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II. rész JOGSZABÁLYOK
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– a szociális és munkaügyi miniszterrel, valamint az egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

A Kormány rendeletei

1. §

A Kormány
173/2006. (VIII. 4.) Korm.
rendelete

A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete az
e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

az illetékhivatalok kijelölésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
Illetékügyben elsõ fokon illetékhivatalként a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyékben a
megyei önkormányzat fõjegyzõje jár el.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet 2006. december 31-én hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. A Magyar Élelmiszerkönyvnek az e rendelet mellékletében felsorolt elõírásait az abban megjelölt határidõktõl kell alkalmazni.
(2) Az R. mellékletének
a) 30. sora és az 1–2–2002/16 Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag eszközök egyes
epoxiszármazék-tartalmáról szóló elõírás 2. kiadása,
b) 56. sora és a 3–1–98/53 Mintavételi és vizsgálati
módszerek az élelmiszerekben lévõ egyes szennyezõ
anyagok mennyiségének hatósági ellenõrzésérõl szóló
elõírás 3. kiadása,
c) 58. sora és a 3–1–2002/26 Élelmiszerek ochratoxin-A-tartalmának hatósági ellenõrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerekrõl szóló elõírás 3. kiadása,
valamint
d) 60. sora és a 3–1–2003/78 Mintavételi és vizsgálati
módszerek az élelmiszerekben lévõ patulin mennyiségének hatósági ellenõrzésérõl szóló elõírás 1. kiadása
e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti.

Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
57/2006. (VIII. 4.) FVM
rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások
átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló
56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

3. §
(1) Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 76/621/EGK irányelve (1976. július 20.) a
közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és
zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és
zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítésérõl,
b) a Bizottság 87/250/EGK irányelve (1987. április
15.) a végsõ fogyasztók részére értékesítendõ alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelölésérõl,
c) a Tanács 89/108/EGK irányelve (1989. december
21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl,
d) a Bizottság 92/2/EGK irányelve (1992. január 13.)
az emberi fogyasztásra szánt mélyfagyasztott élelmiszerek
hõmérsékletének hatósági ellenõrzéséhez szükséges min-
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tavételi eljárás és közösségi vizsgálati módszer meghatározásáról,
e) a Tanács 2001/114/EK irányelve (2001. december
20.) egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekrõl.
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tésszerûen érintkezésbe kerülõ anyagokban és tárgyakban
való felhasználásának korlátozásáról,
b) a Bizottság 401/2006/EK rendelete (2006. február
23.) az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenõrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek
megállapításáról.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Bizottság 1895/2005/EK rendelete (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel rendelte-

Gõgös Zoltán s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár

Melléklet az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelethez
I.
1. Az R. mellékletének 1. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
[Sorszám

„1.

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás jele

1–1–87/250

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás címe

A végsõ fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok
alkoholtartalmának
jelölése (2. kiadás)

Irányadó közösségi elõírás
száma

A Bizottság
87/250/EGK irányelve

Kötelezõ alkalmazás
idõpontja]

2006. szeptember 1.”

2. Az R. mellékletének 34. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
[Sorszám

„34.

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás jele

1–3–76/621

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás címe

Irányadó közösségi elõírás
száma

Az étolajokban, zsí- A Tanács
rokban, valamint hoz- 76/621/EGK irányzáadott étolajat és
elve
zsírt tartalmazó élelmiszerekben megengedett erukasavtartalom (2. kiadás)

Kötelezõ alkalmazás
idõpontja]

2006. szeptember 1.”

3. Az R. mellékletének 36. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
[Sorszám

„36.

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás jele

1–3–89/108

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás címe

A gyorsfagyasztott
élelmiszerek (2. kiadás)

Irányadó közösségi elõírás
száma

A Tanács
89/108/EGK irányelve

Kötelezõ alkalmazás
idõpontja]

2006. szeptember 1.”

4. Az R. mellékletének 38. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
[Sorszám

„38.

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás jele

1–3–92/2

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás címe

Irányadó közösségi elõírás
száma

A Bizottság
A gyorsfagyasztott
élelmiszerek hõmér- 92/2/EGK irányelve
sékletének hatósági
ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati
módszer (2. kiadás)

Kötelezõ alkalmazás
idõpontja]

2006. szeptember 1.”
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5. Az R. mellékletének 45. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
[Sorszám

„45.

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás jele

1–3–2001/114

Magyar Élelmiszerkönyv
elõírás címe

Irányadó közösségi elõírás
száma

Részben vagy teljesen
dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékek
(Sûrített tej és tejpor)
(2. kiadás)

A Tanács
2001/114/EK irányelve, valamint az ezt
módosító Csatlakozási Okmány

Kötelezõ alkalmazás
idõpontja]

2006. szeptember 1.”

