghatározhatják. Így a gördülékeny 

ügyfélkiszolgálás és az átváltások lebonyolításához szükséges fióki bankjegykészlet biztosítása érdekében a hitelinté-

zetek és a posta nagyobb mennyiségű bankjegy átváltására vonatkozó igény esetén – az üzleti feltételeikben megha-
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 3/3 

tározva – alkalmazhatnak olyan megoldásokat, mint például az előzetes bejelentés előírása vagy az átváltásra átvett 

bankjegyek ellenértékének későbbi időpontban történő kifizetése. 

Az MNB a lakossági pénztárában a bevont, régi bankjegyeket díjmentesen és mennyiségi korlátozás nélkül váltja 

át – azonos címletű – megújított bankjegyekre. Az 1000 darab bankjegyet meghaladó igényeket előzetesen szüksé-

ges bejelenteni az előző pontban meghatározottak szerint.   

 


