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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2022. (III. 9.) MNB rendelete
„Az mRNS-alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány” 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 „Az mRNS-alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány” megnevezéssel 15 000 forintos 
címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. március 10.

2. § (1) A csúcsára állított négyzet alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 
38,61 × 38,61 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapjának felső részén két módosított messenger (hírvivő) ribonukleinsav molekula 
(a  továbbiakban: mRNS) spirál stilizált ábrázolása látható. Az  előlap alsó részén, öt egymás alatti sorban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „15000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának felső részén egy nukleozid-módosított mRNS lipid nanopartikula (zsír részecske) 
ábrázolása látható, balra kinagyított mRNS spirálokkal. A  hátlap alsó részén a  „NUKLEOZID-MÓDOSÍTOTT 
mRNS LIPID NANOPARTIKULA” felirat olvasható. A  felirat alatt egy mRNS spirál stilizált ábrázolása, alatta Szilos 
András tervezőművész mesterjegye látható. A  hátlap szélén – egy-egy ponttal elválasztva, az  óramutató 
járásával megegyezően – az  mRNS-alapú vakcinák kutatásában kiemelkedő szerepet játszó tudósok neve  
− „KARIKÓ KATALIN”, „IAN MACLACHLAN”, „PARDI NORBERT”, „DREW WEISSMAN” − olvasható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2022. (III. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 

 

2. melléklet az 5/2022. (III. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2022. (III. 9.) MNB rendelete
„Az mRNS-alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány” 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 „Az mRNS-alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány” megnevezéssel 3000 forintos 
címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. március 10.

2. § (1) A csúcsára állított négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 38,5 gramm, mérete 
38,61 × 38,61 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapjának felső részén két módosított messenger (hírvivő) ribonukleinsav molekula 
(a  továbbiakban: mRNS) spirál stilizált ábrázolása látható. Az  előlap alsó részén, öt egymás alatti sorban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „3000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának felső részén egy nukleozid-módosított mRNS lipid nanopartikula (zsír részecske) 
ábrázolása látható, balra kinagyított mRNS spirálokkal. A  hátlap alsó részén a  „NUKLEOZID-MÓDOSÍTOTT 
mRNS LIPID NANOPARTIKULA” felirat olvasható. A  felirat alatt egy mRNS spirál stilizált ábrázolása, alatta Szilos 
András tervezőművész mesterjegye látható. A  hátlap szélén – egy-egy ponttal elválasztva, az  óramutató 
járásával megegyezően – az  mRNS-alapú vakcinák kutatásában kiemelkedő szerepet játszó tudósok neve  
− „KARIKÓ KATALIN”, „IAN MACLACHLAN”, „PARDI NORBERT”, „DREW WEISSMAN” − olvasható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 15 000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 6/2022. (III. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 
 

 

2. melléklet a 6/2022. (III. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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