II.
Az R. mellékletének 20. sora szerinti, „Az élelmiszerekben használható adalékanyagok, az édesítõszerek és a színezékek kivételével 1–2–95/2 számú elõírás 4. kiadása” 4. számú melléklete táblázatának 2. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
[E szám

E 338

E 339

E 340

Név

Élelmiszer

„A következõ élelmiszerekben az E 338 foszforsav, az
E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451, E 452 foszfátok egyedileg vagy keverten használhatók (P2O5-ben kifejezve).
foszforsav
Üdítõitalok
Sterilezett és UHT-kezelt
tej
Kandírozott gyümölcsök
Gyümölcskészítmények
nátrium-foszfátok
Részlegesen dehidratált tej,
28% alatti szárazanyag-tartalommal
a) nátrium-dihidrogénRészlegesen dehidratált tej,
foszfát
28% feletti szárazanyag-tartalommal
b) dinátrium-hidrogénTejpor és sovány tejpor
foszfát
c) trinátrium-foszfát
Pasztõrözött, sterilezett és
UHT-kezelt tejszín
Tejszínhab és növényi zsíranalógok
Nyers sajt (kivéve a Mozzarellát)
kálium-foszfátok
Ömlesztett sajtok és feldolgozott sajtanalógok
a) kálium-dihidrogénHúskészítmények
foszfát
b) dikálium-hidrogénSportitalok és ásványi
foszfát
anyaggal dúsított palackozott vizek
c) trikálium-foszfát
Étrend-kiegészítõk
Só és sóhelyettesítõk
Növényifehérje-italok

Maximális szint]

700 mg/l
1 g/l
800 mg/kg
800 mg/kg
1 g/kg

1,5 g/kg

2,5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
2 g/kg
20 g/kg
5 g/kg
0,5 g/l

GMP
10 g/kg
20 g/l
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[E szám

E 341

Név

kalcium-foszfátok
a) kalcium-hidrogénfoszfát
b) dikalcium-foszfát

c) trikalcium-foszfát
E 343

magnézium-foszfátok

a) mono-magnéziumfoszfát
b) dimagnézium-foszfát

E 450

difoszfátok
a) dinátrium-difoszfát
b) trinátrium-difoszfát
c) tetranátrium-difoszfát
d) tetrakálium-difoszfát
e) dikalcium-difoszfát
f) kalcium-dihidrogéndifoszfát

E 451

trifoszfátok
a) pentanátrium-trifoszfát

b) pentakálium-trifoszfát

E 452

polifoszfátok
a) nátrium-polifoszfát
b) kálium-polifoszfát
c) nátrium-kalciumpolifoszfát

Élelmiszer

Italfehérítõk
Italfehérítõk árusító automatákhoz
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylaltok, jégkrémek)
Desszertek
Desszertporok
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények
Liszt
Liszt, sütéskész (sütõportartalmú)
Soda bread
Tojáslé (fehérje, sárgája
vagy egész)
Mártások, szószok
Levesek és erõleves, levesalapok
Instant tea és instant gyógynövény-kivonatok, fõzetek
Rágógumi
Szárított, porított élelmiszerek
Tejalapú csokoládé és
malátaitalok
Szeszes italok (kivéve a
bort és a sört)
Reggeli-cereáliatermékek
Snackek
Surimi
Hal- és rákkrémek
Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített szörpök tejturmixokhoz és fagylaltokhoz;
hasonló termékek)
Különleges táplálkozási célokra készített élelmiszerek
Hús- és zöldségtermékek
bevonatai
Cukorkák
Porcukor
Metélt tészták
Folyékony tészták
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Maximális szint]

30 g/kg
50 g/kg
1 g/kg

3 g/kg
7 g/kg
20 g/kg

2,5 g/kg
20 g/kg
20 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
3 g/kg
2 g/l
GMP
10 g/kg
2 g/l
1 g/l
5 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
3 g/kg

5 g/kg
4 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
2 g/kg
12 g/kg
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Név
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Élelmiszer

d) kalcium-polifoszfát

Maximális szint]

Nyers halfilék, fagyasztva
és gyorsfagyasztva
Nyers és feldolgozott, fagyasztott és gyorsfagyasztott csiga- és ráktermékek
Feldolgozott burgonyatermékek (beleértve a fagyasztott, gyorsfagyasztott, hûtött
vagy szárított termékeket)
elõsütött fagyasztott és
mélyhûtött burgonya
Kenhetõ zsírok a vaj kivételével
Savanyú tejszínvaj
Rákkonzervek
Víz alapú emulziók sütõformák kenésére
Kávé alapú italok automatákhoz
Aromák

5 g/kg
5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg
2 g/kg
1 g/kg
30 g/kg
2 g/kg
40 g/kg”

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
1. sorszámú elõírása

(2) Az alkoholtartalom értékét legfeljebb egy tizedesjegyig kell megadni. A szám elé az „Alkohol” szót vagy
„alk.” rövidítést, utána a „% (V/V)”, vagy „tf%”, vagy
„%vol” jelet kell írni.

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)
1–1–87/250 számú elõírás
(2. kiadás – 2006.)

