
 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XV.
tör vény

a Magyar Nemzeti Bankról  szóló
2001. évi LVIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény (a továb biak ban: MNB tör vény) 10.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 12-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(1) Az MNB el nö ke ren de let ben sza bá lyoz za a tar ta lék 
ki szá mí tá sá ra, kép zé sé nek és el he lye zé sé nek mód já ra, va -
la mint a tel je sí tés el ma ra dá sa ese tén al kal ma zan dó in téz -
ke dé sek re vo nat ko zó elõ írásokat.”

2.  § Az MNB tör vény 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„14.  § Amennyi ben olyan kö rül mény áll fenn, amely
 miatt a hi tel in té zet mû kö dé se a pénz ügyi rend szer sta bi li -
tá sát ve szé lyez te ti, az MNB a hi tel in té zet nek a mo ne tá ris
fi nan szí ro zás ti lal má nak be tar tá sá val rend kí vü li hi telt
nyújt hat. E hi tel ren del ke zés re bo csá tá sát az MNB a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb biak ban:
Fel ügye let) in téz ke dé sé tõl, va la mint a Fel ügye let ál tal
kez de mé nye zett in téz ke dés nek a hi tel in té zet ré szé rõl tör -
té nõ tel je sí té sé tõl is füg gõ vé te he ti.”
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3.  § (1) Az MNB tör vény 16.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB az ál lam nak, he lyi ön kor mány zat nak
vagy az ál lam ház tar tás kö ré be tar to zó más in téz mény nek,
az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek és szer ve i nek, a tag ál la -
mok köz pon ti kor mány za ta i nak, a tag ál la mi re gi o ná lis,
he lyi vagy más köz igaz ga tá si szer vek nek, egyéb köz jo gi
tes tü le tek nek, vagy a fel so rol tak be fo lyá so ló irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re – a Szer zõ dés
104. cik ké ben és a 104b. cik ke (1) be kez dé sé ben em lí tett
ti lal mak al kal ma zá sá hoz szük sé ges fo gal mak meg ha tá ro -
zá sá ról  szóló 1993. de cem ber 13-i, 3603/93/EK ta ná csi
ren de let ben fog lal tak figye lembe véte lével – nem nyújt hat
fo lyó szám la hi telt, nem biz to sít hat ré szük re sem mi egyéb
hi tel le he tõ sé get, ezen in téz mé nyek ér ték pa pír ja it köz vet -
le nül a ki bo csá tó tól nem vá sá rol hat ja meg.”

(2) Az MNB tör vény 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó az ál lam, he lyi
ön kor mány zat vagy az ál lam ház tar tás kö ré be tar to zó más
in téz mény, az Eu ró pai Unió in téz mé nye és szer ve, a tag ál -
la mok köz pon ti kor mány za ta, a tag ál lam re gi o ná lis, he lyi
vagy más köz igaz ga tá si szer ve köz vet len vagy köz ve tett
tu laj do ná ban levõ hi tel in té zet ese té ben. Ezen kör be tar to -
zó hi tel in té ze tek nek a jegy ban ki pénz kí ná lat vo nat ko zá sá -
ban a ma gán tu laj don ban levõ hi tel in té ze tek kel azo nos el -
bá nás ban kell ré sze sül ni ük.”

4.  § Az MNB tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az MNB az ál lam mal, il le tõ leg az ál lam meg bí zott -
ja ként pi a ci fel té te lek mel lett ha tár idõs és fe de ze ti ügy le te -
ket köt het.”

5.  § Az MNB tör vény 21.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(4) Az MNB ve ze ti a köz pon ti ér ték tá ri te vé keny sé get
foly ta tó szer ve zet pénz for gal mi szám lá ját.”

6.  § Az MNB tör vény 26.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a
kö vet ke zõ cím lép:

„Pénz for ga lom mal kap cso la tos fel ada tok”

7.  § Az MNB tör vény 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„31.  § (1) A bank je gyek és ér mék ki bo csá tá sát, cím le tét
és kül sõ ki ál lí tá sát, va la mint be vo ná sát az MNB el nö ke
ren de let ben hir de ti ki. Az MNB el nö ké nek ren de le té ben
meg je lölt ha tár nap pal a be vont bank je gyek és ér mék el ve -
szí tik tör vényes fi ze tõ esz köz jel le gü ket.

(2) Az MNB ál tal ki bo csá tott bank je gye ket és ér mé -
ket azok be vo ná sá ig ma gyar tör vényes pénz nem ben tel -
je sí ten dõ fi ze tés nél min den ki kö te les név ér té ken el fo -
gad ni.

(3) Az MNB a for ga lom ból ál ta la be vont, tör vényes fi -
ze tõ esz köz nek már nem mi nõ sü lõ bank je gye ket a be vo nás 
ha tár nap já tól szá mí tott 20 évig, az ér mé ket a be vo nás ha -
tár nap já tól szá mí tott 5 évig név ér té ken ma gyar tör vényes
fi ze tõ esz köz re vált ja.

(4) Az MNB ál tal ki bo csá tott ér mék bõl a kész pénz fi ze -
té si for ga lom ban – cím le ten ként – leg fel jebb öt ven da ra -
bot kell el fo gad ni. Ez a kor lá to zás nem vo nat ko zik a hi tel -
in té ze tek, az ál la mi adó ha tó ság és a pos ta pénz tá ra i ra,
ame lyek az ér mé ket kor lát lan mennyi ség ben kö te le sek fi -
ze té sül el fo gad ni.

(5) A ha mis, meg ha mi sí tott, lyu kasz tás sal vagy más
mó don meg cson kí tott ér mé ket nem sza bad, a ne he zen fel -
is mer he tõ ér mé ket nem kell fi ze té sül el fo gad ni. A ren del -
te tés sze rû hasz ná lat kö vet kez té ben ne he zen fel is mer he tõ
ér mé ket a hi tel in té ze tek vagy az ál la mi adó ha tó ság és a
pos ta pénz tá rai fi ze té sül vagy át vál tás ra el fo gad ják és azo -
kat az MNB-nél be vált ják. A cson ka vagy nem ren del te -
tés sze rû hasz ná lat kö vet kez té ben ne he zen fel is mer he tõ ér -
mé kért az MNB el len ér té ket nem té rít.

(6) A ha mis vagy meg ha mi sí tott bank je gye ket nem sza -
bad, a hi á nyos (cson ka) és a sé rült bank je gye ket nem kell
fi ze té sül el fo gad ni. A hi á nyos (cson ka) bank je gyért az
MNB el len ér té ket ak kor té rít, ha a bank jegy nek fe lé nél na -
gyobb ré szét be nyújt ják. A hi tel in té ze tek és a pos ta pénz -
tá rai a hi á nyos (cson ka) és a sé rült bank je gyet az MNB-nél 
tör té nõ be cse ré lés re át ve szik. A hi á nyos (cson ka) és a sé -
rült bank je gyek be cse ré lé sét – a (8) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – az MNB költ ség men te sen vég zi. A hi á nyos
(cson ka) vagy a sé rült bank jeggyel kap cso lat ban bûn cse -
lek mény gya nú ja ese tén, a bûn ül dö zõ szer vek vizs gá la tá -
nak le zá rul tá ig az MNB vissza tart hat ja a bank jegy vagy
érme el len ér té ké nek té rí té sét.

(7) Meg sem mi sült bank jegy vagy érme el len ér té két az
MNB nem té rí ti meg. Bank jegy vagy érme te kin te té ben
meg sem mi sí té si el já rás nem in dít ha tó.

(8) Az MNB a pénz lo pás meg elõ zé sé re hasz nált biz ton -
sá gi esz kö zök mû kö dés be ho za ta la  miatt sé rült bank je -
gyek cse ré jét díj fel szá mí tá sá val vég zi, ki vé ve, ha a be cse -
ré lõ – ha tó ság ál tal ki ál lí tott do ku men tum mal – iga zol ja,
hogy a sé rü lés rab lás vagy lo pás kí sér le te, vagy tény le ge -
sen el kö ve tett rab lás vagy lo pás  miatt kö vet ke zett be.

(9) E § al kal ma zá sá ban
a) sé rült bank jegy: a fi zi kai (me cha ni kai) vagy ve gyi

ha tás ra meg vál to zott ál la po tú, il let ve bár mely más mó don
sé rült bank jegy,

b) hi á nyos (cson ka) bank jegy: a nem tel jes fe lü le tû
bank jegy.”

8.  § (1) Az MNB tör vény 31/A.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB el lát ja a ma gyar és a kül föl di tör vényes fi -
ze tõ esz kö zök ha mi sí tás el le ni vé del mé vel kap cso lat ban a
ha tás kö ré be tar to zó tech ni kai és egyéb fel ada to kat, így kü -
lö nö sen a kész pénz sza kér tõi, ok ta tá si, adat szol gál ta tá si és
tá jé koz ta tá si fel ada to kat. Az MNB kész pénz sza kér tõi fel -
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ada tai el lá tá sa so rán, a szak ér tõi vizs gá lat alap ján ha mis -
nak vagy meg ha mi sí tott nak mi nõ sí tett fi ze tõ esz kö zök kel
össze füg gés ben in dí tott bün te tõ el já rás ban tör té nõ fel hasz -
ná lás cél já ból – az adott bün te tõ el já rás jog erõs lezárá -
sáig – jo go sult a fel te he tõ en ha mis vagy meg ha mi sí tott fi -
ze tõ esz kö zök ter mé sze tes sze mély be fi ze tõ jé nek (bir to ko -
sá nak) sze mé lyes ada ta it (csa lá di és utó név, lak cím, azo -
no sí tó ok mány meg ne ve zé se és szá ma) ke zel ni, és en nek
ke re té ben az em lí tett ada to kat a pénz ha mi sí tá si ügyek ben
a bün te tõ el já rást le foly ta tó, il let ve bûn ül dö zé si fel ada to -
kat el lá tó szer vek ré szé re to váb bí ta ni.”

(2) Az MNB tör vény 31/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A hi tel in té ze tek, a kincs tár, a pénz vál tók és a pénz -
fel dol go zók, va la mint a pos tai pénz for gal mi köz ve tí tõ és
pos tai pénz ügyi te vé keny sé get, va la mint kész pénz-át uta -
lá si szol gál ta tást vég zõ szer ve ze tek kö te le sek az ál ta luk
for gal ma zott, il let ve fel dol go zott ma gyar és kül föl di
 fizetõeszközök va ló di sá gát meg vizs gál ni és a fel lelt
feltehe tõen ha mis vagy meg ha mi sí tott fi ze tõ esz kö zö ket
az MNB-nek ha la dék ta la nul meg kül de ni, il le tõ leg át ad ni,
va la mint a fel le lés kö rül mé nye i rõl az MNB ál tal elõ írt
 módon és tar ta lom mal, ide ért ve az (1) be kez dés ben
 meghatározott sze mé lyes ada to kat is, adat szol gál ta tást tel -
je sí te ni.”

9.  § Az MNB tör vény 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„33.  § Az MNB, a hi tel in té ze tek és a pos ta ér mét – cím -
le ten ként leg fel jebb 100 da ra bot – más cím le tû ér mé re, il -
le tõ leg bank jegy re, bank je gyet pe dig más cím le tû – cím le -
ten ként leg fel jebb 100 da rab – bank jegy re, il le tõ leg ér mé -
re díj-, ju ta lék- és költ ség men te sen vált át.”

10.  § Az MNB tör vény 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„34.  § (1) For ga lom ban lévõ tör vényes fi ze tõ esz köz rõl
után za tot ké szí te ni vagy ké szít tet ni bár mely cél ra csak az
MNB el nö ké nek ren de le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint le -
het. Az után za tok elõ ál lí tá sa, nyil ván tar tá sa, õr zé se és
meg sem mi sí té se te kin te té ben az MNB el nö ké nek ren de le -
té ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

(2) Az eu ro-után za tok ra – ide ért ve az eu ro-ér mék hez
ha son ló ér me ket és zse to no kat is – vo nat ko zó elõ írásokat a 
szank ci ók ra vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé vel az eu ro-ér -
mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról  szóló, 2004. de -
cem ber 6-i 2182/2004/EK ta ná csi ren de let elõ írásainak
figye lembe véte lével az MNB el nö ké nek ren de le te ha tá -
roz za meg.”

11.  § (1) Az MNB tör vény 49.  §-ának (10) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A mo ne tá ris ta nács tag ja it a köz tár sa sá gi el nök
ki zá ró lag ab ban az eset ben ment he ti fel, ha a mo ne tá ris
 tanács tag ja nem fe lel meg a fel ada tai el lá tá sá hoz szük -

sé ges fel té te lek nek, il let ve sú lyos kö te le zett ség sze gést
kö vet el.”

(2) Az MNB tör vény 49.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(17) A mo ne tá ris ta nács éven te az elsõ ülé sen a je len le -
võk egy sze rû szó több sé gé vel meg vá laszt ja a mo ne tá ris ta -
nács el nök he lyet te sét. Az el nök he lyet tes meg bí za tá sá nak
meg szû né se ese tén a mo ne tá ris ta nács a so ron kö vet ke zõ
ülé sén új el nök he lyet test vá laszt.”

12.  § Az MNB tör vény 53.  §-ának (8) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az MNB el nö két és al el nö ke it meg bí za tá suk 49.  §
(8) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti meg szû né se kor hat ha -
vi ke re se tük kel azo nos össze gû vég ki elé gí tés il le ti meg.”

13.  § (1) Az MNB tör vény 58/A.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB el nö ke, al el nö kei és a mo ne tá ris ta nács
49.  § (4) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott tag jai,
va la mint a fel ügye lõ bi zott ság tag jai az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk kel azo nos mó don, azo nos tar ta lom mal és gya ko ri -
ság gal tesz nek va gyonnyi lat ko za tot. Az éven kén ti va -
gyonnyi lat ko za tot a kö te le zett ség ese dé kes sé vá lá sá nak
évé ben az azt meg elõ zõ év de cem ber 31-ei ál la po tá ra vo -
nat ko zó an, a ki ne ve zés kor, il let ve a fel men tés kor ese dé -
kes va gyonnyi lat ko za tot a ki ne ve zés, il let ve a fel men tés
nap já nak ál la po tá ra vo nat ko zó an kell meg ten ni. A nyi lat -
ko zat té tel re kö te le zett sa ját va gyonnyi lat ko za tá hoz csa tol -
ni kö te les a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet -
tár sá nak, va la mint gyer me ke i nek (hoz zá tar to zó) az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá val azo nos tar -
tal mú va gyonnyi lat ko za tát. A va gyon nyi lat ko zat – ki vé ve
a hoz zá tar to zó va gyonnyi lat ko za tát – nyil vá nos, an nak ol -
dal hû má so la tát az Or szág gyû lés el nö ke az Or szág gyû lés
hon lap ján köz zé te szi.”

(2) Az MNB tör vény 58/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A va gyonnyi lat ko za tot az Or szág gyû lés Men tel mi,
össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló bi zott sá ga tart -
ja nyil ván. Az MNB el nö ke, al el nö kei és a mo ne tá ris ta -
nács 49.  § (4) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
tag jai, va la mint a fel ügye lõ bi zott ság tag jai va gyonnyi lat -
ko za tá ra, il let ve az az zal kap cso la tos el já rás ra az e §-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel az or szág gyû lé si kép vi se lõk
va gyonnyi lat ko za tá ra, il let ve va gyonnyi lat ko za tá val kap -
cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.
A va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos el já rást bár ki kez de -
mé nyez he ti az Or szág gyû lés el nö ké nél.”

14.  § Az MNB tör vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö ve ge he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„60.  § (1) A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke a jog al ko tás -
ról  szóló tör vény meg fe le lõ al kal ma zá sá val ren de let ben
sza bá lyoz za”
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15.  § (1) Az MNB tör vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke a jog al ko tás ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint ren de let ben sza bá -
lyoz za]

„c) a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ki szá mí tá sát, kép zé sé -
nek és el he lye zé sé nek mód ját, va la mint a tel je sí tés el ma ra -
dá sa ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket,”

(2) Az MNB tör vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke a jog al ko tás ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint ren de let ben sza bá -
lyoz za]

„g) az eu ro-után za tok ra – ide ért ve az eu ro-ér mék hez
ha son ló ér me ket és zse to no kat is – vo nat ko zó elõ írásokat a 
szank ci ók ra vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé vel, az eu ro-ér -
mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról  szóló, 2004. de -
cem ber 6-i 2182/2004/EK ta ná csi ren de let elõ írásainak
figye lembe véte lével,”

(3) Az MNB tör vény 60.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az MNB el nö ké nek ren de le te ese té ben az igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter vé le mé nyét nem kell ki kér ni.”

16.  § Az MNB tör vény 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„61.  § (1) Az MNB jo go sult azon szer vek ré szé re, ame -
lyek nek pénz for gal mi szám lát ve zet, il le tõ leg ve zet het, fo -
rint ban a pénz ügyi és ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te -
vé keny ség kö ré be tar to zó bár mely mû ve le tet vé gez ni.

(2) Az MNB jo go sult az (1) be kez dés alá nem tar to zó
szer vek és ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re jog sza bály, il let -
ve nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a pénz ügyi szol gál ta tá si
te vé keny ség kö ré be tar to zó bank le tét el fo ga dá sa (bank le -
té ti ügy let) mû ve le tet vé gez ni.

(3) Az MNB fo rint ban ve zet he ti az MNB al kal ma zot ta i -
nak bank szám lá ját, tõ lük be té tet fo gad hat el, il le tõ leg hi -
telt nyújt hat ne kik, to váb bá ré szük re egyéb pénz ügyi szol -
gál ta tá so kat, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá so kat, va la -
mint az ál lam ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok te kin te té ben be fek te té si szol gál ta tá so kat vé -
gez het.

(4) Az MNB ve zet he ti a pos tá nak az or szá gos kész pénz -
for ga lom le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos bank szám lá ját.

(5) Az MNB jo go sult kül föl di pénz nem ben és ne mes fé -
mek kel, to váb bá kül föl di ek kel fo rint ban a pénz ügyi és ki -
egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség kö ré be tar to -
zó bár mely mû ve le tet vé gez ni.”

Átmeneti és záró rendelkezések

17.  § E tör vény 10.  §-a az eu ro-ér mék hez ha son ló ér -
mék rõl és zse to nok ról  szóló, 2004. de cem ber 6-i

2182/2004/EK ta ná csi ren de let, il let ve e ren de let ha tá lyá -
nak a nem részt vevõ tag ál la mok ra való ki ter jesz té sé rõl
 szóló, 2004. de cem ber 6-i 2183/2004/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sát szol gál ja.

18.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se nap ján meg bí za tás sal
ren del ke zõ mo ne tá ris ta ná csi tag ese té ben meg bí za tá sa le -
jár tá ig az MNB tör vény 49.  §-a (10) és (14) be kez dé sé nek
e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tály ban levõ
ren del ke zé sei, va la mint az e tör vény ha tály ba lé pé se nap -
ján meg bí za tás sal ren del ke zõ MNB el nök és al el nök ese té -
ben meg bí za tá sa le jár tá ig az MNB tör vény 53.  §-a (8) be -
kez dé sé nek e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha -
tály ban levõ ren del ke zé sei al kal ma zan dó ak.

(3) A mo ne tá ris ta nács és a fel ügye lõ bi zott ság e tör -
vény hatályba lépésekor meg bí za tás sal ren del ke zõ tag jai
e tör vény hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül a
13.  §-ban elõ írt va gyon be val lást a 2006. de cem ber 31-ei
va gyo ni ál la pot ra vo nat ko zó an te szik meg.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az MNB tör vény 28.  § (2) be kez dé sé ben, 42.  §-ában
az „or szá gos ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
ál lam igaz ga tá si” szö veg,

b) az MNB tör vény 15.  § (1) be kez dé sé ben az „a pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért 
fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg,
18.  §-ában, 37.  §-ában, 39.  § (2) be kez dé sé ben, 46.  §
(4) be kez dé sé ben, 52/A.  § (4) be kez dé sé nek c) és d) pont -
já ban, 52/C.  §-ában a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz ter” szö veg, 28.  § (1) be kez dé sé ben a
„Pénz ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 41.  § (3) be kez dé sé ben a „pénz ügy mi nisz tert”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz tert” szö veg, 52/D.  §-ában a
„pénz ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter -
nek” szö veg lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 51/A.  §-a 
és az azt meg elõ zõ cím.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az MNB tör vény 27.  §-ának (2) be kez dé se,
49.  §-ának (14) be kez dé se, 58/A.  §-ának (2) be kez dé se,
60.  §-a (1) be kez dé sé nek hf) pont ja, to váb bá (3)–(4) be -
kez dé se, va la mint a kö te le zõ en al kal ma zan dó egyes ka -
mat lá bak mér té ké rõl  szóló 2/1991. (PK. 23.) MNB ren del -
ke zés, va la mint az azt mó do sí tó 10/1992. (PK. 24.) MNB
ren del ke zés és 8/1994. (PK. 12.) MNB ren del ke zés.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
56/2007. (III. 29.) Korm.

rendelete

a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

módosításáról szóló
25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV.
tör vény 100. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl
szó ló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
szó ló 25/2007. (II. 28.) Korm. ren de let 3. §-ának (1) be -
kez dé se, va la mint mel lék le té nek h) pont ja nem lép ha -
tály ba.

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és a ki -
hir de té sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

19/2007. (III. 29.) 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 ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel, va la mint 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.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

3.  §

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

a) a Bi zott ság 79/1067/EGK irány el ve (1979. no -
vem ber 13.) az egyes em be ri fo gyasz tás ra szánt, rész ben 
vagy tel je sen de hid ra tált tar tós tej ter mé kek vizs gá la tá ra 
szol gáló kö zös sé gi elem zé si mód sze rek meg ál la pí tá sá -
ról,

b) a Ta nács 83/417/EGK irány el ve (1983. jú li us 25.) az 
em be ri fo gyasz tás ra szánt egyes tej fe hér jék re (ka ze i nek re
és ka ze in átok ra) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze -
lí té sé rõl,

c) a Bi zott ság 85/503/EGK irány el ve (1985. ok tó ber
25.) az ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok vizs gá la ti mód sze -
re i rõl,

d) a Bi zott ság 86/424/EGK irány el ve (1986. jú li us 15.)
az ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok ve gyi elem zé sé hez
szük sé ges kö zös sé gi min ta vé te li mód sze rek meg ál la pí tá -
sá ról,

e) a Bi zott ság 87/524/EGK irány el ve (1987. ok tó -
ber 6.) a tar tós tej ter mé kek vizs gá la tá ra szol gá ló ve gyi
elem zés hez szük sé ges kö zös sé gi min ta vé te li mód sze rek
meg ál la pí tá sá ról,

f) a Ta nács 2001/112/EK irány el ve (2001. de cem -
ber 20.) a gyü mölcs le vek rõl és egyes ha son ló, em be ri
 fogyasztásra szánt ter mé kek rõl.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 19/2007. (III. 29.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. mel lék le té nek 35. 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 írás címe
Irány adó kö zös sé gi 

elõ írás szá ma
Kö te le zõ al kal ma zás

 idõ pont ja]

„35. 1–3–83/417 Em be ri fo gyasz tás ra
szánt tej fe hér jék 
(ka ze i nek és ka ze i ná tok)
(2. ki adás)

A Ta nács 83/417/EGK
irány el ve

2007. jú li us 1.”

2. Az R. mel lék le té nek 43. 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 írás címe
Irány adó kö zös sé gi 

elõ írás szá ma
Kö te le zõ al kal ma zás 

idõ pont ja]

„43. 1–3–2001/112 Gyü mölcs le vek és egyes
ha son ló, em be ri 
fo gyasz tás ra szánt 
ter mé kek (2. ki adás)

A Ta nács 2001/112/EK
irány el ve

2007. jú li us 1.”

3. Az R. mel lék le té nek 48. 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 írás címe
Irány adó kö zös sé gi 

elõ írás szá ma
Kö te le zõ al kal ma zás 

idõ pont ja]

„48. 3–1–79/1067 Sû rí tett tej és tej por fé lék
vizs gá la ta (2. ki adás)

A Bi zott ság
79/1067/EGK irány el ve

2007. jú li us 1.”

4. Az R. mel lék le té nek 50. 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 írás címe
Irány adó kö zös sé gi 

elõ írás szá ma
Kö te le zõ al kal ma zás 

idõ pont ja]

„50. 3–1–85/503 Ét ke zé si ka ze i nek 
és ka ze i ná tok vizs gá la ti
mód sze rei (2. ki adás)

A Bi zott ság 85/503/EGK 
irány el ve

2007. jú li us 1.”

5. Az R. mel lék le té nek 51. 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 írás címe
Irány adó kö zös sé gi 

elõ írás szá ma
Kö te le zõ al kal ma zás 

idõ pont ja]

„51. 3–1–86/424 Az ét ke zé si ka ze i nek 
és ka ze i ná tok min ta vé te li 
mód sze rei (2. ki adás)

A Bi zott ság 86/424/EGK 
irány el ve

2007. jú li us 1.”

6. Az R. mel lék le té nek 52. 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 írás címe
Irány adó kö zös sé gi 

elõ írás szá ma
Kö te le zõ al kal ma zás 

idõ pont ja]

„52. 3–1–87/524 Sû rí tett tej és tej por fé lék
min ta vé te li mód sze rei 
(2. ki adás)

A Bi zott ság 87/524/EGK 2007. jú li us 1.”
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II.

Az R. mel lék le té nek 2. sor szá mú, az élel mi sze rek táp ér ték je lö lé sé rõl  szóló 1–1–90/496 szá mú elõ írás 1.  §-a 4. be kez -
dé sé nek j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ezen elõ írás szem pont já ból:]
„j) „az élel mi rost” az elõ ál lí tó ál tal hasz nált mód szer rel meg ha tá ro zott rost ér ték;”

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 35. sorszámú elõírása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–83/417 számú elõírás
(2. kiadás – 2006.)

Emberi fogyasztásra szánt tejfehérjék (kazeinek és kazeinátok) 

1. §

(1) Ez az elõ írá sa az 1. és a 2. szá mú mel lék le tek ben meg ha tá ro zott, em be ri fo gyasz tás ra szánt lak top ro te i nek re és
azok ke ve ré ke i re vo nat ko zik.

(2) Ezen elõ írás sze rint:
a) ka ze in: a tej fe hér je mo sott, szá rí tott, víz ben old ha tat lan fõ kom po nen se, amit sovány tejbõl
– sa vas ki csa pás sal, vagy
– mik ro or ga niz mu sok ál tal ter melt sav val, vagy
– oltó vagy egyéb tej al vasz tó en zim hoz zá adá sá val nyer tek,

nem zár va ki ion cse ré lõ és a kon cent rá ció nö ve lõ el já rá sok elõ ze tes al kal ma zá sát;
b) ka ze i nát: sem le ge sí tõ szer rel ke zelt ka ze in szá rí tá sa út ján nyert termék;
c) so vány tej: te hén tej, amely hez sem mit nem ad tak hoz zá, csak a zsír tar tal mát csök ken tet ték.

2.  §

Az 1. és a 2. szá mú mel lék le tek sze rin ti ter mé kek csak ak kor hoz ha tók for ga lom ba, ha meg fe lel nek az ab ban
leírtaknak.

