
 
 

 
 

 
 

 

Nem mind arany, ami fénylik! 
 

Nem mind arany, ami fénylik, tartja a mondás. S 

ugyancsak nem mind valódi papírpénz, ami an-

nak látszik. 

 

A forint bankjegyeken több a hamisítást megne-

hezítő biztonsági elem is található, azonban ha-

misításuk 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 hamis bankjegy és érme fizetésül nem fogad-

ható el. Az olyan bankjegyet és érmét, amelynek 

valódiságával kapcsolatban a legcsekélyebb két-

ség is felmerül, szakértői vizsgálatra valamely 

hitelintézetnek, a postának vagy a Magyar Nem-

zeti Banknak kell átadni, illetve értesíteni kell a 

rendőrséget.  

 

Büntetőjogi szempontból a pénzhamisítás és a 

hamis pénz forgalomba hozatala bűncselek-

ménynek minősül. De az is bűncselekményt kö-

vet el, és így büntethetővé válik, aki jóhiszeműen 

jut hozzá ugyan a hamis pénzhez, azonban ami-

kor utólag észleli annak hamis voltát, annak tu-

datában, tehát szándékosan forgalomba hozza 

azt.  

Az esetek többségében viszont a hamisgyanús 

bankjeggyel fizető maga is vétlen – korábban a 

gyanús bankjeggyel megtévesztett – személy. 

Ilyen esetben a hamis bankjegy lefoglalásán túl 

semmilyen szankciótól nem kell tartania. 

 

A bankjegyek átvételekor legyen mindig figyel-

mes, ne mulassza el soha az adott körülmények 

közepette reális mértékű ellenőrzést, mert a ha-

mis bankjegy értéktelen, utólagos felfedezése 

már anyagi kárt jelent. 

Csak akkor adja át a visszajáró összeget, ha az 

átvett pénzt már ellenőrizte és megfelelőnek ta-

lálta!  

Mindeközben ne akarjon hős lenni, végig ügyel-

jen saját biztonságára! Ne kezdjen el vitatkozni a 

másik féllel!  

Jegyezze meg a másik személy kinézetét, ruhá-

zatát! Ha az illető gépjárművel távozik, jegyezze 

fel a rendszámot! 

 

Az MNB szakértői általi vizsgálat során valódi-

nak minősített hamisgyanús pénz ellenértékét az 

MNB a beküldő számára megtéríti. A szakértői 

vizsgálat során hamisnak minősített pénzt az 

MNB őrzi, vissza nem szolgáltatja és tekintve,  

hogy a hamis pénz értéket nem képvisel, ellenér-

téket sem térít.  

 

Egyéb információk az alábbi elérhetőségeken 

kérhetők: 

MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság 

Készpénzszakértői és Fejlesztési Főosztály 

Telefon: 06-1-421-3399 

Fax: 06-1-421-3398 

Email: bankjegy@mnb.hu  

 

Forrás: www.mnb.hu  

 

A mellékelt pdf fájlban megtekintheti, hogyan 

ellenőrizhető a bankjegyek valódisága. 
 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
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