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IV. A Magyar Nemzeti
Bank elnökének
rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
10/2008. (IX. 9.) MNB
rendelete
új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletû bankjegy kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében új biztonsági elemmel ellátott
10 000 forintos címletû bankjegyet bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2008. szeptember 9.
2. §
(1) A fehér színû bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyben a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat
olvasható.
(2) A bankjegy elõoldala többszínû, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínû képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeslila. Az íriszszerûen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmezõ körül kék és szürke, a szövegtükör körül kékeslila, a bankjegy jobb oldalán vöröseslila színhatásúak. A vízjelmezõ és a szövegtükör alapnyomatában 1 mm átmérõjû sárga színû körök találhatók. A bankjegy alsó, felsõ és jobb oldalán található szegélyek hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” ismétlõdõ felirat látható. Az alapnyomat jobb felsõ részében
az átnézõjel elõoldali eleme található.
(3) A bankjegyen található vízjelmezõben Szent István királyt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.
A képnyomat része a vízjelmezõ fölött lévõ, tagolt formájú, kék színû rozetta. A rozetta ellipszis rajzolatú részében található a rejtett kép, amelyen megfelelõ helyzetben az „MNB” felirat.
(4) A szövegtükörben a
„10 000
TÍZEZER FORINT
MAGYAR NEMZETI BANK”
feliratok, a
Simor
Karvalits

Király Júlia

névaláírások, a
„BUDAPEST 2008”
felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetõjogi felelõsségre vonatkozó záradék szövege:
„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”
olvasható.
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(5) A névaláírások mellett balra található – rozettával díszített ovális mezõben – a Magyar Köztársaság címere.
A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lila.
(6) A képnyomat jobb oldali részén Szent István király arcképe, jobbra fölötte a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat,
jobbra alatta a „10 000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vöröseslila.
(7) A bankjegy piros színû sorszáma két helyen – a bal oldalon a vízjelmezõ alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon
az arckép mellett függõlegesen elhelyezve – található. A sorszám két betûbõl és hét számjegybõl áll.
(8) A szövegtükör és a vízjelmezõ között a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan, hologram hatású fémcsík található. Ezen a rátekintés szögétõl függõen, ismétlõdõ elemként a határozott rajzolatú „MNB” felirat, illetve a finomabb
rajzolatú köztársasági címer látható. A fémcsík bal oldalán a – kisméretû számmal írt – „10 000” értékjelzés ismétlõdik.
A bankjegy elõoldalának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(9) A bankjegy hátoldala többszínû, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kétszínû képnyomattal készült, amelynek
összhatása kékeslila. Az íriszszerûen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmezõ körül kék, mellette
szürke, a többi részen kékeslila színhatásúak. A vízjelmezõben és a képnyomat feletti alapnyomatban 1 mm átmérõjû
sárga színû körök láthatók. A szürke mezõben ismétlõdõ elemként az „MNB” felirat olvasható.
(10) A bankjegy alsó, felsõ és bal oldali szegélyének hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT”
felirat ismétlõdik. Az alapnyomat bal felsõ részén az átnézõjel hátoldali eleme található.
(11) A képnyomat része a vízjelmezõ felett és alatt több sorban ismétlõdõ mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR
NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességûek számára a címlet felismerhetõségét elõsegítõ
jel található, amelynek színe vöröseslila.
(12) A képnyomat fõ motívuma egy esztergomi látképet ábrázoló metszet, amelynek jobb alsó és bal felsõ részén,
ovális alakú rozettában a „10 000” értékjelzés látható. A látkép ábrázolása alatt, a bankjegy bal alsó szélén az
„ESZTERGOMI LÁTKÉP” felirat olvasható. E rajzolatok színe vöröseslila. A látkép ábrázolása fölött a „TÍZEZER
FORINT” felirat és a „10 000” értékjelzés látható, amelyek színe lila. A bankjegy hátoldalának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(13) A bankjegy grafikai terve és elõoldalának metszete Vagyóczky Károly grafikusmûvész alkotása. A bankjegy hátoldalán látható metszetet Hubert Sattler festménye alapján Lengyel György grafikusmûvész készítette.
(14) A (4) bekezdés szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

