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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
173/2006. (VIII. 4.) Korm.

rendelete

az illetékhivatalok kijelölésérõl

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Il le ték ügy ben elsõ fo kon il le ték hi va tal ként a fõ vá ros -
ban a fõ vá ro si ön kor mány zat fõ jegy zõ je, a me gyék ben a
me gyei ön kor mány zat fõ jegy zõ je jár el.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal, 
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

(2) Ez a ren de let 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

57/2006. (VIII. 4.) FVM
rendelete

a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõ írások
átvételét megvalósító kötelezõ elõ írásairól  szóló
56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján

– a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel, valamint az egész -
ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A Ma gyar Élel mi szer könyv kö zös sé gi elõ írások át vé te -
lét meg va ló sí tó kö te le zõ elõ írásairól  szóló 56/2004.
(IV. 24.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) mel lék le te az
e ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. A Ma gyar Élel mi szer könyv nek az e ren de let mel -
lék le té ben fel so rolt elõ írásait az ab ban meg je lölt ha tár -
idõk tõl kell al kal maz ni.

(2) Az R. mel lék le té nek
a) 30. sora és az 1–2–2002/16 Az élel mi sze rek kel érint -

kezésbe ke rü lõ mû anya gok és mû anyag esz kö zök egyes
 epoxiszármazék-tartalmáról  szóló elõ írás 2. ki adá sa,

b) 56. sora és a 3–1–98/53 Min ta vé te li és vizs gá la ti
mód sze rek az élel mi sze rek ben lévõ egyes szennye zõ
anya gok mennyi sé gé nek ha tó sá gi el len õr zé sé rõl  szóló
elõ írás 3. ki adá sa,

c) 58. sora és a 3–1–2002/26 Élel mi sze rek och ra to -
xin-A-tar tal má nak ha tó sá gi el len õr zé sé re szol gá ló min ta -
vé te li és vizs gá la ti mód sze rek rõl  szóló elõ írás 3. ki adá sa,
valamint

d) 60. sora és a 3–1–2003/78 Min ta vé te li és vizs gá la ti
mód sze rek az élel mi sze rek ben lévõ pa tu lin mennyi sé gé -
nek ha tó sá gi el len õr zé sé rõl  szóló elõ írá s 1. ki adá sa
e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti.

3.  §

(1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 76/621/EGK irány elve (1976. jú li us 20.) a
köz vet le nül em ber i fo gyasz tás ra szánt ola jok (ét ola jok) és
zsí rok (ét ke zé si zsí rok), valamint a hoz zá adott ola jo kat és
zsí ro kat tar tal ma zó élel mi sze rek eru ka sav-tar tal ma leg ma -
ga sabb szint jé nek rög zí té sé rõl,

b) a Bi zott ság 87/250/EGK irány elve (1987. áp ri lis
15.) a vég sõ fo gyasz tók ré szé re ér té ke sí ten dõ al ko hol tar -
tal mú ita lok cím ké zé sé nél az al ko hol tar ta lom tér fo gat szá -
za lé kos je lö lé sé rõl,

c) a Ta nács 89/108/EGK irány elve (1989. de cem ber
21.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt gyors fa gyasz tott élel mi -
sze rek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,

d) a Bi zott ság 92/2/EGK irány elve (1992. ja nu ár 13.)
az em ber i fo gyasz tás ra szánt mély fa gyasz tott élel mi sze rek 
hõ mér sék le té nek ha tó sá gi el len õr zé sé hez szük sé ges min -
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ta vé te li el já rás és kö zös sé gi vizs gá la ti mód szer meg ha tá -
ro zá sá ról,

e) a Ta nács 2001/114/EK irány elve (2001. de cem ber
20.) egyes em ber i fo gyasz tás ra szánt, rész ben vagy tel je -
sen de hid ra tált tar tós te jek rõl.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 1895/2005/EK ren de le te (2005. no vem -
ber 18.) egyes epo xi szár ma zé kok élel mi szer rel ren del te -

tés sze rû en érint ke zés be ke rü lõ anya gok ban és tár gyak ban
való fel hasz ná lá sá nak kor lá to zá sá ról,

b) a Bi zott ság 401/2006/EK ren de le te (2006. feb ru ár
23.) az élel mi sze rek mi ko to xin tar tal má nak ha tó sá gi el len -
õr zé sé hez hasz ná lan dó min ta vé te li és elem zé si mód sze rek
meg ál la pí tá sá ról.

Gõ gös Zol tán s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vidék fej lesz té si minisz té ri u mi ál lam tit kár
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Melléklet az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. mel lék le té nek 1. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írás jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írás
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„1. 1–1–87/250 A vég sõ fo gyasz tók -
nak szánt al ko hol tar -
tal mú ita lok
al ko hol tar tal má nak
je lö lé se (2. ki adás)

A Bi zott ság
87/250/EGK irány -
elve

2006. szep tem ber 1.”

2. Az R. mel lék le té nek 34. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írás jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írás
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„34. 1–3–76/621 Az ét ola jok ban, zsí -
rok ban, valamint hoz -
zá adott ét ola jat és
zsírt tar tal ma zó élel -
mi sze rek ben meg en -
ge dett eru ka sav-
 tar ta lom (2. ki adás)

A Ta nács
76/621/EGK irány -
elve

2006. szep tem ber 1.”

3. Az R. mel lék le té nek 36. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írás jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írás
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„36. 1–3–89/108 A gyors fa gyasz tott
élel mi sze rek (2. ki -
adás)

A Ta nács
89/108/EGK irány -
elve

2006. szep tem ber 1.”

4. Az R. mel lék le té nek 38. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írás jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írás
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„38. 1–3–92/2 A gyors fa gyasz tott
élel mi sze rek hõ mér -
sék le té nek ha tó sá gi
el len õr zé sé re vo nat -
ko zó min ta vé te li el já -
rás és vizs gá la ti
mód szer (2. ki adás)

A Bi zott ság
92/2/EGK irány elve

2006. szep tem ber 1.”
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5. Az R. mel lék le té nek 45. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írás jele

Ma gyar Élel mi szer könyv
elõ írá s címe

Irány adó kö zös sé gi elõ írás
szá ma

Kö te le zõ al kal ma zás
idõ pont ja]

„45. 1–3–2001/114 Rész ben vagy tel je sen 
de hid ra tált, em ber i fo -
gyasz tás ra szánt, tar -
tós tej ter mé kek
(Sû rí tett tej és tej por)
(2. ki adás)

A Ta nács
2001/114/EK irány -
elve, valamint az ezt
mó do sí tó Csat la ko zá -
si Ok mány

2006. szep tem ber 1.”