3.  §

Az 1. és a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, nem a vég sõ fel hasz ná ló nak szánt ter mé kek cso ma go lá sán vagy cím -
ké jén jól ol vas ha tó an és ki tö röl he tet le nül az ál ta lá nos je lö lé si elõ írásokon túl a következõket kell feltüntetni:

a) a ter mék 1. és a 2. szá mú mel lék le te sze rin ti meg ne ve zé sét, a ka ze i ná tok ese té ben a ka ti on vagy ka ti o nok
feltüntetésével,

b) ke ve rék ter mé kek ese tén:
– a ke ve ré ket al ko tó ter mé kek meg ne ve zé sét csök ken tõ tö meg arány sor rend jé ben és a „.... ke ve ré ke” kifejezést,
– ka ze i nát vagy ka ze i ná tok ese té ben a ka ti on vagy a ka ti o nok meg ne ve zé sét,
– ka ze i ná tot tar tal ma zó ke ve ré kek ese té ben a fe hér je tar tal mat,
c) net tó mennyi sé gét,
d) gyár tó, cso ma go ló vagy ér té ke sí tõ ne vét vagy a cég ne vét és a címét,
e) a har ma dik or szá gok ból im por tált ter mé kek ese tén a szár ma zá si or szág nevét,
f) a gyár tá si idõ pon tot vagy bár mely je lö lést, amely alap ján a té tel azo no sít ha tó.
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4.  §

Az 1. és 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mé kek hez csak fosz fa táz-ne ga tív nyers anyag hasz nál ha tó fel.

5.  §

Ez az elõ írás 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az ét ke zé si ka ze i nek és
ka ze i ná tok (lak top ro te i nek) össze té te lé rõl és je lö lé sé rõl  szóló 1–3–83/417 szá mú elõ írása 1995-ben jó vá ha gyott 1. ki -
adá sa hatályát veszti.

6.  §

Ez az elõ írás az em be ri fo gyasz tás ra szánt egyes tej fe hér jék re (ka ze i nek re és ka ze in átok ra) vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló, 1983. jú li us 25-i 83/417/EGK ta ná csi irány elv nek való megfelelést szolgálja.

1. szá mú mel lék let az 1–3–83/417 szá mú elõ íráshoz

Étkezési kazeinek

I. Meg ne ve zé sek és fo ga lom meg ha tá ro zá sok

a) ,,Ét ke zé si sav ka ze in”: a II. fe je zet ben fel so rolt elõ írásoknak meg fe le lõ, a II/d) pont ban fel so rolt tech no ló gi ai se géd -
anya gok kal és bak té ri um te nyé sze tek sav ter me lé se ré vén ki csa pott ét ke zé si ka ze in;

b) ,,Ét ke zé si ol tós ka ze in”: a III. fe je zet ben fel so rolt elõ írásoknak meg fe le lõ, a III/d) pont ban fel so rolt tech no ló gi ai se -
géd anya gok kal ki csa pott ét ke zé si ka ze in.

II. Ét ke zé si sav ka ze in

a) Össze té tel:

1. Víz tar ta lom, leg fel jebb 10,0% (m/m)

2. Tej fe hér je-tar ta lom, víz men tes szá raz anyag ra szá mít va, leg alább 
eb bõl ka ze in tar ta lom, legalább

90,0% (m/m)
95,0% (m/m)

3. Tej zsír tar ta lom szá raz anyag ra szá mít va, leg fel jebb 2,25% (m/m)

4. Tit rál ha tó sa vas ság, 0,1 mó los nát ri um-hid ro xid-ol dat, leg fel jebb 0,27 ml/g

5. Ha mu tar ta lom (be le ért ve P2O5-ot), leg fel jebb 2,5% (m/m)

6. Víz men tes lak tóz tar ta lom, leg fel jebb 1% (m/m)

7. Üle dék tar ta lom (égett ré szecs kék), leg fel jebb 22,5 mg/25 g

b) Szennye zõ anya gok:
 Ólom tar ta lom, leg fel jebb 1 mg/kg

c) Ide gen anya gok (fa-, fém ré szecs kék, szõr, ro var test ré szek) 25 g-ban nem for dul hat nak elõ.

d) Fel hasz nál ha tó ét ke zé si mi nõ sé gû tech no ló gi ai se géd anya gok és bak té ri um te nyé sze tek:
 1. – tej sav (E 270)

– só sav
– kén sav
– cit rom sav (E 330)
– ecet sav (E 260)
– or to fosz for sav

 2. – savó
– tej sav ter me lõ bak té ri um te nyé sze tek
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e) Ér zék szer vi tu laj don sá gok:
 1. Szag: ide gen szag tól men tes.

 2. Kül sõ: fe hér, krém fe hér szí nû, nem tar tal maz hat eny he nyo más sal el nem osz lat ha tó csomókat.

III. Ét ke zé si ol tós ka ze in

a) Össze té tel:

1. Víz tar ta lom, leg fel jebb 10,0% (m/m)

2. Tej fe hér je-tar ta lom, víz men tes szá raz anyag ra szá mít va, legalább 
en nek ka ze in tar tal ma, leg alább

84% (m/m)
95% (m/m)

3. Tej zsír tar ta lom szá raz anyag ra szá mít va, leg fel jebb 2% (m/m)

4. Ha mu tar ta lom (be le ért ve P2O5-ot), leg fel jebb 7,50% (m/m)

5. Víz men tes lak tóz tar ta lom, leg fel jebb 1% (m/m)

6. Üle dék tar ta lom (égett ré szecs kék), leg fel jebb 22,5 mg/25 g

b) Szennye zõ anya gok:
 Ólom tar ta lom, leg fel jebb 1 mg/kg

c) Ide gen anya gok (fa-, fém ré szecs kék, szõr, ro var test ré szek) 25 g-ban nem for dul hat nak elõ.

d) Ét ke zé si mi nõ sé gû tech no ló gi ai se géd anya gok:
 – oltó,
 – egyéb en ge dé lye zett tej al vasz tó en zi mek.

e) Ér zék szer vi tu laj don sá gok:
 1. Szag: ide gen szag tól men tes.
 2. Kül sõ: fe hér, krém fe hér szí nû, nem tar tal maz hat eny he nyo más sal el nem osz lat ha tó csomókat.

2. szá mú mel lék let az 1–3–83/417 szá mú elõ íráshoz

Étkezési kazeinátok

I. Meg ne ve zé sek és fo ga lom meg ha tá ro zá sok

„Ét ke zé si ka ze i nát”: a II. fe je zet ben fel so rolt elõ írásoknak meg fe le lõ, a II/d) pont ban fel so rolt ét ke zé si mi nõ sé gû sem le -
ge sí tõ sze rek kel ét ke zé si ka ze i nek bõl nyert ka ze i nát.

II. Ét ke zé si ka ze i ná tok:

a) Össze té tel:

1. Víz tar ta lom, leg fel jebb 8% (m/m)

2. Ka ze in tar ta lom szá raz anyag ra szá mít va, leg alább 88% (m/m)

3. Tej zsír tar ta lom szá raz anyag ra szá mít va, leg fel jebb 2,0% (m/m)

4. Víz men tes lak tóz tar ta lom, leg fel jebb 1,0% (m/m)

5. pH-ér ték 6,0–8,0

6. Üle dék tar ta lom (égett ré szecs kék), leg fel jebb 22,5 mg/25 g

b) Szennye zõ dé sek:
 Ólom tar ta lom, leg fel jebb 1 mg/kg

c) Ide gen anya gok (fa-, fém ré szecs kék, szõr, ro var test ré szek) 25 g-ban nem for dul hat nak elõ.
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d) Fel hasz nál ha tó ét ke zé si mi nõ sé gû tech no ló gi ai se géd anya gok sem le ge sí tõ és puf fe ro ló sze rek:

nát ri um

}
– hid ro xid jai
– kar bo nát jai
– fosz fát jai
– cit rát jai

ká li um

kal ci um

am mó ni um

mag né zi um

e) Ér zék szer vi tu laj don sá gok:
 1. Szag: igen eny he ide gen íz és szag meg en ge dett.
 2. Kül sõ: fe hér, krém fe hér szí nû, nem tar tal maz hat eny he nyo más sal el nem osz lat ha tó cso mó kat.
 3. Old ha tó ság: desz til lált víz ben csak nem tel je sen ol dó dik, a kál ci um-ka ze i nát ki vé te lé vel.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 43. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–3–2001/112 számú elõ írás
(2. kiadás – 2006.)

Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek

1.  §

Ez az elõ írás az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mé kek re vo nat ko zik.

2.  §

Az 1. szá mú mel lék let I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ter mé kek gyár tá sá hoz a Ma gyar Élel mi szer könyv 1–1–90/496
elõ írásában fel so rolt vi ta mi nok és ás vá nyi anyagok adhatók.

3.  §

(1) Az élel mi sze rek je lö lé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írásokon túl me nõ en az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
ter mé kek meg ne ve zé sé re az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ter mék ne ve ket kell hasz nál ni. Az 1. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt ter mék ne vek he lyett a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott el ne ve zé sek is hasz nál ha tók, az ott meg je lölt nyel ven
és fel té te lek nek meg fele lõen.

(2) Egy fé le gyü mölcs bõl ké szült ter mék ese té ben a fel hasz nált gyü mölcs meg ne ve zé se lép a „gyü mölcs” szó helyébe.

(3) Két- vagy több faj ta gyü mölcs bõl ké szült ter mék ese té ben – ki vé ve az íze sí tés hez az 1. szá mú mel lék let II. fe je ze té -
nek 1. pont já ban le írt fel té te lek sze rint fel hasz nált cit rom le vet – fel kell so rol ni a fel hasz nált gyü mölcs le vek vagy gyü -
mölcs ve lõk ne vét, mennyi ség sze rin ti csök ke nõ sor rend ben. Azok nak a ter mé kek nek az ese té ben, ame lyek há rom vagy
an nál több gyü mölcs fé le fel hasz ná lá sá val ké szül tek, hasz nál ha tó a „ve gyes gyü mölcs”, „szá mos gyü mölcs”, il let ve egy
hasonló kifejezés, vagy a felhasznált gyümölcsök számának megadása.

(4) A cu kor hoz zá adá sá val éde sí tett gyü mölcs le vek ese té ben fel kell tün tet ni az „éde sí tett” szót, vagy a „hoz zá adott
cu kor ral ké szült” ki fe je zést, va la mint meg kell adni a hoz zá adott ma xi má lis cu kor mennyi sé get is, szá raz anyag ként g/li -
ter ben ki fe jez ve.
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(5) Nem kell fel tün tet ni az 1. szá mú mel lék let I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ter mé kek ere de ti ál la pot ra való vissza ál lí -
tá sá hoz (vissza hí gí tá sá hoz) a ki zá ró lag eh hez a mû ve let hez fel tét le nül szük sé ges anya go kat, al ko tó ele me ket. Ha a gyü -
mölcs lé hez to váb bi, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott gyü mölcs ve lõt vagy ros to kat ad nak, eze ket a je lö lés ben fel
kell tün tet ni.

(6) A rész ben vagy tel je sen sû rít mény bõl ké szült gyü mölcs le vek és gyü mölcs nek tá rok je lö lé sé nek tar tal maz nia kell a
ter mék nek meg fe le lõ, „sû rít mény bõl ké szült” vagy a „rész ben sû rít mény bõl ké szült” ki fe je zést. Ezt a tá jé koz ta tást a
meg ne ve zés hez kö zel, jól láthatóan és olvashatóan kell elhelyezni.

(7) Gyü mölcs nek tá rok ese té ben kö te le zõ fel tün tet ni a mi ni má lis gyü mölcs há nya dot (gyü mölcs lé, gyü mölcs pü ré,
 -velõ vagy ezek ke ve ré ké nek össze gét), a „gyü mölcs tar ta lom min. ...%” ki fe je zés sel. Ezt a tá jé koz ta tást ugya nab ba a lá -
tó me zõ be kell elhelyezni, mint a termék megnevezését.

4.  §

A nem köz vet le nül fo gyasz tó nak szánt, az 1. szá mú mel lék let I. fe je zet 2. pont já ban meg ha tá ro zott, sû rí tett gyü mölcs -
le vek ese té ben kö te le zõ fel tün tet ni a hoz zá adott cu kor vagy cit rom lé, vagy az MÉ 1–2–95/2 elõ írás sze rint en ge dé lye zett 
sa va nyú sá got sza bá lyo zó anya gok je len lé tét és mennyi sé gét. Ezt a je lö lést a cso ma go lá son, a cso ma go lás hoz csa tolt
cím kén vagy egy kísérõ dokumentumon kell feltüntetni.

5.  §

Az MÉ 1–2–89/107 elõ írásban fog lal ta kon túl me nõ en az 1. szá mú mel lék let I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ter mé kek
gyár tá sá hoz ki zá ró lag az 1. szá mú mel lék let II. fe je ze té ben fel so rolt ke ze lé sek és anya gok, va la mint a 2. szá mú mel lék -
let nek meg fe le lõ alap anya gok hasz nál ha tók fel. Ezen kí vül a gyü mölcs nek tá rok nak meg kell fe lel ni ük a 4. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

6.  §

Ez az elõ írás 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek a gyü mölcs le vek és bi -
zo nyos ha son ló ter mé kek rõl  szóló 1–3–2001/112 szá mú elõ írása 2002-ben jó vá ha gyott elõ írás 1. kiadása hatályát veszti.

7.  §

Ez az elõ írás a gyü mölcs le vek rõl és egyes ha son ló, em be ri fo gyasz tás ra szánt ter mé kek rõl  szóló, 2001. de cem ber 20-i
2001/112/EK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szolgálja.

1. szá mú mel lék let az 1–3–2001/112 szá mú elõ íráshoz

I. A ter mé kek meg ne ve zé sei, meg ha tá ro zá sai és jel lem zõi

1. a) Gyü mölcs lé

Olyan nem er jesz tett, de er jeszt he tõ ter mék, ame lyet egész sé ges, meg fele lõen érett, friss vagy hû tés sel tar tó sí tott,
egy- vagy több faj ta gyü mölcs bõl nyer nek, és az elõ ál lí tás hoz fel hasz nált gyü mölcs(ök)re jel lem zõ szí ne, il la ta, íze 
van. Olyan gyü mölcs lé hez, amely bõl a gyár tás so rán el vá lasz tot ták az aro mát, a ve lõt és a ros tot, ezek vissza ada -
gol ha tók.
Cit rus fé lék ese tén a gyü mölcs le vet az en do kar pi um ból kell nyer ni. A li met ta lé azon ban elõ ál lít ha tó a tel jes gyü -
mölcs bõl olyan meg fe le lõ ki nye ré si el já rás sal, amellyel a gyü mölcs kül sõ ré szé bõl szár ma zó össze te võk ará nya a
lé ben mi ni má lis ra csök kent he tõ.

 b) Kon cent rá tum ból (sû rít mény bõl) elõ ál lí tott gyü mölcs lé
Olyan ter mék, ame lyet a gyü mölcs lé be sû rí té se so rán ki vont víz mennyi ség, va la mint a gyár tá si fo lya mat ban a lé -
bõl el ve szett, sa ját vagy azo nos tí pu sú aro ma, – és ha szük sé ges – velõ és ros tok vissza pót lá sá val ál lí ta nak elõ.
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A hoz zá adott víz ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai és ér zék szer vi szem pont ból nem be fo lyá sol hat ja a gyü mölcs lé alap ve tõ
 minõségét.

Az így elõ ál lí tott ter mék nek olyan ér zék szer vi és ana li ti kai jel leg ze tes sé ge ket kell mu tat nia, ame lyek alap ve tõ en
meg egyez nek az azo nos tí pu sú gyü mölcs bõl az a) pont sze rin ti el já rás sal ké szült ter mé ké vel.

2. Sû rí tett gyü mölcs lé
Olyan ter mék, ame lyet egy vagy több tí pu sú gyü mölcs lé bõl, a víz tar ta lom fi zi kai úton vég zett rész le ges el vo ná sá val
ál lí ta nak elõ. Köz vet le nül fo gyasz tó nak szánt ter mé ket leg alább az ere de ti tér fo gat 50%-ára kell be sû rí te ni.

3. Gyü mölcs lé por
Olyan ter mék, ame lyet egy vagy több tí pu sú gyü mölcs lé bõl fi zi kai úton nyer nek a víz tar ta lom csak nem tel jes
elvonásával.

4. Gyü mölcs nek tár

a) Olyan er jeszt he tõ, de nem er jesz tett ter mék, ame lyet víz és cu kor és/vagy méz hoz zá adá sá val, az 1., 2. és 3. pont -
ban meg ha tá ro zott ter mé kek bõl, gyü mölcs pü ré bõl vagy e ter mé kek ke ve ré ké bõl nyer nek, és emel lett meg fe lel nek 
ezen elõ írás 4. szá mú mel lék le té nek.

A cu kor és/vagy méz hoz zá adá sa a vég ter mék tel jes tö me gé nek 20%-áig en ge dé lye zett.

A cu kor hoz zá adá sa nél kül gyár tott vagy kis ener gia ér té kû gyü mölcs nek tá rok ese té ben a cu kor rész ben vagy tel -
jes egé szé ben he lyet te sít he tõ éde sí tõ sze rek kel az MÉ 1–2–94/35 „Az élel mi sze rek ben hasz nál ha tó éde sí tõ sze rek” 
elõ írásnak meg fele lõen.

b) El té rõ en az a) pont tól, a 4. szá mú mel lék let II. és III. fe je ze te i ben fel so rolt gyü möl csök, va la mint a sár ga ba rack
egyen ként vagy egy más sal ke ver ve is fel hasz nál ha tók cu kor, méz és/vagy éde sí tõ sze rek nél kü li nek tá rok elõ ál lí -
tá sá ra.

II. En ge dé lye zett össze te võk, el já rá sok és se géd anya gok

1. Össze te võ ként en ge dé lye zett anya gok:

– vi ta mi nok és ás vá nyi anya gok hoz zá adá sa az I. fe je zet ben meg ha tá ro zott ter mé kek hez ezen elõ írás 2.  §-a sze rint, a
Ma gyar Élel mi szer könyv 1–1–90/496 elõ írásának be tar tá sá val;

– az I. fe je zet 1. a) pont ban meg ha tá ro zott gyü mölcs lé hez azt az aro mát, ve lõt, il let ve ros tot kell vissza ada gol ni,
ame lyet a fel dol go zás so rán ki von tak be lõ le, amíg az I. fe je zet 1. b) pont ban meg ha tá ro zott gyü mölcs lé hez azo nos
faj ta, de más gyü mölcs lé bõl ki vont anya gok is vissza ad ha tók.
Bor kõ sav-sók is vissza ad ha tók, de ki zá ró lag a szõ lõ lé ese té ben;

– az I. fe je zet 1., 2., 3. pont já ban meg ha tá ro zott ter mé kek hez (a kör te- vagy szõ lõ lé ki vé te lé vel) cu kor hoz zá adá sa, a
kö vet ke zõ fel té te lek be tar tá sa mel lett:

= íz-kor rek ció (sa vas íz sza bá lyo zá sa) cél já ból, leg fel jebb 15 g/l mennyi ség ben, cu kor szá raz anyag ban számítva,

= éde sí tés re, leg fel jebb 150 g/l mennyi ség ben, cu kor szá raz anyag ban számítva,

úgy, hogy a hoz zá adott cu kor összes mennyi sé ge, amely akár a sa vas ság sza bá lyo zá sá ra, akár éde sí tés re szol gált,
nem ha lad hat ja meg a 150 g/l mennyi sé get;

– az I. fe je zet 1., 2., 3. és 4. pont já ban meg ha tá ro zott ter mé kek ese té ben – a sa vas íz sza bá lyo zá sá nak ér de ké ben –
cit rom lé és/vagy sû rí tett cit rom lé hoz zá adá sa, leg fel jebb 3 g/l mennyi ség ben, víz men tes cit rom sav ban ki fe jez ve;

– szén-di oxid, mint össze te võ.

Ti los ugyan azon gyü mölcs lé hez cu kor és cit rom lé (sû rí tett vagy sem) vagy sa va sí tó anyag egy ide jû hoz zá adá sa, az
MÉ 1–2–95/2 elõ írásnak meg fele lõen.

2. En ge dé lye zett el já rá sok és se géd anya gok:

– me cha ni kai ki vo ná si el já rás;

– sû rí tett gyü mölcs le vek elõ ál lí tá sá ra a szo ká sos fi zi kai el já rá sok al kal maz ha tók, be le ért ve (a szõ lõ ki vé te lé vel) a
gyü möl csök ehe tõ ré szé nek in-li ne vi zes ext rak ci ó ját (dif fú zió) is, fel té ve, hogy az így nyert sû rí tett gyü mölcs le -
vek meg fe lel nek az I. fe je zet 1. pont já nak;
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– szõ lõ lé ese té ben, ahol a ké ne zés hez kén-di oxi dot hasz nál nak, meg en ge dett a fi zi kai el já rás sal vég zett kén te le ní tés, 
ha a vég ter mék ben je len levõ kén-di oxid tel jes mennyi sé ge nem ha lad ja meg a 10 mg/l-t;

– pek tin bon tó en zi mek;
– fe hér je bon tó en zi mek;
– ke mé nyí tõ bon tó en zi mek;
– ét ke zé si zse la tin;
– cser sa vak;
– ben to nit;
– szi lí ci um ae ro gél;
– ak tív szén (fa szén);
– ké mi a i lag inak tív szû ré si se géd anya gok (pl. per lit, mo sott ko va föld, cel lu lóz, old ha tat lan po li amid, po li vi nil-po li -

pi ro li don, po li szti rol), ame lyek meg fe lel nek az élel mi sze rek kel érint ke zés be ke rü lõ anya gok ról és esz kö zök rõl
 szóló MÉ elõ írásainak;

– ké mi a i lag inak tív ad szorp ci ós se géd anya gok, ame lyek meg fe lel nek az élel mi sze rek kel érint ke zés be ke rü lõ anya -
gok ról és esz kö zök rõl  szóló MÉ elõ írásainak, va la mint ame lye ket a cit rus le vek li mo no id- és na rin gin tar tal má nak
csök ken té sé re hasz nál nak anél kül, hogy je len tõ sen be fo lyá sol nák a li mo no id glü ko zid-, sav- és cu kor- (be le ért ve
az oli go sza ha ri do kat) vagy ás vá nyi anyag-tar tal mát.

2. szá mú mel lék let az 1–3–2001/112 szá mú elõ íráshoz

Nyersanyagok fogalommeghatározásai

Az elõ írás szem pont já ból:

1. Gyü mölcs
Min den gyü mölcs. Ezen elõ írás al kal ma zá sá ban a pa ra di csom nem te kint he tõ gyü mölcs nek.

2. Gyü mölcs pü ré
Olyan nem er jesz tett, de er jeszt he tõ ter mék, ame lyet az egész vagy a meg há mo zott gyü mölcs ehe tõ ré szé bõl át tö rés -
sel nyer nek, a lé el tá vo lí tá sa nél kül.

3. Sû rí tett gyü mölcs pü ré
Gyü mölcs pü ré bõl a víz tar ta lom egy ré szé nek fi zi kai úton vég zett el tá vo lí tá sá val nyert ter mék.

4. Cuk rok
A kö vet ke zõk gyár tá sá hoz:
a) Gyü mölcs nek tá rok

– az MÉ 1–3–2001/111 elõ írásban meg ha tá ro zott, em be ri fo gyasz tás ra szánt cuk rok,
– fruk tóz szi rup,
– gyü möl csök bõl nyert cuk rok.

b) Sû rít mény bõl ké szült gyü mölcs le vek
– cuk rok, az MÉ 1–3–2001/111 szá mú elõ írása sze rint,
– fruk tóz szi rup.

c) Gyü mölcs le vek
– a b) pont ban fel so rolt olyan cuk rok, ame lyek nek víz tar tal ma ke ve sebb, mint 2%.

5. Méz
Az MÉ 1–3–2001/110 szá mú elõ írás sze rint méz ként meg ha tá ro zott ter mé kek.

6. Gyü mölcs ve lõ és -ros tok
Azok a ter mé kek, ame lye ket ugyan azon faj tá jú gyü möl csök ehe tõ ré szé bõl nyer nek, a lé el tá vo lí tá sa nél kül.
Cit rus fé lék ese tén a gyü mölcs ve lõ vagy a -rost az a gyü mölcs cel la, amit az en do kar pi um ból nyer nek.
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3. szá mú mel lék let az 1–3–2001/112 szá mú elõ íráshoz

Sajátos megnevezések az 1. számú mellékletben felsorolt bizonyos termékekre

a) Gyü mölcs nek tá rok ra: „vruch tend rank”;

b) ,,Süß most”
Az el ne ve zés csak a „Frucht saft” és „Frucht nek tar” el ne ve zé sek kel kap cso lat ban hasz nál ha tó
– azon gyü mölcs nek tá rok ra, ame lye ket ki zá ró lag gyü mölcs lé bõl, sû rít mény bõl vagy ezek ke ve ré ké bõl nyer tek, és

nagy ter mé sze tes sa vas sá guk  miatt ter mé sze tes ál la po tuk ban él vez he tet le nek,
– azon gyü mölcs le vek re, ame lye ket kör té bõl szük ség ese tén alma hoz zá adá sá val, de hoz zá adott cu kor nél kül nyer -

nek;

c) ,,suc co e pol pa” vagy „sumo e pol pa”: ki zá ró lag gyü mölcs pü ré bõl és/vagy sû rí tett gyü mölcs pü ré bõl ké szült gyü -
mölcs nek tá rok ra;

d) ,,Fb le most”: hoz zá adott cu kor nél kü li al ma lé re;

e) ,,sur...saft” (dán): a gyü mölcs ne vé vel együtt hasz nál va, olyan cu kor hoz zá adá sa nél kül ké szült gyü mölcs le vek re,
ame lye ket fe ke te ri biz li bõl, cse resz nye fé lék bõl, pi ros ri biz li bõl, fe hér ri biz li bõl, mál ná ból, eper bõl vagy fe ke te
 bodzából nyer nek;
– ,,srd...saft” vagy „srdet...saft”: a gyü möl csök ne vé vel együtt hasz nál va olyan gyü mölcs le vek re, ame lye ket ezen

gyü möl csök bõl, több mint 200 g/l cu kor hoz zá adá sá val nyer nek;

f) ,,äpp le must”: cu kor hoz zá adá sa nél kül ké szült al ma le vek re;

g) ,,mos to”: szõ lõ lé re.

