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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2022. (V. 19.) MNB rendelete
a „II. András Aranybullája” arany 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 – II. András király Aranybullája (a továbbiakban: Aranybulla) kiadásának 800. évfordulója
alkalmából – „II. András Aranybullája” megnevezéssel 10 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2022. május 20.

2. §

(1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben, a kizárólag az eredeti Aranybulla függőpecsétjén
használt országcímer modern ábrázolása látható. Az előlap szélén, félköriratban, fent – pontokból és keresztből
álló motívumok között – a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent – pontokból és keresztből álló motívummal elválasztva –
a „10000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az eredeti Aranybulla függőpecsétje
uralkodóábrázolásának modern kivitelű változata látható. Az uralkodóábrázolástól balra az Aranybulla kiadási évére
utaló „1222”, jobbra az emlékérme kibocsátásának évére és az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára utaló
„2022” évszám, alatta a „BP.” verdejel olvasható. A hátlap szélén, félköriratban – egy-egy keresztmotívummal
elválasztva –, fent a „II. ANDRÁS”, lent az „ARANYBULLÁJA” felirat olvasható. A hátlap szélén, lent, bal oldalon Endrődy
Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 10 000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 16/2022. (V. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 16/2022. (V. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2022. (V. 19.) MNB rendelete
a „II. András Aranybullája” 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 – II. András király Aranybullája (a továbbiakban: Aranybulla) kiadásának 800. évfordulója
alkalmából – „II. András Aranybullája” megnevezéssel 5000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2022. május 20.

2. §

(1) Az emlékérme 63% réz és 37% nikkel ötvözetéből készült, súlya 117,5 gramm, átmérője 67 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben oklevélábrázolás látható, a megsemmisült Aranybulla legkorábbi
hitelesített másolata szövegrészletével és az eredeti Aranybulla országcímeres oldalt megjelenítő függőpecsétjével.
Az oklevélábrázolás fölött, középen, két sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható,
az oklevélábrázolás alatt, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye
látható. Az előlap szélén, körvonallal határolva, fent a „MAGYARORSZÁG” félkörirat olvasható, lent 9 keresztmotívum
látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az eredeti Aranybulla függőpecsétje uralkodót
ábrázoló oldalának megjelenítése látható. A függőpecsét ábrázolásába illesztve, az uralkodó alakjától balra
az Aranybulla kiadási évére utaló „1222”, jobbra az emlékérme kibocsátásának évére és az Aranybulla kiadásának
800. évfordulójára utaló „2022” évszám olvasható. A hátlap szélén, körvonallal határolt félköriratban – egy-egy
keresztmotívummal elválasztva –, fent a „II. ANDRÁS”, lent az „ARANYBULLÁJA” felirat olvasható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, patinázott kivitelben.
4. §		
Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 17/2022. (V. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2022. (V. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1259/2022. (V. 19.) Korm. határozata
Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről
A Kormány a Bük város területén működő ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban: fejlesztési területek) bővítésével
kapcsolatos, Bük város és térsége, illetve a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint
közműberuházásokkal összefüggésben
1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési területek használatában érintett
gazdasági szereplők és szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a fejlesztési területek
megközelítését szolgáló úthálózat megvalósításához szükséges intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. július 31.
2. egyetért a fejlesztési területek, valamint azok ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú,
a)
a biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátásához szükséges beruházásainak,
b)
a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztéseinek,
c)
a szennyvíz és ipari szennyvíz kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítésének
megvalósításával;
3. egyetért azzal, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslata alapján – a 2. pont szerinti célok
megvalósításához szükséges feladatok (a továbbiakban: projekt) elvégzése keretében sor kerüljön
a)
új kutak fúrására, vízkezelő technológia, gépészet fejlesztésére és gépház bővítésére, 1000 m3 térfogatú,
vasbeton szerkezetű víztorony építésére, vízellátó hálózat fejlesztésére, valamint a szükséges rekonstrukciók
elvégzésére,
b)
szennyvízelvezető rendszer fejlesztésére (nyomóvezeték és új szennyvízátemelő), rekonstrukciók elvégzésére,
szennyvíztisztító telep fejlesztésére;
4. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti projekt komplex előkészítésének finanszírozása 428 214 000 forint központi
költségvetési forrásból valósuljon meg;
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a 2. pont szerinti
projekt komplex előkészítése érdekében gondoskodjon 428 214 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2. pont szerinti projekt komplex
előkészítése érdekében gondoskodjon támogatási jogviszony létrehozásáról Bük Város Önkormányzatával mint
kedvezményezettel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően 30 napon belül
7. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti projekt előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye lehetőség
szerint a 2021–2027 közötti programozási időszakban a Magyarország számára elérhető európai uniós források
felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 17/2022. (V. 19.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
Magyar Juditot, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2022. május 22-ei hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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.