3. §

2. §

(1) Az alkoholtartalom értékét az alábbiak szerint megengedett eltérésekkel kell megadni:
a) valamennyi, a következõkben nem részletezett ital
esetében: ±0,3% (V/V);
b) az 5,5% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú sörök,
valamint a szõlõbõl készült 2207 20 vámtarifaszám alá tartozó italok (denaturált etilalkohol) esetében: ±0,5% (V/V);
c) – az 5,5% (V/V)-nál nagyobb alkoholtartalmú
sörök,
– a szõlõbõl készült 2207 10 vámtarifaszám alá tartozó
italok (nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal),

(1) Az alkoholtartalom meghatározása 20 °C-on történik.

– a gyümölcs- és mézborok esetében: ±1,0% (V/V);
d) gyümölcsökbõl vagy növényi részekbõl kivonatolással készült italok esetében: ±1,5% (V/V).

A végsõ fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok
alkoholtartalmának jelölése
1. §
Ez az elõírás az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italra vonatkozik, a 2204 és 2205 vámtarifaszám alá tartozó italok (borok) kivételével.
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(2) Az (1) bekezdésben megengedett eltéréseket nem
befolyásolhatják az alkoholtartalom meghatározására
használt vizsgálati módszerek megengedett eltérései.
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4. §

Ez az elõírás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az 1–3–76/621 számú elõírás 1995-ben jóváhagyott 1. kiadása hatályát veszti.

4. §
Ez az elõírás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az 1–1–87/250 számú elõírás 1995-ben „Az
élelmiszerek alkoholtartalmának jelölése” címmel jóváhagyott 1. kiadása hatályát veszti.
5. §
Ez az elõírás a végsõ fogyasztók részére értékesítendõ
alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom
térfogatszázalékos jelölésérõl szóló, 1987. április 15-i
87/250/EGK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. §
Ez az elõírás a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt
olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a
hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek
erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítésérõl
szóló, 1976. július 20-i 76/621/EGK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
* * *

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
34. sorszámú elõírása
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
36. sorszámú elõírása
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)
1–3–89/108 számú elõírás

1–3–76/621 számú elõírás

(2. kiadás – 2006.)

(2. kiadás – 2006.)
A gyorsfagyasztott élelmiszerek
Az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott
étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben
megengedett erukasav-tartalom

1. §

1. §

(1) Ez az elõírás a gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozik.

2. §

(2) Ezen elõírás szerint gyorsfagyasztott élelmiszer az
olyan élelmiszer, amelyet
a) olyan gyorsfagyasztási folyamatnak vetnek alá,
amely során a termék a maximális kristályképzõdés tartományán a termék jellegétõl függõen, de a lehetõ leggyorsabban halad át; ennek eredményeként a termikus kiegyenlítõdést követõen a termék minden pontjának hõmérséklete –18 °C vagy ennél kisebb érték lesz, és
b) erre utaló megnevezéssel forgalmaznak.

Az 1. § szerinti élelmiszerek erukasav-tartalma a bennük található összes zsírsav 5%-ánál több nem lehet.

(3) Ezen elõírás értelmében az étkezési jég és a jégkrém
nem gyorsfagyasztott élelmiszer.

3. §

2. §

Az erukasav-tartalom meghatározására szolgáló mintavételi és vizsgálati módszereket a Magyar Élelmiszerkönyv 3–1–80/891 számú elõírása tartalmazza.

Csak az 1. § (2) bekezdése szerinti gyorsfagyasztott
élelmiszert szabad a 8. és 9. §-ban megadott jelöléssel ellátni.

Ez az elõírás vonatkozik
a) az emberi fogyasztásra szánt olajokra, zsírokra és
ezek elegyeire,
b) azokra az élelmiszerekre, amelyek 5%-ban vagy ezt
meghaladó mennyiségben hozzáadott olajat vagy hozzáadott zsírt tartalmaznak.
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3. §

(1) A gyorsfagyasztott élelmiszer nyersanyagának épnek, egészségesnek és frissnek kell lennie.
(2) A kémiai, biokémiai és mikrobiológiai változások
minimumra csökkentése érdekében a nyersanyagok elõkészítését és a gyorsfagyasztást – megfelelõ gépekkel, illetve
berendezésekkel – haladéktalanul el kell végezni.

4. §
A gyorsfagyasztott élelmiszerekkel a következõ fagyasztó közegek kerülhetnek közvetlen kapcsolatba:
a) levegõ,
b) nitrogén,
c) szén-dioxid.

5. §
(1) A gyorsfagyasztott élelmiszer hõmérsékletének a
termék minden pontján állandóan –18 °C-osnak vagy kisebbnek kell lennie. Szállításkor rövid ingadozással maximum 3 °C-kal lehet nagyobb.
(2) A termék hõmérséklete a jó tárolási és szállítási gyakorlat betartásával a helyi elosztási és a kiskereskedelmi
tárolás során –18 °C-nál
a) legfeljebb 3 °C-kal lehet nagyobb,
b) a kiskereskedelmi hûtõpultokban és a kiskereskedelembe történõ helyi kiszállítás során legfeljebb 6 °C-kal lehet nagyobb.