4. szá mú mel lék let az 1–3–2001/112 szá mú elõ íráshoz

Gyümölcsnektárokra vonatkozó speciális elõ írások

Gyü mölcs nek tár a kö vet ke zõ gyü mölcs bõl
Mi ni má lis gyü mölcs lé- vagy/és pü ré tar ta lom 

(tér fo gat szá za lék ban a kész ter mék ben)

I. Sa vas levû gyü möl csök, él vez he tet le nek a ter mé sze tes ál la po tuk ban

Gol go ta vi rág (ma ra cu ja) gyü möl cse 25

Qu i to na rancs 25

Fe ke te ri biz li 25

Fe hér ri biz li 25

Pi ros ri biz li 25

Eg res 30

Ho mok tö vis bo gyó (Hip pop hae) 25

Kö kény 30

Szil va 30

Ring ló 30

Ber ke nye 30

Csip ke bo gyó 40

Meggy 35

Más cse resz nye faj ták 40

Fe ke te áfo nya 40

Fe ke te bo dza (bo dza bo gyó) 50

Mál na 40

Kaj szi ba rac kok 40

Eper (sza mó ca) 40
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Gyü mölcs nek tár a kö vet ke zõ gyü mölcs bõl
Mi ni má lis gyü mölcs lé- vagy/és pü ré tar ta lom 

(tér fo gat szá za lék ban a kész ter mék ben)

Föl di sze der 40

Ham vas áfo nya 30

Birs al ma 50

Cit rom és li met ták 25

Más, ezen ka te gó ri á hoz tar to zó gyü möl csök 25

II. Ala csony sav tar tal mú, pé pes vagy na gyon ízes, il la tos gyü möl csök, ame lyek nek leve ter mé sze tes ál la pot ban
élvezhetetlen

Man gó 25

Ba nán 25

Gu a va 25

Pa pa ya 25

Li csi 25

Aze ro les (Ne a po li tan med lars) 25

Sa va nyú anó na 25

Ökör szív 25

Cu kor al ma 25

Grá nát al ma 25

Ka su gyü mölcs 25

Spa nyol szil va 25

Umbu 25

Más, ezen ka te gó ri á ba tar to zó gyü möl csök 25

III. Ter mé sze tes ál la po tuk ban él vez he tõ levû gyü möl csök

Alma 50

Kör te 50

Õszi ba rack 50

Cit rus fé lék, ki vé ve cit rom és lime 50

Ana nász 50

Más, ezen ka te gó ri á ba tar to zó gyü möl csök 50

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 48. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

3–1–79/1067 számú elõ írás
(2. kiadás – 2006.)

Sûrített tej és tejporfélék vizsgálata

1.  §

Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt sû rí tett tej és tej por fé lék vizs gá la tá ra a 2. szá mú mel lék let ben le írt mód sze re ket kell 
al kal maz ni.
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2.  §

Ha azo nos cél ra több fé le mód szer al kal maz ha tó, ezek bár me lyi ké vel vizs gál ha tunk. Az al kal ma zott mód szert a 2. szá -
mú mel lék let sze rint el ké szí tett vizs gá la ti jegy zõ könyv ben meg kell adni.

3.  §

Ez az elõ írás 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek a sû rí tett tej és tej por fé -
lék vizs gá la tá ról  szóló 3–1–79/1067 szá mú elõ írása 1995-ben jó vá ha gyott 1. ki adá sa hatályát veszti.

4.  §

Ez az elõ írás az egyes em be ri fo gyasz tás ra szánt, rész ben vagy tel je sen de hid ra tált tar tós tej ter mé kek vizs gá la tá ra
szol gá ló kö zös sé gi elem zé si mód sze rek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1979. no vem ber 13-i 79/1067/EGK bi zott sá gi irány elv -
nek  való megfelelést szolgálja.

1. szá mú mel lék let a 3–1–79/1067 szá mú elõ írás 2. ki adá sá hoz

Sûrített tej és tejporfélék vizsgálati módszereinek alkalmazási területe

I. Be ve ze tés, ál ta lá nos elõ írások

II. Szá raz anyag-tar ta lom meg ha tá ro zás:

– cuk ro zat lan sû rí tett zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

– cuk ro zat lan sû rí tett tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

– cuk ro zat lan sû rí tett fél zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

– cuk ro zat lan sû rí tett so vány tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

– cuk ro zott sû rí tett tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

– cuk ro zott sû rí tett so vány tej (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)

III. Víz tar ta lom meg ha tá ro zás:

– emelt zsír tar tal mú tej por (2. szá mú mel lék let, 2. mód szer)

– tel jes tej por (2. szá mú mel lék let, 2. mód szer)

– fél zsí ros tej por (2. szá mú mel lék let, 2. mód szer)

– so vány tej por (2. szá mú mel lék let, 2. mód szer)

IV. Zsír tar ta lom meg ha tá ro zás:

– cuk ro zat lan sû rí tett zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer)

– cuk ro zat lan sû rí tett tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer)

– cuk ro zat lan sû rí tett fél zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer.)

– cuk ro zat lan sû rí tett so vány tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer)

– cuk ro zott sû rí tett tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer)

– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer)

– cuk ro zott sû rí tett so vány tej (2. szá mú mel lék let, 3. mód szer)

– emelt zsír tar tal mú tej por (2. szá mú mel lék let, 4. mód szer)

– tel jes tej por (2. szá mú mel lék let, 4. mód szer)

– fél zsí ros tej por (2. szá mú mel lék let, 4. mód szer)

– so vány tej por (2. szá mú mel lék let, 4. mód szer)
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V. Sza cha róz meg ha tá ro zás:
– cuk ro zott sû rí tett tej (2. szá mú mel lék let, 5. mód szer)
– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej (2. szá mú mel lék let, 5. mód szer)
– cuk ro zott sû rí tett so vány tej (2. szá mú mel lék let, 5. mód szer)

VI. Tej sav és lak tát meg ha tá ro zás:
– emelt zsír tar tal mú tej por (2. szá mú mel lék let, 6. mód szer)
– tel jes tej por (2. szá mú mel lék let, 6. mód szer)
– fél zsí ros tej por (2. szá mú mel lék let, 6. mód szer)
– so vány tej por (2. szá mú mel lék let, 6. mód szer)

VII. Fosz fa táz-ak ti vi tás meg ha tá ro zás:
– emelt zsír tar tal mú tej por (2. szá mú mel lék let, 7. vagy 8. mód szer)
– tel jes tej por (2. szá mú mel lék let, 7. vagy 8. mód szer)
– fél zsí ros tej por (2. szá mú mel lék let, 7. vagy 8. mód szer)
– so vány tej por (2. szá mú mel lék let, 7. vagy 8. mód szer)

2. szá mú mel lék let a 3–1–79/1067 szá mú elõ írás 2. ki adá sá hoz

Sûrített tej és tejporfélék vizsgálati módszerei

Be ve ze tés, ál ta lá nos elõ írások

1. Min ta vé tel

1.1. Cuk ro zat lan sû rí tett zsí ros tej
Cuk ro zat lan sû rí tett tej
Cuk ro zat lan sû rí tett fél zsí ros tej
Cuk ro zat lan sû rí tett so vány tej
A le zárt do bozt össze ráz zuk és meg for gat juk. A do bozt ki nyit juk és a te jet las san egy má sik, lég men te sen zár ha tó

edény be tölt jük át, majd is mé telt át töl tö ge tés sel össze ke ver jük. Gon dos kod junk ar ról, hogy a do boz fa lán és al ján ta pa dó 
zsír- és tej ré szecs kék a mintába kerüljenek. Az edényt lezárjuk.

Ha a tar ta lom nem ho mo gén, ak kor az edényt 40 °C hõ mér sék le tû víz für dõn me le gít jük, 15 per cen ként erõ sen meg -
ráz zuk. 2 óra múl va az edényt a víz für dõ rõl le vesszük, szo ba hõ mér sék let re hût jük. A fe dõt le vesszük és az edény tar tal -
mát ka nál lal vagy spa tu lá val ala po san össze ke ver jük (amennyi ben a zsír ki vált, a minta nem vizsgálható). Hûtve
tároljuk.

1.2. Cuk ro zott sû rí tett tej
Cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej
Cuk ro zott sû rí tett so vány tej
Do boz: a le zárt do bozt víz für dõ ben 30–40 °C-on kb. 30 per cig me le gít jük. A do bozt ki nyit juk és tar tal mát ka nál lal

vagy spa tu lá val fel fe lé, le fe lé és kör kö rös irá nyú moz ga tás sal jól össze ke ver jük a fel sõ és alsó ré te gek ele gye dé se vé gett. 
Gon dos kod junk ar ról, hogy a do boz ka ri má ján, fa lán és al ján ta pa dó tej ré szecs kék a min tá ba jus sa nak. A do boz tar tal mát 
ami lyen gyor san csak le het, lég men te sen záró fe dél lel el lá tott másik dobozba öntjük. Az edényt lezárjuk, és hidegen
tároljuk.

Tu bus: al ját le vág juk, és tar tal mát egy lég men te sen záró fe dél lel el lá tott edény be nyom juk. Az tán a tu bust hosszá ban
is fel vág juk. Bel se jé bõl az összes anya got ki ka par juk, és a töb bi vel gon do san össze ke ver jük. Az edényt hûtve tároljuk.

1.3. Emelt zsír tar tal mú tej por
Tel jes tej por
Fél zsí ros tej por
So vány tej por
A tej port tisz ta, szá raz, lég men te sen zá ró dó fe dõ vel el lá tott edény be tölt jük. Az edény tér fo ga ta a por tér fo ga tá nak

két sze re se le gyen. Az edényt azon nal le zár juk és a tej port az edény is mé telt rá zá sá val és for ga tá sá val ala po san össze ke -
ver jük. A min ta elõ ké szí té se so rán amennyi re csak le het, ke rül jük el, hogy a tej por a le ve gõ vel érint kez zen, s ez ál tal
ned ves sé get ve gyen fel.
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2. Vegy sze rek

2.1. Víz

2.1.1. Min den olyan eset ben, ami kor ol dás ra, hí gí tás ra vagy mo sás ra vi zet hasz ná lunk, az min dig desz til lált vagy leg -
alább az zal azo nos mi nõ sé gû, ion men te sí tett víz legyen.

2.1.2. Min den olyan eset ben, ami kor „ol dás” vagy „hí gí tás” min den to váb bi adat nél kül sze re pel, min dig „víz ben  való
ol dást” vagy „víz zel  való hí gí tást” kell értenünk.

2.2. Tisz ta sá gi kö ve tel mény
Min den al kal ma zott vegy szer ana li ti kai tisz ta sá gú le gyen, ha csak nincs más kikötés.

3. Esz kö zök

3.1. Ké szü lé kek és se géd anya gok fel so ro lá sa
A mód sze rek nél a fel so ro lás csak a spe ci á lis ké szü lé ke ket és esz kö zö ket tartalmazza.

3.2. Ana li ti kai mér leg, amely nek pon tos sá ga leg alább 0,1 mg.

4. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

4.1. A bel tar ta lom ki szá mí tá sa
Ha nincs egyéb elõ írás, a la bo ra tó ri um ál tal szá mí tott ered ményt min dig a min ta tö meg szá za lé ká ban adjuk meg.

4.2. Az ered mény meg adá sá nak pon tos sá ga
Az ered mény ben nem sza bad több ti ze des je gyet meg ad ni mint amennyit az al kal ma zott ana li ti kai mód szer pon tos sá ga 

megenged.

5. Vizs gá la ti jegy zõ könyv
A vizs gá la ti jegy zõ könyv ben az ana li ti kai mód sze re ket és az ered mé nye ket kell meg ad ni. Ki e gé szí tés kép pen ad junk

meg min den olyan rész le tet, ame lyet a vizs gá la ti mód szer nem ír elõ vagy vá laszt ha tó és min den olyan kö rül ményt,
amely az eredményt befolyásolhatja.

A vizs gá la ti jegy zõ könyv tar tal maz za a min ta azo no sí tá sá hoz szük sé ges összes adatot.

1. mód szer: Szá raz anyag-tar ta lom meg ha tá ro zás (szá rí tó szek rény ben 99 °C-on)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ez zel a mód szer rel a kö vet ke zõ ter mé kek szá raz anyag tar tal mát ha tá roz zuk meg:
– cuk ro zat lan sû rí tett zsí ros tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett fél zsí ros tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett so vány tej,
– cuk ro zott sû rí tett tej,
– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej,
– cuk ro zott sû rí tett so vány tej.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
A sû rí tett tej szá raz anya ga: az ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott szá raz anyag.

3. A mód szer elve
A min ta is mert mennyi sé gét víz zel hí gít juk, ho mok kal el ke ver jük és 99±1 °C-on szá rít juk. A szá rí tás utá ni tö meg a

szá raz anyag. A szá raz anya got a min ta tö meg szá za lé ká ban ad juk meg.

4. Vegy sze rek és se géd anya gok
Kvarc ho mok vagy ten ge ri ho mok, só sav val ke zelt (szem cse mé re te: 0,18–0,5 mm, ez azt je len ti, hogy 500 mik ro nos

szi ta szö ve ten át esik, de 180 mik ro nos szi tán fenn ma rad). Vé gez zük el a kö vet ke zõ vizs gá la tot:
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Kö rül be lül 25 g ho mo kot 2 órán ke resz tül szá rí tó szek rény ben (5.3.) a 6.1. és 6.3. pon tok ban le ír tak sze rint szá rít sunk.
Ad junk hoz zá 5 ml vi zet és szá rí tó szek rény ben 2 órán ke resz tül is mét szá rít suk, majd hût sük le és még egy szer mér jük le. 
A két tö meg kö zöt ti különbség 0,5 mg-nál nem lehet több.

Ha szük sé ges, a ho mo kot só sav ol dat tal (25%) 3 na pig ke zel jük, idõn ként meg ke ver jük. Víz zel mos suk sav-, il let ve
klo rid men tes re. 160 °C-on szá rít suk, és a fen ti ek sze rint újra vizsgáljuk meg.

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg

5.2. Be mé rõ edény fém bõl, nik kel bõl, alu mí ni um ból, rozs da men tes acél ból vagy üveg bõl. A be mé rõ edény nek jól
záró, de gyor san le ve he tõ fedele legyen.

Meg fe le lõ mé re tek: át mé rõ 60–80 mm, mély ség kb. 25 mm.

5.3. Szá rí tó szek rény, at mosz fé ri kus nyo má sú, jól szel lõ zõ, 99 °C±1 °C-ra be ál lít ha tó. A hõ mér sék let az egész szek -
rény ben azonos legyen.

5.4. Ex szik ká tor, ned ves ség in di ká tort tar tal ma zó, fris sen ak tí vált szi li ka gél lel vagy azo nos ha té kony sá gú szárító
közeggel.

5.5. Üveg bot, az egyik vé gén la pos és olyan hosszú, hogy a be mé rõ edény be (5.2.) be le fér jen.

5.6. Víz für dõ, for rás ban tart ha tó.

6. A vizs gá lat me ne te

6.1. Kö rül be lül 25 g ho mo kot (4) és egy rö vid üveg bo tot (5.5.) a be mé rõ edény be (5.2.) viszünk.

6.2. Az edényt (le vett fe dõ vel), a fe dõt és a be mért ho mo kot 2 órán ke resz tül szá rí tó szek rény ben (5.3.) szárítjuk.

6.3. A fe dõt újra rá tesszük, és a be mé rõ edényt az ex szik ká tor ba he lyez zük. Szo ba hõ mér sék let re hût jük és 0,1 mg pon -
tos ság gal mér jük. (Mo)

6.4. A ho mo kot az edény egyik ol da lá ra dönt jük. A sza bad tér be a cuk ro zott sû rí tett tej bõl kb. 1,5 g-ot, a cuk ro zat lan
sû rí tett tej bõl 3,0 g-ot ada go lunk. A fe dõt rá tesszük, és 0,1 mg pon tos ság gal le mér jük. (M1)

6.5. A fe dõt le vesszük, 5 ml vi zet adunk hoz zá és az üveg bot (5.5.) se gít sé gé vel ke ver jük össze elõbb a fo lya dé ko kat,
majd a ho mo kot és a fo lyé kony részt. A bo tot a ke ve rék ben hagyjuk.

6.6. A be mé rõ edényt for rás ban lévõ víz für dõn (5.6.) tart juk, amíg a víz el nem pá ro log. Ez ál ta lá ban 20 per cig tart. A
ke ve ré ket idõn ként üveg bot tal meg ke ver jük, hogy az anya got jól át szel lõz tes sük, és hogy a szá rí tás alatt po gá csá vá ne
áll jon össze. Az üveg bo tot a bemérõedényben hagyjuk.

6.7. Az edényt és a fe dõt 1 óra 30 perc re szá rí tó szek rény be he lyez zük.

6.8. A fe dõt újra rá tesszük, és az edényt ex szik ká tor ba (5.4.) he lyez zük, szo ba hõ mér sék let re hût jük, majd 0,1 mg pon -
tos ság gal lemérjük.

6.9. Az edényt ki nyit juk és fe de lé vel együtt 1 órán át szá rí tó szek rény ben szá rít juk.

6.10. A mun ka fo lya ma tot a 6.8. pont ban le ír tak sze rint is mé tel jük.

6.11. A 6.9. és 6.10. pont ban le írt mun ka fo lya ma tot ad dig is mé tel jük, amíg két egy más utá ni mé rés kö zöt ti tö meg kü -
lönb ség 0,5 mg-nál ki sebb vagy a tö meg nõni nem kezd. Tö meg nö ve ke dés ese tén a szá mo lás nál (7.) a leg ala cso nyabb tö -
meg ér té ket vesszük figye lembe. A vég le ges tö me get M2-vel jelöljük.

7. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa
A min ta tö meg szá za lé ká ban meg adott szá raz anyag-tar tal mát a kö vet ke zõ kép let tel számítjuk ki:

M M

M M
1002 0

1 0

-

-
×

ahol:
M0 = a be mé rõ edény, az üveg bot, a fedõ és a ho mok együt tes tö me ge g-ban a 6.3. mû ve let után,
M1 = a be mé rõ edény, az üveg bot, a fedõ, a ho mok és a min ta tö me ge g-ban a 6.4. mû ve let után,
M2 = a be mé rõ edény, az üveg bot, a fedõ, a ho mok és a ki szá rí tott min ta tö me ge g-ban a 6.11. mû ve let után.
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7.1. A cuk ro zott sû rí tett tej szá raz anya gát meg kap juk, ha az összes szá raz anyag ból (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer)
le von juk a sza cha rózt (2. szá mú mel lék let, 5. mód szer).

7.2. A cuk ro zott sû rí tett tej zsír men tes szá raz anya gát a kö vet ke zõ kép pen kap juk meg: az összes szá raz anyag tar ta lom -
ból (2. szá mú mel lék let, 1. mód szer) le von juk a sza cha róz tar tal mat (2. szá mú mel lék let, 5. mód szer) és a zsír tar tal mat
(2. számú melléklet, 3. módszer)

7.3. A cuk ro zat lan sû rí tett tej zsír men tes szá raz anya gát a kö vet ke zõ kép pen kap juk meg: az összes szá raz anyag ból
(2. szá mú mel lék let, 1. mód szer) le von juk a zsír tar tal mat (2. szá mú melléklet, 3. módszer).

8. Is mé tel he tõ ség

Pár hu za mos vizs gá la tok kö zött, azaz ugyan ab ból a min tá ból, ugyan azon vizs gá ló ál tal egy idõ ben vagy köz vet le nül
egy más után vég zett vizs gá la tok ered mé nyei kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,2 g szárazanyag/100 g termék
lehet.

2. mód szer: Víz tar ta lom meg ha tá ro zás (szá rí tó szek rény ben 102 °C-on)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ez zel a mód szer rel ha tá roz zuk meg a kö vet ke zõ ter mé kek víz tar tal mát:
– emelt zsír tar tal mú tej por,
– tel jes tej por,
– fél zsí ros tej por,
– so vány tej por.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
Víz tar ta lom: ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott, a szá rí tás so rán be kö vet ke zett tömegveszteség.

3. A mód szer elve
Szá rí tó szek rény ben 102±1 °C-on, at mosz fé ri kus nyo má son, tö meg ál lan dó sá gig szá rí tott min ta tö me gét ha tá roz zuk

meg. A tö meg vesz te sé get a min ta tömegszázalékában számítjuk.

4. Esz kö zök

4.1. Ana li ti kai mér leg

4.2. Be mé rõ edény nik kel bõl, alu mí ni um ból, rozs da men tes acél ból vagy üveg bõl. Az edény nek jól záró, de gyor san le -
ve he tõ fe de le le gyen. Meg fe le lõ mé re tek: át mé rõ: 60–80 mm, mélység: kb. 25 mm.

4.3. Szá rí tó szek rény, at mosz fé ri kus nyo má sú, jól szel lõ zõ, 102±1 °C-ra be ál lít ha tó. A hõ mér sék let az egész szek rény -
ben azonos legyen.

4.4. Ex szik ká tor, ned ves ség in di ká tort tar tal ma zó, fris sen ak tí vált szi li ka gél lel vagy az zal azo nos ha té kony sá gú
szárítóanyaggal.

5. A vizs gá lat me ne te

5.1. A be mé rõ edényt (4.2.) le vett fe dõ vel kö rül be lül 1 órá ra szá rí tó szek rény be (4.3.) tesszük.

5.2. Az edény re a fe de let rá tesszük és ex szik ká tor ba (4.4.) he lyez zük, szo ba hõ mér sék let re hût jük, és 0,1 mg pon tos -
ság gal meg mér jük. (M0)

5.3. Kö rül be lül 2 g tej por min tát az edény be te szünk, az edényt a fe de lé vel le fed jük, és 0,1 mg pon tos ság gal gyor san
le mér jük. (M1)

5.4. Az edényt le vett fe dõ vel 2 órá ra szá rí tó szek rény be he lyez zük.

5.5. Az edényt le fed jük, ex szik ká tor ba he lyez zük, és szo ba hõ mér sék let re hût jük. Le hü lés után 0,1 mg pon tos ság gal
gyor san le mér jük. (M2)

5.6. Az edényt le vett fe dõ vel 1 órán át szá rí tó szek rény ben szá rít juk.
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5.7. Az 5.5. pont alatt le írt mû ve le tet meg is mé tel jük.

5.8. Az 5.6. és 5.7. sze rin ti mû ve le te ket ad dig is mé tel jük, amíg a két egy más utá ni mé rés tö me ge kö zöt ti kü lönb ség
0,5 mg-nál ki sebb vagy a tö meg nõni nem kezd. Ha tö meg nö ve ke dés lép fel, a szá mo lás nál a leg ki sebb tö meg ér té ket
vesszük figye lembe (6.). A vég le ges tö me get M2-vel jelöljük.

6. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

A min ta tö meg vesz te sé gét tö meg szá za lék ban ki fe jez ve a kö vet ke zõ kép let tel számítjuk ki:

M M

M M
1001 2

1 0

-

-
×

ahol:
M0 = a be mé rõ edény és a fe dél tö me ge g-ban az 5.2. mû ve let után,
M1 = a be mé rõ edény, a fe dél, a min ta tö me ge g-ban az 5.3. mû ve let után,
M2 = a be mé rõ edény, a fe dél és a ki szá rí tott min ta tö me ge g-ban az 5.5. mû ve let után.

7. Is mé tel he tõ ség
Pár hu za mos vizs gá la tok kö zött, azaz ugyan azon a min tá ból, ugyan azon vizs gá ló ál tal egyi de jü leg vagy köz vet le nül

egy más után vég zett vizs gá la tok ered mé nyei kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,1 g víz/100 g termék lehet.

3. mód szer: Zsír tar ta lom meg ha tá ro zás sû rí tett tej bõl (Rö se–Gott li eb-mód szer)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
E mód szer rel ha tá roz zuk meg a zsír tar tal mat a kö vet ke zõ ter mé kek ben:
– cuk ro zat lan sû rí tett zsí ros tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett fél zsí ros tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett so vány tej,
– cuk ro zott sû rí tett tej,
– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej,
– cuk ro zott sû rí tett so vány tej.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
A sû rí tett tej zsír tar tal ma: a meg adott mód szer rel meg ha tá ro zott zsír tar ta lom.

3. A mód szer elve
A zsír tar tal mat Rö se–Gott li eb-mód szer rel ha tá roz zuk meg. A min ta am mó ni ás-al ko ho los ol da tá ból a zsí ro kat di -

etil-éter rel vagy pet ro lé ter rel ext ra hál juk, majd az ol da tot be pá rol juk, a ma ra dé kot mér jük, és a zsír tar tal mat a minta
tömegszázalékában fejezzük ki.

4. Vegy sze rek
Min den re a gens nek meg kell fe lel nie a vak pró bá ra vo nat ko zó rész ben (6.1.) meg adott fel té te lek nek.
Ha szük sé ges, a re a gen se ket 1 g vaj zsír/100 ml ol dó szer je len lé té ben újra desz til lál juk.

4.1. Am mó nia-ol dat, kb. 25% (m/m) NH3 tar ta lom mal, sû rû sé ge 20 °C-on kb. 0,91 g/ml (vagy is mert kon cent rá ci ó jú,
tö mé nyebb ol dat).

4.2. Eta nol, 96±2%-os (v/v) vagy me ta nol lal, me til-etil-ke ton nal, il let ve pet ro lé ter rel de na tu rált etanol.

4.3. Di etil éter, per oxid men tes
1. meg jegy zés:
A per oxid vizs gá la tá hoz 10 ml di etil-étert ön tünk üveg du gó val le zár ha tó, kis mé rõ hen ger be, ame lyet elõ ze tesen ke vés 

éter rel át öb lí tet tünk. Hoz zá adunk 1 ml fris sen ké szí tett 10%-os ká li um-jo did ol da tot, össze ráz zuk és 1 per cig áll ni hagy -
juk. Egyik fá zis ban sem le het sár ga el szí ne zõ dés.
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2. meg jegy zés:

A di etil-éter per oxid men te sen el tart ha tó, ha olyan ned ves cink fó li át adunk hoz zá, ame lyet elõ zõ leg 1 perc re híg, sa vas
réz-szul fát ol dat ba me rí tet tünk, majd víz zel le öb lí tet tünk. 1 li ter di etil-éter hez kb. 8000 mm2 fe lü le tû, hosszú csí kok ra
fel vá gott cink fó li át hasz nál junk. A csíkok legalább az edény feléig ér je nek.

4.4. Pet ro lé ter, 30–60 °C kö zöt ti forr pon tú

4.5. Ol dó szer elegy, köz vet le nül a fel hasz ná lás elõtt azo nos tér fo ga tú di etil-éter bõl (4.3.) és pet ro lé ter bõl ké szít jük
(4.4.). Az ol dó szer elegy di etil-éter rel vagy pet ro lé ter rel helyettesíthetõ.

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg

5.2. Meg fe le lõ ext ra há ló csõ vagy -lom bik, be csi szolt üveg du gó val vagy egyéb, az al kal ma zott ol dó szer nek meg fe le lõ 
zárással.

5.3. Vé kony fa lú ál ló lom bi kok, 150–250 ml név le ges tér fo ga tú ak.

5.4. Szá rí tó szek rény at mosz fé ri kus nyo má sú, jól szel lõ zõ, hõ mér sék le te 102±1 °C-ra beállítható.

5.5. For rást se gí tõ anyag, zsír men tes, nem po ró zus, hasz ná lat köz ben nem tö ré keny, pél dá ul üveg gyöngy vagy
szi lí ci um-kar bid da rab kák (lásd 6.2.1. pont).

5.6. Pi pet ta, az ext ra há ló csõ höz meg fe le lõ.

5.7. Cent ri fu ga

6. A vizs gá lat me ne te

6.1. Vak pró ba

A min ta zsír tar tal má nak meg ha tá ro zá sá val egy idõ ben vak pró bát vég zünk 10 ml desz til lált víz zel, azo nos ext ra há ló
ké szü lék ben, a re a gen sek azo nos ará nyá val és azo nos mó don a kö vet ke zõk ben le ír tak sze rint, a 6.2.2. alatt le ír tak ki vé te -
lé vel. Ha a vak pró bá ra 0,5 mg-nál na gyobb ér té ket kap tunk, a re a gen se ket meg kell vizs gál ni, tisz ta reagensekkel kell
helyettesíteni vagy meg kell tisztítani.

