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IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
10/2008. (IX. 9.) MNB

rendelete

új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletû bankjegy kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv. 4.  §-ának (2) be kez dé sén ala pu ló jog kö ré ben új biz ton sá gi elem mel el lá tott
10 000 fo rin tos cím le tû bank je gyet bocsát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2008. szep tem ber 9.

2.  §

(1) A fe hér szí nû bank jegy pa pír ra nyom ta tott bank jegy hossza 154 mm, szé les sé ge 70 mm. A pa pír anya gá ban a bank -
jegy rö vi debb ol da lá val pár hu za mo san futó biz ton sá gi szál ta lál ha tó, amely ben a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat 
olvasható.

(2) A bank jegy elõ ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki fu tó alap nyo mat tal és há rom szí nû kép nyo mat tal ké szült, amely -
nek össz ha tá sa ké kes li la. Az írisz sze rû en nyom ta tott alap nyo ma tok a bal ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül kék és szür -
ke, a szö veg tü kör kö rül ké kes li la, a bank jegy jobb ol da lán vö rö ses li la szín ha tá sú ak. A víz jel me zõ és a szö veg tü kör alap -
nyo ma tá ban 1 mm át mé rõ jû sár ga szí nû kö rök ta lál ha tók. A bank jegy alsó, fel sõ és jobb ol da lán ta lál ha tó sze gé lyek hul -
lám vo na las min tá i ban mik ro írás sal a „TÍZEZER FORINT” is mét lõ dõ felirat látható. Az alapnyomat jobb felsõ részében
az átnézõjel elõoldali eleme található.

(3) A bank je gyen ta lál ha tó víz jel me zõ ben Szent Ist ván ki rályt áb rá zo ló ár nya la tos víz jel kép látható.
A kép nyo mat ré sze a víz jel me zõ fö lött lévõ, ta golt for má jú, kék szí nû ro zet ta. A ro zet ta el lip szis raj zo la tú ré szé ben ta -

lál ha tó a rej tett kép, ame lyen meg fe le lõ helyzetben az „MNB” felirat.

(4) A szö veg tü kör ben a

„10 000
TÍZEZER FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

fel ira tok, a

Simor   
Karvalits         Király Júlia

név alá írá sok, a

„BUDAPEST 2008”

fel irat, va la mint a bank jegy ha mi sí tá sért  való bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nat ko zó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

ol vas ha tó.
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(5) A név alá írá sok mel lett bal ra ta lál ha tó – ro zet tá val dí szí tett ová lis me zõ ben – a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re.
A szö veg tü kör kép nyo ma ti ele me i nek szí ne lila.

(6) A kép nyo mat jobb ol da li ré szén Szent Ist ván ki rály arc ké pe, jobb ra fö löt te a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” fel irat,
jobb ra alat ta a „10 000” ér ték jel zés ol vas ha tó. E kép nyo mat ele me i nek színe vöröseslila.

(7) A bank jegy pi ros szí nû sor szá ma két he lyen – a bal ol da lon a víz jel me zõ alatt víz szin te sen, va la mint a jobb ol da lon 
az arc kép mel lett füg gõ le ge sen el he lyez ve – ta lál ha tó. A sor szám két be tû bõl és hét számjegybõl áll.

(8) A szö veg tü kör és a víz jel me zõ kö zött a bank jegy rö vi debb ol da lá val pár hu za mo san, ho log ram ha tá sú fém csík ta -
lál ha tó. Ezen a rá te kin tés szö gé tõl füg gõ en, is mét lõ dõ elem ként a ha tá ro zott raj zo la tú „MNB” fel irat, il let ve a fi no mabb
raj zo la tú köz tár sa sá gi cí mer lát ha tó. A fém csík bal ol da lán a – kis mé re tû szám mal írt – „10 000” ér ték jel zés is mét lõ dik.
A bank jegy elõ ol da lá nak ké pét e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(9) A bank jegy hát ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki fu tó alap nyo mat tal és két szí nû kép nyo mat tal ké szült, amely nek
össz ha tá sa ké kes li la. Az írisz sze rû en nyom ta tott alap nyo ma tok a jobb ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül kék, mel let te
szür ke, a töb bi ré szen ké kes li la szín ha tá sú ak. A víz jel me zõ ben és a kép nyo mat fe let ti alap nyo mat ban 1 mm át mé rõ jû
sár ga szí nû kö rök lát ha tók. A szürke mezõben ismétlõdõ elemként az „MNB” felirat olvasható.

