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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelete
megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.
 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. augusztus 24.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.
 (2) A  papír anyagában a  bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen 

az „MNB” felirat és az „1000” értékjelzés olvasható.

3. § (1) A  bankjegy előoldala többszínű, az  oldal széléig kifutó alapnyomattal és kék képnyomattal készült, melynek 
összhatása kék. Az  alapnyomat a  bal oldalon található vízjelmező alatt és fölött sötétkék, a  szövegtükör körül 
világoskék és sárga, a bankjegy jobb oldalán kék és sárga színhatású. A vízjelmező mellett, jobbra 1 mm átmérőjű 
sárga színű körök láthatók. Az  alapnyomat részeként a  szövegtükör felső részén, vízszintes sorokban a  kék színű 
„1000” értékjelzés és „EZER” felirat ismétlődik, alatta a középkori Buda legkorábbi ismert ábrázolása, a bankjegy jobb 
oldalán geometrikus mintázat látható. Az  alapnyomat jobb felső részén a  kék és zöld színű illeszkedőjel előoldali 
eleme található.

 (2) A  vízjelmezőben Mátyás király arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a  vízjel-portré alatt 
vízszintesen elhelyezkedő „1000” értékjelzés. A  vízjelmező fölött az „1000” értékjelzés olvasható, amelynek színe 
kék. A bankjegy bal alsó sarkában a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő, két elemből álló jelzés 
található, amelynek színe sötétkék.

 (3) A szövegtükörben az „EZER FORINT” felirat, majd egymás alatti vízszintes sorokban Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt 
Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a  „BUDAPEST 2017” felirat, a  bankjegyhamisításért 
való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az  „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A  TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint 
a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

 (4) A  szövegtükörben középen – sárga színű, koszorút formáló díszítő elemmel körülvéve – optikailag változó 
tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott, csőrében gyűrűt tartó holló motívum látható, amely a rátekintés szögétől 
függően bíbor vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra – díszítő motívumokkal körülvéve – Magyarország címerének 
ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe kék.

 (5) A  képnyomat jobb oldali részén Mátyás király arcképének ábrázolása látható, az  arcképtől balra fent 
a „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat, jobbra lent az „1000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe kék.

 (6) A  bankjegy sorszáma a  bal oldalon, a  vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a  jobb oldalon, az  arckép mellett 
függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

 (7) A  vízjelmezőtől balra, a  bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A  fémcsík 
tagolt formájú elemeiben Mátyás király portréjának tükörképe, alatta és felette a  vízszintesen elhelyezett 
„1000” értékjelzés, valamint a csőrében gyűrűt tartó holló ábrázolása látható.

 (8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 134. szám 18599

4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kék színű képnyomattal készült, amelynek 
összhatása kék. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén kék sáv látható, az alapnyomat többi része 
kék és sárga színhatású. Az alapnyomat bal oldali részén Mátyás király koronázási dekrétuma szövegének részlete 
jelenik meg. A vízjelmező mellett, balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén 
a kék és zöld színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

 (2) A  bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a  mikroírással nyomtatott „1000” értékjelzés, valamint az „M”, az „N” 
és a „B” betűk ismétlődnek, továbbá a  nagyobb betűkkel nyomtatott „1000” értékjelzés és „MNB” felirat olvasható. 
A  bankjegy alsó szélével párhuzamos sávban a  mikroírással nyomtatott „1000” felirat ismétlődik, és a  nagyobb 
számjegyekkel nyomtatott „EZER FORINT” felirat és „1000” értékjelzés olvasható.

 (3) A  képnyomat fő motívuma a  visegrádi királyi palotában található Hercules-kút alapján készült metszet, háttérben 
a  Mátyás király által kibocsátott aranyforint érme elő- és hátlapjának ábrázolásával. A  metszettől jobbra Georgius 
Trapezuntius: Rhetoricorum libri című corvinájából származó, „C” betűt ábrázoló iniciálé látható. Az  alsó mikroírás 
sávban a  rátekintés szögétől függően az „MNB” felirat jelenik meg. A  metszettől jobbra, egymás alatti vízszintes 
sorokban a „HERCULES-KÚT” és a „VISEGRÁDI KIRÁLYI PALOTA” felirat, az iniciálé fölött az „1000” értékjelzés olvasható.

 (4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. §  A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. §  Ez a rendelet 2017. augusztus 24-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelethez

A megújított 1000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:
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2. melléklet a 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelethez

A megújított 1000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:

	  

	  
	  

	  
	  

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelete
1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank
a) az  új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2006. (III. 23.) 

MNB rendelettel, valamint
b) az  új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2009. (II. 14.) 

MNB rendelettel
kibocsátott 1000 forintos címletű bankjegyet a forgalomból bevonja.

 (2) A bevonás határnapja: 2018. október 31.

2. §  Hatályát veszti
1. az  új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2006. (III. 23.) 

MNB rendelet,
2. az  új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2009. (II. 14.) 

MNB rendelet.

3. §  Ez a rendelet 2018. október 31-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 21/2017. (VIII. 23.) BM rendelete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény 250.  § (2)  bekezdés a) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet  
4.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1., 4., 6. és 9.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 22. és 23.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva  
– a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

1. §  A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 43/1999. KHVM rendelet) 
10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiszámított VKJ-t, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a  fizetési kötelezettség 
keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt, Magyar Államkincstárnál vezetett központosított 
beszedési számlára kell befizetni.”