6.2. Vizs gá lat

6.2.1. A lom bi kot (5.3.) az ol dó szer el pá ro log ta tá sa so rán a for rást meg könnyí tõ anyag gal együtt (5.5.) szá rí tó szek -
rény be (5.4.) tesszük, és fél-egy óra hosszat szá rít juk. A lom bi kot a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük és 0,1 mg
pontossággal mérjük.

6.2.2. Az elõ ké szí tett min tát meg ke ver jük, és a cuk ro zott sû rí tett tej min ták ból 2–2,5 g-ot, a cuk ro zat lan sû rí tett tej
min ták ból 4–5 g-ot köz vet len be mé rés sel vagy vissza mé rés sel 0,1 mg pon tos ság gal az ext ra há ló edény be mé rünk.
10,5 ml tér fo ga tig víz zel fel tölt jük, és eny he me le gí tés (40–50 °C) köz ben az anya gok tel jes el ke ve re dé se cél já ból óva to -
san össze ráz zuk. A min ta tel je sen el osz lat ha tó legyen, különben a meghatározást meg kell ismételni.

6.2.3. 1,5 ml am mó nia-ol da tot (4.1.) vagy tö mé nyebb ol dat egyen ér té kû tér fo ga tát adunk hoz zá és jól össze ke ver jük.

6.2.4. 10 ml eta nolt (4.2.) adunk hoz zá és a fo lya dé ko kat a nyi tott lom bik ban las san, tö ké le te sen össze ke ver jük.

6.2.5. 25 ml di etil-étert adunk hoz zá (4.3.) és fo lyó víz zel le hût jük. Az edényt le zár juk, 1 per cig erõ sen ráz zuk és köz -
ben több ször meg for dít juk.

6.2.6. A du gót óva to san ki vesszük, és 25 ml pet ro lé tert (4.4.) adunk hoz zá úgy, hogy a pet ro lé ter elsõ né hány mil li li te -
ré vel le öb lít jük a du gót és az edény nya ká nak bel sõ fa lát. Az öb lí tõ fo lya dé kot az edény be en ged jük. Az edényt a du gó val 
újra le zár juk, 30 má sod per cig ráz zuk és for gat juk. Ha a 6.2.7. pont ban le írt mû ve let ben nem centrifugálunk, nem szabad
túl erõsen rázni.

6.2.7. A vizs gá la ti anya got a fel sõ fo lya dék fá zis ki tisz tu lá sá ig, és a vi zes fá zis tól  való tel jes el vá lá sá ig áll ni hagy juk.
A fá zi sok szét vá lasz tá sa meg fe le lõ cent ri fu gá val (5.7.) is elvégezhetõ.

Meg jegy zés:

Az a cent ri fu ga, ame lyik nem há rom fá zi sú mo tor ral mû kö dik, szik rát kelt het. Ezért kü lö nö sen ügyel ni kell arra, hogy
rob ba nás vagy tûz ne ke let kez zék az éter gõ zök je len lé te  miatt (pél dá ul a lom bik tö ré se ese tén).
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6.2.8. A du gót ki vesszük, né hány ml ol dó szer eleggyel a du gót és a lom bik nya ká nak bel sõ fa lát le öb lít jük, az öb lí tõ -
fo lya dé kot az ext ra há ló edény be en ged jük. A fel sõ ré te get de kan tá lás sal vagy pi pet tá val gon do san és le he tõ leg tel jes
mennyi sé gé ben a lom bik ba visszük át (6.2.1.).

Meg jegy zés:
Ha a le szi va tást nem pi pet tá val vé gez zük, szük ség le het arra, hogy va la mennyi vi zet hoz zá ad va a két fo lya dék kö zöt ti

fá zis ha tárt a de kan tá lás meg könnyí té sé re megemeljük.

6.2.9. Az ext ra há ló edény nya ká nak kül sõ és bel sõ fa lát vagy a pi pet ta csú csát és alsó ré szét né hány ml ol dó szer
eleggyel le öb lít jük. Az edény kül sõ ol da lá ról az öb lí tõ fo lya dé kot a lom bik ba, a pi pet ta és a bel sõ fal öb lí tõ fo lya dé kát
pedig az extraháló edénybe folyatjuk.

6.2.10. A 6.2.5–6.2.9. mû ve le tek meg is mét lé sé vel 15 ml di etil-éter és 15 ml pet ro lé ter fel hasz ná lá sá val má so dik ext -
rak ci ót végzünk.

6.2.11. Har ma dik ext rak ci ót vég zünk a 6.2.10. sze rint, azon ban az utol só öb lí tést (6.2.9.) el hagy juk.
Meg jegy zés:
A cuk ro zat lan és cuk ro zott sû rí tett so vány tej ese té ben a har ma dik ext rak ció nem szükséges.

6.2.12. Az ol dó szert (be le ért ve az eta nolt is) gon dos el pá ro log ta tás sal vagy desz til lá lás sal el tá vo lít juk. Ha a lom bik
ûr tar tal ma ki csi, ak kor min den ext rak ció után a fent le írt mó don a kis mennyi sé gû oldószert eltávolítjuk.

6.2.13. Ha már nem ér zünk ol dó szer sza got, a lom bi ko kat fek tet ve 1 órá ra a szá rí tó szek rény be he lyez zük és szárítjuk.

6.2.14. A lom bi kot a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük és 0,1 mg pon tos ság gal mérjük.

6.2.15. A 6.2.13. és a 6.2.14. mû ve le te ket ad dig is mé tel jük, míg a két egy más utá ni mé rés kü lönb sé ge 0,5 mg-nál ki -
sebb lesz vagy a tö meg nö vek szik. Tö meg nö ve ke dés ese tén a szá mo lás nál (7.) a leg ki sebb ér té ket vesszük figye lembe. A 
vég sõ tö me get M1-gyel jelöljük.

6.2.16. Ez után 15–25 ml pet ro lé tert adunk hoz zá an nak vizs gá la tá ra, hogy az ext ra hált anyag tel je sen old ha tó-e. Az
ol dó szert eny hén me le gít jük és rá zo gat juk, amíg a zsír egé szen fel nem oldódik.

6.2.16.1. Ha az ext ra hált anyag pet ro lé ter ben tel je sen old ha tó, a 6.2.1. és a 6.2.15. mé ré sek köz ti kü lönb ség a zsír
tömege.

6.2.16.2. Két ség ese tén, vagy ha old ha tat lan anya gok van nak je len, a lom bik ban lévõ zsírt me leg pet ro lé te res mo sás -
sal is mét ext ra hál juk, és az old ha tat lan részt min den de kan tá lás elõtt üle pít jük. A lom bik nya ká nak kül sõ ol da lát há rom -
szor le öb lít jük. A lom bi kot 1 órán ke resz tül fek võ hely zet ben szá rí tó szek rény ben szá rít juk a 6.2.1. sze rint, a mér leg szo -
ba hõmérsékletére hûtjük, majd 0,1 mg pontossággal mérjük.

A zsír mennyi sé ge a 6.2.15. sze rin ti mennyi ség nek és en nek a tény le ges vég sõ mennyi ség nek a kü lönb sé ge.

7. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

Az ext ra hált zsír gramm ban ki fe je zett tö me gét a kö vet ke zõ kép let tel szá mít juk ki:

(M1 – M2) – (B1 – B2)

A min ta zsír tar tal ma %-ban:

(M M ) (B B )

S
1001 2 1 2- - -

×

ahol:
M1 = a lom bik tö me ge zsír ral együtt g-ban a 6.2.15. mû ve let után,
M2 = a lom bik tö me ge g-ban a 6.2.1. mû ve let után, il let ve old ha tat lan anyag je len lé te vagy an nak gya nú ja ese té -

ben a 6.2.16.2. mûvelet után,
B1 = a vak pró ba lom bik já nak tö me ge g-ban a 6.2.15. mû ve let után,
B2 = a vak pró ba lom bik já nak tö me ge g-ban a 6.2.1. mû ve let után, il let ve old ha tat lan anyag je len lé te vagy an nak

gya nú ja ese tén a 6.2.16.2. mûvelet után,
S = a be mért min ta mennyi sé ge g-ban.

8. Is mé tel he tõ ség
A pár hu za mos vizs gá la tok ered mé nyei kö zött, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal, ugyan ab ból a min tá ból egy ide jû leg

vagy köz vet le nül egy más után vég zett vizs gá la ti ered mé nyek kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,05 g zsír/100 g
ter mék le het.

2007/37. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2399



4. mód szer: Zsír tar ta lom meg ha tá ro zás tej por ból (Rö se–Gott li eb-mód szer)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ez zel a mód szer rel ha tá roz zuk meg a zsír tar tal mat a kö vet ke zõ ter mé kek bõl:
– emelt zsír tar tal mú tej por,
– tel jes tej por,
– fél zsí ros tej por,
– so vány tej por.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
A tej por zsír tar tal ma: a meg adott mód szer rel meg ha tá ro zott zsír tar ta lom.

3. A mód szer elve
A meg ha tá ro zást a Rö se–Gott li eb-mód szer sze rint vé gez zük. A tej por am mó ni ás-al ko ho los ol da tá ból a zsírt di -

etil-éter rel és pet ro lé ter rel ext ra hál juk, majd az ol dó szert el pá ro log tat juk, a ma ra dé kot mér jük, és a minta
tömegszázalékában fejezzük ki.

4. Vegy sze rek
Min den re a gens nek meg kell fe lel nie a vak pró bá ra vo nat ko zó rész ben (6.1.) meg adott kö ve tel mé nyek nek.
Ha szük sé ges, a re a gen se ket 1 g vaj zsír/100 ml ol dó szer je len lé té ben újra desz til lál juk.

4.1. Am mó nia-ol dat, kb. 25%-os (m/m) NH3 tar ta lom mal sû rû sé ge 20 °C-on kb. 0,91 g/ml (vagy is mert kon cent rá ci ó -
jú tö mé nyebb oldat).

4.2. Eta nol, 96±2%-os (v/v) vagy me ta nol lal, me til-etil-ke ton nal, il let ve pet ro lé ter rel de na tu rált etanol.

4.3. Di etil-éter, per oxid men tes
1. meg jegy zés:
A per oxid vizs gá la tá hoz 10 ml di etil-étert ön tünk üveg du gó val le zár ha tó kis mé rõ hen ger be, ame lyet elõ ze tesen ke vés

éter rel öb lí tet tük. Hoz zá adunk 1 ml fris sen ké szí tett 10%-os ká li um-jo did-ol da tot, össze ráz zuk és 1 per cig áll ni hagy juk.
Egyik fá zis ban sem lehet sárga elszínezõdés.

2. meg jegy zés.
A di etil-éter per oxid men te sen el tart ha tó, ha olyan ned ves cink fó li át adunk hoz zá, ame lyet elõ zõ leg 1 perc re sa vas

réz-szul fát-ol dat ba me rí tet tük, majd vízzel leöblítettük.
Egy li ter di etil-éter hez kb. 8000 mm2 fe lü le tû, csí kok ra fel vá gott cink fó li át hasz nál junk. A csí kok leg alább az edény

feléig érjenek.

4.4. Pet ro lé ter, 30–60 °C kö zöt ti forr pon tú

4.5. Ol dó szer elegy, me lyet köz vet le nül a fel hasz ná lás elõtt azo nos tér fo ga tú di etil-éter bõl (4.3.) és pet ro lé ter bõl (4.4.) 
ké szí tünk. Az ol dó szer elegy di etil-éter rel vagy pet ro lé ter rel helyettesíthetõ.

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg

5.2. Meg fe le lõ ext ra há ló csõ vagy lom bik be csi szolt üveg du gó val vagy egyéb, az al kal ma zott ol dó szer nek meg fe le lõ
zárással.

5.3. Vé kony fa lú ál ló lom bik, 150–250 ml név le ges tér fo ga tú.

5.4. Szá rí tó szek rény, at mosz fé ri kus nyo má sú, jól szel lõ zõ, 102±1 °C-ra be ál lít ha tó.

5.5. For rást se gí tõ anyag, zsír men tes, nem po ró zus, hasz ná lat köz ben nem tö ré keny, pél dá ul üveg gyöngy vagy
szi lí ci um-kar bid da rab kák (lásd a 6.2.1. pont).

5.6. Víz für dõ, 60–70 °C-ra be ál lít ha tó.

5.7. Pi pet ta, az ext ra há ló csõ höz meg fe le lõ.

5.8. Cent ri fu ga.
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6. A vizs gá lat me ne te

6.1. Vak pró ba
A min ta zsír tar tal má nak meg ha tá ro zá sá val egy idõ ben vak pró bát vég zünk 10 ml desz til lált víz zel, azo nos ext ra há ló

edény ben, a re a gen sek azo nos ará nyá val és azo nos mó don, a kö vet ke zõk ben le ír tak sze rint, a 6.2.2. alatt le ír tak ki vé te lé -
vel. Ha a vak pró bá ra 0,5 mg-nál na gyobb ér té ket ka punk, a re a gen se ket meg kell vizs gál ni, tisz ta re a gen sek kel kell
helyettesíteni vagy meg kell tisztítani.

6.2. Vizs gá lat

6.2.1. A lom bi kot (5.3.) az ol dó szer el pá ro log ta tá sa so rán a for rást meg könnyí tõ anyag gal együtt szá rí tó szek rény be
(5.4.) tesszük és fél-egy óra hosszat szá rít juk. A lom bi kot a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük, és 0,1 mg pontossággal
mérjük.

6.2.2. Kb.1 g tel jes tej port vagy kb. 1,5 g fél zsí ros tej port, il let ve so vány tej port köz vet len be mé rés sel vagy vissza mé -
rés sel 0,1 mg pon tos ság gal az ext ra há ló edény be (5.2.) mé rünk. 10 ml vi zet adunk hoz zá és a tej por tel jes fel ol dá sá ig rá -
zo gat juk (egyes min ták nál melegítésre is szükség lehet).

6.2.3. 1,5 ml am mó nia-ol da tot (4.1.) vagy tö mé nyebb ol dat ez zel egyen ér té kû tér fo ga tát ad juk hoz zá, víz für dõn (5.6.)
idõn ként össze ráz va 15 per cig 60–70 °C-on me le gít jük, majd folyóvízzel lehûtjük.

6.2.4. 10 ml eta nolt (4.2.) adunk hoz zá és a fo lya dé ko kat a nyi tott ext ra há ló edény ben óva to san össze ke ver jük.

6.2.5. 25 ml di etil-étert (4.3.) adunk hoz zá és fo lyó víz zel le hût jük. A ké szü lé ket le zár juk, 1 per cen ke resz tül erõ sen
ráz zuk és köz ben több ször megfordítjuk.

6.2.6. A du gót óva to san ki vesszük és 25 ml pet ro lé tert (4.4.) adunk hoz zá úgy, hogy né hány ml-ével le öb lít jük a du gót
és az ext ra há ló edény nya ká nak bel sõ fa lát az öb lí tõ fo lya dé kot az ext ra há ló edény be fo lyat juk. Az edényt a du gó val újra
le zár juk, 30 má sod per cig ráz zuk és idõn ként meg for dít juk. Ha a 6.2.7. pont ban le írt mû ve let ben nem centrifugálunk,
nem szabad túl erõsen rázni.

6.2.7. A vizs gá la ti anya got áll ni hagy juk, a fel sõ fo lya dék fá zis ki tisz tu lá sá ig és a vi zes fá zis tól  való tel jes el vá lá sá ig.
A fá zi sok el vá lasz tá sát meg fe le lõ cent ri fu gá val (5.8.) is elvégezhetjük.

Meg jegy zés:
Az a cent ri fu ga, amely nem há rom fá zi sú mo tor ral mû kö dik, szik rát kelt het. Ezért kü lö nö sen ügyel ni kell arra, hogy

rob ba nás vagy tûz ne ke let kez zék az éter gõ zök je len lé te  miatt (pél dá ul a lombik eltörése esetén).

6.2.8. A du gót ki vesszük, né hány ml ol dó szer eleggyel (4.5.) a du gót és a lom bik nya ká nak bel sõ ol da lát le öb lít jük, az
öb lí tõ fo lya dé kot az ex ra há ló edény be fo lyat juk. A fel sõ ré te get de kan tá lás sal vagy pi pet tá val (5.7.) gon do san és le he tõ -
leg tel jes mennyi sé gé ben a lombikba visszük át (6.2.1.).

Meg jegy zés:
Ha a le szi va tást nem pi pet tá val vé gez zük, szük ség le het arra, hogy va la mennyi vi zet hoz zá ad va a két fo lya dék köz ti

fá zis ha tárt, a de kan tá lás meg könnyí té sé re, megemeljük.

6.2.9. Az ext ra há ló edény nya ká nak kül sõ és bel sõ fa lát, vagy a pi pet ta csú csát és alsó ré szét né hány ml ol dó szer
eleggyel le öb lít jük. Az ext ra há ló edény kül sõ ol da lá ról az öb lí tõ fo lya dé kot a lom bik ba, a pi pet ta és a bel sõ fal öb lí tõ fo -
lya dé kát pedig az extraháló edénybe folyatjuk.

6.2.10. A 6.2.5–6.2.9. mû ve le tek meg is mét lé sé vel 15 ml di etil-éter és 15 ml pet ro lé ter fel hasz ná lá sá val má so dik ext -
rak ci ót végzünk.

6.2.11. Har ma dik ext rak ci ót vég zünk a 6.2.10. sze rint, azon ban az utol só öb lí tést (6.2.9.) el hagy juk.
Meg jegy zés:
So vány tej por ese té ben har ma dik ext rak ció nem szük sé ges.

6.2.12. Az ol dó szert (be le ért ve az eta nolt is) gon dos el pá ro log ta tás sal vagy desz til lá ci ó val el tá vo lít juk. Ha a lom bik
ûr tar tal ma ki csi, ak kor min den ext rak ció után a fent le írt mó don a kis mennyi sé gû oldószert eltávolítjuk.

6.2.13. Ha már nem ér zünk ol dó szer sza got, a lom bi kot fek tet ve 1 órá ra a szá rí tó szek rény be he lyez zük és szárítjük.

6.2.14. A lom bi kot a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük és 0,1 mg pon tos ság gal mérjük.

6.2.15. A 6.2.13. és a 6.2.14. mû ve le te ket ad dig is mé tel jük, míg a két egy más utá ni mé rés kü lönb sé ge 0,5 mg-nál ki -
sebb lesz vagy a tö meg nö vek szik. Tö meg nö ve ke dés ese tén a szá mo lás nál (7.) a leg ki sebb ér té ket ve gyük figye lembe. A
vég sõ tö me get M1-gyel jelöljük.

6.2.16. Ez után 15–25 ml pet ro lé tert adunk hoz zá an nak vizs gá la tá ra, hogy az ext ra hált anyag tel je sen old ha tó-e. Az
ol dó szert eny hén me le gít jük és rá zo gat juk, amíg az egész zsír fel nem ol dó dik.
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6.2.16.1. Ha az ext ra hált anyag pet ro lé ter ben tel je sen old ha tó, a 6.2.1. és 6.2.15. mé ré sek köz ti kü lönb ség a zsír
tömege.

6.2.16.2. Két ség ese tén vagy ha old ha tat lan anya gok van nak je len, a lom bik ban lévõ zsírt me leg pet ro lé te res mo sás sal
is mét ext ra hál juk, és az old ha tat lan részt min den de kan tá lás elõtt üle pít jük. A lom bik nya ká nak kül sõ ol da lát há rom szor
le öb lít jük. A lom bi kot 1 órán ke resz tül fek võ hely zet ben szá rí tó szek rény ben szá rít juk, 6.2.1. sze rint a mér leg szo ba hõ -
mér sék le té re hût jük, majd 0,1 mg pon tos ság gal mér jük. A zsír mennyi sé ge a 6.2.15. sze rin ti mennyiség és ennek a
tényleges végsõ mennyiségnek a különbsége.

7. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

Az ext ra hált zsír gramm ban ki fe je zett tö me gét a kö vet ke zõ kép let tel szá mít juk ki:

(M1 – M2) – (B1 – B2)

A min ta zsír tar tal ma %-ban:

(M M ) (B B )

S
1001 2 1 2- - -

×

ahol:
M1 = a lom bik tö me ge zsír ral együtt g-ban a 6.2.15 mû ve let után,
M2 = a lom bik tö me ge g-ban a 6.2.1. mû ve let után, il let ve old ha tat lan anyag je len lé te vagy an nak gya nú ja ese té -

ben a 6.2.16.2. mûvelet után,
B1 = a vak pró ba lom bik já nak tö me ge g-ban a 6.2.15. mû ve let után,
B2 = a vak pró ba lom bik já nak tö me ge g-ban a 6.2.1. mû ve let után, il let ve old ha tat lan anyag je len lé te vagy an nak

gya nú ja ese tén a 6.2.16.2. mûvelet után,
S = a be mért min ta mennyi sé ge g-ban.

8. Is mé tel he tõ ség
A pár hu za mos vizs gá la tok ered mé nyei kö zött, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal, ugyan ab ból a min tá ból egy ide jû leg

vagy köz vet le nül egy más után vég zett vizs gá la ti ered mény kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,2 g zsír/100 g ter -
mék, so vány tej por ese té ben 0,1 g zsír/100 g termék lehet.

5. mód szer: Sza cha róz tar ta lom meg ha tá ro zás (po la ri met ri ás módszer)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ez zel a mód szer rel ha tá roz zuk meg a sza cha róz tar tal mat a kö vet ke zõ termékekbõl:
– cuk ro zott sû rí tett tej,
– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej,
– cuk ro zott sû rí tett so vány tej,
– A min ta nem tar tal maz hat in vert cuk rot.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
A cuk ro zott sû rí tett tej sza cha róz tar tal ma: az ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott sza cha róz tar ta lom.

3. A mód szer elve
A mód szer a Cler get-in ver zió el vén alap szik: gyen gén sa vas ke ze lés ha tá sá ra a sza cha róz tel je sen hid ro li zál, míg a

lak tóz vagy más cuk rok nem vál toz nak. A sza cha róz tar tal mat az ol dat for ga tó ké pes sé gé nek változásából állapítjuk meg.
A min ta tisz ta szûr le tét a lak tóz okoz ta mu ta ro tá ció nél kül úgy ál lít juk elõ, hogy az ol da tot am mó ni á val ke zel jük,

majd sem le ge sít jük, és cink-ace tát, il let ve ká li um-he xa ci a no-fer rát/II/-ol dat egy más után tör té nõ hozzáadásával
csapadékot képzünk.

A szûr let egy ré szé ben a sza cha rózt meg fe le lõ el já rás sal hid ro li zál juk.
A szûr let in ver zió elõt ti és utá ni for ga tó ké pes sé gé bõl szá mít juk ki a sza cha róz tar tal mat a meg fe le lõ képlet alapján.

4. Vegy sze rek

4.1. Cink-ace tát ol dat, 1 mó los: 21,9 g kris tá lyos cink-ace tá tot (Zn(C2H3O2)2 . 2H2O) és 3 ml jég ece tet víz zel 100 ml-re 
fel töl tünk.
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4.2. Ká li um-he xa ci a no-fer rát/II/ ol dat 0,25 mó los : 10,6 g kris tá lyos ká li um-he xa ci a no-fer rát/II/-ot (K4(Fe(CN)6) . 3H2O
víz zel 100 ml-re fel töl tünk.

4.3. Só sav-ol dat, 6,35 + 0,20 mó los (20–22%), vagy 5,0 + 0,2 mó los (16–18%)

4.4. Am mó nia-ol dat, 2,0 + 0,2 mó los, kb. 3,5% (m/m)

4.5. Ecet sav-ol dat, 2,0 + 0,2 mó los, 12% (m/m)

4.6. Bróm ti mol kék-in di ká tor 1%-os (m/v) eta no los ol da ta.

5. Esz kö zök

5.1. Mér leg, 10 mg-os pon tos sá gú

5.2. Po la ri mé ter csõ, 2 dm-es, pon to san ka lib rált hosszú sá gú

5.3. Po la ri mé ter vagy sza cha ri mé ter:
a) po la ri mé ter nát ri um fénnyel vagy zöld hi gany fénnyel (hi gany gõz lám pa priz má val vagy spe ci á lis Wrat ten szû rõ vel

Nr. 77A), leg alább 0,05 szög fok le ol va sá si pontossággal,
b) sza cha ri mé ter nem zet kö zi cu kor ská lá val, 6%-os ká li um-bi kro mát ol dat 15 mm vas tag szû rõ jén át ve ze tett fe hér

fénnyel vagy nát ri um fénnyel. A nem zet kö zi cu kor ská lán a le ol va sá si pontosság legalább 0,1 fok legyen.

5.4. Víz für dõ, 60±1 °C-ra be ál lít ha tó.

6. A vizs gá lat me ne te

6.1. El len õr zõ vizs gá lat
A mód szer, a re a gen sek és a ké szü lé kek el len õr zé sé re a kö vet ke zõ mód szer rel ket tõs el len õr zõ vizs gá la tot vég zünk

100 g tej, vagy 110 g so vány tej és 18,00 g tisz ta sza cha róz fel hasz ná lá sá val. Ez a ke ve rék 40,00 g 45% sza cha róz tar tal mú 
sû rí tett tej nek fe lel meg. A cu kor tar tal mat a 7. pont ban meg adott kép let tel szá mít juk ki, ahol az 1. kép let ben sze rep lõ M,
F és P a be mért tej mennyi sé get, a tej zsír- és fe hér je tar tal mát je len ti, a 2. kép let ben sze rep lõ M he lyé re 40,00 szá mot kell
be ír ni. A meg ál la pí tott értékek középértéke a tényleges 45%-tól legfeljebb 0,2%-kal térhet el.

6.2. Meg ha tá ro zás

6.2.1. A jól össze ke vert min tá ból kb. 40 g-ot 10 mg pon tos ság gal 100 ml tér fo ga tú fõ zõ po hár ba mé rünk. 50 ml for ró -
vi zet (80–90 °C) adunk hoz zá és ala po san összekeverjük.

6.2.2. A ke ve ré ket 200 ml-es mé rõ lom bik ba ma ra dék ta la nul át tölt jük és a fõ zõ po ha rat kis mennyi sé gû desz til lált víz -
zel több ször át öb lít jük. A desz til lált víz hõ mér sék le te 60 °C, összes tér fo ga ta 120–150 ml le gyen. Össze ke ver jük és
szobahõfokra hûtjük.

6.2.3. 5 ml hí gí tott am mó nia-ol da tot (4.4.) adunk hoz zá, újra össze ke ver jük és 15 per cig áll ni hagyjuk.

6.2.4. Az am mó ni át ek vi va lens mennyi sé gû ecet sav-ol dat (4.5.) hoz zá adá sá val sem le ge sít jük. Elõ ze te sen a pon tos
mennyi sé get az am mó nia-ol dat bróm ti mol kék in di ká tor (4.6.) je len lé té ben tör té nõ tit rá lá sá val állapítjuk meg.
Összekeverjük az oldatot.

6.2.5. 12,5 ml cink-ace tát ol da tot (4.1.) adunk hoz zá, mi köz ben a meg dön tött lom bi kot kör kö rö sen forgatjuk.

6.2.6. Az ace tát-ol dat ada go lá sá val azo nos mó don 12,5 ml ká li um-he xa ci a no-fer rát (4.2.) ol da tot adunk hozzá.

