WĘGRY

Węgry
Jednostka pieniężna i jej podział:
Forint (HUF)
1 forint = 100 fillerów

Banknoty
Wartość
nominalna
500 forintów

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
B/1, B/2, B/3, B/4, B/5

1000 forintów

B/6

2000 forintów

B/7, B/8

5000 forintów

B/9

10 000 forintów

B/10, B/11, B/12

20 000 forintów

B/13

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

5 forintów

M/1

10 forintów

M/1

20 forintów

M/1

50 forintów

M/2

100 forintów

M/2

200 forintów

M/2

B/1

Węgry
500 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 listopada 2019 r.

31 października 2039 r.

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Ferenca Rákócziego II,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MAGYAR NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „ÖTSZÁZ FORINT” z prawej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej części,
– „MNB” w tle portretu oraz w środkowej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w sześciu liniach wzdłuż górnego brzegu
i w dolnej części pola znaku wodnego,
– „ÖTSZÁZ FORINT” z lewej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej górnej i dolnej części,
– „MNB” z lewej strony w tle liczby „500”, w środkowej dolnej i prawej górnej
części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, niebieskim
i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– wizerunek żołnierza na koniu w owalnym obramowaniu pojawiający się na
polu znaku wodnego, świecący w kolorze jasnoseledynowym,
– fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze żółtym,
– w środkowej części w kolorach jasnoniebieskim i czerwono-fioletowym,
– z prawej strony w kolorach żółtym i czerwono-fioletowym,
na stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze jasnoseledynowym,
– z prawej strony w kolorze jasnoniebieskim i seledynowym,
– w górnej części z lewej i prawej strony w kolorze czerwono-fioletowym;
■ 
optyczne n
 a stronie przedniej:
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawym
górnym rogu (recto-verso),
– napis „MNB” widoczny w zależności od kąta patrzenia w rozecie w górnej
części pola znaku wodnego (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odwrotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, niebieska, pomarańczowa, fioletowa, żółta;
strona odwrotna – brązowa, fioletowa, niebieska, żółta.

B/2

Węgry
500 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 listopada 2019 r.

31 października 2039 r.

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscow iony; port ret Ferenca Rákócziego II,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto
wym;
■ n itka zabezpieczająca z pow tarzającym się napisem „MAGYA R NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ m ik rod ruk:
na stronie przedniej pow tarzające się napisy:
– „ÖTSZÁZ FORINT” z prawej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej
części,
– „MNB” w tle portretu oraz w środkowej części,
na stronie odwrotnej pow tarzające się napisy:
– „MAGYA R NEMZET I BANK” w sześciu lin iach wzdłuż górnego brzeg u
i w dolnej części pola znaku wodnego,
– „ÖTSZÁZ FORINT” z lewej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej
górnej i dolnej części,
– „MNB” z lewej strony w tle liczby „500”, w środkowej dolnej i prawej górnej
części;
■ utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, niebieskim
i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze poma
rańczow ym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– w izer unek żoł n ierza na kon iu w owalnym obra mowa n iu pojaw iający się
na polu znaku wodnego, świecący w kolorze seledynow ym,
– fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze żółtym,
– w środkowej części w kolorach jasnoniebieskim i czerwono-fioletow ym,
– z prawej strony w kolorach żółtym i czerwono-fioletow ym,
na stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze jasnoseledynow ym,
– z prawej strony w kolorze jasnoniebieskim i seledynow ym,
– w górnej części z lewej i prawej strony w kolorze czerwono-fioletow ym;
■ optyczne na stron ie przedn iej:
– napis „MNB” i dekoracyjny motyw w lew ym górnym rog u wydrukowane
farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony
(farba zmienna optycznie),
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawym
górnym rog u (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odw rotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, niebieska, fioletowa, żółta;
strona odw rotna – brązowa, fioletowa, niebieska, żółta.

B/3

Węgry
500 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 listopada 2019 r.

31 października 2039 r.

