
 

I. Az előjegyzéssel értékesítésre kerülő emlékérmék előjegyzési szabályai 

(2022. 01.17.) 

 

• Előjegyzési lehetőséget biztosítunk egy adott év új kibocsátási programjában szereplő 

emlékérmékre. 

 

• Az előjegyzési igény közlését nem tekintjük megrendelésnek, az előjegyzési igény 

befogadása és regisztrálása nem jelent fix rendelésigazolást. 

 

• Az előjegyzési lehetőség időpontjáról a Pénzverő elektronikus hírlevélben, az MNB a 

weboldalán megjelenő sajtóközlemény útján ad tájékoztatást.  

 

 

• Előjegyezni a közzétételtől számított egy hónapig (30 naptári napig) lehetséges. A 

jegyzési időszak leteltével a nyilvántartást lezárjuk, pótjegyzés nem lehetséges. 

 

 

 

• Az előjegyzési igény kizárólag elektronikusan küldhető  a honlapunkon 

(www.penzvero.hu) az előjegyzés meghirdetésétől hozzáférhető előjegyzési aloldalon 

keresztül. 

 

• Az elektronikusan beérkező előjegyzési igényeket a rendszer automatikusan, érkezési 

sorrendben regisztrálja. 

 

 

• Az előjegyző ügyfelek a sikeres előjegyzésről minden esetben automatikus, a beérkezést 

megerősítő e-mailt kapnak 

 

 

Minden természetes személy (regisztrált felhasználó) termékenként maximum 3 db-ot 

jegyezhet elő. Egy regisztrációval egy online előjegyzési igény adható le. A 

személyes átvétellel előjegyző, harmadik személyt is megbízhat az előjegyzett termékek 

átvételével, de minden esetben csak írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt, azaz két tanúval ellátott meghatalmazással. A meghatalmazásnak tartalmaznia 

kell az Előjegyző és az előjegyzett termék azonosíthatóságához szükséges 

információkat (név, cím, termék megnevezés). Bizonyos esetekben a Magyar Pénzverő 

Zrt. (Társaság) fenntartja a jogot ettől eltérő átvételi feltételek kialakítására. Egy 

magánszemély maximum 3 fő előjegyzését veheti át meghatalmazással. 

 

• Csoportos jegyzés nem lehetséges, minden magánszemély csak a saját nevében adhat le 

előjegyzést. 

 

• Fenntartjuk a jogot az előjegyzési nyomtatványon meghirdetett tájékoztató árak, 

kibocsátási dátumok módosítására, illetve a kiadható mennyiségek korlátozására. A 

tájékoztató árak nem tartalmaznak szállítási költségeket. A mennyiségek korlátozása 

túljegyzés esetén az érkezési sorrend és a kártyaelosztás szabályai szerint történik. 

 



• A kibocsátó MNB a meghirdetett maximálisan verhető darabszám és a kibocsátási 

program egyéb feltételei módosításának jogát fenntartja. 

 

• Az előjegyzési igény az adott tétel kibocsátása előtt, írásban visszavonható. 

 

• Az előjegyzett tételek átvételére a konkrét tétel Magyar Közlönyben meghirdetett 

kibocsátási dátumától számított egy hónapig biztosítunk lehetőséget. 

 

• Az Előjegyzők a konkrét kibocsátásokat megelőzően automatikusan kiküldött e-mail 

tájékoztatót – előjegyzési értesítőt – kapnak. A konkrét kibocsátásokról a Magyar 

Közlönyben, elektronikus hírlevelünkből, illetve a kibocsátás napjától a honlapunkon 

lehet tájékozódni.  

 

• Az előjegyezhető keret a meghirdetésre kerülő maximálisan verhető példányszám 60%-

a. A fennmaradó 40% az export-, valamint a viszonteladói igények – ideértve a Magyar 

Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE) igényét is – kielégítését célozza. Az előjegyzésben el 

nem kelt tételek a kibocsátás dátumától megvásárolhatóak, az előjegyzett, de át nem 

vett tételek pedig az átvételre jogosító egy hónap leteltét követően kerülnek 

értékesítésre. Indokolt esetben a megosztási arány vezérigazgatói jóváhagyással ettől 

eltérően is megállapítható. 

 

• Az előjegyzési időszak leteltét követően további előjegyzést, foglalást tenni nem 

lehetséges.  

 