(10) A bank jegy alsó, fel sõ és bal ol da li sze gé lyé nek hul lám vo na las min tá i ban mik ro írás sal a „TÍZEZER FORINT”
fel irat is mét lõ dik. Az alap nyo mat bal fel sõ ré szén az át né zõ jel hátoldali eleme található.

(11) A kép nyo mat ré sze a víz jel me zõ fe lett és alatt több sor ban is mét lõ dõ mik ro írás, amely nek szö ve ge „MAGYAR
NEMZETI BANK”. A jobb ol da lon a va kok és csök kent lá tó ké pes sé gû ek szá má ra a cím let fel is mer he tõ sé gét elõ se gí tõ
jel ta lál ha tó, amelynek színe vöröseslila.

(12) A kép nyo mat fõ mo tí vu ma egy esz ter go mi lát ké pet áb rá zo ló met szet, amely nek jobb alsó és bal fel sõ ré szén,
 ovális ala kú ro zet tá ban a „10 000” ér ték jel zés lát ha tó. A lát kép áb rá zo lá sa alatt, a bank jegy bal alsó szé lén az
„ESZTERGOMI LÁTKÉP” fel irat ol vas ha tó. E raj zo la tok szí ne vö rö ses li la. A lát kép áb rá zo lá sa fö lött a „TÍZEZER
FORINT” fel irat és a „10 000” ér ték jel zés lát ha tó, ame lyek szí ne lila. A bank jegy hát ol da lá nak ké pét e ren de let 2. mel -
lék le te tar tal maz za.

(13) A bank jegy gra fi kai ter ve és elõ ol da lá nak met sze te Va gyócz ky Ká roly gra fi kus mû vész al ko tá sa. A bank jegy hát -
ol da lán lát ha tó met sze tet Hu bert Satt ler fest mé nye alap ján Len gyel György grafikusmûvész készítette.

(14) A (4) be kez dés sze rin ti szö veg tü kör ben ol vas ha tó év szám és név alá írá sok változhatnak.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. szep tem ber 9-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 10 000 fo rin tos cím le tû bank je gyek ki bo csá tá sá ról  szóló 1/1997.
(MK 57.) MNB hir det ményt vissza vo nom. A vissza vont hir det ménnyel ki bo csá tott bank jegy to vább ra is tör vényes fi ze -
tõ esz köz. A bank jegy kül sõ ki ál lí tá sát e ren de let 3. mel lék le te tar tal maz za.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke
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1. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

Az új biz ton sá gi elem mel el lá tott 10 000 fo rin tos cím le tû bank jegy elõ ol da lá nak képe:

2. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

Az új biz ton sá gi elem mel el lá tott 10 000 fo rin tos cím le tû bank jegy hát ol da lá nak képe:
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3. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által az 1/1997. (MK 57.) MNB hirdetménnyel kibocsátott 10 000 forintos címletû
bankjegy külsõ kiállítása

1. A bank jegy le írá sa:

a) A fe hér szí nû bank jegy pa pír ra nyom ta tott bank jegy hossza 154 mm, szé les sé ge 70 mm. A pa pír anya gá ban a bank -
jegy rö vi debb ol da lá val pár hu za mo san futó biz ton sá gi szál ta lál ha tó, mely ben a „MAGYAR NEMZETI BANK” fel irat
ol vas ha tó.

b) A bank jegy elõ ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki fu tó alap nyo mat tal és há rom szí nû kép nyo mat tal ké szült, amely -
nek össz ha tá sa ké kes li la. Az írisz sze rû en nyom ta tott alap nyo ma tok a bal ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül kék és szür -
ke, a szö veg tü kör kö rül ké kes li la, a bank jegy jobb ol da lán vö rö ses li la szín ha tá sú ak. A bank jegy alsó, fel sõ és jobb ol da -
lán ta lál ha tó sze gé lyek hul lám vo na las min tá i ban mik ro írás sal a „TÍZEZER FORINT” is mét lõ dõ fel irat lát ha tó. Az alap -
nyo mat jobb fel sõ ré szé ben az át né zõ jel elõ ol da li ele me ta lál ha tó.