3. §
(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 9-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 10 000 forintos címletû bankjegyek kibocsátásáról szóló 1/1997.
(MK 57.) MNB hirdetményt visszavonom. A visszavont hirdetménnyel kibocsátott bankjegy továbbra is törvényes fizetõeszköz. A bankjegy külsõ kiállítását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

Az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletû bankjegy elõoldalának képe:

2. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez
Az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletû bankjegy hátoldalának 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 bankjegy leírása:
a) A fehér színû bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, melyben a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat
olvasható.
b) A bankjegy elõoldala többszínû, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínû képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeslila. Az íriszszerûen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmezõ körül kék és szürke, a szövegtükör körül kékeslila, a bankjegy jobb oldalán vöröseslila színhatásúak. A bankjegy alsó, felsõ és jobb oldalán található szegélyek hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” ismétlõdõ felirat látható. Az alapnyomat jobb felsõ részében az átnézõjel elõoldali eleme található.
c) A bankjegyen található vízjelmezõben Szent István királyt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.
A képnyomat része a vízjelmezõ fölött lévõ, tagolt formájú, kék színû rozetta. A rozetta ellipszis rajzolatú részében található a rejtett kép, amelyen megfelelõ helyzetben az „MNB” felirat.
d) A szövegtükörben a
„10 000
TÍZEZER FORINT
MAGYAR NEMZETI BANK”
feliratok, a
Surányi
Bodnár

Kovács Álmos

névaláírások, az
„ELNÖK
ALELNÖK

ALELNÖK

BUDAPEST 1997”
felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetõjogi felelõsségre vonatkozó záradék szövege:
„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”
olvasható.
e) A névaláírások mellett balra található – rozettával díszített ovális mezõben – a Magyar Köztársaság címere.
A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lila.
f) A képnyomat jobb oldali részén Szent István király arcképe, jobbra fölötte a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat,
jobbra alatta a „10 000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vöröseslila.
g) A bankjegy piros színû sorszáma két helyen – a bal oldalon a vízjelmezõ alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon
az arckép mellett függõlegesen elhelyezve – található. A sorszám két betûbõl és hét számjegybõl áll.
h) A szövegtükör és a vízjelmezõ között a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan, hologram hatású fémcsík található. Ezen a rátekintés szögétõl függõen, ismétlõdõ elemként a határozott rajzolatú „MNB” felirat, illetve a finomabb
rajzolatú köztársasági címer látható. A fémcsík bal oldalán a – kisméretû számmal írt – „10 000” értékjelzés ismétlõdik.
i) A bankjegy hátoldala többszínû, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kétszínû képnyomattal készült, amelynek
összhatása kékeslila. Az íriszszerûen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmezõ körül kék, mellette
szürke, a többi részen kékeslila színhatásúak. A szürke mezõben ismétlõdõ elemként az „MNB” felirat olvasható.
j) A bankjegy alsó, felsõ és bal oldali szegélyének hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” felirat ismétlõdik. Az alapnyomat bal felsõ részén az átnézõjel hátoldali eleme található.
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k) A képnyomat része a vízjelmezõ felett és alatt több sorban ismétlõdõ mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR
NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességûek számára a címlet felismerhetõségét elõsegítõ
jel található, amelynek színe vöröseslila.
l) A képnyomat fõ motívuma egy esztergomi látképet ábrázoló metszet, amelynek jobb alsó és bal felsõ részén, ovális
alakú rozettában a „10 000” értékjelzés látható. A látkép ábrázolása alatt, a bankjegy bal alsó szélén az „ESZTERGOMI
LÁTKÉP” felirat olvasható. E rajzolatok színe vöröseslila. A látkép ábrázolása fölött a „TÍZEZER FORINT” felirat és a
„10 000” értékjelzés látható, amelyek színe lila.
m) A d) pont szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

2. A bankjegy elõoldalának képe:

3. A bankjegy hátoldalának képe:
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.
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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.
fél évre: 13 230 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: .......................................................
......................................................................
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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 ügyfélszolgálatán (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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