6.2.7. A lom bik tar tal mát 20 °C-ra be ál lít juk és 20 °C-os víz zel a 200 ml-es je lig tölt jük.
Meg jegy zés:
Ed dig a mû ve le tig a víz vagy a re a gen sek ada go lá sát úgy kell vé gez ni, hogy a lég bu bo ré kok kép zõ dé sét el ke rül jük.

Ugyan eb bõl a cél ból min den ke ve rést a lom bik óva tos kör kö rös for ga tá sá val és nem rá zo ga tás sal kell vé gez ni. A 200 ml
vég tér fo gat ra  való fel töl tést meg elõ zõ en ke let ke zett lég bu bo ré ko kat a lom bik ra kap csolt vá ku um szi vattyú val és a
lombik körkörös mozgatásával távolítjuk el.

6.2.8. A lom bi kot szá raz du gó val le zár juk, és erõs rá zás sal ala po san össze ke ver jük.

6.2.9. Né hány per cig áll ni hagy juk, majd szá raz szû rõ pa pí ron át szûr jük, a szür let elsõ 25 ml-ét kiöntjük.

6.2.10. Köz vet len po la ri zá ció: meg ha tá roz zuk a szür let op ti kai for ga tó ké pes sé gét 20±1 °C-on.

6.2.11. In ver zió: az elõb bi ek sze rint nyert szür let bõl 40 ml-t 50 ml-es mé rõ lom bik ba pi pet tá zunk. 6,0 ml 6,35 mó los
vagy 7,5 ml 5,0 mó los sós avat (4.3.) adunk hoz zá.
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A lom bi kot 15 perc re 60 °C-os víz für dõ be ál lít juk úgy, hogy a lom bik a nya ká ig be le me rül jön. Az elsõ 5 perc ben kör -
kö rös moz ga tás sal ke ver jük, ez alatt a lom bik tar tal má nak el kell ér nie a víz für dõ hõ mér sék le tét. 20 °C-ra le hût jük és
20 °C-os víz zel a 50 ml-es je lig fel tölt jük. Össze ke ver jük és ezen a hõ mér sék le ten 1 órán keresztül állni hagyjuk.

6.2.12. In ver zió utá ni po la ri zá ció
Az in ver tált ol dat for ga tó ké pes sé gét 20±0,2 °C-on mér jük. (Ha a po la ri zá ló csõ ben a fo lya dék hõ mér sék le te több mint

0,2 °C-kal el tér a 20 °C-tól, ak kor a 7.2. pont ban meg adott hõ mér sék let kor rek ci ót kell alkalmazni.)

7. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

7.1. Szá mí tás
A sza cha róz tar ta lom ki szá mí tá sát a kö vet ke zõ kép le tek sze rint végezzük:

1.  v
M

100
(1,08F 1,55P)= × +

2.  S
D 1,25I

Q

V v

V

V

L M
%=

-
×

-
×

×

ahol:

S = sza cha róz tar ta lom,
M = a be mért min ta tö me ge g-ban,
F = a min ta zsír tar tal ma %-ban,
P = a min ta fe hér je tar tal ma (N×6,38) %-ban,
V = az a tér fo gat ml-ben, ami re a min tát a szû rés elõtt fel hí gít juk,
v = a szû rés kor kép zõ dött csa pa dék tér fo gat kor rek ci ó ja ml-ben,
D = a köz vet len po la ri zá ci ós ér ték (az in ver zió elõt ti po la ri zá ció),
I = az in ver zió utá ni po la ri zá ci ós érték,
L = a po la ri mé ter csõ hossza dm-ben,
Q = in ver zi ós fak tor, amely nek az ér té ké re a kö vet ke zõk ben térünk ki.

Meg jegy zé sek:
a) Ha pon to san 40,00 g sû rí tett te jet mér tünk be, és nát ri um lám pás po la ri mé ter szög fo kot és 2 dm-es po la ri mé ter csö -

vet hasz ná lunk 20±0,1 °C-on, ak kor a nor mál sû rí tett tej (C=9) sza cha róz tar tal mát a kö vet ke zõ képlettel számítjuk ki:

S = (D–1,25 I) × (2,833–0,00612 F–0,00878 P)

b) Ha a po la ri zá ci ót in ver zió után a meg adott 20 °C-tól (T) el té rõ hõ mér sék le ten mér tük, az ér té ket meg kell szo roz ni
a kö vet ke zõ fak tor ral: [1+0,0037 (T–20)]

7.2. Az in ver zi ós fak tor (Q) ér té ke
A kö vet ke zõ kép le tek meg ad ják a Q pon tos ér té két kü lön bö zõ fény for rá sok, kü lön bö zõ kon cent rá ci ók és

hõmérsékletek esetén:
nát ri um fény nél és po la ri mé ter szög fok ban mérve:

Q = 0,8825+0,0006 (C–9)–0,0033 (T–20),

zöld hi gany fény nél és po la ri mé ter szög fok ban mér ve:

Q = 1,0392+0,0007 (C–9)–0,0039 (T–20),

fe hér fény nél bi kro mát szû rõ vel és nem zet kö zi cu kor ská lá val el lá tott sza cha ri mé ter rel mérve:

Q = 2,549+0,0017 (C–9)–0,0095 (T–20).

Az elõb bi kép le tek ben a be tûk je len té se:
C = a po la ri met ri ás mé rés nek meg fe le lõ összes cu kor tar ta lom az in ver tált ol dat ban, szá za lék ban,
T = az in ver tált ol dat hõ mér sék le te a po la ri met ri ás mé rés alatt.
1. meg jegy zés:
Az in ver tált ol dat ban lévõ összes cu kor tar tal mat %-ban (C) a köz vet len po la ri zá ci ós ér ték és az in ver zió utá ni po la ri -

zá ci ós ér ték a sza cha róz, lak tóz és in vert cu kor spe ci fi kus for ga tó ké pes sé gé nek nor mál ér té ké vel a szokásos módon lehet
kiszámítani.

A 0,0006 (C–9) kor rek ció csak ak kor pon tos, ha C kb. = 9, szo ká sos sû rí tett tej nél ez a kor rek ció el hagy ha tó, mi vel
C 9-hez kö zel van.
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2. meg jegy zés:
A 20 °C mé ré si hõ mér sék let hez ké pest 1 °C hõ mér sék let el té rés a köz vet len le ol va sás ban ke ve set je lent, de az in ver -

zió utá ni le ol va sás nál a 0,2 °C-nál na gyobb el té rés ese tén már kor rek ci ó ra van szük ség. A 0,0033 (T–20) kor rek ció stb.
csak 18 °C–22 °C között pontos.

8. Is mé tel he tõ ség

A pár hu za mos vizs gá la tok ered mé nyei kö zött, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal, ugyan ab ból a min tá ból egy ide jû leg
vagy köz vet le nül egy más után vég zett vizs gá la tok ered mé nye kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,3 g sza cha -
róz/100 g ter mék le het.

6. mód szer: Tej sav és lak tát tar ta lom meg ha tá ro zás

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ez zel a mód szer rel a kö vet ke zõ ter mé kek tej sav- és lak tát tar tal mát ha tá roz zuk meg:
– emelt zsír tar tal mú tej por,
– tel jes tej por,
– fél zsí ros tej por,
– so vány tej por.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
A tej por tej sav- és lak tát tar tal ma: az ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott tej sav- és lak tát tar ta lom, tej sav ban kifejezve.

3. A mód szer elve
Réz-szul fát és kal ci um-hid ro xid egy ide jû ada go lá sa után a zsírt, a fe hér jét és lak tózt szû rés sel el tá vo lít juk. A szür let -

ben lévõ tej sa vat tö mény kén sav val réz-szul fát je len lé té ben acet al de hid dé ala kít juk. Az acet al de hi det 4-hid ro xi-di fe nil -
lel fo to met ri á san meg ha tá roz zuk. A tej sav és lak tát tar tal mat tejsav mg/100 g zsírmentes szárazanyag értékben adjuk
meg.

4. Vegy sze rek

4.1. Réz/II/szul fát ol dat: 250 g réz/II/szul fá tot (CuSO4 . 5H2O) víz ben ol dunk, és 1000 ml-re fel tölt jük.

4.2. Kál ci um-hid ro xid-szusz pen zió:

4.2.1. 300 g kál ci um-hid ro xi dot [Ca(OH)2] mo zsár ban össze sen 900 ml víz fel hasz ná lá sá val el dör zsöl jük. A szusz -
pen zi ót a fel hasz ná lás elõtt frissen készítjük.

4.2.2. Má sik vál to zat: 300 g kál ci um-hid ro xi dot [Ca(OH)2] mo zsár ban össze sen 1400 ml víz fel hasz ná lá sá val el dör -
zsö lünk. A szusz pen zi ót a fel hasz ná lás elõtt frissen készítjük.

4.3. Kén sa vas réz/II/szul fát ol dat: 300 ml kén sav hoz (95,5–97,0% (m/m) H2SO4) 0,5 ml réz/II/szul fát ol da tot (4.1.)
adunk.

4.4. 4-hid ro xi-di fe nil ol dat (C6H5C6H4OH): 0,75 g 4-hid ro xi-di fe nilt eny he me le gí tés és ke ve rés köz ben 5 gramm
NaOH/100 ml kon cent rá ci ó jú vi zes nát ri um-hid ro xid ol dat 5 ml-ében fel ol dunk. Mé rõ lom bik ban víz zel 50 ml-re fel tölt -
jük. Az ol da tot sö tét, hû vös he lyen, bar na fo lya dék üveg ben tá rol juk. Ne hasz nál juk, ha szín vál to zás vagy zavarosodás
lép fel. Legfeljebb 72 óráig tárolható.

4.5. Tej sav ka lib rá ló ol dat: köz vet le nül a fel hasz ná lás elõtt 0,1067 g lí ti um-lak tá tot (CH3CHOH CO O Li) víz ben fel ol -
dunk és mé rõ lom bik ban 1000 ml-re fel töl tünk. En nek az ol dat nak 1 ml-e 0,1 mg tejsavnak felel meg.

4.6. Vissza ál lí tott nor mál tej: jó mi nõ sé gû tej por min tá kat elõ zõ leg meg vizs gá lunk. A ka lib rá ci ós gör be fel vé te lé hez
azo kat a min tá kat vá laszt juk ki, ame lyek tej sav tar tal ma a leg ki sebb, leg fel jebb 30 mg/100 g zsír men tes szá raz anyag tar -
ta lom mal. A mû ve le te ket a 6.2.1. és a 6.2.2. szerint végezzük.

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg

5.2. Spekt ro fo to mé ter, 570 nm hul lám hossz ra be ál lít ha tó
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5.3. Víz für dõ, 30+2 °C-ra be ál lít ha tó

5.4. Dörzs mo zsár tö rõ vel

5.5. Szü rõ pa pír, (Schle i cher és Schüll 595, What man 1 vagy az zal egyen ér té kû)

5.6. Re a gens üveg Py rex vagy az zal egyen ér té kû üveg bõl (mé re te: 25x150 mm)
Meg jegy zés:
Min den üveg edény tel je sen tisz ta le gyen, és csak eh hez a vizs gá lat hoz hasz nál juk. A csa pa dé kot tar tal ma zó üveg edé -

nye ket tö mény sós avas ki öb lí tés után mosogassuk el.

6. A vizs gá lat me ne te

6.1. Vak pró ba
Vak pró bát ké szí tünk, amely hez 30 ml vi zet töl tünk egy 50 ml-es mé rõ lom bik ba és a 6.2.4–6.2.11. mû ve le te ket el vé -

gez zük. Ha a vak pró ba ered mé nye víz zel szem ben mér ve a 20 mg tej sav/100 mg zsír men tes szá raz anyag nak meg fe le lõ
ér té ket túl lé pi, a re a gen se ket fe lül kell vizs gál ni, a szennye zett re a gen se ket, il let ve re a genst más sal kell pó tol ni. A vak -
pró bát a minta vizsgálatával egyidejûleg kell végezni.

6.2. Meg ha tá ro zás
Meg jegy zés:
Kü lö nö sen nyál lal és iz zad ság gal  való szennye zõ dés tõl óv juk a mintákat.

6.2.1. A min ta zsír men tes szá raz anyag tar tal mát (a) meg kap juk, ha 100-ból le von juk a zsír tar tal mat (meg ha tá ro zá sa a
4. mód szer rel) és a víz tar tal mat (meg ha tá ro zá sa a 2. módszerrel).

6.2.2. A min ta 
1000

a 10-
 g-ját 0,1 g pon tos ság gal le mér jük.

Eh hez a min ta mennyi ség hez 100 ml vi zet adunk és ala po san össze ke ver jük.

6.2.3. Az így ka pott ol dat ból 5 ml-t 50 ml-es mé rõ lom bik ba pi pet tá zunk és víz zel kb. 30 ml-re fel hí gít juk.

6.2.4. For ga tás köz ben las san hoz zá adunk 5 ml réz-szul fát ol da tot (4.1.) és 10 per cig áll ni hagyjuk.

6.2.5. For ga tás köz ben las san hoz zá adunk 5 ml kál ci um-hid ro xid szusz pen zi ót (4.2.1.) vagy 10 ml kal ci um-hid ro xid
szusz pen zi ót (4.2.2.).

6.2.6. Víz zel 50 ml-re fel tölt jük, erõ sen össze ráz zuk, 10 per cig áll ni hagy juk, majd szûr jük. A szür let elsõ ré szét
elöntjük.

6.2.7. A szür let 1 ml-ét re a gens üveg be pi pet táz zuk (5.6.).

6.2.8. Bü ret tá val vagy osz tott pi pet tá val a kén sav-réz-szul fát-ol dat ból (4.3.) 6,0 ml-t a re a gens üveg be ada go lunk.
Összekeverjük.

6.2.9. A re a gens üve get 5 per cen ke resz tül for ró víz für dõn me le gít jük. Fo lyó víz zel szo ba hõ fok ra hûtjük.

6.2.10. Két csepp 4-hid ro xi-di fe nil-re a genst (4.4.) adunk hoz zá és erõ sen össze ráz zuk, hogy a re a gens az egész fo lya -
dék ban egyen le te sen el oszol jon. A re a gens üve get 30±2 °C hõ mér sék le tû víz für dõ be he lyez zük, 15 per cen ke resz tül ben -
ne hagy juk és idõnként rázogatjuk.

6.2.11. A re a gens üve get 90 má sod perc re for ró víz für dõ be he lyez zük, majd fo lyó víz zel szo ba hõ mér sék let re hûtjük.

6.2.12. Az op ti kai sû rû sé get a vak pró bá val szem ben (6.1.) 3 órán be lül az 5.2. pont ban meg adott hul lám hosszon
mérjük.

6.2.13. Amennyi ben az op ti kai sû rû ség a ka lib rá ci ós gör be leg ma ga sabb pont ját túl lé pi, a 6.2.6. sze rint nyert szür let
meg fe le lõ hí gí tá sá val ka pott min tá val a vizsgálatot megismételjük.

6.3. A ka lib rá ci ós gör be fel vé te le

6.3.1. A vissza ál lí tott tej (4.6.) 5 ml-ét 5 db 50 ml-es mé rõ lom bik ba pi pet táz zuk. Ezek be a lom bi kok ba 0, 1, 2, 3, 4 ml
ka lib rá ló ol da tot (4.5.) pi pet tá zunk. Az így ka pott ol da tok 0, 20, 40, 60, 80 mg tej sav/100 g zsír men tes szá raz anyag kon -
cent rá ci ó nak felelnek meg.

6.3.2. Víz zel kb. 30 ml-re hí gít juk és a 6.2.4–6.2.11. pont ban le ír tak sze rint já runk el.

6.3.3. A stan dard (6.3.1.) op ti kai sû rû sé gét a vak pró bá val (6.1.) szem ben az 5.2. pont ban meg adott hul lám hosszon
mér jük. Az op ti kai sû rû ség ada ta it a 6.3.1. pont ban meg adott 0 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg/100 g zsír men tes szá raz -
anyag ra vo nat koz ta tott tej sav mennyi sé gé nek függ vé nyé ben di ag ra mon áb rá zol juk. Ezek nek a pon tok nak leg job ban
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meg fe le lõ egye nest meg raj zol juk, és a ka lib rá ci ós gör bét úgy ké szít jük el, hogy az egye nes ön ma gá val párhuzamosan
eltolva a koordinátarendszer nullpontját metssze.

7. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

A min ta 6.2.12. vagy 6.2.13. sze rint mért op ti kai sû rû sé gét a ka lib rá ci ós gör be se gít sé gé vel tej sav mg/100 g zsír men -
tes szá raz anyag ér ték re szá mol juk át. Az ered ményt a hí gí tá si fak tor ral meg szo roz zuk, amennyi ben a szür le tet a 6.2.13.
szerint hígítottuk.

8. Is mé tel he tõ ség

A pár hu za mos vizs gá la tok ered mé nyei kö zött, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal, ugyan ab ból a min tá ból egy ide jû leg
vagy köz vet le nül egy más után vég zett vizs gá la ti ered mé nyek kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 8 mg tej sav/100 g
zsír men tes szá raz anyag le het 80 mg/100 g mért ér té kig. Na gyobb ér té kek nél ez a kü lönb ség a legkisebb érték 10%-nál
nem lehet nagyobb.

7. mód szer: Fosz fa táz-ak ti vi tás meg ha tá ro zás (mó do sí tott San ders-Sa gar-el já rás)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let

Ez a mód szer a fosz fa táz-ak ti vi tás meg ha tá ro zá sát írja le a kö vet ke zõ termékekben:

– emelt zsír tar tal mú tej por,

– tel jes tej por,

– fél zsí ros tej por,

– so vány tej por.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás

A fosz fa táz-ak ti vi tás a je len lé võ ak tív, al ka li kus fosz fa táz mennyi sé gé nek a mér té ke. Ezt az ér té ket az 1 ml hí gí tott
tej bõl, az itt le írt mód szer rel fel sza ba dí tott fenol µg-ban állapítjuk meg.

3. A mód szer elve

A tej por fosz fa táz-ak ti vi tá sát a fosz fa táz azon ké pes sé ge alap ján ha tá roz zuk meg, hogy di nát ri um-fe nil-fosz fát ból fe -
nolt ké pes fel sza ba dí ta ni. Az alább le írt fel té te lek közt fel sza ba du ló fe nol mennyi sé gét spekt ro fo to met ri ás mé rés sel, a
Gibb re a gens sel kialakított szín mérése útján határozzuk meg.

4. Vegy sze rek

4.1. A ol dat

Bá ri um-bo rát-hid ro xid-puf fer: pH 10,6±0,1 20 °C-on. 25,0 g bá ri um-hid ro xi dot (Ba(OH)2 . 8H2O) víz ben ol dunk és
500 ml-re fel hí gít juk. 11,0 g bór sa vat (H3BO3) víz ben fel ol dunk és 500 ml-re felhígítjuk.

Mind két ol da tot 50 °C-ra fel me le gít jük és össze ke ver jük. Az ele gyet rá zo gat va szo ba hõ mér sék let re hût jük. A pH-ér -
té két bá ri um-hid ro xid-ol dat tal 10,6±0,1-re ál lít juk be és le szûr jük. Az ol da tot jól zár ha tó edény ben tá rol juk. A puf fert
fel hasz ná lás elõtt azonos mennyiségû vízzel felhígítjuk.

4.2. B ol dat

Szín kép zõ puf fer: 6,0 g nát ri um-me ta bo rá tot (NaBO2) vagy (12,5 g NaBO2 . 4H2O) és 20 g nát ri um-klo ri dot (NaCl)
víz ben fel ol dunk és 1000 ml-re feltöltjük.

4.3. C ol dat

Szubszt rá tum-puf fer ol dat

4.3.1. 0,5 g di nát ri um-fe nil-fosz fá tot (Na2C6H5PO4 . 2H2O) 4,5 ml B ol dat ban (4.2.) fel ol dunk. Az E ol dat ból (4.5.) 2 csep -
pet adunk hoz zá, és 30 per cig áll ni hagy juk. A szín anya got 2,5 ml bu ta nol lal (4.10.) ext ra hál juk. Amennyi ben szük sé ges, a
szín anyag ext rak ci ót meg is mé tel jük. A ki vo nás után a bu ta nolt ki önt jük. Az ol dat hû tõ szek rény ben több na pig el tart ha tó. A
fel hasz ná lás elõtt a szí ne zé ket újra ki fej leszt jük és ext ra hál juk.

4.3.2. Eb bõl az ol dat ból 1 ml-t egy 100 ml-es mé rõ lom bik ba vi szünk át és az A ol dat tal je lig tölt jük. A puf fer ol da tot
köz vet le nül a fel hasz ná lás elõtt ké szít jük el.
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4.4. D ol dat
Csa pa dék kép zõ re a gens: 3,0 g cink-szul fá tot (ZnSO4 . 7H2O) és 0,6 g réz-szul fá tot (CuSO4 . 5H2O) víz ben fel ol dunk,

és 100 ml-re feltöltjük.

4.5. E ol dat
Gibb re a gens: 0,040 g 2,6-dib róm ki non-1,4-kló ri mi det (C6H2Br2ClNO) 10 ml 96%-os etil-al ko hol ban fel ol dunk. Az

ol da tot sö tét üveg ben hû tõ szek rény ben tá rol juk. El szí ne zõ dött reagens nem használható.

4.6. Szín hí gí tó puf fer
A szín kép zõ B ol dat ból (4.2.) 10 ml-t víz zel 100 ml-re hí gí tunk.

4.7. Réz-szul fát ol dat
0,05 g réz(II)-szul fá tot (CuSO4 . 5H2O) víz ben ol dunk és víz zel 100 ml-re fel tölt jük.

4.8. Fe nol törzs ol dat
0,200±0,001 g tisz ta fe nolt víz ben ol dunk és mé rõ lom bik ban 100 ml-re fel tölt jük. Az ol dat hû tõ szek rény ben né hány

hó na pig el tart ha tó. Eb bõl az ol dat ból 10 ml-t víz zel 100 ml-re fel töl tünk. Ezen hí gí tott ol dat 1 ml-e 200 µg fe nolt tar tal -
maz és to váb bi hí gí tá sok elõállításához is felhasználható.

4.9. Ki for ralt desz til lált víz

4.10. n-bu ta nol

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg

5.2. Víz für dõ, 37±1 °C-ra be ál lít ha tó

5.3. Spekt ro fo to mé ter, 610 nm hul lám hossz nál tör té nõ méréshez

5.4. Szû rõ pa pír (Schle i cher és Schüll 597, What man 42 vagy más, azo nos mi nõ sé gû szû rõ pa pír)

5.5. Víz für dõ, for rás ban lévõ

5.6. Alu mí ni um fó lia

6. A min ta elõ ké szí té se
A min ta 10 g-ját (0,1 g pon tos ság gal le mér ve) 90 ml víz ben fel old juk. A por fel ol dá sa köz ben a hõ mér sék let sem mi -

kép pen sem le het 35 °C-nál nagyobb.

7. A vizs gá lat me ne te

7.1. Óvó rend sza bá lyok
1. Ke rül jük a nap fény ha tá sát.
2. Min den üveg esz közt, a du gó kat és a fel sze re lé se ket ál lan dó an tisz tán kell tar ta ni, víz zel le öb lí te ni és ki fõz ni,

vagy gõz zel ke zel ni.
3. A mû anya gok al kal ma zá sát (pél dá ul du gók) ke rül jük, mi vel azok fe nolt tar tal maz hat nak.
4. A nyál fosz fa tázt tar tal maz; a nyál nyo mok kal  való szennye zõ dést gon do san ke rül ni kell.

7.2. Meg ha tá ro zás

7.2.1. Két re a gens üveg be a 6. sze rint elõ ké szí tett, vissza ál lí tott tej bõl 1-1 ml-t adagolunk.

7.2.2. A re a gens üve gek egyi két 2 per cen ke resz tül for rás ban lévõ víz für dõ ben me le gít jük. A re a gens üve get és a víz -
für dõt (5.5.) egy alu fó li á val be vont fõ zõ po hár ral (5.6.) le fed jük, an nak biz to sí tá sá ra, hogy a re a gens üveg tel jes egé szé -
ben át for ró sod jon. Hi deg víz zel szo ba hõ fok ra hût jük. Ezt a re a gens üve get a vak pró bá hoz hasz nál juk. Et tõl a ponttól
kezdõdõen mindkét reagensüveget azonos módon kezeljük.

7.2.3. 10 ml C ol da tot (4.3.2.) adunk hoz zá, össze ke ver jük, és a re a gens üve ge ket 37 °C-os víz für dõ be (5.2.) állítjuk.

7.2.4. 60 per cig víz für dõ ben in ku bál juk és idõn ként össze ráz zuk.

7.2.5. A re a gens üve ge ket rög tön a for rás ban lévõ víz für dõ be (5.5.) ál lít juk és 2 per cig he vít jük, hi deg víz zel szo ba hõ -
mér sék let re hût jük.
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7.2.6. A D ol dat ból 1 ml-t (4.4.) hoz zá adunk, össze ke ver jük, és szá raz szû rõ pa pí ron szûr jük, az elsõ szür le te ket mind -
ad dig el önt jük, amíg tisz ta fo lya dé kot nem ka punk.

7.2.7. Mind két szür let bõl 5 ml-t re a gens üve gek be ada go lunk, 5 ml B ol da tot (4.2.) és 0,1 ml E ol da tot (4.5.) adunk
hoz zá. Össze ke ver jük.

7.2.8. A szín ki ala ku lá sá hoz 30 per cig szo ba hõ fo kon nap fény tõl véd ve áll ni hagyjuk.

7.2.9. Az op ti kai sû rû sé get a vak pró bá val szem ben az 5.3. alatt meg adott hul lám hosszon mérjük.

7.2.10. A meg ha tá ro zást meg is mé tel jük, ha az ol dat op ti kai sû rû sé ge az 5.3. pont sze rint ka pott 20 mg-os fe nol stan -
dar dé nál na gyobb. Ha ezt az ér té ket túl lép tük, a vissza ál lí tott tej (6.) tér fo ga tát olyan tej meg fe le lõ tér fo ga tá val hí gít juk
fel, ame lyet a 7.2.2. sze rint a fosz fa táz inaktiválására gondosan felforraltunk.

7.3. A ka lib rá ci ós gör be fel vé te le

7.3.1. 4 db 100 ml-es mé rõ lom bik ba 1, 3, 5 és 10 ml-t mé rünk be a 4.8. sze rint fel hí gí tott ka lib rá ló ol dat ból és víz zel je -
lig tölt jük. Ezek a hí gí tá sok ml-en ként 2, 6, 10 és 20 µg fe nolt tartalmaznak.

7.3.2. 1 ml vi zet, il let ve a re fe ren cia ol da tok 1 ml-ét (7.3.1.) a re a gens üve gek be pi pet táz zuk, hogy olyan min ta so ro za -
tot kap junk, amely 0, 2, 6, 10 és 20 µg fenolt tartalmaz.

7.3.3. Egy más után min den re a gens üveg be 1 ml réz-szul fát-ol da tot (4.7.), 5 ml szín hi gí tó puf fert (4.6.), 3 ml vi zet és
0,1 ml E ol da tot (4.5.) adunk. Össze ke ver jük.