6. §
Biztosítani kell,
a) hogy a gyorsfagyasztáshoz, tároláshoz, szállításhoz és
a helyi áruelosztáshoz használt berendezések, valamint a hûtõpultok alkalmasak legyenek az elõírások betartására,
b) a gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének ellenõrzését.
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és hasonló létesítményeket – kerülõ gyorsfagyasztott termékekre az általános jelölési elõírásokon túl a következõk
vonatkoznak:
a) a megnevezést a „gyorsfagyasztott” szóval kell kiegészíteni,
b) a minõségmegõrzési idõhöz kiegészítõen meg kell
adni a tárolási hõmérsékletet (és/vagy a tárolásra alkalmas
berendezést), valamint a hozzá tartozó idõtartamot, ameddig a termék a vevõnél még felhasználható,
c) a címkén szerepelnie kell a tétel azonosítását lehetõvé tevõ megjelölésnek,
d) egyértelmûen fel kell tüntetni, hogy a terméket felengedtetés után nem szabad újrafagyasztani.

9. §
(1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott azon termékek jelölésének, amelyek sem végsõ felhasználóhoz, sem a
vendéglátáshoz, kórházakhoz, üzemi étkezdékhez és hasonló intézményekhez nem kerülnek, csak a következõket
kell tartalmaznia:
a) megnevezés, kiegészítve a gyorsfagyasztott szóval,
b) nettó tömeg,
c) a tétel azonosítására szolgáló megjelölés,
d) az elõállító vagy csomagoló vagy forgalmazó cég
neve (címe).
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelöléseket a termék
burkolatán, a tartályán, a csomagolásán vagy megfelelõ
címkén kell feltüntetni.

10. §
A gyorsfagyasztott élelmiszerek, valamint a szállítási és
raktározási, tárolási hõmérsékletük ellenõrzését az emberi
fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történõ ellenõrzésérõl szóló, 2005. január 12-i
37/2005/EK bizottság rendelet és a Magyar Élelmiszerkönyv 1–3–92/2 számú elõírása szerint kell végezni.

11. §
7. §

(1) Ez az elõírás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

A gyorsfagyasztott élelmiszert úgy kell csomagolni,
hogy a csomagolás védje a terméket a mikrobiológiai és
egyéb szennyezõdésektõl, valamint a kiszáradástól.

(2) Ezen elõírás hatálybalépésével a Magyar Élelmiszerkönyv 1–3–89/108 számú elõírásának 1995-ben jóváhagyott 1. kiadása hatályát veszti.

8. §

12. §

A további feldolgozás nélkül a végsõ felhasználóhoz
– beleértve a vendéglátást, kórházakat, üzemi étkeztetést

Ez az elõírás az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabá-
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lyok közelítésérõl szóló, 1988. december 21-i
89/108/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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1. számú melléklet az 1–3–92/2 számú elõíráshoz
Gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének
hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárás

* * *
Az ellenõrzésre kiválasztandó minták
Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
38. sorszámú elõírása
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)
1–3–92/2 számú elõírás
(2. kiadás – 2006.)
A gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének
hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárás
és vizsgálati módszer

A kiválasztandó minták típusának és számának olyannak kell lennie, hogy hõmérsékletük az ellenõrzött szállítmány legnagyobb hõmérsékletû pontjait képviselje.
1. Tárolás (hûtõ-tároló terek; hûtõkamrák)
A mintákat a tároló néhány kritikus pontjáról kell kiválasztani, például az ajtók mellõl (alsóbb és felsõbb rétegekbõl), a tároló közepének környékérõl (alsóbb és felsõbb rétegekbõl) és a hûtõberendezésnél a levegõ visszatérítésének közelébõl. Figyelembe kell venni a termékek tárolásának idõtartamát (a hõmérséklet stabilizálódása
miatt).
2. Szállítás

1. §
A hatósági hõmérséklet-ellenõrzési vizsgálatot akkor
kell elvégezni az 1. számú, illetve 2. számú mellékletben
ismertetett eljárás és módszer szerint, ha felmerül annak a
gyanúja, hogy az élelmiszer hõmérséklete nem felel meg a
Magyar Élelmiszerkönyv gyorsfagyasztott élelmiszerekre
vonatkozó 1–3–89/108 számú elõírásának (a továbbiakban: 1–3–89/108 számú elõírás).

2. §
Más, tudományosan elfogadott vizsgálati módszer is
használható, de abban az esetben, ha a mért érték a jelen
elõírás szerint mérttõl eltér, ezen vizsgálati módszer szerint kapott eredmény a döntõ.

3. §
(1) Ez az elõírás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Ezen elõírás hatálybalépésével a Magyar Élelmiszerkönyv 1–3–92/2 számú elõírásának 1995-ben jóváhagyott 1. kiadása hatályát veszti

a) Mintavétel szállítás közben: amennyiben a mintát
szállítás során kell venni, úgy azt a szállítmánynak az ajtók
vagy ajtópárok nyílásának széle melletti alsó és felsõ részébõl kell venni.
b) Kirakodás során végzett mintavétel:
a szállítmányból 4–4 mintát kell venni a következõ kritikus pontokon levõ tételei közül:
– az ajtók nyíló része mellett fekvõ tétel aljáról és tetejérõl,
– a tétel felsõ hátsó részébõl (a hûtõberendezéstõl a lehetõ legtávolabb levõ helyrõl),
– a tétel közepérõl,
– a tétel elülsõ részének közepébõl (a hûtõberendezéshez lehetõ legközelebb fekvõ részrõl),
– a tétel elsõ síkjának alsó és felsõ sarkából (a lehetõ
legközelebb a hûtõberendezésnek a légbeszívó részéhez).
3. Kereskedelmi hûtõpultok
A hûtõpult legnagyobb hõmérsékletû pontjait reprezentáló három helyrõl egy-egy mintát kell venni.