II.

Az R. mel lék le té nek 20. sora sze rin ti, „Az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó ada lék anya gok, az éde sí tõ sze rek és a szí ne zé -
kek ki vé te lé vel 1–2–95/2 szá mú elõ írás 4. ki adá sa” 4. szá mú mel lék le te táb lá za tá nak 2. sora he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[E szám Név Élel mi szer Ma xi má lis szint]

„A kö vet ke zõ élel mi sze rek ben az E 338 fosz for sav, az
E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451, E 452 fosz fá -
tok egye di leg vagy ke ver ten hasz nál ha tók (P2O5-ben ki -
fe jez ve).

E 338 fosz for sav Üdí tõ ita lok 700 mg/l

Ste ri le zett és UHT-ke zelt
tej

1 g/l

Kan dí ro zott gyü möl csök 800 mg/kg

Gyü mölcs ké szít mé nyek 800 mg/kg

E 339 nát ri um-fosz fá tok Rész le ge sen de hid ra tált tej,
28% alat ti szá raz anyag-tar -
ta lom mal

1 g/kg

a) nátrium-dihidrogén-
 foszfát

Rész le ge sen de hid ra tált tej,
28% fe let ti szá raz anyag-tar -
ta lom mal

1,5 g/kg

b) dinátrium-hidrogén-
 foszfát

Tej por és so vány tej por 2,5 g/kg

c) tri nát ri um-fosz fát Pasz tõ rö zött, ste ri le zett és
UHT-ke zelt tej szín

5 g/kg

Tej szín hab és nö vé nyi zsír -
ana ló gok

5 g/kg

Nyers sajt (ki vé ve a Moz za -
rel lát)

2 g/kg

E 340 ká li um-fosz fá tok Öm lesz tett saj tok és fel dol -
go zott sajt ana ló gok

20 g/kg

a) kálium-dihidrogén-
 foszfát

Hús ké szít mé nyek 5 g/kg

b) dikálium-hidrogén-
 foszfát

Sport ita lok és ás vá nyi
anyag gal dú sí tott pa lac ko -
zott vi zek

0,5 g/l

c) tri ká li um-fosz fát Ét rend-ki egé szí tõk GMP

Só és só he lyet te sí tõk 10 g/kg

Nö vé nyi fe hér je-ita lok 20 g/l
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[E szám Név Élel mi szer Ma xi má lis szint]

E 341 kal ci um-fosz fá tok Ital fe hé rí tõk 30 g/kg

a) kalcium-hidrogén-
 foszfát

Ital fe hé rí tõk áru sí tó au to -
ma ták hoz

50 g/kg

b) di kal ci um-fosz fát Fa gyasz tott ál la pot ban fo -
gyasz tan dó ké szít mé nyek
(pél dá ul fagy lal tok, jég kré -
mek)

1 g/kg

c) tri kal ci um-fosz fát Desszer tek 3 g/kg

Desszert po rok 7 g/kg

E 343 mag né zi um-fosz fá tok Fi nom pék áruk, sü te mé -
nyek, tar tós lisz tes ké szít -
mé nyek

20 g/kg

a) mono-magnézium-
 foszfát

Liszt 2,5 g/kg

b) di mag né zi um-fosz fát Liszt, sü tés kész (sü tõ por tar -
tal mú)

20 g/kg

Soda bre ad 20 g/kg

To jás lé (fe hér je, sár gá ja
vagy egész)

10 g/kg

E 450 di fosz fá tok Már tá sok, szó szok 5 g/kg

a) di nát ri um-di fosz fát Le ve sek és erõ le ves, le ves -
ala pok

3 g/kg

b) tri nát ri um-di fosz fát Ins tant tea és ins tant gyógy -
nö vény-ki vo na tok, fõ ze tek

2 g/l

c) tet ra nát ri um-di fosz fát Rá gó gu mi GMP

d) tet ra ká li um-di fosz fát Szá rí tott, po rí tott élel mi sze -
rek

10 g/kg

e) di kal ci um-di fosz fát Tej ala pú cso ko lá dé és
maláta italok

2 g/l

f) kalcium-dihidrogén-
 difoszfát

Sze szes ita lok (ki vé ve a
bort és a sört)

1 g/l

Reg ge li-ce re á li a ter mé kek 5 g/kg

Snac kek 5 g/kg

E 451 tri fosz fá tok Su ri mi 1 g/kg

Hal- és rák kré mek 5 g/kg

a) pen ta nát ri um-tri fosz fát Ön te tek (pa la csin ta-szi ru -
pok, íze sí tett ször pök tej tur -
mi xok hoz és fagy lal tok hoz; 
ha son ló ter mé kek)

3 g/kg

b) pen ta ká li um-tri fosz fát Kü lön le ges táp lál ko zá si cé -
lok ra ké szí tett élel mi sze rek

5 g/kg

Hús- és zöld ség ter mé kek
be vo na tai

4 g/kg

E 452 po li fosz fá tok Cu kor kák 5 g/kg

a)  nát ri um-po li fosz fát Por cu kor 10 g/kg

b)  ká li um-po li fosz fát Me télt tész ták 2 g/kg

c)  nátrium-kalcium-
 polifoszfát

Fo lyé kony tész ták 12 g/kg
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[E szám Név Élel mi szer Ma xi má lis szint]

d)  kal ci um-po li fosz fát Nyers hal fi lék, fa gyaszt va
és gyors fa gyaszt va

5 g/kg

Nyers és fel dol go zott, fa -
gyasz tott és gyors fa gyasz -
tott csi ga- és rák ter mé kek

5 g/kg

Fel dol go zott bur go nya ter -
mé kek (be le ért ve a fa gyasz -
tott, gyors fa gyasz tott, hû tött 
vagy szá rí tott ter mé ke ket)
elõ sü tött fa gyasz tott és
mély hû tött bur go nya

5 g/kg

Ken he tõ zsí rok a vaj ki vé te -
lé vel

5 g/kg

Sa va nyú tej szín vaj 2 g/kg

Rák kon zer vek 1 g/kg

Víz ala pú emul zi ók sü tõ for -
mák ke né sé re

30 g/kg

Kávé ala pú ita lok au to ma -
ták hoz

2 g/kg

Aro mák 40 g/kg”

* * *

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

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–1–87/250 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

A végsõ fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok
alkoholtartalmának jelölése

1.  §

Ez az elõ írás az 1,2 tér fo gat szá za lék nál na gyobb al ko -
hol tar tal mú ital ra vo nat ko zik, a 2204 és 2205 vám ta ri fa -
szám alá tar to zó ita lok (bo rok) ki vé te lé vel.

