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a forint- és euro bankjegyek, valamint a forint- és euroérmék utánzatairól Magyarországon
(CON/2010/1)

Bevezetés és jogalap
2009. november 14-én az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott a Magyar Nemzeti Banktól
(„MNB”) arra, hogy alkosson véleményt a forint és eurobankjegyek utánzatairól szóló rendelettervezetről
(a továbbiakban: a bankjegyekre vonatkozó rendelettervezet), valamint a forint- és euroérmék utánzatairól
szóló rendelettervezetről (a továbbiakban együtt: rendelettervezetek).
Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127.
cikkének (4) bekezdésén és a 282. cikkének (5) bekezdésén, valamint 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 és második francia bekezdésén alapul, mivel
a rendelettervezetek a valutaügyekkel és a fizetőeszközökkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak.
Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a
Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.

A rendelettervezet célja

1.1

A forint- és eurobankjegyek valamint érmék utánzatainak Magyarországon történő elkészítésére
vonatkozó szabályokat jelenleg az 1/2006-as MNB rendelet tartalmazza. Az 1/2006-os MNB
rendeletnek a rendelettervezetek által történő felváltása révén az MNB célja a bankjegyekre és az
érmékre vonatkozó szabályozás elkülönítése. A rendelettervezetek figyelmet szentelnek a hatályos
szabályoknak a vonatkozó Uniós szabályokhoz történő igazítására, valamint az ezen a téren
bekövetkezett technikai fejlődéseket, illetve az érme- és bankjegyutánzatok készítésének új módjait
is tükrözik.

1.2

A rendelettervezetek fő célja a forint- valamint eurobankjegyek és -érmék védelme a szabálytalan
vagy jogellenes utánzatoktól. A rendelettervezetek bővítik a nem engedélyköteles utánzatok körét,
szabályozzák az utánzatok készítésének engedélyezési eljárását, megteremtik az utánzatok
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nyilvántartására, őrzésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályozás alapját, és tisztázzák a
szerzői jogi kérdéseket.
1.3

A rendelettervezetek az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó szerzői jog tekintetében is
tartalmaznak hivatkozásokat. A rendelettervezetek elismerik, hogy az eurobankjegyek utánzatainak
elkészítésére az EKB szabályai2, az euroérmék utánzatainak elkészítésére pedig a tanácsi
rendeletek3 és a bizottsági rendelkezések az irányadók.

2.

Általános észrevételek

2.1

Mivel Magyarország eltéréssel rendelkező tagállam, az MNB-re a forint tekintetében nem
vonatkoznak az eurobankjegyek címleteire, technikai jellemzőire, utánzatai készítésére, cseréjére és
bevonására vonatkozó EKB-követelmények. Ezek a követelmények akkor vonatkoznak majd az
MNB-re, amikor Magyarország bevezeti az eurót, és az MNB az eurorendszer teljes mértékben
integrált tagjává válik. Az EKB üdvözli az MNB kezdeményezését a forintbankjegyek utánzataira
vonatkozó jogi keretrendszer megerősítésére, amely hasonló az EKB-nak az eurobankjegyek
utánzataira vonatkozó jogi keretrendszeréhez.

2.2

Továbbá, az olyan nemzeti központi bankok tekintetében, amelyek az eurorendszer részévé válnak
majd, az EKB támogatja azt a megközelítést, hogy világosan és konzisztens módon elkülönítik a
bankjegyekre, illetve az érmékre vonatkozó nemzeti szabályokat. Az EKB ezért üdvözli a
rendelettervezetekben a bankjegyekre és az érmékre vonatkozó szabályok elválasztását, mivel az
elősegíti a nemzeti jogszabályi keretrendszer jogi konvergenciáját, amely Magyarország számára a
gazdasági és monetáris unióban történő teljes részvételre való felkészüléshez szükséges.

3.

Különös megjegyzések

3.1

Az EKB üdvözli a bankjegyekre vonatkozó rendelettervezet 9. §-ában foglaltakat, amelynek
értelmében a rendelet az eurobankjegyek utánzataira vonatkozó, az EKB/2003/4 határozat 2.
cikkében, valamint az EKB/2003/4 iránymutatás 1-3 cikkeiben meghatározott EKB szabályoknak
való megfelelést szolgálja.

3.2

Az eurobankjegyek és -érmék mint fizetési eszközök sértetlenségének védelme érdekében a
lakosságnak képesnek kell lennie arra, hogy megkülönböztesse a valódi eurobankjegyeket és érméket az utánzatoktól. Ennek megfelelően az EKB hangsúlyozza az euroutánzatokra vonatkozó
szabályok megteremtésének fontosságát az euroövezeten kívüli tagállamokban. E vonatkozásban a
rendelettervezetek fenti rendelkezései hatékonyan biztosítják az eurobankjegyek védelmét a
nemzeti szinten.
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EKB/2003/4 határozat (2003. március 20.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről,
cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 16. o.) és az EKB/2003/5 iránymutatás (2003. március 20.) az
euróbankjegy-utánzatok nem előírásszerű készítésének megakadályozására vonatkozó intézkedések végrehajtásáról,
valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.).
A Tanács 2182/2004 rendelete (2004. december 6.) az euro-érmékhez hasonló emlékérmékről és érmékről.
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Ezt a véleményt közzéteszik az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. január 5-én.

[aláírás]

az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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