2. számú melléklet az 1–3–92/2 számú elõíráshoz
Gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérséklet-mérési
módszere
1. Alkalmazási terület

4. §
Ez az elõírás az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1992. január 13-i 92/2/EGK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Az 1–3–89/108 számú elõírása 1. §-ának 2. pontja szerinti gyorsfagyasztást követõ hõmérséklet stabilizációja
után, a hõmérsékletnek a termék minden pontján
–18 °C-nak vagy annál kisebbnek kell lennie. Kisebb hõmérséklet-eltérések az 1–3–89/108 számú elõírás 5. §-a
szerint engedélyezettek.
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2. Alapelv
A gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének mérésekor az 1. számú melléklet szerint kiválasztott minták
megfelelõ eszközök segítségével mért hõmérsékletét kell
pontosan lejegyezni.
3. A hõmérséklet definíciója
„Hõmérséklet”-en azt a hõmérsékletet értjük, amelyet
egy meghatározott helyen mérnek a mérõmûszer vagy eszköz hõérzékeny részével.
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b) ha az a) pontban leírtak végrehajtása nem lehetséges, a szondát a felszíntõl a szonda átmérõjének legalább
három-négyszeres méretéig kell a mintába behelyezni,
c) bizonyos élelmiszerek (például zöldborsó) méretük
vagy összetételük miatt nem fúrhatók át; ezekben az esetekben az élelmiszercsomag belsõ hõmérsékletét az élelmiszerrel érintkezõ levegõ hõmérsékletének mérésével
kell megállapítani úgy, hogy egy megfelelõen elõhûtött
éles végû szondát az élelmiszerrel érintkezõ módon a csomag közepébe szúrnak,
d) a hõmérsékletet akkor kell leolvasni, ha az már nem
változik.

4. Felszerelés
4.1. Hõmérsékletmérõ eszköz
4.2. Termékfúró eszköz
Egy könnyen tisztítható, hegyes fémszerszámot kell
használni (például jéglyukasztó, kézifúró, rúdfúró).
5. A hõmérsékletmérõ eszközök általános jellemzõi
A hõmérsékletmérõ eszköznek a következõ jellemzõknek kell megfelelnie:
a) a beállási sebessége olyan legyen, hogy 3 perc alatt
érje el a kezdeti és végsõ leolvasási érték különbségének
90%-át,
b) a pontossága –20 °C és +30 °C közötti tartományban
±0,5 °C legyen,
c) ha a környezõ hõmérséklet –20 °C és +30 °C közötti,
a mérési pontosság változása használat közben nem lehet
nagyobb 0,3 °C-nál,
d) 0,1 °C pontosságú mérésre alkalmas legyen,
e) pontosságát rendszeres idõközönként ellenõrizzék,
f) legyen érvényes kalibrációs igazolása,
g) érzékelõ része (szonda) könnyen tisztítható legyen,
h) érzékelõ része úgy legyen kialakítva, hogy jó hõmérsékleti érintkezést biztosítson a termékkel,
i) elektromos része a páralecsapódástól védve legyen.
6. A mérési eljárás
6.1. Az eszközök elõhûtése
A hõmérõ érzékelõ része és a termékfúró eszköz legyen
elõhûtve, mielõtt a termék hõmérsékletét mérnék vele. Az
eszközök hõmérséklete – amennyire csak lehetséges – közelítse meg a termék hõmérsékletét.
6.2. A minták elõkészítése a hõmérséklet méréséhez
Ha szükséges, a gyorsfagyasztott termékeknél az elõhûtött termékfúró eszköz segítségével akkora lyukat kell készíteni a termékben, amelybe a szonda szorosan illeszkedik. A lyuk mélysége a termék típusától függ (a 6.3. pont
elõírásai szerint).
6.3. A termék hõmérsékletének mérése
A minta elõkészítése és hõmérsékletének mérése lehetõleg hûtött környezetben történjen, a következõképpen:
a) ha a termék méretei ezt lehetõvé teszik, az elõhûtött
szondát a termék felszínétõl számított 2,5 cm mélységbe
kell helyezni,
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Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
45. sorszámú elõírása
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)
1–3–2001/114 számú elõírás
(2. kiadás – 2006.)
Részben vagy teljesen dehidratált, emberi
fogyasztásra szánt, tartós tejtermékek
(Sûrített tej és tejpor)
1. §
Ez az elõírás az 1. számú mellékletben meghatározott,
részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekre
(sûrített tej és tejpor) vonatkozik.

