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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 25/2019. (VII. 1.) MNB rendelete
a „Himnusz megzenésítése” 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 – a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából – a „Himnusz megzenésítése” 
megnevezéssel 20 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. július 2.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 77,76 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  jobb oldali mezőben Kölcsey Ferenc félalakos portréjának ábrázolása látható. A  portré 

ábrázolásától balra a Himnusz eredeti kéziratából származó szövegrészlet – az első versszak töredéke – olvasható, 
alatta Kölcsey Ferenc aláírásával. Az  emlékérme felső szélén, félköriratban, jobbra a  „MAGYARORSZÁG” felirat, 
balra a „20 000” értékjelzés és az „Ft” felirat, a félkörirat alatt, középen a „2019” verési évszám, a portré ábrázolásába 
illesztve a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Erkel Ferenc félalakos portréjának ábrázolása látható, a  háttérben balra Erkel Ferenc 
aláírásával, jobbra a  Himnusz szöveggel ellátott eredeti kottájának részletével. Az  emlékérme szélén, fent, balra 
csúsztatott félköriratban az  „A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSE • 1844” felirat olvasható, lent, a  portré ábrázolásába 
illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 7000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2019. július 2-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 114. szám 4239

1. melléklet a 25/2019. (VII. 1.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 25/2019. (VII. 1.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 26/2019. (VII. 1.) MNB rendelete
a „Himnusz megzenésítése” 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 – a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából – a „Himnusz megzenésítése” 
megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. július 2.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 76,5 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  jobb oldali mezőben Kölcsey Ferenc félalakos portréjának ábrázolása látható. A  portré 

ábrázolásától balra a Himnusz eredeti kéziratából származó szövegrészlet – az első versszak töredéke – olvasható, 
alatta Kölcsey Ferenc aláírásával. Az emlékérme felső szélén, félköriratban, jobbra a „MAGYARORSZÁG” felirat, balra 
a „3000” értékjelzés és az „Ft” felirat, a félkörirat alatt, középen a „2019” verési évszám, a portré ábrázolásába illesztve 
a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Erkel Ferenc félalakos portréjának ábrázolása látható, a  háttérben balra Erkel Ferenc 
aláírásával, jobbra a  Himnusz szöveggel ellátott eredeti kottájának részletével. Az  emlékérme szélén, fent, balra 
csúsztatott félköriratban az  „A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSE • 1844” felirat olvasható, lent, a  portré ábrázolásába 
illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2019. július 2-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 26/2019. (VII. 1.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2019. (VII. 1.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozata
a muravidéki magyar közösségi ház kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. a határainkon kívül élő magyarság támogatását szem előtt tartva a  muravidéki magyar közösségi ház kialakítása 

érdekében egyetért a  Szlovénia, Lendva, Fő utca 7. szám alatt található ingatlannak (a továbbiakban: Ingatlan) 
a  Magyar Állam részére történő megvásárlásával – azzal, hogy az  Ingatlanon fennálló tulajdonjog megszerzésére 
irányuló szerződés szövegének kialakításakor a  jogügyletre irányadó magyar és szlovén jog követelményeit is 
figyelembe kell venni, és biztosítani kell, hogy a  szerződés alapján a  tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésének szlovén jog szerinti feltételei fennálljanak –, valamint az Ingatlan teljes körű felújításával,

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, 
hogy az Ingatlan megvásárlásával összefüggő előkészületeket tegye meg,

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 3. az 1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert 

az  Ingatlan megvásárlására azzal, hogy a  tulajdonszerzés költségei – ideértve, de nem kizárólagosan az  Ingatlan 
vételárának és teljes körű felújításának költségeit, valamint a  tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb költségeket – 
a 616 881 000 forintot nem haladhatják meg,

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon 
az Ingatlannak a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról,

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott egyeztetések alapján – egyszeri 

jelleggel gondoskodjon
a) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági 

és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára az  Ingatlan megvásárlásához 
legfeljebb 247 200 000 forint, a kivitelezés előkészítéséhez 21 126 000 forint,

b) a 2020. évi központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára az  Ingatlan 
felújításához legfeljebb 348 555 000 forint

forrás biztosításáról,
Felelős: pénzügyminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 6. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy 

határoz, hogy az  Ingatlant a  Külgazdasági és Külügyminisztérium – a  nemzeti közösségi, kulturális hagyományok, 
értékek ápolásának, a  művelődő közösségek tevékenységének támogatása, feltételeinek javítása, a  kulturális 
örökség helyi védelme, mint közérdekű cél ellátásának elősegítése érdekében – versenyeztetés mellőzésével 
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részére határozatlan időre használatba adja,

 7. egyetért azzal, hogy az Ingatlan megvásárlásával és átalakításával kapcsolatos eszközbeszerzések lefolytatása során 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni,
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 8. visszavonja a  Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség működésének és beruházásának 
finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1051/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a) 3. pontjában az „az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében” szövegrészt és
b) 3. pont a) alpontját.

  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: 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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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