2.  §

(1) Az al ko hol tar ta lom meg ha tá ro zá sa 20 °C-on tör -
ténik.

(2) Az al ko hol tar ta lom ér té két leg fel jebb egy tizedes -
jegyig kell meg ad ni. A szám elé az „Al ko hol” szót vagy
„alk.” rö vi dí tést, utá na a „% (V/V)”, vagy „tf%”, vagy
„%vol” je let kell írni.

3.  §

(1) Az al ko hol tar ta lom ér té két az aláb bi ak sze rint meg -
en ge dett el té ré sek kel kell meg ad ni:

a) va la mennyi, a kö vet ke zõk ben nem rész le te zett ital

ese té ben: ±0,3% (V/V);

b) az 5,5% (V/V)-nál ki sebb al ko hol tar tal mú sö rök,
valamint a szõ lõ bõl ké szült 2207 20 vám ta ri fa szám alá tar -

to zó ita lok (de na tu rált etil al ko hol) ese té ben: ±0,5% (V/V);

c) – az 5,5% (V/V)-nál na gyobb al ko hol tar tal mú
 sörök,

– a szõ lõ bõl ké szült 2207 10 vám ta ri fa szám alá tar to zó
ita lok (nem de na tu rált etil al ko hol leg alább 80 tér fo gat szá -
za lék al ko hol tar ta lom mal),

– a gyü mölcs- és méz bo rok ese té ben: ±1,0% (V/V);

d) gyü möl csök bõl vagy nö vé nyi ré szek bõl ki vo na to -

lás sal ké szült ita lok ese té ben: ±1,5% (V/V).



(2) Az (1) be kez dés ben meg en ge dett el té ré se ket nem
be fo lyá sol hat ják az al ko hol tar ta lom meg ha tá ro zá sá ra
hasz nált vizs gá la ti mód sze rek meg en ge dett el té ré sei.

4.  §

Ez az elõ írás 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az 1–1–87/250 szá mú elõ írás 1995-ben „Az
élel mi sze rek al ko hol tar tal má nak je lö lé se” cím mel jóvá -
hagyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti.

5.  §

Ez az elõ írás a vég sõ fo gyasz tók ré szé re ér té ke sí ten dõ
al ko hol tar tal mú ita lok cím ké zé sé nél az al ko hol tar ta lom
tér fo gat szá za lé kos je lö lé sé rõl  szóló, 1987. áp ri lis 15-i
87/250/EGK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
34. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–76/621 számú elõírás

(2. kiadás – 2006.)

Az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott
étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben

megengedett erukasav-tartalom

1.  §

Ez az elõ írás vo nat ko zik
a) az em ber i fo gyasz tás ra szánt ola jok ra, zsí rok ra és

ezek ele gye i re,
b) azok ra az élel mi sze rek re, ame lyek 5%-ban vagy ezt

meg ha la dó mennyi ség ben hoz zá adott ola jat vagy hoz zá -
adott zsírt tar tal maz nak.

2.  §

Az 1.  § sze rin ti élel mi sze rek eru ka sav-tar tal ma a ben -
nük ta lál ha tó összes zsír sav 5%-ánál több nem le het.

3.  §

Az eru ka sav-tar ta lom meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló min ta -
vé te li és vizs gá la ti mód sze re ket a Ma gyar Élel mi szer -
könyv 3–1–80/891 szá mú elõ írása tar tal maz za.

4.  §

Ez az elõ írás 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az 1–3–76/621 szá mú elõ írás 1995-ben jó vá -
ha gyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti.

5.  §

Ez az elõ írás a köz vet le nül em ber i fo gyasz tás ra szánt
ola jok (ét ola jok) és zsí rok (ét ke zé si zsí rok), valamint a
hoz zá adott ola jo kat és zsí ro kat tar tal ma zó élel mi sze rek
eru ka sav-tar tal ma leg ma ga sabb szint jé nek rög zí té sé rõl
 szóló, 1976. jú li us 20-i 76/621/EGK ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
36. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–89/108 számú elõírás

(2. kiadás – 2006.)

A gyorsfagyasztott élelmiszerek

1.  §

(1) Ez az elõ írás a gyors fa gyasz tott élel mi sze rek re vo -
nat ko zik.

(2) Ezen elõ írás sze rint gyors fa gyasz tott élel mi szer az
olyan élel mi szer, ame lyet

a) olyan gyors fa gyasz tá si fo lya mat nak vet nek alá,
amely so rán a ter mék a ma xi má lis kris tály kép zõ dés tar to -
má nyán a ter mék jel le gé tõl füg gõ en, de a le he tõ leg gyor -
sab ban ha la d át; en nek ered mé nye ként a ter mi kus ki -
egyen lí tõ dést köve tõen a ter mék min den pont já nak hõ -
mér sék le te –18 °C vagy en nél ki sebb ér ték lesz, és

b) erre uta ló meg ne ve zés sel for gal maz nak.

(3) Ezen elõ írás ér tel mé ben az ét ke zé si jég és a jég krém
nem gyors fa gyasz tott élel mi szer.

2.  §

Csak az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti gyors fa gyasz tott
élel mi szert sza bad a 8. és 9.  §-ban meg adott je lö lés sel el -
lát ni.
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3.  §

(1) A gyors fa gyasz tott élel mi szer nyers anya gá nak ép -
nek, egész sé ges nek és friss nek kell len nie.

(2) A ké mi ai, bio ké mi ai és mik ro bi o ló gi ai vál to zá sok
mi ni mum ra csök ken té se ér de ké ben a nyers anya gok elõ ké -
szí té sét és a gyors fa gyasz tást – meg fe le lõ gé pek kel, illetve 
be ren de zé sek kel – ha la dék ta la nul el kell vé gez ni.

