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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE
(2006. január 6.)
a Magyar Nemzeti Bank kérésére a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról szóló
rendelettervezetről
(CON/2006/2)

1.

2005. november 21-én az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott a Magyar Nemzeti
Banktól („MNB”) vélemény alkotására a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról
szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: rendelettervezet).

2.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi
Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK
tanácsi határozat1 2. cikke (1) bekezdésének első, második és harmadik francia bekezdésén alapul,
mivel a rendelettervezet a valutaügyekkel, a fizetési eszközökkel, illetve egy nemzeti központi
bank feladataival kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Az EKB eljárási szabályzata 17.5.
cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A rendelettervezet célja a forint- és eurobankjegyek, illetve a forint- és euroérmék védelme a tiltott
vagy szabálytalan utánzatok készítése ellen. Az EKB kijelenti, hogy ez a vélemény nem terjed ki a
forintbankjegyek és -érmék utánzatairól szóló szabályokra. A rendelettervezet 10. §-a szerint az
eurobankjegy-utánzatokra az EKB által az eurobankjegy-utánzatok készítésére, valamint a
szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtására meghatározott
előírások az irányadóak. Ez a paragrafus arról is rendelkezik, hogy az euroérme-utánzatokra a
Bizottság által az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi
védelemre meghatározott, mindenkor hatályos előírások az irányadók. A rendelettervezet 14. §-a
továbbá felsorolja azokat az uniós jogi aktusokat, amelyeknek a rendelettervezet meg szándékozik
felelni.

4.

Az EKB megragadja ezt az alkalmat arra, hogy ismételten rámutasson az eurobankjegyek
utánzatairól

szóló

előírások

fontosságára.

Az

eurobankjegyek

mint

fizetési

eszközök

sértetlenségének védelme érdekében a lakosságnak meg kell tudnia különböztetni a valódi
eurobankjegyeket az utánzatoktól. Ezzel kapcsolatban az EKB üdvözli a rendelettervezet arra
vonatkozó általános utalását, hogy az eurobankjegyek utánzataira az EKB előírásai az irányadók.
Az EKB értelmezésében a rendelettervezet célja annak biztosítása, hogy az utánzatokra vonatkozó
EKB-előírások Magyarországon is alkalmazásra kerüljenek.
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5.

Az EKB szeretné kihangsúlyozni, hogy az eurobankjegyek formatervezési mintájára vonatkozó
szerzői jog jogosultja az EKB. Az EKB, illetve nevében a nemzeti központi bankok az EKB
utánzatokra vonatkozó, fent említett előírásainak alkalmazására tekintet nélkül érvényesíthetik e
szerzői jogot az annak megsértésével kibocsátott vagy forgalmazott utánzatok tekintetében,
amennyiben a tagállamok jogszabályai rendelkeznek a szerzői jogok védelméről. Mivel a 10. § (2)
bekezdése az euroérmék szerzői jogi védelmére utal, az EKB üdvözölné - az arra vonatkozó téves
feltevések elkerülésére, hogy az eurobankjegyek esetlegesen nem részesülnek szerzői jogi
védelemben Magyarországon – az EKB eurobankjegyek tekintetében fennálló szerzői jogára,
illetve arra vonatkozó utalást a 10. § (1) bekezdésében, hogy a magyar szerzői jogi jogszabályok
alapján e jog védelemben részesül.

6.

Végül az EKB arra kíván rámutatni, hogy nem nyilvánít véleményt az euroérmék utánzataival
kapcsolatban. Mindazonáltal általánosságban megjegyzi, hogy helyénvaló lenne az érmékről és a
bankjegyekről szóló rendelkezések azonos kezelése a hivatkozások során.

7.

Ezt a véleményt közzéteszik az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. január 6-án.

[aláírás]

az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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