7.3.4. A re a gens üve ge ket szo ba hõ mér sék le ten nap fény tõl véd ve 30 per cig áll ni hagyjuk.

7.3.5. A re a gens üve gek bõl ki vett ol da tok op ti kai sû rû sé gét a vak pró ba hoz vi szo nyít va az 5.3. pont ban meg adott hul -
lám hosszon megmérjük.

7.3.6. Az op ti kai sû rû sé get a 7.2. pont ban meg adot tak sze rint µg-ban mért fe nol mennyi ség függ vé nyé ben ka lib rá ci ós
gör bén ábrázoljuk.

8. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa

8.1. A 7.2.9. sze rint ka pott ér té ke ket a ka lib rá ci ós gör be fel hasz ná lá sá val µg fe nol ra számítjuk át.

8.2. A µg fe nol ban ki fe je zett fosz fa táz-ak tí vi tást a vissza ál lí tott tej 1 ml-ére vo nat koz tat va a kö vet ke zõ kép let tel
számítjuk ki:

Foszfatáz-aktivitás = 2,4×P
ahol
P = a fe nol mennyi ség µg-ban a 8.1. sze rint.

8.3. Ha a 7.2.10. sze rin ti hí gí tás szük sé ges volt, úgy a 8.2. sze rin ti ered mé nye ket még a hí gí tá si fak tor ral is meg kell
szorozni.

9. Is mé tel he tõ ség
Pár hu za mos vizs gá la tok ered mé nyei kö zött, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal, ugyan azon min tá ból egy ide jû leg vagy

köz vet le nül egy más után vég zett vizs gá la tok ered mé nye közt a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 2 µg fel sza ba dí tott
fenol/ml visszaállított tej lehet.

8. mód szer: Fosz fa táz-ak ti vi tás meg ha tá ro zá sa (As chaf fen burg–Mul len-mód szer)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ez a mód szer a fosz fa táz-ak ti vi tás meg ha tá ro zá sát írja le a kö vet ke zõ termékekben:
– zsí ros tej por,
– tel jes tej por,
– fél zsí ros tej por,
– so vány tej por.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
A tej por fosz fa táz-ak ti vi tá sa a ter mék ben lévõ ak tív al ka li kus fosz fa táz mennyi sé gé nek a mér té ke. Ezt az ér té ket a

vissza ál lí tott min ta 1 ml-ébõl az itt le írt mód szer rel fel sza ba du ló p-nit ro fe nol µg-ban ha tá roz zuk meg.
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3. A mód szer elve
A vissza ál lí tott min tát 10,2 pH-jú szubszt rát-puf fer rel fel hí gít juk és 37 °C hõ mér sék le ten ter mosz tál juk. A min tá ban

lévõ al ka li kus fosz fa táz ezen kö rül mé nyek kö zött a di nát ri um-p-nit ro fe nil-fosz fát ból p-nit ro fe nolt sza ba dít fel. A fel sza -
ba dí tott p-nit ro fe nolt stan dard szí nes üve gek kel  való köz vet len össze ha son lí tás sal, egy sze rû komparátorban, visszavert
fényben meghatározzuk.

4. Vegy sze rek

4.1. Nát ri um-kar bo nát-hid ro gén kar bo nát puffer
3,5 g víz men tes nát ri um-kar bo ná tot és 1,5 g nát ri um-hid ro gén kar bo ná tot víz ben fel ol dunk és mé rõ lom bik ban

1000 ml-re feltöltjük.

4.2. Szubszt rát-puf fer-ol dat
1,5 g di nát ri um-p-nit ro fe nil-fosz fá tot nát ri um-kar bo nát/hid ro gén kar bo nát puf fer ben (4.1.) fel ol dunk, és mé rõ lom bik -

ban a puf fer rel (4.1.) 1000 ml-re fel tölt jük. Az ol dat egy hó na pig sta bi lis ma rad, ha hû tõ szek rény ben (4 °C-on vagy az
alat ti hõ fo kon) tá rol juk, azon ban a tá rolt ol dat ból szín vizs gá la tot kell végezni, lásd: 7. pont 3. megjegyzés.

4.3. Csa pa dék kép zõ re a gen sek

4.3.1. Cink-szul fát ol dat
30,8 g cink-szul fá tot víz ben fel ol dunk és mé rõ lom bik ban 100 ml-re fel tölt jük.

4.3.2. Ká li um-fer ro ci a nid ol dat
17,2 g ká li um-fer ro ci a nid-tri hid rá tot víz ben fel ol dunk és mé rõ lom bik ban 100 ml-re feltöltjük.

5. Esz kö zök

5.1. Ana li ti kai mér leg

5.2. Víz für dõ, ter mosz tát tal 37±1 °C-ra be ál lít ha tó

5.3. Kom pa rá tor, kü lön le ges p-nit ro fe nol µg/ml tej ér ték re hi te le sí tett, stan dard, szí nes üveg tár csá val és 2 db,
25 mm-es küvettával.

6. A min ta elõ ké szí té se

10 g tej port 90 ml víz ben fel ol dunk. A tej por ol dá si hõ mér sék le te nem lép he ti túl a 35 °C-t.

7. A vizs gá lat me ne te

Óv in téz ke dé sek:
1. Fel hasz ná lás után a re a gens üve ge ket ki kell ürí te ni, víz zel ki öb lí te ni, lú gos mo só szert tar tal ma zó for ró víz ben ki -

mos ni, és tisz ta for ró víz zel ki öb lí te ni. Fel hasz ná lás elõtt víz zel ki kell öb lí te ni és meg szá rí ta ni. Hasz ná lat után a
pi pet tá kat ala po san, tisz ta hi deg fo lyó víz ben rög tön ki kell öb lí te ni, vé gül a fel hasz ná lás elõtt víz zel ki kell öb lí te -
ni és meg szá rí ta ni.

2. A re a gens üve ge ket fel hasz ná lás után rög tön for ró fo lyó víz zel ala po san le kell öb lí te ni, majd 2 per cen ke resz tül
víz ben ki fõz ni.

3. A szubszt rát-puf fer-ol dat (4.2.) leg alább 1 hó na pig sta bil ma rad, ha azt hû tõ szek rény ben 4 °C-on vagy an nál ki -
sebb hõ mér sék le ten tá rol juk. Az eset le ges in sta bi li tást sár ga szín meg je le né se jel zi. Vizs gá lat köz ben a min ták
mel lett min dig azo nos mennyi sé gû szubszt rat-puf fer ol da tot tar tal ma zó kont roll min tát is ol vas sunk le. Az ol da tot
ne hasz nál juk, ha olyan el szí ne zõ dés lép fel, amely a kom pa rá tor 25 mm-es kü vet tá já ban desz til lált víz zel szem -
ben mér ve 10 µg-nál na gyobb ér ték nek fe lel meg.

4. Min den min tá hoz kü lön pi pet tát hasz nál junk, hogy a pi pet ta nyál lal  való szennye zõ dé sét el ke rül jük.
5. A min tát a leg rö vi debb idõ re sem sza bad köz vet len nap fény ha tá sá nak ki ten ni.

7.1. Meg ha tá ro zás

7.1.1. A szubszt rát-puf fer 15 ml-ét tisz ta, szá raz re a gens üveg be pi pet táz zuk, majd hoz zá ad juk a vizs gá lan dó vissza ál -
lí tott min ta (6.) 2 ml-ét. A re a gens üve get le zár juk, for ga tás sal össze ke ver jük, és 37 °C hõ mér sék le tû vízfürdõbe tesszük.

7.1.2. Egy ide jû leg egy má sik re a gens üveg ben lévõ 15 ml szubszt rát-puf fer hoz 2 ml ki for ralt, vissza ál lí tott min tát
adunk és a vizs gá lan dó min tá val azo nos mó don víz für dõ be he lyez zük.

2410 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/37. szám



7.1.3. 2 óra múl va mind két re a gens üve get a víz für dõ bõl ki vesszük, 0,5 ml cink-szul fát ol da tot (4.3.1.) adunk hoz zá, a
du gó val az üve ge ket le zár juk, erõ sen össze ráz zuk és 3 per cig áll ni hagy juk. Hoz zá adunk 0,5 ml ká li um-fer ro ci a nid ol da -
tot (4.3.2.), ala po san össze ke ver jük, szûr jük, a tisz ta szür le tet tisz ta re a gens üveg ben fel fog juk.

7.1.4. A szür le tet 25 mm-es kü vet tá ba visszük, és a ki fõ zött min ta szür le té vel a kom pa rá tor ban spe ci á lis tár csa (5.3.)
se gít sé gé vel összehasonlítjuk.

8. A ered mé nyek ki szá mí tá sa
A 7.1.4. sze rint köz vet le nül le ol va sott ér té ke ket µg p-nit ro fe nol/ml vissza ál lí tott min tá ra adjuk meg.

9. Is mé tel he tõ ség
Pár hu za mos vizs gá la tok kö zött, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal, ugyan azon min tá ból egy ide jû leg vagy köz vet le nül

egy más után vég zett két vizs gá lat ered mé nye kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 2 µg nit ro fe nol/ml visszaállított tej
lehet.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 50. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

3–1–85/503 számú elõ írás
 (2. kiadás – 2006.)

Étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszerei

1.  §

Az 1. szá mú mel lék let ben rög zí tett össze te võk vizs gá la tá hoz a 2. szá mú mel lék let ben le írt mód sze re ket kell
alkalmazni.

2.  §

Ez az elõ írás 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az ét ke zé si ka ze i nek és
ka ze i ná tok vizs gá la tá ról  szóló 3–1–85/503 szá mú elõ írása 1995-ben jó vá ha gyott 1. kiadása hatályát veszti.

3.  §

Ez az elõ írás az ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok vizs gá la ti mód sze re i rõl  szóló, 1985. ok tó ber 25-i 85/503/EGK bi zott -
sá gi irány elv nek való megfelelést szolgálja.

1. szá mú mel lék let a 3–1–85/503 szá mú elõ írás 2. ki adá sá hoz

Étkezési kazeinek és kazeinátok analitikai vizsgálata

I. Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

II. Víz tar ta lom meg ha tá ro zás
– sa vas ka ze in ben a II. mel lék let 1. mód sze re sze rint
– ol tós ka ze in ben a II. mel lék let 1. mód sze re sze rint
– ka ze i nát ban a II. mel lék let 1. mód sze re sze rint
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III. Fe hér je tar ta lom meg ha tá ro zás
– sa vas ka ze in ben a II. mel lék let 2. mód sze re sze rint
– ol tós ka ze in ben a II. mel lék let 2. mód sze re sze rint
– ka ze i nát ban a II. mel lék let 2. mód sze re sze rint

IV. Tit rál ha tó sa vas ság meg ha tá ro zás
– sa vas ka ze in ben a II. mel lék let 3. mód sze re sze rint

V. Ha mu tar ta lom meg ha tá ro zás (P2O5-ot be le ért ve)
– sa vas ka ze in ben a II. mel lék let 4. mód sze re sze rint
– ol tós ka ze in ben a II. mel lék let 5. mód sze re sze rint

VI. pH-ér ték meg ha tá ro zás
– ka ze i nát ban a II. mel lék let 6. mód sze re sze rint

2. szá mú mel lék let a 3–1–85/503 szá mú elõ írás 2. ki adá sá hoz

Analitikai módszerek az étkezési kazein és kazeinát összetételének meghatározásához

Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1. Min ta elõ ké szí té se
 

1.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
A la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok hoz ren del ke zés re álló min ta mennyi sé ge leg alább 200 g legyen.

 
1.2. A min ta elõ ké szí té se a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz

1.2.1. A min tát az edény ál lan dó rá zá sá val és for ga tá sá val gon do san össze ke ver jük és az összes cso mót el osz lat juk (eh hez
a min tát lég men te sen zár ha tó és ele gen dõ be fo ga dó ké pes sé gû, a min tá nál két szer na gyobb tér fo ga tú edény be tesszük).

1.2.2. Az ala po san össze ke vert min tá ból (1.2.1.) 50 g kö rü li rep re zen ta tív mennyi sé get a szi tá ba (3.3.) teszünk.

1.2.3. Ha az 50 g-ot a szi ta (3.3.) tel je sen vagy majd nem tel je sen [leg alább 95% (m/m)-át] át en ge di, úgy az 1.2.1. sze -
rint já runk el.

1.2.4. El len ke zõ eset ben az 50 g-ot egy da rá ló val (3.4.) ad dig ap rít juk, amíg a szi tá lá si elõ írásoknak meg nem fe lel
(1.2.3.). Az át szi tált min ta tel jes mennyi sé gét rög tön lég men te sen zár ha tó és meg fe le lõ mé re tû edény be önt jük (a mé ret a
min ta tér fo ga tá nak két sze re se le gyen) és ál lan dó rá zás sal és for ga tás sal össze ke ver jük. 

Ügyel jünk arra, hogy a fo lya mat alatt a min ta ned ves ség tar tal ma ne vál toz zon.

1.2.5. Ha a min tát elõ ké szí tet tük, a vizs gá la tot a le he tõ leg gyor sab ban el kell végezni.
 

1.3. Tá ro ló edény
A min tát lég- és ned ves ség men te sen zár ha tó edény ben kell tá rol ni.

2. Vegy sze rek
 

2.1. Víz re vo nat ko zó elõ írás

2.1.1. Ol dás, hí gí tás vagy mo sás ese tén min dig desz til lált vi zet vagy az zal azo nos mi nõ sé gû vi zet használjunk.

2.1.2. Ahol az „ol dás” vagy „hí gí tás” szó sze re pel min den ma gya rá zat nél kül, ott min dig „vi zes ol da tot” vagy „víz zel
való hí gí tást” értünk.
 

2.2. Vegy sze rek tisz ta sá ga
Min den vegy szer ana li ti ka i lag leg tisz tább mi nõ sé gû le gyen, ha nincs más elõ írás.

3. Esz kö zök
 

3.1. A szo ká sos la bo ra tó ri u mi esz kö zök, kü lö nös kép pen:
 

3.2. Ana li ti kai mér leg, leg alább 0,1 mg le ol va sá si pon tos ság gal
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 3.3. El len õr zõ szi ta
Fe dõ vel le zárt, fém hu zal szö vet szi ta, át mé rõ je 200 mm, név le ges lyuk bõ sé ge 500 µm. A szi tá ra és a hu zal át mé rõ re

meg en ge dett el té rést az ISO 3310/1 szab vány tar tal maz za. (El len õr zõ szi ták. Mû sza ki kö ve tel mé nyek és vizs gá lat
I. rész: Fém hu zal szö vet ISO 3310/l–1975). A szitához egy gyûjtõedény tartozik.
 

3.4. Da rá ló, ami vel szük ség ese tén (1.2.4.) a la bo ra tó ri u mi min ta túl zott fel me le ge dés, ned ves ség csök ke nés vagy
-nö ve ke dés nélkül felaprítható.

Ka la pá csos da rá ló nem al kal maz ha tó.

4. Az ered mé nyek meg adá sa 
A vizs gá la ti jegy zõ könyv ben meg adott ered mény leg alább két olyan meg ha tá ro zás kö zép ér té ke le gyen, ame lyek is -

mé tel he tõ sé ge az adott ana li ti kai módszernek megfelel.
Ha nincs más elõ írás, az ered mé nye ket tö meg szá za lék ban [% (m/m)] kell meg ad ni.

5. Vizs gá la ti jegy zõ könyv 
A vizs gá la ti jegy zõ könyv ben az ana li ti kai mód szert és az ered mé nye ket kell meg ad ni. Ki e gé szí tés kép pen meg kell

adni min den olyan rész le tet, ame lyet a mód szer nem ír elõ vagy vá laszt ha tó, va la mint azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek
az ered mé nye ket be fo lyá sol hat ták. A jegy zõ könyv nek a min ta azo no sí tá sá hoz szükséges minden adatot tartalmaznia
kell.

1. mód szer: A víz tar ta lom meg ha tá ro zás

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 
Ez a mód szer a
– sa vas ka ze i nek,
– ol tós ka ze i nek,
– ka ze i ná tok
víz tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ra szol gál.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás 
A ka ze in és ka ze i nát víz tar tal ma: a le írt mód szer sze rin ti tö meg vesz te ség.

3. A mód szer elve 
102±1 °C hõ mér sék le tû szá rí tó szek rény ben lég kö ri nyo má son tö meg ál lan dó sá gig szá rít va a min ta vissza ma radt tö -

me gét ha tá roz zuk meg. A tö meg vesz te sé get a min ta tömegének százalékában adjuk meg.

4. Esz kö zök
 

4.1. Ana li ti kai mér leg, 0,1 mg pon tos sá gú
 

4.2. Be mé rõ edé nyek la pos alj jal, a kí sér le ti kö rül mé nyek kö zött nem rozs dá so dó anyag ból, pl. nik kel bõl, alu mí -
ni um ból, sav ál ló acél ból vagy üveg bõl. Fe de lük szo ro san záró, de könnyen le ve he tõ le gyen. Meg fe le lõ mé re tek:
60–80 mm-ig, ma gas ság kb. 25 mm.
 

4.3. Szá rí tó szek rény, lég kö ri nyo má son mû kö dõ, jól szel lõ zõ, 102±1 °C hõ mér sék let re ter mosz tát tal be ál lít ha tó. A
hõ mér sék let a szek rény min den pontján azonos legyen.
 

4.4. Ex szik ká tor fris sen ak tí vált ned ves ség in di ká tort tar tal ma zó szi li ka gél lel, vagy azo nos ha té kony sá gú
szárítóközeggel.
 

4.5. Meg fe le lõ szer szám az edé nyek moz ga tá sá hoz, pl. la bo ra tó ri u mi edényfogó.

5. A vizs gá lat me ne te
 

5.1. A vizs gá lan dó min ta elõ ké szí té se
Lásd: I. Min ta elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek 1.2. pont.

 
5.2. A be mé rõ edény elõ ké szí té se
5.2.1. A fe det len be mé rõ edényt és fe de lét (4.2.) a 102±1 °C hõ mér sék let re be ál lí tott szá rí tó szek rény ben (4.3.) leg -

alább 1 óra hosszat szárítjuk.
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5.2.2. Ez után a fe de let az edény re he lyez zük, a le zárt edényt ex szik ká tor ba (4.4.) tesszük és a mér leg szo ba hõ mér sék -
le té re hût jük, majd 0,1 mg pon tos ság gal mér jük (M0).
 

5.3. Be mé rés
3–5 g vizs gá lan dó min tát (5.1.) a be mé rõ edény be mé rünk, az edényt a fe dél lel le fed jük és tar tal mát 0,1 mg pon tos ság -

gal le mér jük (M1).
 

5.4. Meg ha tá ro zás

5.4.1. A fe det len be mé rõ edényt és a fe de let 102±1 °C hõ mér sék let re be ál lí tott szá rí tó szek rény be (4.3.) he lyez zük
4 ó rá ra.

5.4.2. A fe de let újra az edény re he lyez zük, az ex szik ká tor ba (4.4.) tesszük, a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük,
majd 0,1 mg pon tos ság gal mérjük.

5.4.3. Vé gül a fe det len edényt fe dél lel együtt a szá rí tó szek rény ben 1 óra hosszat me le gít jük, majd az 5.4.2. sze rin ti
mû ve le te ket megismételjük.

5.4.4. Ha az 5.4.3. mû ve let után ka pott tö meg az 5.4.2. mû ve let utá ni tö meg nél több mint 1 mg-mal ki sebb, az
5.4.3. pont ban le ír ta kat meg is mé tel jük.

Ha a tö meg nö vek szik, a szá mo lás nál (6.) a leg ki sebb ér té ket vesszük figye lembe.
A vég le ge sen el fo ga dott tö meg M2 g lesz.
Az összes szá rí tá si idõ ál ta lá ban 6 órá nál nem hosszabb.

6. Az ered mény ki szá mí tá sa 
A min ta víz tar tal mát tö meg szá za lék ban a kö vet ke zõ kép let tel szá mít juk ki:

M M

M M
1001 2

1 0

-

-
×

ahol:
 M0  = az edény és a fe dél együt tes tö me ge g-ban az 5.2. mû ve let után
 M1  = az edény, a fe dél és a min ta együt tes tö me ge g-ban szá rí tás elõtt (5.3.)
 M2  = az edény, a fe dél és a min ta együt tes tö me ge szá rí tás után (5.4.3.) vagy (5.4.4.)
A víz tar tal mat 0,01% m/m pon tos ság gal kell szá mí ta ni.

7. Is mé tel he tõ ség 
Pár hu za mos vizs gá la tok kö zött, ugyan azon min tá ból, ugyan azon vizs gá ló ál tal egy idõ ben vagy köz vet le nül egy más

után vég zett két meg ha tá ro zás ered mé nye kö zöt ti kü lönb ség nem le het több, mint 0,1 g víz/100 g termék [0,1% (m/m)].

2. mód szer: A fe hér je tar ta lom meg ha tá ro zá sa

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 
Ez a mód szer a
– sa vas ka ze i nek,
– ol tós ka ze i nek,
– ka ze i ná tok

fe hér je tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ra szol gál, ki vé ve az am mó ni um-ka ze i ná tot vagy más am mó ni um- vagy nit ro gén ve -
gyü le te ket tartalmazó kazeinátokat.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás 
Fe hér je tar ta lom: az ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott nit ro gén tar ta lom 6,38-as fak tor ral meg szo roz va, tö meg szá za -

lék ban kifejezve.

3. A mód szer elve 
Is mert mennyi sé gû min tát ká li um-szul fát és kén sav ele gyé vel, réz(II)-szul fát ka ta li zá tor je len lé té ben el ron cso lunk,

hogy a szer ves nit ro gént am mó ni um só nit ro gén jé vé ala kít suk. Az am mó ni át desz til lál juk, bór sav ol dat ban fel fog juk,
majd só sav mé rõ ol dat tal tit rál juk. A nit ro gén tar tal mat 6,38-as fak tor ral szo roz va fe hér je-tar ta lom má szá mít juk át.
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4. Vegy sze rek
 

4.1. Kén sav, tö mény sû rû sé ge 1,84 g/ml
 

4.2. Ká li um-szul fát, víz men tes (K2SO4)
 

4.3. Réz(II)-szul fát-pen ta hid rát (CuSO4 . 5H2O)
 

4.4. Sza cha róz (C12H22O11)
 

4.5. Bór sav, 40 g/l ol dat
 

4.6. Nát ri um-hid ro xid, 30% (m/m) vi zes ol dat kar bo nát men tes
 

4.7. Só sav, 0,1 mol/l
 

4.8. In di ká tor ke ve rék: 2 g/l, leg alább 95% (v/v) eta nol ban ol dott me til vö rös ol da tot és 1 g/l, leg alább 95% (v/v) eta -
nol ban ol dott me ti lén kék ol da tot azo nos tér fo gat arány ban összekeverünk.

5. Esz kö zök
 

5.1. Ana li ti kai mér leg, 0,1 mg pon tos sá gú
 

5.2. Kjel dahl-lom bik, 500 ml-es
 

5.3. Ron cso ló ké szü lék, amely a Kjel dahl-lom bi kot (5.2.) fer de hely zet ben tart ja olyan me le gí tõ be ren de zés sel,
amellyel el ke rül he tõ, hogy a fo lya dék fel szín fe let ti lombikrész fel he vül jön.
 

5.4. Hûtõ, egye nes bel sõ csõ vel
 

5.5. Biz ton sá gi gömb bel el lá tott vissza fo lyó csõ, amely a hûtõ alsó ré szé hez csi szo lat tal vagy gu mi csõ vel csat la ko -
zik. Amennyi ben gu mi csat la ko zást hasz ná lunk, az ne legyen túl hosszú.
 

5.6. Desz til lá ló fel tét, amely a Kjel dahl-lom bik hoz (5.2.) és a hû tõ höz (5.4.) puha, jól záró gu mi ból, vagy más meg fe -
le lõ anyag ból ké szült du gó val csat la ko zik.
 

5.7. Er len me y er-lom bik, 500 ml-es
 

5.8. Mé rõ hen ger, 50 ml-es és 100 ml-es
 

5.9. Bü ret ta, 50 ml-es, 0,1 ml-es osz tás sal
 

5.10. For rást elõ se gí tõ anyag

5.10.1. A ron cso lás hoz: kis por ce lán da rab kák vagy üveg gyön gyök

5.10.2. A desz til lá ci ó hoz: forr kõ da rab kák (csak egy szer hasz nál ha tók)

6. A vizs gá lat me ne te
 

6.1. A min ta elõ ké szí té se
Lásd: I. Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek 1.2. pont.

 
6.2. Elõ vizs gá lat az am mó ni um-nit ro gén el len õr zé sé re
Ha azt fel té te lez zük, hogy am mó ni um-ka ze i nát vagy más am mó ni um-ve gyü let van je len, hajt suk vég re a kö vet ke zõ

elõvizsgálatot:
1 g min tá hoz egy kis Er len me y er-lom bik ban 10 ml vi zet és 100 mg mag né zi um-oxi dot adunk. A lom bik bel sõ fa -

lá ra ta padt összes mag né zi um-oxi dot az ol dat ba be le öb lít jük és a lom bi kot pa ra fa du gó val le zár juk. A dugó és az
üveg nyak közé ned ves vö rös-lak musz pa pír csí kot he lye zünk. A lom bik tar tal mát gon do san össze ráz zuk, és a lom -
bi kot 60–65 °C-os víz für dõn me le gít jük. Ha a lak musz pa pír 15 per cen be lül kék re szí ne zõ dik, am mó nia van je len,
és a mód szer nem al kal maz ha tó (lásd: 1. pont).
 

6.3. Vak pró ba
A min ta nit ro gén tar tal má nak meg ha tá ro zá sá val egy idõ ben 0,5 g sza cha róz je len lé té ben vak pró bát is ké szí tünk

ugyan azon ké szü lék ben, min den re a gens ugyan azon mennyi sé gé vel és ugyan az zal az el já rás sal, mint amit a 6.5. pont ban 
le ír tunk; ha a vak pró ba tit rá lás ra 0,1 mol/l tö mény sé gû sav ból 0,5 ml-nél több fogy, a vegy sze re ket el len õriz ni kell és a
szennye zet te ket meg kell tisz tí ta ni vagy ki kell cse rél ni.
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 6.4. Be mé rés
Kjel dahl-lom bik ba (5.2.) 0,3–0,4 g vizs gá lan dó min tát (6.1.) 0,1 mg pon tos ság gal be mé rünk.

 
6.5. Meg ha tá ro zás

6.5.1. A lom bik ba né hány por cel lán da rab kát vagy üveg gyön gyöt (5.10.1.) és kb. 10 g víz men tes ká li um-szul fá tot
(4.2.) adunk. Ez után hoz zá adunk 0,2 g réz(II)-szul fá tot (4.3.), a lom bik nya kát víz zel utá na öb lít jük, vé gül 20 ml tö mény
kén sa vat (4.1.) és a lom bik tartalmát összekeverjük.

A lom bi kot a ron cso ló ké szü lé ken (5.3.) las san me le gít jük, amíg a hab kép zõ dés meg nem szû nik. Las san erõ sít jük a
he ví tést és ad dig foly tat juk, amíg az ol dat már egyet len fe ke te ré szecs két sem tar tal maz és hal vány zöl des kék szí nû nem
lesz. A lom bi kot me le gí tés közben idõnként óvatosan összerázzuk.