4.  §

A gyors fa gyasz tott élel mi sze rek kel a kö vet ke zõ fa -
gyasz tó kö ze gek ke rül het nek köz vet len kap cso lat ba:

a) le ve gõ,
b) nit ro gén,
c) szén-di oxid.

5.  §

(1) A gyors fa gyasz tott élel mi szer hõ mér sék le té nek a
ter mék min den pont ján ál lan dó an –18 °C-os nak vagy ki -
sebb nek kell len nie. Szál lí tás kor rö vid in ga do zás sal ma xi -
mum 3 °C-kal le het na gyobb.

(2) A ter mék hõ mér sék le te a jó tá ro lá si és szál lí tá si gya -
kor lat be tar tá sá val a he lyi el osz tá si és a kis ke res ke del mi
tá ro lás so rán –18 °C-nál

a) leg fel jebb 3 °C-kal le het na gyobb,
b) a kis ke res ke del mi hû tõ pul tok ban és a kis ke res ke de -

lem be tör té nõ he lyi ki szál lí tás so rán leg fel jebb 6 °C-kal le -
het na gyobb.

6.  §

Biz to sí ta ni kell,
a) hogy a gyors fa gyasz tás hoz, tá ro lás hoz, szál lí tás hoz és

a he lyi áru el osz tás hoz hasz nált be ren de zé sek, valamint a hû -
tõ pul tok al kal ma sak le gye nek az elõ írások be tar tá sá ra,

b) a gyors fa gyasz tott élel mi sze rek hõ mér sék le té nek el -
len õr zé sét.

7.  §

A gyors fa gyasz tott élel mi szert úgy kell cso ma gol ni,
hogy a cso ma go lás véd je a ter mé ket a mik ro bi o ló gi ai és
egyéb szennye zõ dé sek tõl, valamint a ki szá ra dás tól.

8.  §

A to váb bi fel dol go zás nél kül a vég sõ fel hasz ná ló hoz
– be le ért ve a ven dég lá tást, kór há za kat, üze mi ét kez te tést

és ha son ló lé te sít mé nye ket – ke rü lõ gyors fa gyasz tott ter -
mé kek re az ál ta lá nos je lö lé si elõ írásokon túl a kö vet ke zõk
vo nat koz nak:

a) a meg ne ve zést a „gyors fa gyasz tott” szó val kell ki -
egé szí te ni,

b) a mi nõ ség meg õr zé si idõ höz ki e gé szí tõ en meg kell
adni a tá ro lá si hõ mér sék le tet (és/vagy a tá ro lás ra al kal mas
be ren de zést), valamint a hoz zá tar to zó idõ tar ta mot, amed -
dig a ter mék a ve võ nél még fel hasz nál ha tó,

c) a cím kén sze re pel nie kell a té tel azo no sí tá sát le he tõ -
vé tevõ meg je lö lés nek,

d) egy ér tel mû en fel kell tün tet ni, hogy a ter mé ket fel -
en ged te tés után nem sza bad új ra fa gyasz ta ni.

9.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott azon ter mé -
kek je lö lé sé nek, ame lyek sem vég sõ fel hasz ná ló hoz, sem a 
ven dég lá tás hoz, kór há zak hoz, üze mi ét kez dék hez és ha -
son ló in téz mé nyek hez nem ke rül nek, csak a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) meg ne ve zés, ki egé szít ve a gyors fa gyasz tott szó val,
b) net tó tö meg,
c) a té tel azo no sí tá sá ra szol gá ló meg je lö lés,
d) az elõ ál lí tó vagy cso ma go ló vagy for gal ma zó cég

neve (címe).

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg je lö lé se ket a ter mék
bur ko la tán, a tar tá lyán, a cso ma go lá sán vagy meg fe le lõ
cím kén kell fel tün tet ni.

10.  §

A gyors fa gyasz tott élel mi sze rek, valamint a szál lí tá si és 
rak tá ro zá si, tá ro lá si hõ mér sék le tük el len õr zé sét az em ber i
fo gyasz tás ra szánt gyors fa gyasz tott élel mi sze rek hõ mér -
sék le té nek a szál lí tó esz kö zök ben, rak tá rak ban és tá ro lók -
ban tör té nõ el len õr zé sé rõl  szóló, 2005. ja nu ár 12-i
37/2005/EK bi zott ság ren de let és a Ma gyar Élel mi szer -
könyv 1–3–92/2 szá mú elõ írása sze rint kell vé gez ni.

11.  §

(1) Ez az elõ írás 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ezen elõ írás ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Élel mi -
szer könyv 1–3–89/108 szá mú elõ írásának 1995-ben jó vá -
ha gyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti.

12.  §

Ez az elõ írás az em ber i fo gyasz tás ra szánt gyors fa -
gyasz tott élel mi sze rek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
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lyok kö ze lí té sé rõl  szóló, 1988. de cem ber 21-i
89/108/EGK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gálja.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
38. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–92/2 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

A gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének
hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárás

és vizsgálati módszer

1.  §

A ha tó sá gi hõ mér sék let-el len õr zé si vizs gá la tot ak kor
kell el vé gez ni az 1. szá mú, illetve 2. szá mú mel lék let ben
is mer te tett el já rás és mód szer sze rint, ha fel me rül annak a
gya nú ja, hogy az élel mi szer hõ mér sék le te nem fe le l meg a
Ma gyar Élel mi szer könyv gyors fa gyasz tott élel mi sze rek re
vo nat ko zó 1–3–89/108 szá mú elõ írásának (a továb biak -
ban: 1–3–89/108 szá mú elõ írás).

2.  §

Más, tu do má nyo san el fo ga dott vizs gá la ti mód szer is
hasz nál ha tó, de ab ban az eset ben, ha a mért ér ték a je len
elõ írás sze rint mért tõl el tér, ezen vizs gá la ti mód szer sze -
rint ka pott ered mény a dön tõ.

3.  §

(1) Ez az elõ írás 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ezen elõ írás ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Élel mi -
szer könyv 1–3–92/2 szá mú elõ írásának 1995-ben jó vá ha -
gyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti

4.  §

Ez az elõ írás az em ber i fo gyasz tás ra szánt gyors fa -
gyasz tott élel mi sze rek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl  szóló, 1992. ja nu ár 13-i 92/2/EGK bi -
zott sá gi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

1. számú melléklet az 1–3–92/2 számú elõ íráshoz

Gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérsékletének
hatósági ellenõrzésére vonatkozó mintavételi eljárás

Az ellenõrzésre kiválasztandó minták

A ki vá lasz tan dó min ták tí pu sá nak és szá má nak olyan -
nak kell len nie, hogy hõ mér sék le tük az el len õr zött szál lít -
mány leg na gyobb hõ mér sék le tû pont ja it kép vi sel je.