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Ferenca Rákócziego II,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem
offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MAGYAR NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „ÖTSZÁZ FORINT” z prawej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej
części,
– „MNB” w tle portretu oraz w środkowej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w sześciu liniach wzdłuż górnego brzegu
i w dolnej części pola znaku wodnego,
– „ÖTSZÁZ FORINT” z lewej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej
górnej i dolnej części,
– „MNB” z lewej strony w tle liczby „500”, w środkowej dolnej i prawej
górnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, niebieskim
i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– wizerunek żołnierza na koniu w owalnym obramowaniu pojawiający się
na polu znaku wodnego, świecący w kolorze jasnoseledynowym,
– fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze żółtym,
– w środkowej części w kolorach jasnoniebieskim i czerwonym,
– z prawej strony w kolorach żółtym i czerwonym,
na stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze jasnoseledynowym,
– z prawej strony w kolorze jasnoniebieskim i seledynowym,
– w górnej części z lewej i prawej strony w kolorze czerwono-fioletowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– napis „MNB” i dekoracyjny motyw w lewym górnym rogu wydrukowane
farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony
(farba zmienna optycznie),
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawym
górnym rogu (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odwrotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, niebieska, fioletowa, żółta;
strona odwrotna – brązowa, fioletowa, niebieska, żółta.

B/4

Węgry
500 forintów

Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany z okazji 50. rocznicy Rewolucji Węgierskiej 1956.

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Ferenca Rákócziego II,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MAGYAR NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „ÖTSZÁZ FORINT” z prawej strony na brzegach banknotu oraz w środkowej
części,
– „MNB” w tle portretu oraz w środkowej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w sześciu liniach wzdłuż górnego brzegu
i w dolnej części pola znaku wodnego,
–
„ÖTSZÁZ FORINT” w lewej górnej części na brzegu banknotu oraz
w środkowej górnej części,
– „MNB” z lewej strony w tle liczby „500” i z prawej strony budynku,
– „500 FORINT OS JUBILEUMI” tworzące środkowy pas flagi;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach żółtym, niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej:
–
oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– wizerunek żołnierza na koniu w owalnym obramowaniu pojawiający się
na polu znaku wodnego, świecący w kolorze żółtym,
– fragmenty szaty graficznej świecące:
– z lewej strony w kolorze żółtym,
–
w środkowej części w kolorach jasnoniebieskim, pomarańczowym
i czerwono-fioletowym,
– z prawej strony w kolorach żółtym i czerwono-fioletowym,
na stronie odwrotnej fragmenty szaty graficznej w lewej górnej części
i z prawej strony świecące w kolorach żółtym i czerwono-fioletowym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– napis „MNB” i dekoracyjny motyw w lewym górnym rogu wydrukowane farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego
na zielony (farba zmienna optycznie),
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawym
górnym rogu (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odwrotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, niebieska, fioletowa, żółta;
strona odwrotna – brązowa, fioletowa, jasnoczerwona, zielona, niebieskoszara,
żółta.

B/5

Węgry
500 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony, portret Ferenca Rákócziego II i liczba „500”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MNB 500”;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzająca się liczba „500” o różnej wysokości cyfr,
na stronie odwrotnej powtarzające się;
– napis „MNB500FORINT”,
– liczba „500” o różnej wysokości cyfr;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach zielonym i niebieskim,
– kropki świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
– liczby „500” na pasku holograficznym świecące w kolorze żółtym,
– jeździec na koniu w owalnym obramowaniu z liczbą „500” pojawiające się
na polu znaku wodnego, świecące w kolorach zielonym i pomarańczowym,
– napisy, zapis nutowy, obramowanie z liczbą „500”, rośliny, instrument muzyczny pojawiające się w środkowej części, świecące w kolorach zielonym
i pomarańczowym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: portret Ferenca Rákócziego II, liczby „500” i elementy
ozdobne,
– koń w środkowej części wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na zielony (farba zmienna optycznie),
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło, w górnym
rogu (recto-verso),
na stronie odwrotnej:
– litera „H” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle okrągłego motywu w prawej dolnej części (efekt kątowy),
– pionowy pas z prawej strony z liczbami „500” i napisami „MNB” w kolorze
złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, czerwona, zielona, niebieska.
*opis zabezpieczeń sporządzono na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Narodowego Banku Węgier (www.mnb.hu).

