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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2020. (IX. 1.) MNB rendelete
a „Kiskunsági Nemzeti Park” 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 „Kiskunsági Nemzeti Park” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2020. szeptember 2.

2. §

(1) Az emlékérme álló téglalap alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete
39,6 × 26,4 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján egy vízben álló, táplálkozó gulipán és tükörképének ábrázolása látható. Az ábrázolás
feletti három vízszintes sorban, középen a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobbra rendezve a „10 000” értékjelzés és
a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, lent – a víz ábrázolásába illesztve –, bal oldalon, függőlegesen
a „GULIPÁN” felirat, jobb oldalon, két vízszintes sorban a „BP.” verdejel és a „2020” verési évszám olvasható.
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján a Kiskunsági Nemzeti Park jellegzetes természeti képződményének, egy szél által barázdált
felületű homokbuckának az ábrázolása látható, a háttérben néhány fával és bokorral. Az ábrázolás feletti két
vízszintes sorban, középen a „KISKUNSÁGI” és a „NEMZETI PARK” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, lent, bal
oldalon, két vízszintes sorban a „FÜLÖPHÁZI” és a „BUCKAVIDÉK” felirat olvasható, jobb oldalon Kereszthury Gábor
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2020. szeptember 2-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 27/2020. (IX. 1.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 27/2020. (IX. 1.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2020. (IX. 1.) MNB rendelete
a „Kiskunsági Nemzeti Park” 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 „Kiskunsági Nemzeti Park” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét
bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2020. szeptember 2.

2. §

(1) Az emlékérme álló téglalap alakú, 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete
39,6 × 26,4 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján egy vízben álló, táplálkozó gulipán és tükörképének ábrázolása látható. Az ábrázolás
feletti három vízszintes sorban, középen a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobbra rendezve a „2000” értékjelzés és
a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, lent – a víz ábrázolásába illesztve –, bal oldalon, függőlegesen
a „GULIPÁN” felirat, jobb oldalon, két vízszintes sorban a „BP.” verdejel és a „2020” verési évszám olvasható.
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján a Kiskunsági Nemzeti Park jellegzetes természeti képződményének, egy szél által barázdált
felületű homokbuckának az ábrázolása látható, a háttérben néhány fával és bokorral. Az ábrázolás feletti két
vízszintes sorban, középen a „KISKUNSÁGI” és a „NEMZETI PARK” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, lent, bal
oldalon, két vízszintes sorban a „FÜLÖPHÁZI” és a „BUCKAVIDÉK” felirat olvasható, jobb oldalon Kereszthury Gábor
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2020. szeptember 2-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 28/2020. (IX. 1.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 28/2020. (IX. 1.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 386/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Vad Zoltán Leventét kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2020. március 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 13.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01224-2/2020.

A köztársasági elnök 387/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Géczy Balázst kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2020. június 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 18.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02486-2/2020.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 388/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Palóczi Péter Bélát kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 22.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02814-2/2020.

A köztársasági elnök 389/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Szeverényi Ivonn Ildikót kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2020. július 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02815-2/2020.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 390/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Tromler Miklós Erik rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország rabati nagykövetségének a vezetésére,
valamint Magyarországnak a Mauritániai Iszlám Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül
hagyása mellett – felmentem Magyarországnak a Szenegáli Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2020. július 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 22.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02306-5/2020.

A köztársasági elnök 391/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Szabó András rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – Magyarország accrai nagykövetségének a vezetésére,
valamint Magyarországnak az Elefántcsontparti Köztársaságban, a Guineai Köztársaságban, a Gambiai Köztársaságban,
Burkina Fasoban, a Togói Köztársaságban, a Libériai Köztársaságban és a Sierra Leone Köztársaságban való
képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom Magyarország Szenegáli Köztársaságban
való képviseletével.
Budapest, 2020. július 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. július 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02955-2/2020.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 392/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Szilágyiné Bátorfi Edit rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország ljubljanai nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2020. február 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 6.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00637-2/2020.

A köztársasági elnök 393/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Vass-Salazar Mária Évát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország
ljubljanai nagykövetségének a vezetésével.
Budapest, 2020. február 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 6.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00634-2/2020.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 394/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Vass-Salazar Mária Éva rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet felmentem Magyarország ljubljanai
nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól, egyúttal megbízom Magyarország ottawai
nagykövetségének a vezetésével.
Budapest, 2020. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. május 6.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01772-3/2020.

A köztársasági elnök 395/2020. (IX. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Dávid Andor Ferencet kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország ljubljanai
nagykövetségének a vezetésével.
Budapest, 2020. május 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. május 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02152-2/2020.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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