A for ra lást úgy kell sza bá lyoz ni, hogy a gõ zök a lom bik nya ká nak kö ze pén kon den zá lód ja nak. A for ra lást a he lyi túl -
me le ge dést el ke rül ve 90 pe cig foly tat juk. Vé gül a lom bi kot tar tal má val együtt szo ba hõ mér sék let re hût jük. Az után óva -
to san hoz zá adunk 200 ml vi zet és né hány da rab forr kö vet (5.10.2.), összekeverjük és újra lehûtjük.

6.5.2. Az Er len me y er-lom bik ba (5.7.) 50 ml bór sav ol da tot (4.5.) és 4 csepp in di ká tort (4.8.) adunk és tar tal mát össze -
ke ver jük. A lom bi kot a hûtõ (5.4.) alá csat la koz tat juk úgy, hogy a le fo lyó csõ vége (5.5.) a bór sav ol dat ba me rül jön. Mé -
rõ hen ger rel (5.8.) 80 ml nát ri um-hid ro xid ol da tot (4.6.) töl tünk a Kjel dahl-lom bik ba. Ez alatt a lom bi kot meg dönt ve tart -
juk úgy, hogy a nát ri um-hid ro xid ol dat a lom bik bel sõ fa lán vé gig foly va alsó ré te get ké pez zen. Ez után a Kjel dahl-lom bi -
kot azon nal a fel tét (5.6.) se gít sé gé vel a hû tõ höz csat la koz tat juk. A Kjel dahl-lom bi kot óva to san meg for gat juk, hogy
tartalma összekeveredjen. A felhabzás elkerülésére lassan melegítjük.

A desz til lá ci ót 150 ml desz til lá tum össze gyû lé sé ig – kb. 30 per cen ke resz tül – foly tat juk. A desz til lá tum hõ mér sék le te 
25 °C alatt le gyen. Kb. 2 perc cel a desz til lá ció be fe je zé se elõtt az Er len me y er-lom bi kot úgy süllyeszt jük, hogy a csõ vége 
már ne ér jen bele a sav ol dat ba, a csõ vé gét ke vés víz zel le öb lít jük. A me le gí tést be fe jez zük, el tá vo lít juk a csö vet úgy,
hogy mind a bel sõ, mind a kül sõ fa lát ke vés víz zel leöblítjük és az öblítõvizet az Erlenmeyer-lombikban felfogjuk.

6.5.3. Az Er len me y er-lom bik ban fel fo gott desz til lá tu mot 0,1 mol/l tö mény sé gû só sav ol dat tal (4.7.) megtitráljuk.

7. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa 
A min ta fe hér je tar tal mát tö meg szá za lék ban ki fe jez ve a kö vet ke zõ kép let tel határozzuk meg:

(V V ) T 14 100 6,38

m 1000

8,932 (V V ) T

m
1 2 1 2- × × × ×

×
=

× - ×

ahol:
V1 = a meg ha tá ro zás hoz (6.5.) fo gyott só sav mé rõ ol dat (4.7.) tér fo ga ta ml-ben
V2 = a vak pró bá ra (6.3.) fo gyott só sav mé rõ ol dat (4.7.) tér fo ga ta ml-ben
T = a só sav mé rõ ol dat (4.7.) fak to ra
m = a be mért min ta tö me ge g-ban

A fe hér je tar tal mat 0,1% (m/m) pon tos ság gal kell meg ad ni.

8. Is mé tel he tõ ség 
Pár hu za mos, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal ugyan azon min tá ból azo nos idõ ben, vagy köz vet le nül egy más után vég -

zett vizs gá la tok kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,5 g fe hér je/100 g termék [0,5% (m/m)].

3. mód szer: A tit rál ha tó sa vas ság meg ha tá ro zá sa

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 
A mód szer a sav ka ze in tit rál ha tó sa vas sá gá nak meg ha tá ro zá sá ra szolgál.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás 
Tit rál ha tó sa vas ság: 0,1 mol/l tö mény sé gû nát ri um-hid ro xid mé rõ ol dat ml-ben mért tér fo ga ta, amely a ter mék 1 g-ja

vi zes ext rak tu má nak kö zöm bö sí té sé hez szükséges.

3. A mód szer elve 
A min ta 60 °C-on ki vont vi zes ext rak tu mát szûr jük. A szûr le tet nát ri um-hid ro xid mé rõ ol dat tal fe nolf ta le in in di ká tor

je len lé té ben meg tit rál juk.
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4. Vegy sze rek 
Az el já rás hoz vagy a re a gen sek hez szük sé ges vi zet elõ ze tesen 10 per cen át for ral va szén-di oxid-men te sí te ni kell.

 
4.1. Nát ri um-hid ro xid mé rõ ol dat, 0,1 mol/l

 
4.2. Fe nolf ta le in in di ká tor 10 g/l, eta no los ol dat 95% (v/v), kö zöm bö sí tett

5. Esz kö zök
 

5.1. Ana li ti kai mér leg, 0,1 mg pon tos sá gú
 

5.2. Er len me y er-lom bik, 500 ml-es, be csi szolt du gó val
 

5.3. Pi pet ta, 100 ml-es
 

5.4. Pi pet ta, 0,5 ml in di ká tor ol dat (4.2.) ada go lá sá ra
 

5.5. Er len me y er-lom bik, 250 ml-es
 

5.6. Mé rõ hen ger, 250 ml-es
 

5.7. Bü ret ta, 0,1 ml osz tás sal
 

5.8. Víz für dõ, hõ mér sék le te 60±2 °C-ra sza bá lyoz ha tó
 

5.9. Meg fe le lõ szû rõ

6. A vizs gá lat me ne te
 

6.1. A vizs gá lan dó min ta elõ ké szí té se
(Lásd: az I. Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek 1.2. pont)

 
6.2. Be mé rés
Kb. 10 g min tát (6.1.) 10 mg pon tos ság gal le mé rünk és Er len me y er-lom bik ba (5.2.) tesszük.

 
6.3. Meg ha tá ro zás
250 ml-es mé rõ hen ger rel (5.6.) 200 ml fris sen ki for ralt és le hû tött, majd 60 °C-ra me le gí tett vi zet Er len me y er-lom bik ba

mé rünk. A lom bi kot le zár juk, rá zás sal össze ke ver jük és 60 °C-ra be ál lí tott víz für dõ ben (5.8.) 30 per cen ke resz tül me le gít jük.
A lom bi kot 10 per ces idõ kö zön ként össze ráz zuk. Szûr jük és a szûr le tet 20 °C-ra le hût jük. A szûr let tisz ta le gyen. A le hû tött
szûr let 100 ml-ét pi pet tá val (5.3.) Er len me y er-lom bik ba (5.5.) mér jük. Pi pet tá val (5.4.) hoz zá adunk 0,5 ml fe nolf ta le le in in di -
ká tor-ol da tot (4.2.). Ad dig tit rál juk a nát ri um-hid ro xid mé rõ ol dat tal (4.1.), amíg hal vány ró zsa szí nû nem lesz, és a szín leg -
alább 30 má sod per cig meg is ma rad. A fo gyott mennyi sé get 0,01 ml pon tos ság gal le ol vas suk és fel je gyez zük.

7. Az ered mény ki szá mí tá sa
A ka ze in tit rál ha tó sa vas sá gát a kö vet ke zõ kép let tel szá mít juk ki:

20 V T

m

× ×

ahol:
 V  = a fo gyott nor mál nát ri um-hid ro xid ol dat (4.1.) tér fo ga ta, ml-ben,
 T  = a nát ri um-hid ro xid ol dat fak to ra (4.1.), mol/l,
 m  = a be mért min ta tö me ge, g-ban.
A tit rál ha tó sa vas sá got két ti ze des pon tos ság gal fe jez zük ki.

8. Is mé tel he tõ ség 
A pár hu za mos, azaz ugyan azon vizs gá ló ál tal ugyan azon min tá ból, azo nos idõ ben, vagy köz vet le nül egy más után

vég zett vizs gá la tok kö zött a meg en ge dett el té rés leg fel jebb 0,02 ml 0,1 mol/l nát ri um-hid ro xid mérõoldat/1 g termék.

4. mód szer: A ha mu tar ta lom meg ha tá rozás (P2O5-ot be le ért ve)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 
A mód szer a sa vas ka ze in ha mu tar tal má nak (P2O5-ot be le ért ve) meg ha tá ro zá sá ra szol gál.
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2. Fo ga lom meg ha tá ro zás
 Ha mu tar ta lom (P2O5-ot be le ért ve): a kö vet ke zõk ben le írt mód szer rel meg ha tá ro zott ha mu tar ta lom.

3. A mód szer elve 
A vizs gá lan dó min tát 825±25 °C-on az összes szer ves ere de tû fosz fort meg kö tõ mag né zi um-ace tát je len lé té ben el -

ham vaszt juk. A ha mu tar tal mat a ma ra dék és a mag né zi um-ace tát ból szár ma zó hamu mennyiség különbsége adja.

4. Vegy sze rek
 

4.1. Mag né zi um-ace tát-tet ra hid rát ol dat, 120 g/l
A mag né zi um-ace tát-tet ra hid rát (Mg(CH3CO2)2 . 4H2O) 120 g-ját víz ben old juk, és 1 li ter re fel tölt jük.

5. Esz kö zök
 

5.1. Ana li ti kai mér leg, 0,1 mg pon tos sá gú
 

5.2. Pi pet ta, 5 ml-es
 

5.3. Iz zí tó té gely, kvarc ból vagy pla ti ná ból, át mé rõ je kb. 70 mm, ma gas sá ga 25–50 mm
 

5.4. Szá rí tó szek rény, 102±1 °C-ra be ál lít ha tó
 

5.5. Iz zí tó ke men ce, 825±25 °C-ra be ál lít ha tó
 

5.6. Víz für dõ, for rás ban tart ha tó
 

5.7. Ex szik ká tor, ned ves ség re ér zé keny in di ká tort tar tal ma zó fris sen ak tí vált szi li ka gél lel vagy azo nos ha té kony sá gú
szárítóközeggel.

6. A vizs gá lat me ne te
 

6.1. A vizs gá lan dó min ta elõ ké szí té se
Lásd: I. Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek 1.2. pont.

 
6.2. Az iz zí tó té gely elõ ké szí té se
Két iz zí tó té gelyt a 825±25 °C-ra be ál lí tott iz zí tó ke men cé ben (5.5.) 30 per cig he ví tünk. Az után az iz zí tó té ge lye ket ex -

szik ká tor ban (5.7.) a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük és 0,1 mg pon tos ság gal mér jük.
 

6.3. Be mé rés
A fen ti mó don elõ ké szí tett iz zí tó té gely be (A) kb. 3 g vizs gá lan dó min tát (6.1.) 0,1 mg pon tos ság gal bemérünk.

 
6.4. Meg ha tá ro zás
Az iz zí tó té gely be (A) pi pet tá val (5.2.) pon to san 5 ml mag né zi um-ace tát ol da tot (4.1.) adunk úgy, hogy az egész min ta

át ned ve sed jen, ez után 20 per cig áll ni hagy juk.
Egy má sik elõ ké szí tett iz zí tó té gely be (B) pi pet tá val (5.2.) pon to san 5 ml mag né zi um-ace tát ol da tot (4.1.) adunk.

Mind két iz zí tó té gely (A és B) tar tal mát for rás ban lévõ víz für dõn (5.6.) szá raz ra pá rol juk.
Mind két iz zí tó té gelyt 30 perc re a 102±1 °C-ra be áll lí tott szá rí tó szek rény be (5.4.) he lyez zük. Az A jelû iz zí tó té gely

tar tal mát kis láng gal me le gí tett for ró la pon vagy inf ra vö rös lám pa alatt ad dig he vít jük, amíg a vizs gá lan dó anyag -
mennyi ség tel je sen el nem sze ne se dik. Ügyel jünk arra, hogy a tar tal ma láng ra ne lob ban jon.

Mind két té gelyt (A és B) 825±25 °C-ra be ál lí tott iz zí tó ke men cé be (5.5.) tesszük és leg alább 1 óra hosszat a ke men cé -
ben hagy juk, míg az A té gely ben el sze ne se dett ré sze ket már nem ta lá lunk. Mind két iz zí tó té gelyt ex szik ká tor ban (5.7.) a
mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük, majd 0,1 mg pon tos ság gal mér jük.

Az elekt ro mos iz zí tó ke men cé ben (5.5.) tör té nõ he ví tést a le hû tést és a mé rést mind ad dig is mé tel jük, amíg a tö meg
1 mg pon tos ság gal ál lan dó ma rad, vagy nö ve ked ni nem kezd. A leg ki sebb tö me get je gyez zük fel.

7. Az ered mény ki szá mí tá sa 
A ha mu tar tal mat (P2O5-ot be le ért ve) tö meg szá za lék ban ki fe jez ve a kö vet ke zõ kép let tel számítjuk:

(m m ) (m m )

m
1001 2 3 4

0

- - -
×

ahol:
m0 = a be mért min ta tö me ge g-ban,
m1 = az A iz zí tó té gely és a ma ra dék tö me ge g-ban,
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m2 = az elõ ké szí tett A té gely tö me ge g-ban,
m3 = a B iz zí tó té gely és a ma ra dék tö me ge g-ban,
m4 = az elõ ké szí tett B iz zí tó té gely tö me ge g-ban.

Az ered mé nye ket 0,01% (m/m) pon tos ság gal ad juk meg.

8. Is mé tel he tõ ség 
Ugyan ab ból a min tá ból, azo nos vizs gá ló ál tal, azo nos kö rül mé nyek kö zött egy idõ ben vagy köz vet le nül egy más után

vég zett két meg ha tá ro zás ered mé nye kö zött a kü lönb ség leg fel jebb 0,1 g/100 g termék [0,1% (m/m)] lehet.

5. mód szer: A ha mu tar ta lom meg ha tá ro zá sa (P2O5-ot is be le ért ve)

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 
Ez a mód szer ol tós ka ze in ben lévõ ha mu tar ta lom meg ha tá ro zá sá ra szolgál.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás 
A ha mu tar ta lom (P2O5-ot be le ért ve): ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott ha mu tar ta lom.

3. A mód szer elve 
A min ta is mert mennyi sé gét 825±25 °C-on tö meg ál lan dó sá gig ham vaszt juk. A ma ra dé kot mér jük és az ered ményt a

min ta tö meg szá za lé ká ban adjuk meg.

4. Esz kö zök
 

4.1. Ana li ti kai mér leg, 0,1 mg pon tos sá gú
 

4.2. Iz zí tó té gely kvarc ból vagy pla ti ná ból, át mé rõ je kb. 70 mm, ma gas sá ga 25–50 mm
 

4.3. Elekt ro mos iz zí tó ke men ce 825±25 °C-ra sza bá lyoz ha tó
 

4.4. Ex szik ká tor, ned ves ség re ér zé keny in di ká tort tar tal ma zó fris sen ak ti vált szi li ka gél lel, vagy azo nos ha té kony sá -
gú szárítóközeggel

5. A vizs gá lat me ne te
 

5.1. A vizs gá lan dó min ta elõ ké szí té se
Lásd: I. Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö rül mé nyek (1.2. pont).

 
5.2. Az iz zí tó té gely elõ ké szí té se
Az iz zí tó té gelyt a 825±25 °C-ra be ál lí tott elekt ro mos iz zí tó ke men cé ben (4.3.) 30 per cen ke resz tül iz zít juk. Ez után ex -

szik ká tor ban (4.4.) a mér leg szo ba hõ mér sék le té re hût jük és 0,1 mg pon tos ság gal mér jük.
 

5.3. Be mé rés
A fen ti mó don elõ ké szí tett iz zí tó té gely be a vizs gá lan dó min tá ból (5.1.) köz vet le nül vagy vissza mé rés sel kb. 3 g-ot

0,1 mg pon tos ság gal be mé rünk.
 

5.4. Meg ha tá ro zás
Az iz zí tó té gelyt tar tal má val együtt kis lán gon vagy inf ra vö rös lám pá val a min ta mennyi ség tel jes el sze ne se dé sé ig he -

vít jük. Ügyel jünk arra, hogy a tar ta lom láng ra ne lob ban jon.
Ez után az iz zí tó té gelyt 825±25 °C hõ mér sék let re be ál lí tott elekt ro mos iz zí tó ke men cé be (4.3.) tesszük és leg alább

1 óra hosszat, az iz zí tó té gely ben lévõ szén ré szecs kék tel jes el tû né sé ig he vít jük.
Ez után az iz zí tó té gelyt ex szik ká tor ban (4.4.) a mér leg-szo ba hõ mér sék le té re hût jük és 0,1 mg pon tos ság gal mér jük.

Az iz zí tást, a le hû tést és a mé rést ad dig is mé tel jük, amíg a tö meg 1 mg pon tos ság gal ál lan dó ma rad, vagy nö ve ked ni nem
kezd. A leg ki sebb tö me get je gyez zük fel.

6. Az ered mény ki szá mí tá sa 
A min ta ha mu tar tal mát tö meg szá za lék ban a kö vet ke zõ kép let tel számítjuk ki:

m m

m
1001 2

0

-
×
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ahol:

 m0  = a be mért min ta tö me ge mg-ban,
 m1  = az iz zí tó té gely és a ma ra dék tö me ge mg-ban,
 m2  = az iz zí tó té gely tö me ge mg-ban.
Az ered mé nye ket 0,01% (m/m) pon tos ság gal ad juk meg.

7. Is mé tel he tõ ség 

Ugyan ab ból a min tá ból, azo nos vizs gá ló ál tal, azo nos kö rül mé nyek kö zött egy idõ ben vagy köz vet le nül egy más után
vég zett két meg ha tá ro zás ered mé nye kö zött a a kü lönb ség leg fel jebb 0,15 g/100 g termék [0,15% (m/m)] lehet.

6. mód szer: A pH-ér ték meg ha tá ro zá sa

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 

Ez a mód szer a ka ze i nát pH-ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra szolgál.

2. Fo ga lom meg ha tá ro zás 

A ka ze i nát pH-ér té ke: a ka ze i nát vi zes ol da tá nak 20 °C-on ez zel a mód szer rel meg ha tá ro zott pH-értéke.

3. A mód szer elve 

A ka ze i nát vi zes ol da ta pH-ér té ké nek elekt ro met ri ás meg ha tá ro zá sa pH-mérõvel.

4. Vegy sze rek 

A vegy sze rek el ké szí té sé hez vagy a vizs gá lat hoz (6.) fel hasz nált vi zet köz vet le nül a fel hasz ná lás elõtt desz til lál ni és a
szén di oxid-ab szorp ció ellen védeni kell.
 

4.1. Puf fer-ol dat a pH-mé rõ (5.2.) ka lib rá lá sá hoz

Két stan dard puf fer-ol da tot hasz ná lunk, ame lyek nek pH-ér té ke 20 °C-on két ti ze des jegy pon tos ság gal is mert. Az
egyik pH-ér té ke ki sebb, a má si ké na gyobb le gyen, mint a vizs gá lan dó min táé. Pél dá ul 4 kö rü li pH-jú fta lát-puf fer-ol da -
tot és 9 kö rü li pH-jú bórax-puffer-oldatot használhatunk.

5. Esz kö zök
 

5.1. Mér leg, le ol va sá si pon tos sá ga 0,1 mg
 

5.2. pH-mé rõ, le ol va sá si pon tos sá ga 0,05 pH egy ség, meg fele lõen hi te le sí tett üveg-, ka lo mel vagy más vo nat koz ta tá -
si elektróddal
 

5.3. Hõ mé rõ, le ol va sá si pon tos sá ga 0,5 °C
 

5.4. Er len me y er-lom bik, 100 ml-es, be csi szolt üveg du gó val
 

5.5. Fõ zõ po hár, 50 ml-es
 

5.6. Ke ve rõ
 

5.7. Fõ zõ po hár a ke ve rés hez (5.6.), tér fo ga ta leg alább 250 ml

6. A vizs gá lat me ne te
 

6.1. A vizs gá lan dó min ta elõ ké szí té se

Lásd: I. Min ta-elõ ké szí tés és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek (1.2. pont).
 

6.2. Meg ha tá ro zás

6.2.1. A mé rõ mû szer hi te le sí té se

A puf fer-ol da tok (4.1.) hõ mér sék le tét 20 °C-ra ál lít juk be és a pH-mé rõt a hasz ná la ti uta sí tás nak meg fele lõen hi te le sít -
jük.
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Meg jegy zé sek:
1. A hi te le sí tést ad dig kell el vé gez ni, amíg a vizs gá lan dó ol da tot 20 per cig áll ni hagy juk (6.2.2.).
2. Ha min ta so ro za tot vizs gá lunk, a pH-mé rõ egy vagy több stan dard ol dat tal vég zett hi te le sí té sét leg alább 30 per cen -

ként meg kell is mé tel ni.

6.2.2. A vizs gá lan dó ol dat elõ ké szí té se
A fõ zõ po hár ba (5.7.) 95 ml vi zet en ge dünk, hoz zá adunk 5 g vizs gá lan dó min tát (6.1.) és a ke ve rõ vel (5.6.) 30 má sod -

per cig ke ver jük. 20 per cig 20 °C-on áll ni hagy juk; köz ben a fõ zõ po ha rat óraüveggel lefedjük.

6.2.3. A pH-ér ték meg ha tá ro zá sa
Az ol dat ból kö rül be lül 20 ml-t a fõ zõ po hár ba (5.5.) vi szünk és a pH-mé rõ vel (5.2.) az ol dat pH-ér té két azon nal mér -

jük. A pH-mé rõ üveg elekt ród ját elõ zõ leg víz zel gon do san öb lít sük le. A ka ze i nát vi zes ol da tá nak pH-ér té két a pH-mé rõ
ská lá ján leg alább 2 ti ze des pontossággal leolvassuk és feljegyezzük.

7. Is mé tel he tõ ség 
Ugyan ab ból a min tá ból, azo nos vizs gá ló ál tal, azo nos kö rül mé nyek kö zött egy idõ ben vagy köz vet le nül egy más után

vég zett két meg ha tá ro zás ered mé nye kö zött a kü lönb ség leg fel jebb 0,05 pH-érték lehet.

* * *

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

3–1–86/424 számú elõ írás
(2. kiadás – 2006.)

Az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszerei

1.  §

Az ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok min ta vé te li mód sze re it és az eh hez szük sé ges esz kö zö ket az elõ írás 1. szá mú mel -
lék le te tartalmazza.

2.  §

Ez az elõ írás 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek az ét ke zé si ka ze i nek és
ka ze i ná tok min ta vé te li mód sze re i rõl  szóló 3–1–86/424 szá mú elõ írása 1995-ben jó vá ha gyott 1. kiadása hatályát veszti.

3.  §

Ez az elõ írás az ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok ve gyi elem zé sé hez szük sé ges kö zös sé gi min ta vé te li mód sze rek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló, 1986. jú li us 15-i 86/424/EGK bi zott sá gi irány elv nek való megfelelést szolgálja.

2007/37. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2421



1. szá mú mel lék let a 3–1–86/424 szá mú elõ íráshoz

Egyes emberi fogyasztásra szánt étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszerei

I. Ál ta lá nos elõ írások

1. Ad mi niszt ra tív elõ írások

1.1. A min ta ve võ re vo nat ko zó elõ írás
A min ta vé telt az ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen kép zett és meg ha tal ma zott sze mély vé gez ze.
1.2. A min ták le zá rá sa és je lö lé se

Min den hi va ta los min tát a vé tel hely szí nén le kell zár ni, le kell pe csé tel ni és az azo no sí tás hoz szük sé ges ada to kat fel
kell tüntetni rajta.

1.3. Pár hu za mos min ták
A vizs gá la tok hoz leg alább két azo nos, rep re zen ta tív min tát kell egy ide jû leg ven ni. A min tá kat a min ta vé tel után a le -

he tõ leg ha ma rabb el kell kül de ni a laboratóriumba.
Az egyik min ta el len min ta ként szol gál.

1.4. Min ta vé te li jegy zõ könyv
A min tá hoz min ta vé te li jegy zõ köny vet kell mel lé kel ni. A jegy zõ köny vet a min ta vé tel lel meg bí zott és ta nú ként je len

lévõ sze mé lyek ír ják alá. A jegy zõ könyv nek a kö vet ke zõ ket kell tartalmaznia:
a) a min ta vé tel he lyét, dá tu mát, idõ pont ját,
b) a min ta ve võ sze mély és a tanú ne vét,
c) a min ta vé tel pon tos le írá sát,
d) a szál lít mányt al ko tó té te lek faj tá ját, szá mát, kód ját,
e) an nak a té tel nek az azo no sí tá si szá mát, amely bõl a min tát vették,
f) a té tel bõl vett min ták szá mát, utal va arra a té tel re, amely bõl a min ták szár maz nak,
g) a he lyet, aho vá a min tát kül de ni kell,
h) a gyár tó vagy a cso ma go lá sért fe le lõs sze mély ne vét és címét.

2. Min ta ve võ esz kö zök
Min den esz köz le gyen al kal mas a min ta vé tel re, és ne okoz zon a min tá ban sem mi lyen, a vizs gá lat ered mé nyét be fo lyá -

so ló vál to zást. Rozs da men tes acél ból ké szült esz kö zök használata ajánlott.
Min den fe lü let sima, karc men tes, min den sa rok le göm bö lyí tett le gyen. A min ta ve võ esz kö zök fe lel je nek meg az

egyes vizs gá lan dó ter mé kek re ér vé nyes követelményeknek.

3. Min ta tá ro ló edé nyek
A min ta tá ro ló edé nyek és fe de lük olyan anyag ból, olyan ki ala kí tás sal ké szül je nek, hogy véd jék a min tát min den olyan 

le het sé ges vál to zás tól, ami a vizs gá la tok ered mé nyét be fo lyá sol hat ja. Az al kal mas anya gok közé tar to zik az üveg, egyes
fé mek és egyes mû anya gok. Az edé nyek át lát szat lan sá ga elõ nyös. Ha fény át eresz tõ edé nye ket hasz ná lunk, min tá val
meg tölt ve sö tét he lyen tá rol juk. Az edények és a fedõk tiszták és szárazak legyenek.

Fel hasz nál ha tók el dob ha tó mû anyag edé nyek, alu mí ni um fó li á val ré te ge zett mû anyag ból ké szült edé nyek és meg fe le lõ zá -
rás sal el lá tott al kal mas mû anyag zacs kók. A mû anyag zacs kó kon kí vül a töb bi edény lég men te sen zár ha tó le gyen, vagy al kal -
mas du gó val, vagy, szük ség ese tén, ned ves sé get szi ge te lõ, nem ol dó dó, nem ab szor be á ló és zsír nak el len ál ló mû anyag be vo -
nat tal el lá tott me ne tes fém/mû anyag ku pak kal azért, hogy a min ta sza gá nak, ízé nek, tu laj don sá ga i nak vagy össze té te lé nek
bár mi lyen vál to zá sát el ke rül jük. Ha du gót hasz ná lunk, az nem ab szor be á ló, szag men tes anyag ból készüljön.

4. A min ta vé tel tech ni ká ja
A min ta tá ro ló edényt a min ta vé tel után azon nal zár juk le.

5. A min ták tá ro lá sa
A tá ro lá si hõ mér sék let a kü lön bö zõ ka ze in- és ka ze i nát-min ták el szál lí tá sát meg elõ zõ en ne ha lad ja meg a 25 °C-ot.