B/6

Węgry
1000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony, portret króla Matthiasa Corvinusa i liczba
„1000”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MNB 1000”;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzająca się liczba „1000”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy „1000FORINT” i „MNB”;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach zielonym i niebieskim,
– kropki świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
– liczby „1000” i wizerunek kruka na pasku holograficznym świecące w kolorze zielonym,
– obramowanie z wizerunkiem kruka w środku i powyżej liczba „1000”, pojawiające się na polu znaku wodnego, świecące w kolorze zielonym i pomarańczowym,
– prostokąt z liczbą „1000” świecący w kolorze zielonym i ornamenty roślinne świecące w kolorach zielonym i pomarańczowym wokół prostokąta,
pojawiające się w środkowej części;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym widoczne są: portret Matthiasa Corvinusa, wizerunek kruka i liczba „1000”,
– kruk w środkowej części wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na zielony (farba zmienna optycznie),
– ozdobny motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło
w prawym górnym rogu (recto-verso),
na stronie odwrotnej:
– napis „MNB” widoczny w zależności od kąta patrzenia w prawej dolnej
części (efekt kątowy),
– pionowy pas z prawej strony z powtarzającym się wizerunkiem kruka
i liczbą „1000” w kolorze złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia
(farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące po obu stronach – niebieska w kilku odcieniach, żółta.
*opis zabezpieczeń sporządzono na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Narodowego Banku Węgier (www.mnb.hu).

B/7

Węgry
2000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony, portret Gabora Bethlena i liczba „2000”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MNB 2000”;
■ m ikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzający się napis „MNB2000FORINT”
w prawej górnej i dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach zielonym i niebieskim,
– kropki świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
– elementy na pasku holograficznym świecące w kolorze zielonym,
– ozdobny owal z ręką w zbroi trzymającą miecz pojawiający się na polu
znaku wodnego, świecący w kolorach zielonym i pomarańczowym,
– liczba „2000” i ornament roślinny pojawiające się w środkowej dolnej części świecące w kolorach zielonym i pomarańczowym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: portret Gabora Bethlena, godło państwa i liczba „2000”,
– motyw roślinny w środkowej części wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna
optycznie),
– ozdobny motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło
(recto-verso),
na stronie odwrotnej:
– litera „H” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle okrągłego motywu w prawej dolnej części (efekt kątowy),
– pionowy pas z prawej strony z ornamentem i liczbą „2000” w kolorze złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa w kilku odcieniach, zielona.
* opis zabezpieczeń sporządzono na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Narodowego Banku Węgier (www.mnb.hu).

B/8

Węgry
2000 forintów

Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany z okazji 1000-lecia państwa węgierskiego.

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; korona,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MAGYAR NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w tle godła,
– „KÉTEZER FORINT” w falistych liniach wzdłuż dolnej krawędzi środkowej
części i z prawej strony, w prawym górnym rogu oraz w lewej górnej części
z lewej strony liczby „2000”,
– „MNB” z prawej strony ozdobnego owalu w tle powtarzającego się napisu
„KÉTEZER FORINT”,
– „MAGYAR MILLENNIUM” w półkolistej i falistej linii w środkowej części,
– „2000” w środkowej dolnej części w tle powtarzającego się napisu „MNB”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w dziesięciu liniach w prawej górnej i dolnej
części oraz w środkowej części w tle napisu „MAGYAR MILLENNIUM”,
– „KÉTEZER FORINT” w falistych liniach wzdłuż lewego brzegu, wzdłuż
dolnej krawędzi środkowej części i z lewej strony, w prawym górnym rogu
oraz w lewej górnej części powyżej ozdobnego owalu,
– „MAGYAR MILLENNIUM” w dwóch półkolistych liniach w środkowej
górnej części i w falistej linii w środkowej dolnej części,
– „2000” z lewej strony ozdobnego owalu w tle powtarzającego się napisu
„KÉTEZER FORINT”;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, seledynowym
i niebieskim,
na stronie przedniej:
–
oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorach zielonym,
czerwonym i niebieskim,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze żółtym,
– ozdobny owal z literami „MM” w środku pojawiający się na polu znaku
wodnego świecący w kolorze jasnoseledynowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorach
zielonym i czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne jest w sześciokątach godło państwa lub napis „MNB”;
wzdłuż lewego brzegu na tle hologramu powtarzająca się liczba „2000”;
pasek częściowo zdrukowany drukiem offsetowym,
–
litera „H” w prawym górnym rogu w całości widoczna pod światło
(recto-verso),
– napis „MNB” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewym górnym
rogu na tle gilosza (efekt kątowy).