2. §
Az 1. számú mellékletben meghatározott termékekhez a
Magyar Élelmiszerkönyv élelmiszerek tápérték jelölésére
vonatkozó 1–1–90/496 számú elõírás (a továbbiakban:
1–1–90/496 számú elõírás) rendelkezéseinek betartásával,
vitaminok hozzáadása megengedett.

3. §
(1) Az 1. számú mellékletben felsorolt élelmiszerekre az
általános jelölési elõírásokon túlmenõen e §-ban foglaltakat is alkalmazni kell.
(2) Az 1. számú mellékletben felsorolt megnevezések
csak az ott meghatározott termékekre alkalmazhatók és
azokat – a (3) bekezdésben felsorolt esetek kivételével –
változtatás nélkül kell alkalmazni a forgalomba hozott termékek megnevezésére és megjelölésére.
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(3) Az 1. számú mellékletben felsorolt megnevezések
helyett a 2. számú mellékletben felsorolt megnevezések az
ott megjelölt nyelven és feltételek mellett használhatóak.
(4) A termék jelölésében fel kell tüntetni a végtermék
tömegére vonatkoztatott tejzsírtartalmat százalékban
(m/m) kifejezve, kivéve az 1. számú melléklet 1. d) és g),
valamint 2. d) pontjaiban meghatározott termékeket, továbbá fel kell tüntetni a tejeredetû zsírmentes szárazanyag-tartalmat az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott termékek esetében. Ezeket az adatokat a termék
megnevezésének közelében kell feltüntetni.
(5) Az 1. számú melléklet 2. pontjában feltüntetett termékek jelölésében meg kell adni a hígítás vagy az eredeti
állapot visszaállításának módjára vonatkozó ajánlásokat,
továbbá az így hígított vagy visszaállított termékek zsírtartalmát.
(6) Ha a terméket 20 g-nál kisebb tömegû egyedi csomagolásba, majd gyûjtõcsomagolásba helyezik, az ebben a
paragrafusban elõírt külön jelöléseket csak a gyûjtõcsomagoláson kell feltüntetni, kivéve a (2) bekezdésben elõírtakat.
(7) Az 1. számú melléklet 2. pontja szerinti termékek jelölésében fel kell tüntetni, hogy a termékek 12 hónapnál
fiatalabb csecsemõk élelmezésére nem ajánlottak.

4. §
(1) Ez az elõírás 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Ezen elõírás hatálybalépésével a Magyar Élelmiszerkönyv 1–3–2001/114 számú elõírásának 2003-ban jóváhagyott 1. kiadása hatályát veszti.

5. §
Ez az elõírás az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekrõl szóló, 2001.
december 20-i 2001/114/EK tanácsi irányelvnek, valamint
az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,
a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az
Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról
szóló Okmánynak való megfelelést szolgálja.
1. számú melléklet az 1–3–2001/114 számú elõíráshoz
A termékek meghatározásai és megnevezései
1. Részben dehidratált tej (sûrített tej)
Ez a megnevezés azt az édesített vagy nem édesített folyékony termékcsoportot jelöli, amelyet részleges vízelvo-
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nással közvetlenül nyernek tejbõl, teljesen vagy részben
fölözött tejbõl, vagy ezek keverékébõl, amely tartalmazhat
még hozzáadott tejszínt vagy teljesen dehidratált tejet (tejport) vagy mindkettõt, amelyben a hozzáadott teljesen dehidratált tej aránya a késztermék tejeredetû szárazanyag-tartalmának legfeljebb 25% (m/m)-a lehet.
– A cukrozatlan sûrített tej típusai:
a) Nagy zsírtartalmú sûrített tej
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább
15% (m/m) és az összes tejeredetû szárazanyag-tartalma
legalább 26,5% (m/m).
b) Sûrített tej
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább
7,5% (m/m) és az összes tejeredetû szárazanyag-tartalma
legalább 25% (m/m).
c) Félzsíros sûrített tej vagy részben fölözött sûrített tej
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább
1% (m/m), de legfeljebb 7,5% (m/m) és az összes tejeredetû szárazanyag-tartalma legalább 20% (m/m).
d) Sovány sûrített tej
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legfeljebb 1% (m/m) és az összes tejeredetû szárazanyag-tartalma legalább 20% (m/m).
– A cukrozott sûrített tej típusai:
e) Cukrozott sûrített tej
Részben dehidratált tej, amely cukor (félfehér kristálycukor, kristálycukor, finomított kristálycukor) felhasználásával készül, és amelynek zsírtartalma legalább
8% (m/m) és az összes tejeredetû szárazanyag-tartalma
legalább 28% (m/m).
f) Félzsíros cukrozott sûrített tej vagy részben fölözött
cukrozott sûrített tej
Részben dehidratált tej, amely cukor (félfehér kristálycukor, kristálycukor, finomított kristálycukor) felhasználásával készül, és amelynek zsírtartalma legalább
1% (m/m), de legfeljebb 8% (m/m) és az összes tejeredetû
szárazanyag-tartalma legalább 24% (m/m).
g) Sovány cukrozott sûrített tej
Részben dehidratált tej, amely cukor (félfehér kristálycukor, kristálycukor, finomított kristálycukor) felhasználásával készül, és amelynek zsírtartalma legfeljebb
1% (m/m) és az összes tejeredetû szárazanyag-tartalma
legalább 24% (m/m).
2. Teljesen dehidratált tej (tejpor)
Ez a megnevezés azt a szilárd termékcsoportot jelöli,
amelynek víztartalma a végtermékben legfeljebb
5% (m/m), és amelyet a víztartalom elvonásával közvetlenül nyernek tejbõl, teljesen vagy részben fölözött tejbõl,
tejszínbõl vagy ezek keverékébõl.
a) Nagy zsírtartalmú tejpor vagy szárított nagy zsírtartalmú tej
Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább
42% (m/m).
b) Zsíros vagy teljes tejpor vagy szárított zsíros, illetve
teljes tej
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Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább
26% (m/m), de kevesebb mint 42% (m/m).
c) Félzsíros tejpor vagy szárított félzsíros tej, illetve
részben fölözött félzsíros tej
Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma több mint
1,5% (m/m), de kevesebb mint 26% (m/m).
d) Sovány tejpor vagy szárított sovány tej
Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legfeljebb
1,5% (m/m).
3. Gyártási elõírások
a) Az 1. pont e)–g) alpontjaiban meghatározott termékek gyártásához a végtermékre vonatkoztatva legfeljebb
0,03% (m/m) tejcukor hozzáadása megengedett.
b) Az 1. és 2. pontokban meghatározott termékek tartósítása – a nyers tej, a hõkezelt tej és a tejalapú termékek
elõállítására és forgalmazására vonatkozó higiéniai elõírások maradéktalan betartásával – a következõ kezelésekkel történik:
– hõkezeléssel (sterilezés, UHT stb.) az 1. pont a)–d)
alpontjaiban meghatározott termékek esetében,
– cukor (szacharóz) hozzáadásával az 1. pont e)–g) alpontjaiban meghatározott termékeknél,
– vízelvonással (dehidratálással) a 2. pontban meghatározott termékeknél.
4. Engedélyezett egyéb anyagok
A jelen mellékletben meghatározott termékek gyártásához ezen elõírás 2. §-a értelmében vitaminok hozzáadása
– az 1–1–90/496 számú elõírás rendelkezéseinek betartásával – megengedett.

