
Világítsunk rá a lényegre!

Nagyobb biztonság a pénztárakban a hamis 
bankjegyek ellen − most támogatott áron!

A Magyar Nemzeti Bank anyagilag is támogatja, hogy a kiskeres-
kedők megbízhatóbb bankjegyellenőrzést lehetővé tevő, modern 
UV-A/C-készüléket vásároljanak.

A jegybank a pályázat során az UV-A/C-készülékek nettó kiskereske-
delmi árának 60%-ával (de készülékenként legfeljebb 20 ezer forinttal) 
támogatja a programban résztvevő kiskereskedőket. A programban 
résztvevő kiskereskedők már a vásárláskor az MNB-támogatással csök-
kentett áron juthatnak UV-A/C készülékhez.

Kik jogosultak az MNB-támogatásra?

Az MNB-támogatásra a kiskereskedelmi tevékenységet végző, üzletet 
üzemeltető kereskedő jogosult, amennyiben:

•  működését 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg,

•  gazdasági társaság és egyéni cég esetén a legutolsó lezárt üzle-
ti évére vonatkozó, beszámolóját elektronikus úton nyilvánosságra 
hozta, illetve egyéni vállalkozó esetén a 2010. évre vonatkozó vál-
lalkozói személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségének eleget 
tett,

•  üzletének vagy üzleteinek átlagos alapterülete nem haladja meg a  
400 m2-t,

•  üzletenkénti éves árbevétele meghaladja az 5 millió forintot, il-
letve 2010-ben alakult gazdasági társaság és egyéni cég vagy a 

tevékenységét 2010-ben megkezdő egyéni vállalkozó esetén a 2,5 
millió forintot.

Hogyan juthat a kiskereskedő az MNB-támogatáshoz?

1. A  pályázati anyag beszerzése:
 •  Letöltés az MNB honlapjáról VAGY 
 •  Igénylés SMS-ben 
   Nevét és levelezési adatait küldje el SMS-ben a +36-30-996-3794-os 

telefonszámra, a pályázati dokumentációt postai úton juttatjuk el 
az SMS-ben megadott névre és címre VAGY

 •   Igénylés bármely Forgalmazó partnertől 
   az UV-A/C-programban résztvevő forgalmazó partnereinknél meg-

található a teljes pályázati dokumentáció.

2. A Pályázat elkészítése, előírt dokumentumok csatolása.

3. A pályázat beküldése (postai úton vagy személyesen) az MNB-hez.

4. Az MNB elbírálja a jogosultságot.

5.   Az MNB-támogatásra jogosult kiskereskedők részére az MNB postai 
úton eljuttatja a kupon(oka)t és az információs anyagokat.

6.  A kiskereskedő kiválaszt az MNB TERMÉKLISTÁjáról egy UV-A/C-
készülék típust, valamint egy értékesítési pontot, ahol az MNB-tá-
mogatással csökkentett áron megvásárolja az általa kiválasztott  
UV-A/C-készüléket.

További információ:

uv.ac.program@mnb.hu | Telefon: 421-3373 | Fax: 421-3391 | SMS: 06-30-996-3794

http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC/informaciok-uv-ac-keszlek-vasarloknak
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A plakáton található információk a legfontosabb feltételeket tartalmazzák, a részletes információkat kérjük, keresse az MNB honlapján  
vagy igényelje SMS-ben, illetve kérje bármely forgalmazó partnerünktől.