B/8
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Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odwrotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, pomarańczowa, jasnoczerwona,
zielona, fioletowobrązowa, oliwkowa.

B/9

Węgry
5000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony, portret Istvana Szechenyiego i liczba „5000”,
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MNB 5000”,
■ m ikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzający się napis „MNB5000FORINT”
w lewej górnej i prawej dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach zielonym i niebieskim,
– kropki świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
– elementy na pasku holograficznym świecące w kolorze żółtym,
– filar mostu, ozdobny motyw i dwie liczby „5000” pojawiające się na polu
znaku wodnego, świecące w kolorach zielonym i pomarańczowym,
– liczba „5000” pojawiająca się w środkowej części świecąca w kolorze zielonym,
– koła zębate pojawiające się w środkowej części świecące w kolorach zielonym i pomarańczowym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: godło państwa, liczba „5000” i elementy ozdobne,
– filar mostu w środkowej części wydrukowany farbą zmieniającą kolor
w zależności od kąta patrzenia z różowego na zielony (farba zmienna
optycznie),
– kwadrat z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło (recto-verso),
na stronie odwrotnej:
– litera „H” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle okrągłego motywu w prawej dolnej części (efekt kątowy),
– pionowy pas z prawej strony z filarem mostu i liczbą „5000” w kolorze
złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej górnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa, ciemnożółta, fioletowa.
* opis zabezpieczeń sporządzono na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Narodowego Banku Węgier (www.mnb.hu).

B/10

Węgry
10 000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret króla Stefana I Świętego,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MAGYAR NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk: 
na stronie przedniej powtarzający się napis „TÍZEZER FORINT”:
– w jednej linii w lewej dolnej części poniżej oznaczenia serii i numeru,
– na brzegach banknotu w górnej i dolnej części oraz z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w dziewięciu liniach w górnej i dolnej
części pola znaku wodnego,
– „TÍZEZER FORINT” na brzegach banknotu w górnej i dolnej części oraz
z lewej strony;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, niebieskim
i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony portretu oraz elementy zabezpieczenia recto-verso w prawej górnej części świecące w kolorze żółtym,
– kopuła bazyliki w obramowaniu pojawiająca się na polu znaku wodnego
świecąca w kolorze jasnoseledynowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej w lewej górnej części świecące w kolorach jasnoseledynowym i żółtym,
– elementy zabezpieczenia recto-verso w lewej górnej części świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne n
 a stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne jest powtarzające się godło państwa lub napis „MNB”, wzdłuż
paska z lewej strony powtarzająca się liczba „10000”; pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawej
górnej części (recto-verso),
– napis „MNB” widoczny w zależności od kąta patrzenia w rozecie w górnej
części pola znaku wodnego (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odwrotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowofioletowa, niebieska, szara.

B/10

Węgry

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty emisji 1997, które posiadają
następujące różnice na stronie przedniej:
– inny pierwszy podpis,
– brak zabezpieczenia utajonego pojawiającego się na polu znaku wodnego,
– tło paska holograficznego świeci w kolorze jasnoniebieskim,
– na pasku holograficznym brak częściowego zadrukowania drukiem offsetowym.