1. Tá ro lás (hû tõ-tá ro ló te rek; hû tõ kam rák)

A min tá kat a tá ro ló né hány kri ti kus pont já ról kell ki vá -
lasz ta ni, pél dá ul az aj tók mel lõl (al sóbb és fel sõbb ré te -
gek bõl), a tá ro ló kö ze pé nek kör nyé ké rõl (al sóbb és fel -
sõbb ré te gek bõl) és a hû tõ be ren de zés nél a le ve gõ vissza té -
rí té sé nek kö ze lé bõl. Figye lembe kell ven ni a ter mé kek tá -
ro lá sá nak idõ tar ta mát (a hõ mér sék let sta bi li zá ló dá sa
 miatt).

2. Szál lí tás

a) Min ta vé tel szál lí tás köz ben: amennyi ben a min tát
szál lí tás so rán kell ven ni, úgy azt a szál lít mány nak az aj tók 
vagy aj tó pá rok nyí lá sá nak szél e mel let ti alsó és fel sõ ré -
szé bõl kell ven ni.

b) Ki ra ko dás so rán vég zett min ta vé tel:
a szál lít mány ból 4–4 min tát kell ven ni a kö vet ke zõ kri -

ti kus pon to kon levõ té te lei kö zül:
– az aj tók nyí ló rész e mel lett fek võ té tel al já ról és te te -

jé rõl,
– a té tel fel sõ hát só ré szé bõl (a hû tõ be ren de zés tõl a le -

he tõ leg tá vo labb levõ hely rõl),
– a té tel kö ze pé rõl,
– a té tel elül sõ ré szé nek kö ze pé bõl (a hû tõ be ren de zés -

hez le he tõ leg kö ze lebb fek võ rész rõl),
– a té tel elsõ sík já nak alsó és fel sõ sar ká ból (a le he tõ

leg kö ze lebb a hû tõ be ren de zés nek a lég be szí vó ré szé hez).

3. Ke res ke del mi hû tõ pul tok

A hû tõ pult leg na gyobb hõ mér sék le tû pont ja it rep re zen -
tá ló há rom hely rõl egy-egy min tát kell ven ni.

2. számú melléklet az 1–3–92/2 számú elõ íráshoz

Gyorsfagyasztott élelmiszerek hõmérséklet-mérési
módszere

1. Al kal ma zá si te rü let

Az 1–3–89/108 szá mú elõ írása 1.  §-ának 2. pont ja sze -
rin ti gyors fa gyasz tást kö ve tõ hõ mér sék let sta bi li zá ci ó ja
után, a hõ mér sék let nek a ter mék min den pont ján
–18 °C-nak vagy an nál ki sebb nek kell len nie. Ki sebb hõ -
mér sék let-el té ré sek az 1–3–89/108 szá mú elõ írás 5.  §-a
sze rint en ge dé lye zet tek.
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2. Alap elv

A gyors fa gyasz tott élel mi sze rek hõ mér sék le té nek mé -
ré se kor az 1. szá mú mel lék let sze rint ki vá lasz tott min ták
meg fe le lõ esz kö zök se gít sé gé vel mért hõ mér sék le tét kell
pon to san le je gyez ni.

3. A hõ mér sék let de fi ní ci ó ja

„Hõ mér sék let”-en azt a hõ mér sék le tet ért jük, ame lyet
egy meg ha tá ro zott he lyen mér nek a mé rõ mû szer vagy esz -
köz hõ ér zé keny ré szé vel.

4. Fel sze re lés

4.1. Hõ mér sék let mé rõ esz köz

4.2. Ter mék fú ró esz köz
Egy könnyen tisz tít ha tó, he gyes fém szer szá mot kell

hasz nál ni (pél dá ul jég lyu kasz tó, ké zi fú ró, rúd fú ró).

5. A hõ mér sék let mé rõ esz kö zök ál ta lá nos jel lem zõi

A hõ mér sék let mé rõ esz köz nek a kö vet ke zõ jel lem zõk -
nek kell meg fe lel nie:

a) a be ál lá si se bes sé ge olyan le gyen, hogy 3 perc alatt
érje el a kez de ti és vég sõ le ol va sá si ér ték kü lönb sé gé nek
90%-át,

b) a pon tos sá ga –20 °C és +30 °C kö zöt ti tar to mány ban 
±0,5 °C le gyen,

c) ha a kör nye zõ hõ mér sék let –20 °C és +30 °C kö zöt ti, 
a mé ré si pon tos ság vál to zá sa hasz ná lat köz ben nem le het
na gyobb 0,3 °C-nál,

d) 0,1 °C pon tos sá gú mé rés re al kal mas le gyen,
e) pon tos sá gát rend sze res idõ kö zön ként el len õriz zék,
f) le gyen ér vé nyes ka lib rá ci ós iga zo lá sa,
g) ér zé ke lõ rész e (szon da) könnyen tisz tít ha tó le gyen,
h) ér zé ke lõ rész e úgy le gyen ki ala kít va, hogy jó hõ mér -

sék le ti érint ke zést biz to sít son a ter mék kel,
i) elekt ro mos rész e a pá ra le csa pó dás tól véd ve le gyen.

6. A mé ré si el já rás

6.1. Az esz kö zök elõ hû té se
A hõ mé rõ ér zé ke lõ rész e és a ter mék fú ró esz köz le gyen

elõ hût ve, mi e lõtt a ter mék hõ mér sék le tét mér nék vele. Az
esz kö zök hõ mér sék le te – amennyi re csak le het sé ges – kö -
ze lít se meg a ter mék hõ mér sék le tét.

6.2. A min ták elõ ké szí té se a hõ mér sék let mé ré sé hez
Ha szük sé ges, a gyors fa gyasz tott ter mé kek nél az elõ hû -

tött ter mék fú ró esz köz se gít sé gé vel ak ko ra lyu kat kell ké -
szí te ni a ter mék ben, amely be a szon da szo ro san il lesz ke -
dik. A lyuk mély sé ge a ter mék tí pu sá tól függ (a 6.3. pont
elõ írásai sze rint).

