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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2022. (IV. 8.) MNB rendelete
a „Nemes Nagy Ágnes” 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 – Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító és esszéíró születésének 100.  évfordulója 
alkalmából – „Nemes Nagy Ágnes” megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. április 11.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy süllyedő vitorláshajó stilizált ábrázolása látható, három óriási fejszoborral a fedélzetén. 

Az  előlap szélén, fent, köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon, két egymás alatti sorban a  „2022” 
verési  évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon, két egymás alatti sorban a „15000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
lent, a víz ábrázolásába illesztve Nemes Nagy Ágnes Szobrokat vittem című verse első sorának – „Szobrokat vittem 
a hajón,” – a vers eredeti kézirata alapján készült ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az  emlékérme hátlapján Nemes Nagy Ágnes portréja látható, a  háttérben könyveivel és a  példaképként tisztelt 
Babits Mihály költő portréjával. A  hátlap szélén, fent, köriratban a  „NEMES NAGY ÁGNES” felirat, bal oldalon, 
két, egymástól kissé eltolt sorban Nemes Nagy Ágnes születésének és halálának  évét jelölő, „1922” és „1991” 
felirat olvasható. A  hátlap szélén, lent, bal oldalon – a portré ábrázolásába illesztve – Pelcz Balázs 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 2022. április 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 9/2022. (IV. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2022. (IV. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2022. (IV. 8.) MNB rendelete
a „Nemes Nagy Ágnes” 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 – Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító és esszéíró születésének 100.  évfordulója 
alkalmából – „Nemes Nagy Ágnes” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. április 11.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy süllyedő vitorláshajó stilizált ábrázolása látható, három óriási fejszoborral a fedélzetén. 

Az  előlap szélén, fent, köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon, két egymás alatti sorban a  „2022” 
verési  évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon, két egymás alatti sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
lent, a víz ábrázolásába illesztve Nemes Nagy Ágnes Szobrokat vittem című verse első sorának – „Szobrokat vittem 
a hajón,” – a vers eredeti kézirata alapján készült ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az  emlékérme hátlapján Nemes Nagy Ágnes portréja látható, a  háttérben könyveivel és a  példaképként tisztelt 
Babits Mihály költő portréjával. A  hátlap szélén, fent, köriratban a  „NEMES NAGY ÁGNES” felirat, bal oldalon, 
két, egymástól kissé eltolt sorban Nemes Nagy Ágnes születésének és halálának  évét jelölő, „1922” és „1991” 
felirat olvasható. A  hátlap szélén, lent, bal oldalon – a portré ábrázolásába illesztve – Pelcz Balázs tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. április 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2022. (IV. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 10/2022. (IV. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 5/2022. (IV. 8.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  mellékletében foglalt 
táblázat
a) C:49 mezőjében a „35%” szövegrész helyébe a „45%” szöveg,
b) C:84 mezőjében a „30%” szövegrész helyébe a „45%” szöveg,
c) C:107 és C:116 mezőjében az „5%” szövegrész helyébe a „20%” szöveg,
d) C:112, C:114 és C:130 mezőjében az „5%” szövegrész helyébe a „15%” szöveg,
e) C:163 mezőjében a „0%” szövegrész helyébe a „15%” szöveg
lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 98/2022. (IV. 8.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnár Istvánt 
a 2022. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. március 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01464-2/2022.

A köztársasági elnök 99/2022. (IV. 8.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Rózsáné dr. Váradi Edinát 
a 2022. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. március 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01464-3/2022.
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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.

A köztársasági elnök 100/2022. (IV. 8.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csete Zsófiát  
2022. április 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. március 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01464-4/2022.
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