
 

 

Széles körben elérhető alaposság 
a bankjegyvizsgálatban − most támogatott áron!
A Magyar Nemzeti Bank anyagilag is támogatja a megbízhatóbb 
bankjegyellenőrzést lehetővé tevő, modern UV-A/C készülék vásárlását.

A jegybank pályázata az UV-A/C készülékek nettó kiskereskedelmi árának 60%-ával (de készülékenként legfeljebb 20 ezer forinttal) támogatja 
a programban résztvevő felhasználókat, így már a vásárláskor az MNB-támogatással csökkentett áron juthatnak UV-A/C készülékhez.

Világítson rá a lényegre!

Kik jogosultak az MNB-támogatásra?

A pályázat keretében támogatást igényelhet az a Felhasználó, amely, illetve amelynek 
a) a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott bármely termékkör forgalmazását, illetve 
a KSH által összeállított Termékek és Szolgáltatások osztályozási rendszerében (TESZOR) meghatározott, alábbi 
tevékenységet végzi:
• Gépjárműjavítás-, karbantartás (G 45.2), motorkerékpár javítása, karbantartása (G 45.40.5), 
• Szálláshely-szolgáltatás (I 55), 
• Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N 77-82), 
• Egyéb oktatás (P 85.5), oktatást kiegészítő tevékenység (P 85.6),
• Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R 90-93), 
• Egyéb szolgáltatás (S 94, 95).

b) a 2010-re vonatkozó éves árbevétele/bevétele nem haladja meg:
• Egy telephellyel/üzlettel rendelkező Felhasználó esetében az 500 millió forintot, 
• Maximum 10 telephellyel/üzlettel rendelkező Felhasználó esetében az 5 milliárd forintot,
• 10-nél több telephellyel/üzlettel rendelkező Felhasználó esetében a 10 milliárd forintot.

Hogyan juthat a felhasználó az MNB-támogatáshoz?

1. Letölti Pályázatunkat az MNB honlapjáról, VAGY SMS-ben igényli és kipostázzuk a dokumentációt, ha nevét és címét 
elküldte a +36-30-996-3794-os telefonszámra, ILLETVE kikéri az anyagokat bármely UV-A/C programban résztvevő 
Forgalmazó partnerünktől.
2. Pályázatunkat kitölti, majd az előírt dokumentumok csatolásával beküldi postai úton vagy személyesen az MNB-hez.
3. Az MNB elbírálja a pályázatokat, majd a támogatásra jogosultak részére postai úton eljuttatja a kupon(oka)t és az 
információs anyagokat.
4. Végül a jogosult pályázók kiválasztanak az MNB TERMÉKLISTÁjáról egy UV-A/C készülék típust, valamint egy érté-
kesítési pontot, ahol az MNB-támogatással csökkentett áron megvásárolhatják a kiválasztott készüléket.

A plakáton található információk legfontosabb feltételeinket tartalmazzák! 
Részletes információinkat keresse az MNB honlapján vagy igényelje SMS-ben, illetve kérje bármely forgalmazótól!

További információ:
uv.ac.program@mnb.hu | Telefon: (06-1) 421 3371 | Fax: 421-3391 | SMS: 30-996-3794


