
 
 

 

A pénz beszél… 
A forint bankjegyeken több a hamisítást megnehezítő biztonsági elem is található, azonban 
hamisításuk teljesen így sem zárható ki, néhány hamisítvány bekerül a készpénzforgalomba. 
A hamis pénz a forgalomban levő bankjegyeknek ugyan csak kis részét teszi ki, de azért nem 
árt az óvatosság. 

A készpénzpénzforgalom biztonságához nagymértékben hozzájárulnak a felhasználók által 
könnyen azonosítható, egyben a hamisítás ellen megfelelően védett bankjegyek.  

Ezt a célt a bankjegyek több különleges, esetenként érdekes tulajdonsága is szolgálja. 
Lehetséges a bankjegyek ellenőrzése a mindennapi vásárlások során is, amikor segédeszközök 
híján „csak” látásunk és tapintásunk áll rendelkezésre, más helyzetekben, szükség esetén mód 
van arra, hogy egyszerű eszközöket – leggyakrabban UV-lámpát vagy nagyítót – is igénybe 
vegyünk. 

Bővebb tájékoztatás: 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Bankjegy_es_erme/forint_fuzet_2014.pdf 

 
 
 

A forintbankjegyek mindegyike tartalmaz olyan a címletre jellemző grafikai motívumot, 
amely kétféle fénytartományban is ellenőrizhető. A bankjegyek vízjelmezőjében szereplő 
motívumok kétféle (UV-A és UV-C) fényben láthatóak. 
 

 
forrás: www.mnb.hu 



 
Bankjegyek átvételekor legyen mindig figyelmes, ne mulassza el soha az adott körülmények 
közepette reális mértékű ellenőrzést, mert a hamis bankjegy értéktelen, utólagos felfedezése 
már anyagi kárt jelent. 
 
Néhány példa, amiből biztosan tudhatjuk, hogy hamisítvánnyal van dolgunk: 
 

• Színes festékpontokból épül föl 
• A másolat rajza elmosódik 
• Mikroírások nem olvashatóak 
• Sorszámok az UV fényben nem világítanak 
• Dombornyomások nem észlelhetőek 
• Az „MNB”-s csík helyére valódi 2000,-Ft-os bankjegyről leválasztott fémszál kerül  

(a hamis 20.000,-Ft-os címletnél jellemző) 
• A hamisítvány papírja nem tartalmazza a  

� jelzősorokat 
� biztonsági szálat 
� hologram hatású fénycsíkot 
� vízjelet  

 

Veszélyeztetett helyek: 
 

• Kisebb települések üzletei-, italboltok 
• Magánszemélyek közötti adás-vétel 
• Nagyobb települések kisebb forgalmú üzletei (figyelemeltereléssel) 
• Üzletházak (kihasználva a nagy forgalmat) 
• Bankokban, Postán, Üzemanyagtöltő állomásokon (többnyire már a becsapott 

ügyfelek fizetnének vele) 
 

Teendők hamisgyanús bankjegy észlelésekor: 
 

• Ahogy a körülmények lehetővé teszik, értesítse a rendőrséget!  
• Jegyezze meg a hamisgyanús bankjegyet átadó személy kinézetét! 
• Ha az illető gépjárművel távozik, jegyezze fel a rendszámot! 
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