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Hátoldal

Elôoldal

A KÉTEZER FORINTOS BANKJEGY

Il lesz ke dôjel.Il lesz ke dôjel.
A bank jegy elô-
és hát ol da lá ra 
nyom ta tott
áb ratö re dé kek, 
amelyek
át né zet ben H
be tû vé egé szí tik ki 
egy mást.

A bank je gyet fény fe lé tart va, 
bal  ol da lon a nyom ta tott arc kép 
tü kör ké pé vel egye zô ár nya la tos 
víz jelképvíz jelkép lát ha tó.
Az alat ta két be tû bôl és hét
szám jegy bôl ál ló vízs zin tes,
 va la mint a bank jegy jobb szé lén 
a füg gô le ges  sor szám vörös
színû.
A vízszintes sorszám UV-A és 
UV-C fényben narancsvörös 
színben fluoreszkál.
A függôleges sorszám UV-C
fényben fluoreszkál, vörös
színben.

Rej tett kép.Rej tett kép.
A bank je gyet
kö zel
szem ma gas ság ba 
tart va, sík ban
el for gat va az mnb 
fel irat je le nik
meg.
A rajzolat metszet-
mélynyomtatással 
készül, kézzel is 
tapintható.

A pa pír ban lé vô
biz ton sá gi szálbiz ton sá gi szál
fény fe lé tart va
mind két ol dal ról
el len ôriz he tô.
Fe lü le tén ap ró
be tûk kel nyomtat va 
a ma gyar nemzeti 
bank fel irat
ol vas ha tó.

Mik ro írás.Mik ro írás. A bankjegy elôoldalát na gyí tó val
vizs gál va a kétezer fo rint fel irat lát ha tó.
A bankjegy hát ol da lán a víz jel fö lött és alatt
mik ro írás sal nyom tat va a ma gyar nem ze ti bank
fel irat ol vas ha tó.

A pa pír anya gá ban UV-fényben 
kék, vörös és zöld színben
fluoreszkáló jelzôrostokjelzôrostok
találhatók.

A csök kent
lá tó ké pes sé gû -
e ket se gí tô
azo no sí tójel .azo no sí tójel .

HologramHologram hatású 
fémcsík, amelynek 
felületén az mnb
felirat és a Magyar 
Köztársaság címere 
látható.
A csík bal oldalán
a 2000 értékjelzés 
olvasható.

A Magyar Nemzeti Bank 
által a kétezer forintos 
bankjegyen a 2002. évtôl 2002. évtôl 
alkalmazott újalkalmazott új
biztonsági elem.biztonsági elem.
A vízjelmezôt UV-A, 
illetve UV-C fénnyel
megvilágítva, kardot 
markoló páncélozott kar 
keretbe foglalt képe jelenik 
meg, amely világoszöld 
vagy vörös színben
fluoreszkál.
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