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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2018. (XI. 16.) MNB rendelete
a „Mátyás király Emlékév” ezüst emlékérme 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 – Mátyás király trónra lépésének 560. és születésének 575. évfordulójára meghirdetett 
Mátyás király Emlékév alkalmából – „Mátyás király Emlékév” megnevezéssel 20 000 forintos címletű ezüst 
emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. november 19.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 77,76 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  bautzeni Mátyás király-dombormű részletének ábrázolása látható, 

Marlianus Mediolanensis: Epithalamium című corvinája ornamentikus, Mátyás király-címeres díszítő keretének 
részletével. Az  emlékérme szélén, felső negyedköriratban a  „MAGYARORSZÁG”, és a  „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat 
olvasható, a  köriratokat egy korona-ábrázolás választja el egymástól. A  dombormű ábrázolása mellett, balra 
a  „20 000” értékjelzés, jobbra a  „FORINT” felirat olvasható. Az  emlékérme alsó szélén, középen Soltra E. Tamás 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának felső részén Mátyás király aranyforintjának ábrázolása látható, alatta Mátyás király 
kalligrafikus kézjegyével. Az aranyforint ábrázolásától balra az „1443”, „1458” és „1490” évszám jelenik meg, kiemelve 
az  évszám első két számjegyét, jobbra, egymás alatti két sorban a „2018” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel 
olvasható. A  verési évszám „0” számjegye egy gyűrűt formál, amelyet egy, a  verdejel mellett látható holló tart 
a csőrében. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket 
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme alsó részén Mátyás király eredeti trónszékkárpitjából készült 
miseruha részletének ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2018. november 19-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 41/2018. (XI. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
1.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (XI.	  ...)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  
	  

	  
	  
2.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (XI.	  ...)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
	  

 

2. melléklet a 41/2018. (XI. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (XI.	  ...)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  
	  

	  
	  
2.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (XI.	  ...)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2018. (XI. 16.) MNB rendelete
a „Mátyás király Emlékév” rézötvözetű emlékérme 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 – Mátyás király trónra lépésének 560. és születésének 575.  évfordulójára meghirdetett 
Mátyás király Emlékév alkalmából – „Mátyás király Emlékév” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű 
emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. november 19.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 76,5 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  bautzeni Mátyás király-dombormű részletének ábrázolása látható, 

Marlianus Mediolanensis: Epithalamium című corvinája ornamentikus, Mátyás király-címeres díszítő keretének 
részletével. Az  emlékérme szélén, felső negyedköriratban a  „MAGYARORSZÁG”, és a  „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat 
olvasható, a köriratokat egy korona-ábrázolás választja el egymástól. A dombormű ábrázolása mellett, balra a „2000” 
értékjelzés, jobbra a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, középen Soltra E. Tamás tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának felső részén Mátyás király aranyforintjának ábrázolása látható, alatta Mátyás király 
kalligrafikus kézjegyével. Az aranyforint ábrázolásától balra az „1443”, „1458” és „1490” évszám jelenik meg, kiemelve 
az  évszám első két számjegyét, jobbra, egymás alatti két sorban a „2018” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel 
olvasható. A  verési évszám „0” számjegye egy gyűrűt formál, amelyet egy, a  verdejel mellett látható holló tart 
a csőrében. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket 
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme alsó részén Mátyás király eredeti trónszékkárpitjából készült 
miseruha részletének ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. november 19-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 42/2018. (XI. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 42/2018. (XI. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettese 3/2018. (XI. 16.) TNM rendelete
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. §  Az R. 4. § a) és b) pontjában az „az 1. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 2. mellékletben” szöveg lép.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese

1. melléklet a 3/2018. (XI. 16.) TNM rendelethez

 1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat G:26 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(G)

(26)

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, egyes jogi személyek 
vállalata, társulás, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, jogi személyiségű társaság, leányvállalat, egyéni vállalkozó, jogszabály 
alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, ösztöndíjas támogatott

 2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat H:30 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(H)

(30) támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

 3. Hatályát veszti az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 5–8. sora.

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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