2. számú melléklet az 1–3–2001/114 számú elõíráshoz
Az 1. számú mellékletben felsorolt egyes termékek
különleges megnevezése
a) Az angol „evaporated milk” kifejezés azt az 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott terméket jelenti, amely legalább 9% (m/m) zsírt és legalább
31% (m/m) összes tejeredetû szárazanyagot tartalmaz.
b) A francia „lait demi-écrémé concentré” és „lait
demi-écrémé concentré non sucré”, a spanyol „leche
evaporada semidesnatada”, a holland „geevaporeerde
halfvolle melk” vagy „halfvolle koffiemelk” és az angol
„evaporated semi-skimmed milk” kifejezések azokat az
1. számú melléklet 1. pont c) alpontjában meghatározott
termékeket jelentik, amelyek zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m)
között van és szárazanyag-tartalmuk legalább 24% (m/m).
c) A dán „kondenseret kaffeflrde” és a német „kondensierte Kaffeesahne” kifejezések az 1. számú melléklet
1. pont a) alpontjában meghatározott terméket jelentik.
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d) A dán „flrdepulver”, a német „Rahmpulver” és
„Sahnepulver”, a francia „créme en poudre”, a holland
„roompoeder”, a svéd „gräddpulver” és a finn „kermajauhe” kifejezések az 1. számú melléklet 2. pont a) alpontjában meghatározott terméket jelentik.
e) A francia „lait demi-écrémé concentré sucré”, a spanyol „leche condensada semidesnatada”, a holland
„gecondenseerde halfvolle melk met suiker” kifejezések
azokat az 1. számú melléklet 1. pont f) alpontjában meghatározott termékeket jelentik, amelyeknek a zsírtartalma
4 és 4,5% (m/m) között van és a tejeredetû szárazanyagtartalma legalább 28% (m/m).
f) A francia „lait demi-écrémé en poudre”, a holland
„halfvolle melkpoeder” és az angol „semi-skimmed milk
powder” vagy „dried semi-skimmed milk” kifejezések
azokat az 1. számú melléklet 2. pont c) alpontjában meghatározott terméket jelentik, amelyek zsírtartalma 14 és
16% (m/m) között van.
g) A portugál „leite em pó meio gordo” kifejezés azt az
1. számú melléklet 2. pont c) alpontjában meghatározott
terméket jelenti, amelynek a zsírtartalma 13 és 26% (m/m)
között van.
h) A holland „koffiemelk” kifejezés az 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
i) A finn „rasvaton maitojauhe” kifejezés az 1. számú
melléklet 2. pont d) alpontjában meghatározott terméket
jelenti.
j) A spanyol „leche en polvo semidesnatada” kifejezés
az 1. számú melléklet 2. pont c) alpontjában meghatározott
terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 10 és 16% (m/m)
között van.
k) A máltai „halib evaporat” kifejezés az 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
l) A máltai „halib evaporat b’kontenut baxx ta’ xaham”
kifejezés az 1. számú melléklet 1. pont c) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
m) Az észt „koorepulber” az 1. számú melléklet 2. pont
a) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
n) Az észt „piimapulber” az 1. számú melléklet 2. pont
b) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
o) Az észt „väherasvane kondenspiim” az 1. számú
melléklet 1. pont c) alpontjában meghatározott terméket
jelenti.
p) Az észt „magustatud väherasvane kondenspiim” az
1. számú melléklet 1. pont f) alpontjában meghatározott
terméket jelenti.
q) Az észt „väherasvane piimapulber” az 1. számú melléklet 2. pont c) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
r) A cseh „zahuštìná neslazená smetana” az 1. számú
melléklet 1. pont a) alpontjában meghatározott terméket
jelenti.
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s) A cseh „zahuštìné neslazené plnotuèné mléko” az
1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott
terméket jelenti.
t) A cseh „zahuštìné neslazené polotuèné mléko” az
1. számú melléklet 1. pont c) alpontjában meghatározott
terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m)
között van.
u) A cseh „zahuštìné neslazené plnotuèné mléko” az
1. számú melléklet 1. pont e) alpontjában meghatározott
terméket jelenti.
v) A cseh „zahuštìné neslazené polotuèné mléko” az
1. számú melléklet 1. pont f) alpontjában meghatározott
terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m)
között van.
w) A cseh „sušená smetana” az 1. számú melléklet
2. pont a) alpontjában meghatározott terméket jelenti.
x) A cseh „sušené polotuèné mléko” az 1. számú melléklet 2. pont c) alpontjában meghatározott terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 14 és 16% (m/m) között van.

