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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2018. (I. 29.) MNB rendelete
a „Görgei Artúr” 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 – Görgei Artúr születésének 200. és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 
170. évfordulója alkalmából – „Görgei Artúr” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. január 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  – kör alakú – középmezőben Than Mór Görgey lovasrohamot vezényel a  második 

komáromi csatában Herkálypusztánál című festménye részletének ábrázolása látható, fölötte félköriratban 
az  „ISASZEG • BUDA • KOMÁROM • VÁC” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, félköriratban, fent 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, 
jobb oldalon a „2018” verési évszám olvasható. 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 hátlapjának jobb oldalán Görgei Artúr félalakos portréjának ábrázolása látható, a  háttérben  
– körvonallal határolt középmezőben – az 1884. november 23-án a Nemzet című napilapban megjelent, 207 honvéd 
által aláírt „Nyilatkozvány”-ban Görgei Artúr mellett kiállók neve olvasható (nem teljes számban, három különböző 
betűméretben). Az  emlékérme szélén, bal oldalon félköriratban, a  középvonaltól felfelé a  „GÖRGEI ARTÚR”, 
lefelé az „1818–1916” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Szilos András 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 2018. január 30-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet az 1/2018. (I. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1. melléklet a …/2018. (I. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2018. (I. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

  
–– 

2. melléklet az 1/2018. (I. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1. melléklet a …/2018. (I. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2018. (I. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

  
–– 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2018. (I. 29.) MNB rendelete
a „Görgei Artúr” 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 – Görgei Artúr születésének 200. és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 
170.  évfordulója alkalmából – „Görgei Artúr” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét 
bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. január 30.
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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, a  – kör alakú – középmezőben Than Mór Görgey lovasrohamot vezényel a  második 

komáromi csatában Herkálypusztánál című festménye részletének ábrázolása látható, fölötte félköriratban 
az  „ISASZEG • BUDA • KOMÁROM • VÁC” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, félköriratban, fent 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb 
oldalon a  „2018” verési évszám olvasható. 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 hátlapjának jobb oldalán Görgei Artúr félalakos portréjának ábrázolása látható, a  háttérben 
– körvonallal határolt középmezőben – az 1884. november 23-án a Nemzet című napilapban megjelent, 207 honvéd 
által aláírt „Nyilatkozvány”-ban Görgei Artúr mellett kiállók neve olvasható (nem teljes számban, három különböző 
betűméretben). Az  emlékérme szélén, bal oldalon félköriratban, a  középvonaltól felfelé a  „GÖRGEI ARTÚR”, 
lefelé az „1818–1916” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Szilos András tervezőművész mesterjegye látható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. január 30-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria 2018. január 23. napján kelt, Knk.VII.37.959/2017/3. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság 
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 111/2017. számú határozatát 
helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2018. január 23.

  Dr. Tóth Kincső s. k.,
  a tanács elnöke



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 9. szám 231

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 31/2018. (I. 29.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a felsőoktatásra vonatkozó szabályozás és az  egyházjog területén folytatott tanácsadói tevékenysége, valamint 
a magyar–német oktatási kapcsolatok megerősítése érdekében végzett munkája elismeréseként

dr. Detlev W. Belling, a  Potsdami Egyetem Polgári Jogi, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2018. január 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. január 17.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00308-2/2018.
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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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