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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2016. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Szent Márton” 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 – Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából – „Szent Márton” megnevezéssel 
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 9.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonal által határolt középmezőben egy Szombathelyen feltárt ókeresztény 

lámpafüggesztő ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó 
köriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon a „BP.” verdejel, 
jobb oldalon a „2016” verési évszám választja el egymástól. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, 
a  verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben – ólomüvegablakot megjelenítő keretben – Szent Márton 
köpenymegosztási jelenetének ábrázolása látható. Az ábrázolás alsó szélén Lebó Ferenc tervezőművész mesterjegye 
található. Az emlékérme szélén, köriratban a „SZENT MÁRTON SZÜLETÉSÉNEK 1700. ÉVFORDULÓJA” felirat olvasható, 
lent egy díszítő motívum látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

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

4. §  Ez a rendelet 2016. július 9-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 23/2016. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 23/2016. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2016. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Szent Márton” 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 – Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából – „Szent Márton” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 9.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, jobb oldalon a  szombathelyi Szent Márton-templom épülete részletének ábrázolása 

látható. Az emlékérme bal oldalán, egymás alatti vízszintes sorokban a „2000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „BP.” 
verdejel és a „2016” verési évszám olvasható. A  verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a  verdejel 



7950 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 102. szám 

adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme szélén, felső köriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Szent Márton ábrázolása látható, egy gyógyult beteg társaságában. 
Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a  „SZENT MÁRTON”, lent a  „SAVARIA”, jobb oldalon az  „A. D. 316” felirat 
olvasható. A feliratokat jobb oldalon Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2016. július 9-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 24/2016. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 24/2016. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:	  

	   2	  
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelete
a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének 
egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minősített 
anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

1. §  A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az  orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes 
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a) 1. pont 1.2. alpontjában a „15,44” szövegrész helyébe a „9,1” szöveg,
b) 2. pont 2.2. alpontjában a „13,62” szövegrész helyébe a „13,64” szöveg,
c) 3. pont 3.2. alpontjában a „11,46” szövegrész helyébe a „11,39” szöveg,
d) 4. pont 4.2. alpontjában a „25,15” szövegrész helyébe a „25,13” szöveg
lép.

2. §  Hatályát veszti a  háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az  orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6/A. §-a.

2. Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása

3. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §  A 2. alcím és az  1.  melléklet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
2015/1535/EU parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azok)
„1.19. az  1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az  1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és 
kinolincsoport
1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több 
halogénatomot tartalmazhat.”

 2. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.22. alponttal egészül ki:
(Azok)
„1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több 
halogénatomot tartalmazhat.”

 3. Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 50–53. sorral egészül ki:

[Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, 

illetve külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név]

„

50. izopropilfenidát (isopropylphenidate) propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

51. metamnetamin (methylnaphetamine, N-methyl-
PAL-287, MNT, MNA)

N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine

52. dezklórketamin, (deschloroketamine, 
2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)

2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone

53. 1P-LSD; (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide) N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8, 
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

”
 4. Hatályát veszti az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat 13–15. sora.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 239/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Vidnyánszky Attilát 2016. július 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. június 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03446-2/2016.

A köztársasági elnök 240/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Kő Andreát 2016. július 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. június 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03447-2/2016.
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A köztársasági elnök 241/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Zéman Zoltánt 2016. július 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. június 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03448-2/2016.

A köztársasági elnök 242/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Steklács Jánost 2016. július 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. június 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 21.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03449-2/2016.
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A köztársasági elnök 243/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Budapesti Gazdasági Egyetemen 
Dr. Heidrich Balázs egyetemi docenst a  2016. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra 
megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2016. június 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 28.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03445-3/2016.

A köztársasági elnök 244/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a  Budapesti Corvinus Egyetemen 
Dr. Lánczi András egyetemi tanárt a 2016. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom 
a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2016. június 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 23.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03616-2/2016.
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A köztársasági elnök 245/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37.  §  (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az  Óbudai Egyetemen 
Dr.  Réger  Mihály Antal egyetemi tanárt a  2016. július 15. napjától 2019. július 14. napjáig terjedő időtartamra 
megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2016. június 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 28.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03859-2/2016.

A köztársasági elnök 246/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló  2011. évi CCIV. törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – 
a Közép-európai Egyetemen Dr. John Shattuckot – lemondására tekintettel – a rektori megbízása alól 2016. július 31-ei 
hatállyal felmentem.

Budapest, 2016. június 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 23.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03615-2/2016.
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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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