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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE
(2014. július 11.)
a forint és euro bankjegyek és érmék magyarországi utánzatáról
(CON/2014/55)

Bevezetés és jogalap
2014. június 23-án az Európai Központi Bank (EKB) felkérést kapott a Magyar Nemzeti Banktól (MNB)
a forint és euro érmék utánzatáról szóló MNB rendelet tervezetére (a továbbiakban: rendelettervezet)
vonatkozó vélemény megalkotására. A rendelettervezet célja a forint és euro érmék utánzatáról szóló
jelenleg hatályos MNB rendelet (a továbbiakban: az érmeutánzatokról szóló rendelet) hatályon kívül
helyezése és annak felváltása, valamint a jelenleg hatályos, a forint és euro bankjegyek utánzatáról szóló
MNB rendelet (a továbbiakban: a bankjegyutánzatokról szóló rendelet) módosítása.
Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés
127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén, valamint a 98/415/EK tanácsi határozat1
2. cikke (1) bekezdésének első és második francia bekezdésein alapul, mivel az a valutaügyekre és a
fizetőeszközökre

vonatkozó

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

1.1.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény2 26. szakasza arról rendelkezik, hogy a forgalomban
lévő törvényes fizetőeszközről, valamint a forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre
átváltható bankjegyről és érméről utánzatot készíteni csak az MNB elnökének rendeletében
meghatározottak szerint lehet.

1.2.

Az MNB az üzleti szereplők által történő, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő érmekibocsátás
jelentős emelkedését észlelte Magyarországon. Az ilyen érmék az MNB által kibocsátott
emlékérmékhez hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, és a törvényes fizetőeszközzel könnyedén
összetéveszthetők. Az MNB erre tekintettel a rendelettervezet elfogadásáról döntött ezen érméknek
az emlékérmékkel vagy bármely más, törvényes fizetőeszköznek minősülő érmével való
összetévesztésének megelőzése érdekében. A rendelettervezet hatályon kívül helyezi az
érmeutánzatokról
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A Tanács 98/415/EK határozata (1998. június 29.) a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a
jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról (HL L 189., 1998.7.3., 42. o.).
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény.
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bankjegyutánzatokról szóló rendelet módosítása által. Ezen rendelkezések átfogó célja a
megtévesztő üzleti gyakorlat visszaszorítása, és az ilyen érméket vásárló fogyasztók védelme.
1.3.

A módosítások az alábbiakban foglalhatók össze.
a)

Az érmeutánzatokról szóló rendelet hatályon kívül helyezésre kerül, és a rendelettervezet új
rendelkezéseket vezet be, annak érdekében, hogy:
i.

megtiltsa a forintérmékhez hasonló utánzatok készítését, kiterjesztve ezt a tilalmat a
forintérme akár elő- illetve hátlapján megjelenített ábrázoláshoz hasonlító képi elemek
megjelenítésére, valamint az utánzaton a Magyar Köztársaságra való utalás
alkalmazására;

ii.

megtiltsa az MNB által kibocsátott emlékérme tematikájával azonos témájú utánzat
kibocsátását, az emlékérme kibocsátását követő egy éven belül;

iii.

megtiltsa, hogy bármely utánzatra „érme”-ként, illetve „emlékérme”-ként történjen
hivatkozás, különösen a csomagoláson és a kereskedelmi kommunikáció során;

iv.

megtiltsa a forintérme egyedi képi elemeinek kereskedelmi célból bármely eljárással
(például festéssel, gravírozással, aranyozással vagy ezüstözéssel) történő módosítását;

v.

a forint emlékérmékről történő utánzat készítését az MNB előzetes engedélyéhez
kösse;

vi.

kiterjessze az érmékre vonatkozó jogi rendelkezések körét a forgalomból bevont, de
törvényes fizetőeszközre átváltható érmékre, ideértve az emlékérméket is.

b)

A bankjegyutánzatokról szóló rendelet hatályát kiterjeszti a forgalomból bevont, de
törvényes fizetőeszközre átváltható bankjegyek, ideértve az emlékbankjegyek utánzatára is.

2.

Általános észrevételek

2.1.

Mint az számos korábbi EKB véleményben3 észrevételezésre került, a Szerződés 139. cikke alapján
Magyarország eltéréssel rendelkező tagállam. Erre tekintettel az eurobankjegyek címleteiről,
leírásáról, reprodukálásáról, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i EKB/2003/4
határozat nem vonatkozik az MNB-re4. Ezek a követelmények akkor lesznek irányadók, amikor
Magyarország bevezeti az eurót, és az MNB az eurorendszer teljes mértékben integrált tagjává
válik. Az EKB üdvözli az MNB-nek a forint bankjegyek utánzataira vonatkozó jogi keret
megerősítésére vonatkozó kezdeményezését.

2.2.

A vonatkozó jogi keretrendszer megerősítése mellett az MNB megfontolhatná az ezen
kereskedelmi jogalanyok által kibocsátott érmék törvényes fizetőeszköznek nem minősülő státusára
vonatkozó nyilvános kampány lefolytatását annak érdekében, hogy a felhívja a fogyasztók

3
4

Lásd a CON/2013/89, a CON/2011/59, a CON/2008/90, a CON/2006/2, a CON/2005/19 és a CON/2005/3 véleményeket.
Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.
Lásd különösen a CON/2013/89, a CON/2011/59, CON/2010/1 és a CON/2008/90 véleményeket.
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figyelmét e körülményre, valamint hogy biztosítsa a valódi forint és euro érmék fizetőeszközként
való sérthetetlensége védelmét.

3.

Különös észrevételek

Az EKB ismételten hivatkozik arra, hogy az eurobankjegyek utánzatára vonatkozó szabályok tekintetében
az EKB/2003/55 és az EKB/2013/116 irányelvek, valamint az EKB/2013/107 határozat elsőbbséget élvez a
nemzeti jogszabályokkal szemben. Az EKB hangsúlyozza, hogy ő tulajdonosa valamennyi, az eurobankjegyek formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jognak. Az EKB, illetve nevében az NKB-k az
utánzatokra vonatkozó, fent hivatkozott előírások alkalmazására tekintet nélkül érvényesíthetik e szerzői
jogot annak megsértésével kibocsátott vagy forgalmazott utánzatok tekintetében, amennyiben a
tagállamok jogszabályai rendelkeznek a szerzői jogvédelemről. Ennek érekében a bankjegyutánzatokról
szóló rendelet 10. szakaszának (2) bekezdése előnyére válna, ha az abban foglalt hivatkozások
aktualizálásra kerülnének az EKB/2013/11 iránymutatásra és az EKB/2013/10 határozatra történő
utalással.

Ezt a véleményt közzéteszik az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. július 11-én.

[aláírás]

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

5

6

7

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 5.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok
készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78.,
2003.3.25., 20. o.)
EKB/2013/11 iránymutatás (2013. április 19.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések
végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról, valamint az EKB/2003/5 iránymutatás
módosításáról (HL L 118., 2013.4.30., 43. o.)
Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai
jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 118., 2013.4.30., 37. o)
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