c) A bank je gyen ta lál ha tó víz jel me zõ ben Szent Ist ván ki rályt áb rá zo ló ár nya la tos víz jel kép lát ha tó.
A kép nyo mat ré sze a víz jel me zõ fö lött lévõ, ta golt for má jú, kék szí nû ro zet ta. A ro zet ta el lip szis raj zo la tú ré szé ben ta -

lál ha tó a rej tett kép, ame lyen meg fe le lõ hely zet ben az „MNB” fel irat.
d) A szö veg tü kör ben a

„10 000
TÍZEZER FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

fel ira tok, a

Surányi        

Bodnár         Kovács Álmos

név alá írá sok, az

„ELNÖK

ALELNÖK  ALELNÖK

BUDAPEST 1997”

fel irat, va la mint a bank jegy ha mi sí tá sért  való bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nat ko zó zá ra dék szö ve ge:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

ol vas ha tó.
e) A név alá írá sok mel lett bal ra ta lál ha tó – ro zet tá val dí szí tett ová lis me zõ ben – a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re.
A szö veg tü kör kép nyo ma ti ele me i nek szí ne lila.
f) A kép nyo mat jobb ol da li ré szén Szent Ist ván ki rály arc ké pe, jobb ra fö löt te a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” fel irat,

job bra alat ta a „10 000” ér ték jel zés ol vas ha tó. E kép nyo mat ele me i nek szí ne vö rö ses li la.
g) A bank jegy pi ros szí nû sor szá ma két he lyen – a bal ol da lon a víz jel me zõ alatt víz szin te sen, va la mint a jobb ol da lon 

az arc kép mel lett füg gõ le ge sen el he lyez ve – ta lál ha tó. A sor szám két be tû bõl és hét szám jegy bõl áll.
h) A szö veg tü kör és a víz jel me zõ kö zött a bank jegy rö vi debb ol da lá val pár hu za mo san, ho log ram ha tá sú fém csík ta -

lál ha tó. Ezen a rá te kin tés szö gé tõl füg gõ en, is mét lõ dõ elem ként a ha tá ro zott raj zo la tú „MNB” fel irat, il let ve a fi no mabb
raj zo la tú köz tár sa sá gi cí mer lát ha tó. A fém csík bal ol da lán a – kis mé re tû szám mal írt – „10 000” ér ték jel zés is mét lõ dik.

i) A bank jegy hát ol da la több szí nû, az ol dal szé lé ig ki fu tó alap nyo mat tal és két szí nû kép nyo mat tal ké szült, amely nek
össz ha tá sa ké kes li la. Az írisz sze rû en nyom ta tott alap nyo ma tok a jobb ol da lon ta lál ha tó víz jel me zõ kö rül kék, mel let te
szür ke, a töb bi ré szen ké kes li la szín ha tá sú ak. A szür ke me zõ ben is mét lõ dõ elem ként az „MNB” fel irat ol vas ha tó.

j) A bank jegy alsó, fel sõ és bal ol da li sze gé lyé nek hul lám vo na las min tá i ban mik ro írás sal a „TÍZEZER FORINT” fel -
irat is mét lõ dik. Az alap nyo mat bal fel sõ ré szén az át né zõ jel hát ol da li ele me ta lál ha tó.
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k) A kép nyo mat ré sze a víz jel me zõ fe lett és alatt több sor ban is mét lõ dõ mik ro írás, amely nek szö ve ge „MAGYAR
NEMZETI BANK”. A jobb ol da lon a va kok és csök kent lá tó ké pes sé gû ek szá má ra a cím let fel is mer he tõ sé gét elõ se gí tõ
jel ta lál ha tó, amely nek szí ne vö rö ses li la.

l) A kép nyo mat fõ mo tí vu ma egy esz ter go mi lát ké pet áb rá zo ló met szet, amely nek jobb alsó és bal fel sõ ré szén, ová lis
ala kú ro zet tá ban a „10 000” ér ték jel zés lát ha tó. A lát kép áb rá zo lá sa alatt, a bank jegy bal alsó szé lén az „ESZTERGOMI
LÁTKÉP” fel irat ol vas ha tó. E raj zo la tok szí ne vö rö ses li la. A lát kép áb rá zo lá sa fö lött a „TÍZEZER FORINT” fel irat és a
„10 000” ér ték jel zés lát ha tó, ame lyek szí ne lila.

m) A d) pont sze rin ti szö veg tü kör ben ol vas ha tó év szám és név alá írá sok vál toz hat nak.

2. A bank jegy elõ ol da lá nak képe:

3. A bank jegy hát ol da lá nak képe:
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2695 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