6.3. A ter mék hõ mér sék le té nek mé ré se
A min ta elõ ké szí té se és hõ mér sék le té nek mé ré se le he -

tõ leg hû tött kör nye zet ben tör tén jen, a kö vet ke zõ kép pen:
a) ha a ter mék mé re tei ezt le he tõ vé te szik, az elõ hû tött

szon dát a ter mék fel szí né tõl szá mí tott 2,5 cm mély ség be
kell he lyez ni,

b) ha az a) pont ban le ír tak vég re haj tá sa nem le het sé -
ges, a szon dát a fel szín tõl a szon da át mé rõ jé nek leg alább
há rom-négy sze res mé re té ig kell a min tá ba be he lyez ni,

c) bi zo nyos élel mi sze rek (pél dá ul zöld bor só) mé re tük
vagy össze té te lük  miatt nem fúr ha tók át; ezek ben az ese -
tek ben az élel mi szer cso mag bel sõ hõ mér sék le tét az élel -
mi szer rel érint ke zõ le ve gõ hõ mér sék le té nek mé ré sé vel
kell meg ál la pí ta ni úgy, hogy egy meg fele lõen elõ hû tött
éles végû szon dát az élel mi szer rel érint ke zõ mó don a cso -
mag kö ze pé be szúr nak,

d) a hõ mér sék le tet ak kor kell le ol vas ni, ha az már nem
vál to zik.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének
45. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–2001/114 számú elõ írás

(2. kiadás – 2006.)

Részben vagy teljesen dehidratált, emberi
fogyasztásra szánt, tartós tejtermékek

(Sûrített tej és tejpor)

1.  §

Ez az elõ írás az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott,
rész ben vagy tel je sen de hid ra tált tar tós tej ter mé kek re
( sûrített tej és tej por) vo nat ko zik.

2.  §

Az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mé kek hez a 
Ma gyar Élel mi szer könyv élel mi sze rek táp ér ték je lö lé sé re
vo nat ko zó 1–1–90/496 szá mú elõ írás (a továb biak ban:
1–1–90/496 szá mú elõ írás) ren del ke zé se i nek be tar tá sá val, 
vi ta mi nok hoz zá adá sa meg en ge dett.

3.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt élel mi sze rek re az 
ál ta lá nos je lö lé si elõ írásokon túl me nõ en e §-ban fog lal ta -
kat is al kal maz ni kell.

(2) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt meg ne ve zé sek
csak az ott meg ha tá ro zott ter mé kek re al kal maz ha tók és
azo kat – a (3) be kez dés ben fel so rolt ese tek ki vé te lé vel –
vál toz ta tás nél kül kell al kal maz ni a for ga lom ba ho zott ter -
mé kek meg ne ve zé sé re és meg je lö lé sé re.
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(3) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt meg ne ve zé sek
he lyett a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt meg ne ve zé sek az
ott meg je lölt nyel ven és fel té te lek mel lett hasz nál ha tó ak.

(4) A ter mék je lö lé sé ben fel kell tün tet ni a vég ter mék
tö me gé re vo nat koz ta tott tej zsír tar tal mat szá za lék ban
(m/m) ki fe jez ve, ki vé ve az 1. szá mú mel lék let 1. d) és g),
valamint 2. d) pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé ke ket, to -
váb bá fel kell tün tet ni a tej ere de tû zsír men tes szá raz -
anyag-tar tal mat az 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha -
tá ro zott ter mé kek ese té ben. Eze ket az ada to kat a ter mék
meg ne ve zé sé nek kö ze lé ben kell fel tün tet ni.

(5) Az 1. szá mú mel lék let 2. pont já ban fel tün te tett ter -
mé kek je lö lé sé ben meg kell adni a hí gí tás vagy az ere de ti
ál la pot vissza ál lí tá sá nak mód já ra vo nat ko zó aján lá so kat,
to váb bá az így hí gí tott vagy vissza ál lí tott ter mé kek zsír tar -
tal mát.

(6) Ha a ter mé ket 20 g-nál ki sebb tö me gû egye di cso ma -
go lás ba, majd gyûj tõ cso ma go lás ba he lye zik, az eb ben a
pa rag ra fus ban elõ írt kü lön je lö lé se ket csak a gyûj tõ cso ma -
go lá son kell fel tün tet ni, ki vé ve a (2) be kez dés ben elõ -
írtakat.

(7) Az 1. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti ter mé kek je -
lö lé sé ben fel kell tün tet ni, hogy a ter mé kek 12 hó nap nál
 fiatalabb cse cse mõk élel me zé sé re nem aján lot tak.

4.  §

(1) Ez az elõ írás 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ezen elõ írás ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Élel mi -
szer könyv 1–3–2001/114 szá mú elõ írásának 2003-ban jó -
vá ha gyott 1. ki adá sa ha tá lyát vesz ti.

5.  §

Ez az elõ írás az egyes em ber i fo gyasz tás ra szánt, rész -
ben vagy tel je sen de hid ra tált tar tós te jek rõl  szóló, 2001.
de cem ber 20-i 2001/114/EK ta ná csi irány elv nek, valamint 
az azt mó do sí tó, a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz -
tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a
Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák
Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az
Euró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról
 szóló Ok mány nak való meg fe le lést szol gál ja.

1. számú melléklet az 1–3–2001/114 számú elõ íráshoz

A termékek meghatározásai és megnevezései

1. Rész ben de hid ra tált tej (sû rí tett tej)

Ez a meg ne ve zés azt az éde sí tett vagy nem éde sí tett fo -
lyé kony ter mék cso por tot je lö li, ame lyet rész le ges víz el vo -

nás sal köz vet le nül nyer nek tej bõl, tel je sen vagy rész ben
fö lö zött tej bõl, vagy ezek ke ve ré ké bõl, amely tar tal maz hat 
még hoz zá adott tej színt vagy tel je sen de hid ra tált te jet (tej -
port) vagy mind ket tõt, amely ben a hoz zá adott tel je sen de -
hid ra tált tej ará nya a kész ter mék tej ere de tû szá raz -
anyag-tar tal má nak leg fel jebb 25% (m/m)-a le het.

