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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE
(2009. október 29.)
egyes bankjegyek átváltási határidejének meghosszabbításáról
(CON/2009/87)

Bevezetés és jogalap
2009. október 12-én az Európai Központi Bank („EKB”) a Magyar Nemzeti Banktól azt a felkérést kapta,
hogy alkosson véleményt a bankjegyek forgalomból történő kivonásáról szóló egyes hirdetmények
visszavonásáról szóló rendelettervezetről (a továbbiakban: rendelettervezet).
Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének
(4) bekezdésén és 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 második francia bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezet fizetőeszközökkel
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a
Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.

A rendelettervezet célja

A rendelettervezet célja a forgalomból kivont egyes forint bankjegyeknek az MNB által történő átváltásra
rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása. A rendelettervezet alapján a forgalomból kivont 500 és
1000 forintos bankjegyek átváltásának határideje 2019. szeptember 1-ig, az 5000 forintos bankjegyeké
pedig 2019. július 27-ig hosszabbodna meg. Az átváltási határidőt meghosszabbító rendelettervezet
kibocsátásának jogalapját a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. számú törvény2 31.§ (1) és
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések képezik. Ezen túlmenően a rendelettervezet rendelkezik számos, a
Magyar Nemzeti Bank elnöke által 1998. és 2001. között az egyes forint bankjegyek forgalomból történő
kivonásáról és kicserélésről szóló hirdetmény visszavonásáról is.
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HL L 189, 1998.7.3., 42. o.
Kihirdetve Magyar Közlöny 2001/76 (VII. 5.).

2.

Általános észrevételek

2.1

Az EKB üdvözli azt, hogy az MNB a forint bankjegyek átváltásának határidejét rendeletben
szabályozza, mivel ez a hirdetményekhez képest nagyobb jogbiztonságot teremt meg. Az EKB
olvasatában a rendelettervezet annak elfogadása után mindössze a forintbankjegyek benyújtásának
határidejét hosszabbítja meg, és az nem érinti az általános pénzügyeket.

2.2

Az EKB álláspontja szerint a bankjegykibocsátás a központi bankok alapvető feladatai közé
tartozik. Az eurorendszer esetében az eurobankjegyek kibocsátása az EKB-nak, illetve az
eurorendszerhez tartozó központi bankoknak tulajdonított közfeladat az Európai Közösséget
létrehozó szerződés és különösen annak 106. cikke (1) bekezdése, valamint a Központi Bankok
Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 16. cikke alapján. Az EKB
megalkotott néhány, az eurobankjegyek kibocsátásának rendszerére vonatkozó alapvető
rendelkezést i. az eurobankjegyek forgalomba hozatala, ii. az egyes bankjegyeknek a forgalomból
történő kivonása, valamint iii. a bankjegysorozatok vagy típusok forgalomból történő kivonása
tekintetében, amelyeket az euro bevezetésekor Magyarországnak is figyelembe kell vennie3.

Ezt a véleményt közzéteszik az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. október 29-én.

[aláírás]

az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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Az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003.
március 20-i EKB/2003/4 határozat (HL L 78, 2003.3.25., 16. o.).
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