B/11

Węgry
10 000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret króla Stefana I Świętego,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MAGYAR NEMZETI
BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzający się napis „TÍZEZER FORINT”:
– w jednej linii w lewej dolnej części poniżej oznaczenia serii i numeru,
– na brzegach banknotu w górnej i dolnej części oraz z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy:
– „MAGYAR NEMZETI BANK” w dziewięciu liniach w górnej i dolnej części
pola znaku wodnego,
– „TÍZEZER FORINT” na brzegach banknotu w górnej i dolnej części oraz
z lewej strony;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym, niebieskim
i czerwonym,
na stronie przedniej:
–
oznaczenie serii i numeru w lewej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym, z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze czerwonym,
– fragmenty szaty graficznej z prawej strony portretu oraz elementy zabezpieczenia recto-verso w prawej górnej części świecące w kolorze żółtym,
– kopuła bazyliki w obramowaniu pojawiająca się na polu znaku wodnego
świecąca w kolorze jasnoseledynowym,
na stronie odwrotnej:
– fragmenty szaty graficznej w lewej górnej części świecące w kolorze jasnoseledynowym i żółtym,
–
elementy zabezpieczenia recto-verso w lewej górnej części świecące
w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
–
pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta
patrzenia widoczne jest godło państwa lub napis „MNB”, wzdłuż paska
z lewej strony powtarzająca się liczba „10000”; pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawej
górnej części (recto-verso),
– napis „MNB” widoczny w zależności od kąta patrzenia na tle dekoracyjnego
owalu w lewej górnej części (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie odwrotnej w prawej górnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowofioletowa, niebieska, szara,
żółta.

B/12

Węgry
10 000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret króla Stefana I Świętego, liczba „10000”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MNB 10000” (także
w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „MAGYARNEMZETIBANK” pod portretem
– napis „TÍZEZER FORINT 10000 FORINT MNB” powyżej i z prawej strony
portretu w tle szaty graficznej
– fragmenty napisu „MNB10000” z prawej strony portretu w tle szaty graficznej
– napis „TÍZEZER FORINT MNB SZENT ISTVÁN KIRÁLY” pod godłem
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „MAGYARNEMZETIBANK” w trzynastu liniach w prawej górnej
części
–
napis „MAGYARNEMZETIBANK10000FORINT” w trzynastu liniach
w prawej dolnej części
–
napis „MAGYARNEMZETIBANK10000MNB10000FORINT” na brzegu
szaty graficznej z prawej strony
– napis „MNB” na tle krzyża na tarczy króla w prawej dolnej części
–
fragmenty napisu„MNB10000” w literach napisu „TÍZEZER FORINT”
w lewej górnej części
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach zielonym, niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenie serii i numeru z prawej strony (pionowe) świecące w kolorze
zielonym,
– rozety z lewej strony na pasku holograficznym świecące w kolorze zielonym,
– kopuła bazyliki w obramowaniu oraz liczby „10000” powyżej i poniżej obramowania, pojawiające się na polu znaku wodnego, świecące w kolorach
pomarańczowym i niebieskim;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są powtarzające się rozety z godłem państwa, napisem
„MNB”, liczbą „10000” oraz rozety z liczbą „1000” na tle ozdobnego
motywu, między rozetami liczba „1000”; pasek częściowo zadrukowany
drukiem offsetowym,
– rozeta w środkowej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie),
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawej
górnej części (recto-verso),
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na stronie odwrotnej:
– litera „H” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle rozety z lewej
strony (efekt kątowy),
– pionowy pas z prawej strony, na którym widoczne są powtarzające się
liczby „10000” i napis „MNB”, zmieniający barwę w zależności od kąta
patrzenia ze złotej na szarą (farba opalizująca).
Barwy dominujące po obu stronach – fioletowobrązowa, fioletowa, różowa,
pomarańczowa, żółta.

B/13

Węgry
20 000 forintów

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Ferenca Deáka, liczba „20000”,
na stronie przedniej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „MNB 20000”;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej i odwrotnej powtarzające się napisy;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach zielonym, niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze zielonym,
– wzór na pasku holograficznym świecący w kolorze żółtym,
– kobieta i mężczyzna oraz dwie liczby „20 000” pojawiające się na polu znaku wodnego świecące w kolorach niebieskimi i pomarańczowym,
– liczba „20 000” świecąca w kolorze zielonym na tle ornamentu świecącego
w kolorze pomarańczowym, pojawiające się z prawej strony;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny w lewej części, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są, powtarzające się: godło państwa, napis „MNB", liczba
„20000"; pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,
– rozeta w środkowej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie),
– motyw z literą „H” w środku w całości widoczną pod światło w prawym
górnym rogu (recto-verso),
na stronie odwrotnej:
– litera „H” widoczna w zależności od kąta patrzenia na tle rozety z lewej
strony (efekt kątowy),
– pionowy pas z prawej strony, na którym widoczne są powtarzające się liczby „20000” i napis „MNB”, zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej na szarą (farba opalizująca).
Barwy dominujące po obu stronach – zielona, brązowa, szara, oliwkowa, żółta.
* opis zabezpieczeń sporządzono na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Narodowego Banku Węgier (www.mnb.hu).