– A cuk ro zat lan sû rí tett tej tí pu sai:
a) Nagy zsír tar tal mú sû rí tett tej
Rész ben de hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg alább

15% (m/m) és az összes tej ere de tû szá raz anyag-tar tal ma
leg alább 26,5% (m/m).

b) Sû rí tett tej
Rész ben de hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg alább

7,5% (m/m) és az összes tej ere de tû szá raz anyag-tar tal ma
leg alább 25% (m/m).

c) Fél zsí ros sû rí tett tej vagy rész ben fö lö zött sû rí tett tej
Rész ben de hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg alább

1% (m/m), de leg fel jebb 7,5% (m/m) és az összes tej ere de -
tû szá raz anyag-tar tal ma leg alább 20% (m/m).

d) So vány sû rí tett tej
Rész ben de hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg fel -

jebb 1% (m/m) és az összes tej ere de tû szá raz anyag-tar tal -
ma leg alább 20% (m/m).

– A cuk ro zott sû rí tett tej tí pu sai:
e) Cuk ro zott sû rí tett tej
Rész ben de hid ra tált tej, amely cu kor (fél fe hér kris tály -

cu kor, kris tály cu kor, fi no mí tott kris tály cu kor) fel hasz ná -
lá sá val ké szül, és amely nek zsír tar tal ma leg alább
8% (m/m) és az összes tej ere de tû szá raz anyag-tar tal ma
leg alább 28% (m/m).

f) Fél zsí ros cuk ro zott sû rí tett tej vagy rész ben fö lö zött
cuk ro zott sû rí tett tej

Rész ben de hid ra tált tej, amely cu kor (fél fe hér kris tály -
cu kor, kris tály cu kor, fi no mí tott kris tály cu kor) fel hasz ná -
lá sá val ké szül, és amely nek zsír tar tal ma leg alább
1% (m/m), de leg fel jebb 8% (m/m) és az összes tej ere de tû
szá raz anyag-tar tal ma leg alább 24% (m/m).

g) So vány cuk ro zott sû rí tett tej
Rész ben de hid ra tált tej, amely cu kor (fél fe hér kris tály -

cu kor, kris tály cu kor, fi no mí tott kris tály cu kor) fel hasz ná -
lá sá val ké szül, és amely nek zsír tar tal ma leg fel jebb
1% (m/m) és az összes tej ere de tû szá raz anyag-tar tal ma
leg alább 24% (m/m).

2. Tel je sen de hid ra tált tej (tej por)

Ez a meg ne ve zés azt a szi lárd ter mék cso por tot je lö li,
amely nek víz tar tal ma a vég ter mék ben leg fel jebb
5% (m/m), és ame lyet a víz tar ta lom el vo ná sá val köz vet le -
nül nyer nek tej bõl, tel je sen vagy rész ben fö lö zött tej bõl,
tej szín bõl vagy ezek ke ve ré ké bõl.

a) Nagy zsír tar tal mú tej por vagy szá rí tott nagy zsír tar -
tal mú tej

De hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg alább
42% (m/m).

b) Zsí ros vagy tel jes tej por vagy szá rí tott zsí ros, illetve
tel jes tej
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De hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg alább
26% (m/m), de ke ve sebb mint 42% (m/m).

c) Fél zsí ros tej por vagy szá rí tott fél zsí ros tej, illetve
rész ben fö lö zött fél zsí ros tej

De hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma több mint
1,5% (m/m), de ke ve sebb mint 26% (m/m).

d) So vány tej por vagy szá rí tott so vány tej
De hid ra tált tej, amely nek zsír tar tal ma leg fel jebb

1,5% (m/m).

3. Gyár tá si elõ írások

a) Az 1. pont e)–g) al pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé -
kek gyár tá sá hoz a vég ter mék re vo nat koz tat va leg fel jebb
0,03% (m/m) tej cu kor hoz zá adá sa megengedett.

b) Az 1. és 2. pon tok ban meg ha tá ro zott ter mé kek tar tó -
sí tá sa – a nyers tej, a hõ ke zelt tej és a tej ala pú ter mé kek
elõ ál lí tá sá ra és for gal ma zá sá ra vo nat ko zó hi gi é ni ai elõ -
írások ma ra dék ta lan be tar tá sá val – a kö vet ke zõ ke ze lé sek -
kel tör té nik:

– hõ ke ze lés sel (ste ri le zés, UHT stb.) az 1. pont a)–d)
al pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé kek esetében,

– cu kor (sza cha róz) hoz zá adá sá val az 1. pont e)–g) al -
pont ja i ban meg ha tá ro zott termékeknél,

– víz el vo nás sal (de hid ra tá lás sal) a 2. pont ban meg ha tá -
ro zott termékeknél.

4. En ge dé lye zett egyéb anya gok

A je len mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mé kek gyár tá sá -
hoz ezen elõ írás 2.  §-a ér tel mé ben vi ta mi nok hoz zá adá sa
– az 1–1–90/496 szá mú elõ írás ren del ke zé se i nek be tar tá -
sá val – meg en ge dett.

2. számú melléklet az 1–3–2001/114 számú elõ íráshoz

Az 1. számú mellékletben felsorolt egyes termékek
különleges megnevezése

a) Az an gol „eva po ra ted milk” ki fe je zés azt az 1. szá -
mú mel lék let 1. pont b) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé -
ket je len ti, amely leg alább 9% (m/m) zsírt és leg alább
31% (m/m) összes tej ere de tû szá raz anya got tar tal maz.

b) A fran cia „lait de mi-éc ré mé con cent ré” és „lait
 demi-écrémé con cent ré non suc ré”, a spa nyol „le che
 evaporada se mi des na ta da”, a hol land „ge e va po re er de
half vol le melk” vagy „half vol le kof fi e melk” és az an gol
„eva po ra ted se mi-skim med milk” ki fe je zé sek azo kat az
1. szá mú mel lék let 1. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ke ket je len tik, ame lyek zsír tar tal ma 4 és 4,5% (m/m)
kö zött van és szá raz anyag-tar tal muk leg alább 24% (m/m).

c) A dán „kon den se ret kaf feflrde” és a né met „kon den -
si er te Kaf fe e sah ne” ki fe je zé sek az 1. szá mú mel lék let
1. pont a) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je len tik.

d) A dán „flrde pul ver”, a né met „Rahm pul ver” és
„Sah ne pul ver”, a fran cia „cré me en po ud re”, a hol land
„ro om po e der”, a svéd „grädd pul ver” és a finn „kerma -
jauhe” ki fe je zé sek az 1. szá mú mel lék let 2. pont a) al pont -
já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je len tik.