2. §  Hatályát veszti a 43/1999. KHVM rendelet 3. számú melléklete.

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletet módosítása

3. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 22/2012. BM rendelet) 11/A.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szabs. tv. 141. § (2e) bekezdésében meghatározott elektronikus hozzáférés keretében a központi bírságkezelő 
szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szerv a  központosított bevétel beszedési számláiról 
továbbutalt bevételekhez kapcsolódó banki kivonatokról és a  Magyar Posta Elszámoló Központja által megadott 
adatállományokról elektronikus úton, naponta tájékoztatja a  központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szervet.”
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4. §  A 22/2012. BM rendelet
a) 11. § (2) bekezdésében a „célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” szöveg,
b) 11. § (5) bekezdésében a „szerv által vezetett célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” 

szöveg,
c) 22.  § (1)  bekezdésében a „számlaszámát” szövegrész helyébe a „központosított beszedési számla számát” 

szöveg,
d) 22. § (4) bekezdésében a „célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” szöveg,
e) 22/A.  § (2)  bekezdésében a  „szerv által vezetett célelszámolási” szövegrész helyébe a  „központosított 

beszedési” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 22/2012. BM rendelet
a) 11. § (3) bekezdése, valamint
b) 22. § (5) bekezdése.

3. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
módosítása

6. §  A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5.  § 
(4a) bekezdésében és 6. § (4a) bekezdésében szereplő „vezetett célelszámolási számla” szövegrész helyébe a „kezelt 
központosított beszedési számla” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az igazságügyi miniszter 11/2017. (VIII. 23.) IM rendelete
a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet 
módosításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, az  Országos Bírósági Hivatal elnöke 
véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  vizsgálatot – ideértve a  felülvizsgálatot is – a  Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a  továbbiakban: 
Központ) Általános Igazságügyi Szakértői Igazgatósága (a  továbbiakban: Igazgatóság) állományába tartozó, vagy 
az  Igazgatósága által megbízott, az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 30.  § (7)  bekezdése 
szerinti megbízási szerződéssel foglalkoztatott, igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő általános igazságügyi 
orvos, pszichiáter, valamint pszichológus szakértők végzik (a továbbiakban: Vizsgáló Bizottság).
(2) A  Vizsgáló Bizottság Igazgatóság állományába tartozó tagjait és elnökét, elnökhelyettesét, továbbá 
a  felülvizsgálatot végző 13 tagú bizottság (a  továbbiakban: Felülvizsgáló Bizottság) Igazgatóság állományába 
tartozó tagjait és elnökét, elnökhelyettesét az  igazságügyért felelős miniszter az  Országos Bírósági Hivatal 
elnöke véleményének figyelembevételével az  Igazgatóság szervezeti egységeiként működő szakértői intézetek 
(a  továbbiakban: szakértői intézet) szakértői közül 5 évre szóló időtartamra jelöli ki. A  kijelölést az  igazságügyért 
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felelős miniszter a  kijelölés lejártát követő három hónapon belül 5 évre meghosszabbíthatja, ha azzal az  érintett 
szakértő és az Országos Bírósági Hivatal elnöke egyetért, és a szakértő továbbra is megfelel a kijelölés feltételeinek. 
Ebben az esetben a kijelölés a szakértő korábbi kijelölésének lejártát követő naptól 5 évre hosszabbodik meg.
(3) A Vizsgáló Bizottság és a Felülvizsgáló Bizottság megbízási szerződéssel foglalkoztatott tagját az  igazságügyért 
felelős miniszter az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének figyelembevételével egy évre szóló időtartamra 
jelöli ki. A  kijelölést az  igazságügyért felelős miniszter a  kijelölés lejártát követő három hónapon belül egy évre 
meghosszabbíthatja, ha azzal az  érintett szakértő és az  Országos Bírósági Hivatal elnöke egyetért, és a  szakértő 
továbbra is megfelel a kijelölés feltételeinek. Ebben az esetben a kijelölés a szakértő korábbi kijelölésének lejártát 
követő naptól egy évre hosszabbodik meg.
(4) A Vizsgáló Bizottság és a Felülvizsgáló Bizottság megbízási szerződéssel foglalkoztatott tagja a Vizsgáló Bizottság 
és a Felülvizsgáló Bizottság elnökévé, elnökhelyettesévé nem jelölhető ki.
(5) A Vizsgáló Bizottság és a Felülvizsgáló Bizottság elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes 
helyettesíti.
(6) Az eseti vizsgálatot végző 3 tagú bizottságot a Vizsgáló Bizottság elnöke jelöli ki. A Vizsgáló Bizottság elnöke ezt 
a jogkörét indokolt esetben a szakértői intézet vezetőjére átruházhatja.
(7) A  Felülvizsgáló Bizottság tagjai közül az  esetenként eljáró 5 tagú bizottságot a  Felülvizsgáló Bizottság elnöke 
jelöli ki. A bizottságnak nem lehet tagja az a szakértő, aki a vizsgálat elvégzésében részt vett.
(8) A Vizsgáló Bizottság és a Felülvizsgáló Bizottság székhelye Budapest. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket a Központ biztosítja.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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