Wymiary
w mm

154 x 70

174 x 80

174 x 80

154 x 70

154 x 70

Wartość
nominalna

200
forintów

500
forintów

1000
forintów

1000
forintów

1000
forintów

Pozycja

1

2

3

4

5

B/w

portret króla
Matthiasa
Corvinusa

portret Matthiasa
Corvinusa

brak

brak

portret Karola
Roberta

Znak wodny

fioletowa, jasnopomarańczowa

A/ Endre Ady

niebieska, zielona,
żółtobrązowa
niebieska, zielona,
żółtobrązowa
niebieska, zielona,
żółtobrązowa
niebieska,
żółtobrązowa, zielona

R/ fontanna Herkulesa
A/ Matthias Corvinus
R/ fontanna Herkulesa

zielona,
jasnofioletowa

R/ rzeźba przedstawiająca kobietę karmiącą
dziecko
A/ Matthias Corvinus

zielona,
jasnofioletowa

A/ Béla Bartók

fioletowa, niebieska

zielona, brązowa

R/ ruiny zamku Diósgyör

R/ panorama Budapesztu w owalu

zielona, oliwkowa,
brązowa

Barwy stron

A/ Karol Robert

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.11.2018 r.

31.08.2007 r.

01.09.1999 r.

01.09.1999 r.

16.11.2009 r.

Data wycofania
z obiegu

31.10.
2038 r.

31.08.
2027 r.

01.09.
2019 r.

01.09.
2019 r.

16.11.
2029 r.

Termin
wymiany

Emisja 2006,
2009

bez paska
holograficznego

Uwagi

Węgry

Wymiary
w mm

154 x 70

174 x 80

154 x 70

154 x 70

Wartość
nominalna

2000
forintów

5000
forintów

5000
forintów

20 000
forintów

Pozycja

6

7

8

9

B/w

portret Ferenca
Deáka

portret Istvána
Széchenyiego

brak

portret Gábora
Bethlena

Znak wodny
brązowa, zielona,
pomarańczowa
brązowa, zielona,
pomarańczowa
brązowa, pomarańczowa
brązowa, pomarańczowa
fioletowa, zielona,
niebieska
fioletowa, zielona,
niebieska
szarozielona,
fioletowa, czerwona,
jasnobrązowa
szarozielona, fioletowa, jasnobrązowa,
czerwona

R/ G. Bethlen siedzący przy stole w otoczeniu
naukowców
A/ István Széchenyi
R/ gmach Węgierskiej Akademii Nauk
A/ István Széchenyi
R/ Pałac w Nagycenk
A/ Ferenc Deák
R/ dawny budynek Węgierskiego Parlamentu
w Peszcie

Barwy stron

A/ Gábor Bethlen

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2018 r.

01.08.2017 r.

27.07.1999 r.

01.08.2017 r.

Data wycofania
z obiegu

31.12.
2037 r.

31.07.
2037 r.

27.07.
2019 r.

31.07.
2037 r.

Termin
wymiany

Emisja1999,
2008

Emisja1999,
2006, 2008

Emisja 1998,
2002, 2008

Uwagi

Węgry

M/1

Węgry
5 forintów

Średnica: 21,20 mm
Masa: 4,20 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

10 forintów

Średnica: 24,80 mm
Masa: 6,10 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: na przemian ząbkowane
i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

20 forintów

Średnica: 26,30 mm
Masa: 6,90 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Węgry
50 forintów

Średnica: 27,40 mm
Masa: 7,70 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

100 forintów

Średnica: 23,80 mm
Masa: 8,00 g
Stop:
rdzeń – stal pokryta
mosiądzem
pierścień – stal pokryta niklem
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

200 forintów

Średnica: 28,30 mm
Masa: 9,00 g
Stop:
rdzeń – miedzionikiel
pierścień – miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