e) A fran cia „lait de mi-éc ré mé con cent ré suc ré”, a spa -
nyol „le che con den sa da se mi des na ta da”, a hol land
„ gecondenseerde half vol le melk met su i ker” ki fe je zé sek
azo kat az 1. szá mú mel lék let 1. pont f) al pont já ban meg ha -
tá ro zott ter mé ke ket je len tik, ame lyek nek a zsír tar tal ma
4 és 4,5% (m/m) kö zött van és a tej ere de tû szárazanyag-
 tartalma leg alább 28% (m/m).

f) A fran cia „lait de mi-éc ré mé en po ud re”, a hol land
„half vol le melk po e der” és az an gol „se mi-skim med milk
pow der” vagy „dri ed se mi-skim med milk” ki fe je zé sek
azo kat az 1. szá mú mel lék let 2. pont c) al pont já ban meg ha -
tá ro zott ter mé ket je len tik, ame lyek zsír tar tal ma 14 és
16% (m/m) kö zött van.

g) A por tu gál „le i te em pó meio gor do” ki fe je zés azt az
1. szá mú mel lék let 2. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ket je len ti, amely nek a zsír tar tal ma 13 és 26% (m/m)
kö zött van.

h) A hol land „kof fi e melk” ki fe je zés az 1. szá mú mel -
lék let 1. pont b) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je -
lenti.

i) A finn „ras va ton ma i to ja u he” ki fe je zés az 1. szá mú
mel lék let 2. pont d) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket
je len ti.

j) A spa nyol „le che en pol vo se mi des na ta da” ki fe je zés
az 1. szá mú mel lék let 2. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott 
ter mé ket je len ti, amely nek zsír tar tal ma 10 és 16% (m/m)
kö zött van.

k) A mál tai „ha lib eva po rat” ki fe je zés az 1. szá mú mel -
lék let 1. pont b) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je -
lenti.

l) A mál tai „ha lib eva po rat b’kon te nut baxx ta’ xa ham”
ki fe je zés az 1. szá mú mel lék let 1. pont c) al pont já ban meg -
ha tá ro zott ter mé ket je len ti.

m) Az észt „ko o re pul ber” az 1. szá mú mel lék let 2. pont
a) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je len ti.

n) Az észt „pi i ma pul ber” az 1. szá mú mel lék let 2. pont
b) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je len ti.

o) Az észt „vä he ras va ne kon dens pi im” az 1. szá mú
mel lék let 1. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket
je len ti.

p) Az észt „ma gus ta tud vä he ras va ne kon dens pi im” az
1. szá mú mel lék let 1. pont f) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ket je len ti.

q) Az észt „vä he ras va ne pi i ma pul ber” az 1. szá mú mel -
lék let 2. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je -
lenti.

r) A cseh „za huš tì ná nes la ze ná sme ta na” az 1. szá mú
mel lék let 1. pont a) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket
je len ti.
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s) A cseh „za huš tì né nes la ze né plno tu è né mlé ko” az
1. szá mú mel lék let 1. pont b) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ket je len ti.

t) A cseh „za huš tì né nes la ze né po lo tu è né mlé ko” az
1. szá mú mel lék let 1. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ket je len ti, amely nek zsír tar tal ma 4 és 4,5% (m/m)
kö zött van.

u) A cseh „za huš tì né nes la ze né plno tu è né mlé ko” az
1. szá mú mel lék let 1. pont e) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ket je len ti.

v) A cseh „za huš tì né nes la ze né po lo tu è né mlé ko” az
1. szá mú mel lék let 1. pont f) al pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé ket je len ti, amely nek zsír tar tal ma 4 és 4,5% (m/m)
kö zött van.

w) A cseh „su še ná sme ta na” az 1. szá mú mel lék let
2. pont a) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je len ti.

x) A cseh „su še né po lo tu è né mlé ko” az 1. szá mú mel -
lék let 2. pont c) al pont já ban meg ha tá ro zott ter mé ket je len -
ti, amely nek zsír tar tal ma 14 és 16% (m/m) kö zött van.

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

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 Ki tün te té si Bi zott ság ról és az ál lam i ki tün te té sek
ado má nyo zá sá nak rend jé rõl  szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„2. A Bi zott ság sze mé lyi össze té te le a kö vet ke zõ:
El nök: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ta gok: a mi nisz ter el nö köt he lyet te sí tõ mi nisz ter

hon vé del mi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di-
 ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra

Tit kár: a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ki tün te té si ügye kért
 fe le lõs szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a ha tá ro zat 3. pont já ban a „po li ti kai ál -

lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit ká ra” szö veg -
rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
1080/2006. (VIII. 4.) Korm.

határozata

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazható
rendkívüli piactámogatási intézkedésekrõl

1. Az egyes tag ál la mok to jás- és ba rom fi ága za tá ban
vég re haj tott bi zo nyos rend kí vü li pi ac tá mo ga tá si in téz ke -
dé sek rõl  szóló, 2006. jú li us 3-i 1010/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (a továb biak ban: 1010/2006/EK bi zott sá gi ren de -
let) sze rint 2006. de cem ber 31-ig ki fi ze tett tá mo ga tás nak
az Euró pai Unió ál tal utó la go san meg té rí ten dõ 50%-a ke -
rül meg elõ le ge zés re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

  mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert és a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, hogy

a) az 1010/2006/EK bi zott sá gi ren de let sze rint a 2006.
de cem ber 31-ig ki fi ze ten dõ tá mo ga tás hoz szük sé ges
50%-os nem ze ti rész költ ség ve té si for rá sá nak biz to sí tá sá -
ról, valamint

b) a ba rom fi tar tók 0,5 mil li árd fo rint ke ret össze gû, tel -
jes egé szé ben nem ze ti tá mo ga tás ként meg va ló su ló ked -
vez mé nyes ta kar mány vá sár lá si tá mo ga tá sá hoz szük sé ges
költ ség ve té si for rás biz to sí tá sá ról ké szít sen kö zös elõ ter -
jesz tést.

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány fel ha tal maz za a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz tert, hogy a ma dár inf lu en za hely zet
ala ku lá sá tól füg gõ en nyújt son be újabb, a 2006. má jus és
au gusz tus kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó in téz ke dé si ter vet
az Euró pai Uni ó hoz.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

 A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

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

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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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