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1079/2006. (VIII. 4.) Korm.
határozata
a Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések
adományozásának rendjérõl szóló
1130/2002. (VII. 24.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések
adományozásának rendjérõl szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A Bizottság személyi összetétele a következõ:
Elnök: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Tagok: a miniszterelnököt helyettesítõ miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
külügyminiszter
oktatási és kulturális miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
a Miniszterelnöki Hivatal koalíciós koordinációért felelõs államtitkára
Titkár: a Miniszterelnöki Hivatal kitüntetési ügyekért
felelõs szervezeti egységének vezetõje”
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a határozat 3. pontjában a „politikai ál-
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lamtitkára” szövegrész helyébe az „államtitkára” szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
1080/2006. (VIII. 4.) Korm.
határozata
a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazható
rendkívüli piactámogatási intézkedésekrõl
1. Az egyes tagállamok tojás- és baromfiágazatában
végrehajtott bizonyos rendkívüli piactámogatási intézkedésekrõl szóló, 2006. július 3-i 1010/2006/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 1010/2006/EK bizottsági rendelet) szerint 2006. december 31-ig kifizetett támogatásnak
az Európai Unió által utólagosan megtérítendõ 50%-a kerül megelõlegezésre.
Felelõs:

pénzügyminiszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy
a) az 1010/2006/EK bizottsági rendelet szerint a 2006.
december 31-ig kifizetendõ támogatáshoz szükséges
50%-os nemzeti rész költségvetési forrásának biztosításáról, valamint
b) a baromfitartók 0,5 milliárd forint keretösszegû, teljes egészében nemzeti támogatásként megvalósuló kedvezményes takarmányvásárlási támogatásához szükséges
költségvetési forrás biztosításáról készítsen közös elõterjesztést.
Határidõ: azonnal
3. A Kormány felhatalmazza a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a madárinfluenza helyzet
alakulásától függõen nyújtson be újabb, a 2006. május és
augusztus közötti idõszakra vonatkozó intézkedési tervet
az Európai Unióhoz.
Határidõ: folyamatos
A miniszterelnök helyett:
Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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VI. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az
alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
649659D
526979D
151299A
680616D
116242B
035780F
485136G
562571B
874066E
837352B
815756A
288074A
649753A
485281B
427624E
602915B
426361G
933215A
071758G
745124C
261087C
340051B
178140C
335725B
620128B
194616D
801720A
208906E
227158G
968635B
065176B
712650D
623046C
737277F

452308A
933749D
447342D
559100D
539934D
719481C
095130F
423950E
592160C
685052C
398727D
512106F
924336C
001526E
859745F
082099G
387408E
412434F
491154D
014070C
519206E
955456D
526817E
017519F
099645A
612215D
342112A
027698E
343419E
098827E
067808C
764967E
236455A
380666B

564507D
704461B
273120B
881368D
137166C
229423C
042507C
529033F
784937A
048237G
502323B
762313A
117811F
981661C
179021B
901289C
776464E
916908A
169041F
719792C
818046C
871176C
207878F
789003D
063980A
412294F
627922E
624887C
851991E
505465B
755964B
857259D
707013B
769977F

446679A
231486E
243490B
740557B
595510C
715190F
995726E
380329D
745614C
148744D
385492B
550585C
122386C
890188C
262766B
120765B
819115E
025189D
232961F
342919C
720995C
264140C
757423C
306859B
115946B
300237E
485496C
169364F
954588A
627348C
029940E
655276F
649127C

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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