6. A min ták szál lí tá sa
A min tá kat a min ta vé tel után a le he tõ leg gyor sab ban (le he tõ ség sze rint 24 órán be lül) el kell jut tat ni a vizs gá ló la bo ra -

tó ri um ba. A szál lí tás alatt gon dos kod ni kell ar ról, hogy a lég ne mû szennye zõ dé sek, a köz vet len nap fény és a 25 °C fe let ti 
hõ mér sék let okozta károsodásokat elkerüljük.
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II. Ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok min ta vé te li mód sze rei

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let
Ezek a mód sze rek
– ét ke zé si sa vas ka ze i nek,
– ét ke zé si ol tós ka ze i nek,
– ét ke zé si ka ze i ná tok

min ta vé te lé re szol gál nak.

2. Esz kö zök
Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 2. pont.

2.1. Szú ró min ta ve võk, ame lyek ele gen dõ hosszú ak ah hoz, hogy a ter mé ket tar tal ma zó tar tály al já ig le ér je nek. Ezek a 
szú ró min ta ve võk ezen elõ írás III. ré szé ben ta lál ha tók.

2.2. Ka nál vagy szé les végû spa tu la

2.3. Min ta tá ro ló edé nyek
Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 3. pont.

3. Min ta vé te li el já rás

3.1. Ál ta lá nos elõ írások
Min dent el kell kö vet ni, hogy a vizs gá lan dó min ta vé te le elõtt és alatt az edény és a min ta ál tal fel vett lég ned ves ség a

le he tõ leg ki sebb le gyen. Az edényt a min ta vé tel után új ból gon do san zár juk le.

3.2. Min ta vé tel

3.2.1. Min ta vé tel ké mi ai vizs gá lat hoz
A ki vett min ta mennyi sé ge leg alább 200 g le gyen. A tisz ta és szá raz szú ró min ta ve võt a ter mé ken ke resz tül ve zet jük,

szük ség ese tén a tar tályt meg dönt jük vagy ol da lá ra fek tet jük. A szú ró min ta ve võ nyí lá sát le fe lé irá nyít juk, a be ve ze tés
egyen le tes le gyen. Ha a szú ró min ta ve võ a tar tály al ját el ér te, 180°-kal el for dít juk, ki húz zuk és tar tal mát a min ta tá ro ló
edény be tölt jük. A 200 g-os mennyi ség hez egy vagy több min ta vé tel szük sé ges. Mi helyt össze gyûlt az ele gen dõ min ta
mennyi ség, a min ta tá ro ló edényt azon nal le zár juk.

3.2.2. Min ta vé tel fo gyasz tói cso ma gok ból
A min ta vé tel hez sér tet len, bon tat lan fo gyasz tói cso ma got hasz ná lunk. Ugyan azon áru té tel bõl vagy azo nos szám mal

jel zett cso ma gok ból egy vagy több cso ma got ve szünk ki ah hoz, hogy leg alább 200 g-os min tát nyer jünk.
Ha az ins tant tu laj don sá gok meg ha tá ro zá sa szük sé ges, min dig ezt a min ta vé te li el já rást alkalmazzuk.

3.2.3. A min ta meg õr zé se, tá ro lá sa és szál lí tá sa
Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 5. és 6. pont.

III. Szú ró min ta ve võk ét ke zé si ka ze i nek és ka ze i ná tok min ta vé te lé hez

1. Szú ró min ta ve võ faj ták
A tí pus: hosszú
B tí pus: rö vid
(Lásd az áb rát)

2. A min ta ve võ esz kö zök le írá sa
A hen ge res test és a fo gan tyú po lí ro zott fém bõl, le he tõ leg rozs da men tes acél ból ké szül jön. A hosszú szú ró min ta ve võ

mar ko la ta rozs da men tes acél ból ké szül jön. A rö vid szú ró min ta ve võ mar ko la ta le ve he tõ, fá ból vagy mû anyag ból ké -
szült, a tu laj don kép pe ni szúró mintavevõhöz bajonettzárral csatlakozik.

3. A min ta ve võ esz köz meg mun ká lá sa

3.1. Az esz köz alak ja, anya ga és meg mun ká lá sa olyan le gyen, hogy az könnyen tisz tít ha tó és szük ség ese tén ste ri lez -
he tõ legyen.

3.2. Az A tí pu sú szú ró min ta ve võ hen ge res tes té nek szé le ele gen dõ en éles le gyen ah hoz, hogy ka pa ró ként szolgáljon.

3.3. A szú ró min ta ve võ he gye elég éles le gyen, hogy a min ta vé telt meg könnyít se.
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4. Fõ mé re tek
A szú ró min ta ve võk fe lel je nek meg a kö vet ke zõ táb lá zat ban fel tün te tett mé re tek nek, 10% tûréssel:

Mé re tek mil li mé ter ben

A tí pus
hosszú

B tí pus
rö vid

A szú ró min ta ve võ hossza 800   400   

A fém lap vas tag sá ga 1–2   1–2   

A szú ró min ta ve võ bel sõ át mé rõ je a csúcs nál 18   32   

A szú ró min ta ve võ bel sõ át mé rõ je a nyél alatt 22   28   

Résszé les ség a csúcs nál 4   20   

Résszé les ség a nyél alatt 14   14   

5. Hasz ná la ti uta sí tás a szú ró min ta ve võk höz

5.1. Töb bé-ke vés bé könnyen fo lyó po rok ba a szú ró min ta ve võk füg gõ le ge sen ve zet he tõk be. Az A tí pu sú szú ró min -
ta ve võ for ga tás sal tel je sen meg tölt he tõ és füg gõ le ge sen vissza húz ha tó. A B tí pu sú szú ró min ta ve võ a be ve ze tés alatt már 
tel je sen meg te lik, vissza hú zás kor azon ban meg fe le lõ hely zet ben kell tar ta ni, hogy a vesz te sé get az alsó vé gén el ke rül -
jük.

5.2. Töb bé-ke vés bé sza ba don fo lyó po rok nál a tar tályt meg dönt jük és a szú ró min ta ve võt majd nem víz szin te sen, rés -
sel le fe lé ve zet jük be, majd rés sel felfelé húzzuk ki.

Ábra
Szúró mintavevõ kazeinek és kazeinátok mintavételére

(mé re tek mm-ben)
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Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 52. sorszámú elõ írása

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

3–1–87/524 számú elõ írás
 (2. kiadás – 2006.)

Sûrített tej és tejporfélék mintavételi módszerei

1.  §

Az ét ke zé si sû rí tett tej és a tej por vizs gá la tá hoz szük sé ges min ta vé telt a mel lék let ben le ír tak sze rint kell el vé gez ni.

2.  §

Ez az elõ írás 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Élel mi szer könyv nek a sû rí tett tej és tej por fé -
lék min ta vé te li mód sze re i rõl  szóló 3–1–87/524 szá mú elõ írása 1995-ben jó vá ha gyott 1. kiadása hatályát veszti.

3.  §

Ez az elõ írás a tar tós tej ter mé kek vizs gá la tá ra szol gá ló ve gyi elem zés hez szük sé ges kö zös sé gi min ta vé te li mód sze rek
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1987. ok tó ber 6-i 87/524/EGK bi zott sá gi irány elv nek való megfelelést szolgálja.

Mel lék let a 3–1–87/524 szá mú elõ íráshoz

I. Ál ta lá nos elõ írások

1. Ad mi niszt ra tív elõ írások 

1.1. A min ta ve võ re vo nat ko zó elõ írás
A min ta vé telt az ér vé nyes elõ írásoknak meg fele lõen ké pe sí tett és fel ha tal ma zott sze mély vé gez ze.

 
1.2. A min ták le zá rá sa és je lö lé se
Min den hi va ta los min tát a vé tel hely szí nén le kell pe csé tel ni és az elõ írások sze rint meg je löl ni.

 
1.3. Pár hu za mos min ták
A vizs gá la tok hoz leg alább két azo nos min tát kell egy ide jû leg ven ni. Az egyik min ta el len min ta ként szol gál.
A min tá kat a min ta vé tel után a le he tõ leg ha ma rabb el kell kül de ni a la bo ra tó ri um ba.

 
1.4. Jegy zõ könyv
A min tá hoz min ta vé te li jegy zõ köny vet kell mel lé kel ni.
A jegy zõ köny vet a min ta vé tel lel meg bí zott és ta nú ként je len lé võ sze mé lyek ír ják alá. A jegy zõ könyv nek a kö vet ke -

zõ ket kell tar tal maz nia:
a) a min ta vé tel he lye, dá tu ma, idõ pont ja,
b) a min ta ve võ sze mély és a tanú neve,
c) a min ta vé tel pon tos le írá sa,
d) a szál lít mányt al ko tó té te lek faj tá ja, szá ma, kód ja,
e) an nak a té tel nek az azo no sí tá si szá ma, ami bõl a min tát vet ték,
f) a té tel bõl vett min ták szá ma, utal va arra a té tel re, ami bõl a min ták szár maz nak,
g) a hely, aho vá a min tát kül de ni kell,
h) a gyár tó vagy a cso ma go lá sért fe le lõs sze mély neve és címe.

2. Min ta ve võ esz kö zök 
Min den esz köz le gyen al kal mas a min ta vé tel re, és ne okoz zon a min tá ban sem mi lyen, a vizs gá lat ered mé nyét be fo lyá -

so ló vál to zást. Rozs da men tes acél ból ké szült esz kö zök hasz ná la ta aján lott, me lyek fe lü le te sima, karc men tes, min den
sa rok le göm bö lyí tett le gyen.

A min ta ve võ esz kö zök fe lel je nek meg az egyes vizs gá lan dó ter mé kek re ér vé nyes kö ve tel mé nyek nek.
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3. Min ta tá ro ló edé nyek 
A min ta tá ro ló edé nye ket és fe de lü ket olyan anyag ból, olyan ki ala kí tás sal kell ké szí te ni, hogy véd jék a min tát min den

olyan le het sé ges vál to zás tól, ami a vizs gá la tok ered mé nyét be fo lyá sol hat ja. Az al kal mas anya gok közé tar to zik az üveg,
egyes fé mek és egyes mû anya gok. Az edé nyek át lát szat lan sá ga elõ nyös. Ha fény át eresz tõ edé nye ket hasz ná lunk, a
mintával megtöltve sötét helyen tároljuk azokat.

Az edé nyek és a fe dõk tisz ták és szá ra zak le gye nek. Az edé nyek alak ja és tér fo ga ta fe lel jen meg a vizs gá lan dó ter mék -
re ér vé nyes követelményeknek.

Fel hasz nál ha tók el dob ha tó mû anyag edé nyek, alu mí ni um fó li á val ré te ge zett mû anyag ból ké szült edé nyek és meg fe le -
lõ zá rás sal el lá tott al kal mas mû anyag zacs kók. A mû anyag zacs kó kon kí vül a töb bi edény lég men te sen zár ha tó le gyen
vagy erre al kal mas du gó val, vagy szük ség ese tén ned ves sé get szi ge te lõ, nem ol dó dó, nem ab szor be á ló, zsír nak el len ál ló
mû anyag be vo nat tal el lá tott, me ne tes fém/mû anyag ku pak kal, azért hogy a min ta sza gá nak, ízének, tulajdonságainak
vagy összetételének bármilyen változását elkerüljük.

Ha du gót hasz ná lunk, az nem ab szor be á ló, szag me ne tes anyag ból ké szül jön.

4. A min ta vé tel tech ni ká ja 
A min ta tá ro ló edényt a min ta vé tel után azon nal zár juk le.

5. A min ták tá ro lá sa 
A tá ro lá si hõ mér sék let a min ták el szál lí tá sát meg elõ zõ en ne ha lad ja meg a 25 °C-ot.

6. A min ták szál lí tá sa 
A min tá kat a min ta vé tel után a le he tõ leg gyor sab ban (le he tõ ség sze rint 24 órán be lül) el kell jut tat ni a vizs gá ló la bo ra -

tó ri um ba. A szál lí tás alatt gon dos kod ni kell ar ról, hogy a lég ne mû szennye zõ dé sek, a köz vet len nap fény és a 25 °C fe let ti 
hõ mér sék let okozta károsodásokat elkerüljük.

II. 1. mód szer: Min ta vé tel sû rí tett tej bõl

1. Tárgy és al kal ma zá si te rü let 
A mód szert a kö vet ke zõ tej fé lék ké mi ai vizs gá la tá hoz szük sé ges min ta vé te lé re alkalmazzuk:
– cuk ro zat lan sû rí tett tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett so vány tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett fél zsí ros tej,
– cuk ro zat lan sû rí tett zsí ros tej,
– cuk ro zott sû rí tett tej,
– cuk ro zott sû rí tett so vány tej,
– cuk ro zott sû rí tett fél zsí ros tej.

2. Esz kö zök
 

2.1. Ál ta lá nos meg jegy zé sek
Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 2. pont.

 
2.2. Per fo rált tár csás és egyéb ke ve rõk
A ke ve rõk a nagy mennyi sé gû fo lya dé kok át ke ve ré sé hez, ör vény lõ moz gás kel té sé hez ele gen dõ nagy fe lü le tû ek le -

gye nek, azon ban ne se gít sék elõ avas íz és szag kifejlõdését.
A tar tá lyok kü lön fé le for má ja és nagy sá ga  miatt nem lé te zik min den cél ra meg fe le lõ ke ve rõ. A ke ve rõt úgy kell ki ala kí ta ni,

hogy a tar tály bel sõ fe lü le tét a ke ve rés so rán ne kar col ja fel. Az esz kö zö ket az Ál ta lá nos elõ írások 2. pont ja írja le. Vö dör ben,
kan ná ban lévõ fo lya dé kok ke ve ré sé re al kal mas ke ve rõ (lásd: 1. ábra) tá jé koz ta tó mé re tei: 150 mm át mé rõ jû tár csa, 100 mm
át mé rõ jû kör men tén el he lyez ke dõ hat, egyen ként 12,5 mm át mé rõ jû lyuk kal. A kö zép pont ban olyan nem-fém rúd csat la ko -
zik, amely nek a má sik vé gén hu rok sze rû fo gan tyú van. A rúd hossza fo gan tyú val együtt kb. 1 mé ter.

Kis tar tá lyok hoz al kal mas ke ve rõ kö ze lí tõ mé re tei (lásd: 2. ábra): leg alább 2 m hosszú rúd hoz 300 mm át mé rõ jû tár csa 
csat la ko zik; a tár csán 230 mm át mé rõ jû kör men tén 12, egyen ként 30 mm át mé rõ jû lyuk ta lál ha tó. Nagy tar tá lyok me -
cha ni kus ke ve ré sé hez tisz ta sû rí tett le ve gõ aján lott. A le he tõ leg ki sebb lég nyo mást és a leg ki sebb le ve gõ mennyi sé get
alkalmazzuk az avas íz és szag kifejlõdésének elkerülésére.

Meg jegy zés: A tisz ta sû rí tett le ve gõn az összes szennye zõ dés tõl (be le ért ve az ola jat, vi zet és port) meg tisz tí tott le ve -
gõt ért jük.
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 2.3. Ke ve rõ

A ke ve rõ nek szé les la pát ja le gyen és ér jen le az edény al já ig. A ke ve rõ egyik ol da la pon to san il lesz ked jék a tar tály
alak já hoz (lásd: 3. ábra).
 

2.4. Me rí tõ ka nál

Min ta vé tel re al kal mas mé re tû és for má jú me rí tõ ka na lat mu tat be a 4. ábra. A me rí tõ ka nál nak leg alább 150 mm hosszú
me rev nye le le gyen, tér fo ga ta pe dig leg alább 50 ml. Elõ nyös, ha a nyél nincs meg haj lít va. A ka na lak újabb for má ja le he -
tõ vé teszi egymásba illesztett tárolásukat.

Al kal maz ha tó még az elõb bi vel azo nos tér fo ga tú, jel lel öt azo nos tér fo gat sza kasz ra osz tott, hen ge res me rí tõ ka nál is,
amely több edény ben ér ke zõ áru min ta vé te lét könnyíti meg.
 

2.5. Ke ve rõ rúd

Hen ge res, kb. 1 m hosszú, 35 mm át mé rõ jû.
 

2.6. Edény

Rész min ták vé te lé hez, 5 l tér fo ga tú, szé les szá jú.
 

2.7. Ka nál vagy spa tu la

A spa tu la la pát ré sze szé les le gyen.
 

2.8. Min ta tá ro ló edény

Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 3. pont.

3. El já rás
 

3.1. Min ta vé tel cuk ro zat lan sû rí tett tej bõl.

Leg alább 200 g min tát kell ven ni.

3.1.1. Az edény tar tal mát egy ke ve rõ rúd le-fel moz ga tá sá val, ke ve rõ vel való ke ve rés sel, me cha ni kus moz ga tás sal
egyik edény bõl a má sik ba való át töl tés sel vagy tisz ta sû rí tett le ve gõ vel (lásd: 2.2. pont) ala po san át ke ver jük a kielégí -
tõen ho mo gén ál la pot el éré se cél já ból. A min tát köz vet le nül a ke ve rés után me rí tõ ka nál lal vesszük ki. Ha a meg fe le lõ
ho mo gén ál la pot ne he zen ér he tõ el, a min tát az edény kü lön bö zõ részeibõl kell kivenni. Az összes mintamennyiség
legalább 200 g legyen.

Ha a min ta rész min ták ele gye, azt a min ta cím ké jén vagy a kí sé rõ jegy zõ könyv ben fel kell tüntetni.

3.1.2. Min ta vé tel fo gyasz tói cso ma go lás ból

Sér tet len, bon tat lan cso ma got le he tõ leg azo nos gyár tás ból szár ma zó vagy azo no san meg je lölt cso ma go kat kell ki ven -
ni. A min ta összes mennyi sé ge legalább 200 g legyen.
 

3.2. Min ta vé tel cuk ro zott sû rí tett tej bõl

3.2.1. Ál ta lá nos elõ írások

Nagy tar tá lyok ban lévõ cuk ro zott sû rí tett tej bõl a min ta vé tel nagy ne héz ség gel jár hat, kü lö nö sen ak kor, ha a ter mék
in ho mo gén és nagy visz ko zi tá sú. A min ta vé tel nél gon dot okoz hat nak az egész ter mék ben meg je le nõ vagy a fa la kon ta -
pa dó, cso mó so dást oko zó sza cha róz vagy lak tóz kris tá lyok, só ki vá lá sok. Ezek a kö rül mé nyek fel is mer he tõk, ha min ta -
ve võt ve ze tünk be a tartályba, és azzal a tartály tartalmát megmozgatjuk.

Ha a cu kor kris tá lyok mé re te 6 mm-nél ki sebb, a min ta vé tel nem okoz gon dot. Ha a ter mék nem ho mo gén, azt a min tán
és a csa tolt jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni. Mi vel a cuk ro zott sû rí tett te jet gyak ran a kül sõ hõ mér sék let tel azo nos hõ -
mér sék le ten tá rol ják, a rep re zen ta tív min ta ki vé te lé hez ta ná csos a termék hõmérsékletét legalább 20 °C-ra emelni.

3.2.2. El já rás

Leg alább 200 g-os min tát kell ven ni.

– Nyit ha tó tar tá lyok.

A tar tály egyik fe dõ lap ját ki nyi tás elõtt kí vül rõl ala po san meg tisz tít juk és meg szá rít juk an nak el ke rü lé sé re, hogy a
nyi tás so rán ide gen anya gok jus sa nak a tar tály ba. Tar tal mát ke ve rõ (lásd: 3. ábra) se gít sé gé vel jól át ke ver jük. A ke ve rõ
élé vel a fal bel sõ ol da lá ra és az al já ra ta pa dó ter mé ket le ka par juk. A fer dén tar tott ke ve rõ for gó és füg gõ le ges moz ga tá sá -
val a tar tályt jól át ke ver jük, ügyel ve arra, hogy le ve gõt ne jut tas sunk bele. A ke ve rõt ki vesszük, a rá ta padt sû rí tett te jet
spa tu lá val vagy ka nál lal az 5 li te res edény be (2.6.) ka par juk. A ke ve rést és a ke ve rõ ki eme lé sét ad dig is mé tel jük, míg
2-3 l össze nem gyûlik, majd a homogénné kevert sûrített tejbõl legalább 200 g-ot kiveszünk.

– Zárt tar tá lyok (do bok), pe re mes nyí lás sal a fe dõ la pon vagy a pa lás ton.
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A 3.2.1. pont ban le írt okok ból a min ta vé tel a pe re mes nyí lá son ke resz tül csak ak kor le het sé ges, ha a sû rí tett tej
könnyen fo lyó, s egyen le tes ál lo má nyú. A tar tal mat úgy ke ver jük át, hogy egy min ta ve võ ru dat a nyí lá son át be ve ze tünk,
s amed dig csak le het sé ges, min den irány ban moz gat juk és for gat juk. A rúd vissza hú zá sa után a 3.2.1. pontban leírt
módon mintát gyûjtünk.

Le het sé ges meg ol dás még az, ha a tar tály tar tal mát meg fe le lõ edény be át önt jük, ügyel ve arra, hogy az ere de ti tér fo gat -
ból a le he tõ leg több jus son át. A 3.2.1. pont ban le írt, ke ve rõ vel tör té nõ át ke ve rés után kivesszük a mintát.

3.2.3. Min ta vé tel fo gyasz tói cso ma go lás ból

Sér tet len, bon tat lan cso ma got kell min ta ként ki ven ni. Le he tõ leg azo nos gyár tás ból szár ma zó, azo no san meg je lölt cso -
ma go kat ve gyünk ki. A min ta összes mennyi sé ge legalább 200 g legyen.
 

3.3. A min ták tar tó sí tá sa, tá ro lá sa, szál lí tá sa

Lásd: Ál ta lá nos elõ írások: 5. és 6. pont.

III. 2. mód szer: Min ta vé tel tej por ból

1. Al kal ma zá si te rü let 

Ez a mód szer

– tel jes tej por,

– so vány tej por,

– fél zsí ros tej por,

– emelt zsír tar tal mú tej por

ké mi ai vizs gá la tá hoz szük sé ges min ta vé telt írja le.

2. Esz kö zök 

Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 2. pont.
 

2.1. A szú ró min ta ve võk le gye nek ele gen dõ hosszú ak ah hoz, hogy a tar tály al já ra ér je nek. Az en ge dé lye zett szú ró
min ta ve võk a IV. rész ben le ír tak nak feleljenek meg.
 

2.2. Ka nál vagy spa tu la

A spa tu la lap ja szé les le gyen.
 

2.3. Min ta tá ro ló edény

Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 3. pont.

3. El já rás
 

3.1. Ál ta lá nos meg jegy zé sek

Ügyel ni kell arra, hogy a tar tály ban lévõ ter mék a min ta vé tel alatt vagy ezt meg elõ zõ en a le he tõ leg ke ve sebb lég ned -
ves sé get ve gye fel. A tar tályt a min ta vé tel után gon do san vissza kell zárni.
 

3.2. Min ta vé tel ké mi ai vizs gá lat cél já ra

A min ta mennyi sé ge leg alább 200 g le gyen. A tisz ta és szá raz szú ró min ta ve võt a ter mé ken át fúr juk, eh hez a tar tályt
meg dönt jük, vagy ol da lá ra fektetjük.

A szú ró min ta ve võ nyí lá sát le fe lé for dít juk, hogy a be ha to lás egyen le tes le gyen. Ha a szú ró min ta ve võ a tar tály al ját
el ér te, 180 fok kal meg for dít juk, ki húz zuk és tar tal mát a min ta tá ro ló edény be tölt jük. A 200 g-hoz egy vagy több fu rat
szük sé ges. Mi helyt a szük sé ges min ta mennyi ség össze gyûlt, a mintatároló edényt le kell zárni.

3.2.1. Min ta vé tel fo gyasz tói cso ma go lás ból

Sér tet len, bon tat lan cso ma got kell min ta ként ki ven ni.

Le he tõ leg azo nos gyár tás ból szár ma zó, vagy azo no san meg je lölt cso ma go kat ve gyünk ki. A min ta összes mennyi sé ge 
leg alább 200 g legyen.

Meg jegy zés: Amennyi ben vál to zó tu laj don sá go kat kell meg ha tá roz ni, ezt a min ta vé te li el já rást kell al kal maz ni.
 

3.3. A min ta tá ro lá sa és szál lí tá sa

Lásd: Ál ta lá nos elõ írások, 5. és 6. pont.
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IV. Szú ró min ta ve võk cso ma go lat lan tej por min ta vé te lé hez

1. Faj ták: 
A tí pus: hosszú
B tí pus: rö vid
(lásd: 5. ábra)

2. Esz kö zök 
A lap és a tá masz po lí ro zott fém bõl, le he tõ leg rozs da men tes acél ból készüljön.
A hosszú szú ró min ta ve võ fo gan tyú ja rozs da men tes acél le gyen. A rö vid szú ró min ta ve võ nek le ve he tõ, fá ból vagy

mû anyag ból ké szült, ba jo nett zár ral rá erõ sít he tõ nye le le gyen.

3. Ki vi tel
 

3.1. Az esz köz alak ja, anya ga és fe lü le te te gye le he tõ vé könnyû tisz tí tá sát.
 

3.2. Az A tí pu sú szú ró min ta ve võ éle elég éles le gyen ah hoz, hogy ka pa ró ként is szol gál has son.
 

3.3. A szú ró min ta ve võ he gye le gyen elég éles ah hoz, hogy a min ta vé telt meg könnyít se.

4. Fõbb mé re tek 
A szú ró min ta ve võk a kö vet ke zõ táb lá zat ban ta lál ha tó mé re tek nek fe lel je nek meg, 10% meg en ge dett eltéréssel:

Mé re tek mil li mé ter ben

A tí pus 
hosszú

B tí pus
 rö vid

A szú ró min ta ve võ hossza 800   400   

A fém le mez vas tag sá ga 1–2   1–2   

A szú ró min ta ve võ bel sõ át mé rõ je a he gyé nél 18   32   

A szú ró min ta ve võ bel sõ át mé rõ je a nyél alatt 22   28   

Nyí lás szé les ség a he gyé nél 4   20   

Nyí lás szé les ség a nyél alatt 14   14   

5. A szú ró min ta ve võk hasz ná la ta
 

5.1. A töb bé-ke vés bé könnyen fo lyó po rok ba a szú ró min ta ve võt füg gõ le ge sen ve zet jük be. Az A tí pu sú szú ró min ta -
ve võt el for ga tás sal meg tölt jük és függõlegesen kihúzzuk.

A B tí pu sú szú ró min ta ve võt a be ve ze tés so rán tel je sen meg tölt jük, és vissza hú zás kor meg fe le lõ ál lás ban tart juk, hogy 
az alsó ré szén az anyag kihullását elkerüljük.
 

5.2. A töb bé-ke vés bé sza ba don fo lyó po rok tar tá lyát meg dönt jük, a szú ró min ta ve võt csak nem víz szin te sen, nyí lá sá -
val le fe lé be ve zet jük és nyí lá sá val felfelé húzzuk ki.

1. ábra: Keverõ kannához és vödörhöz
(méretek mm-ben)
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2. ábra: Kisméretû tartályhoz ajánlott keverõ
(méretek mm-ben)

3. ábra: A cukrozott sûrített tej keverésére alkalmas keverõ      4. ábra: Mérõkanál folyadékokhoz
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5. ábra: Szúró mintavevõ tejporhoz
(méretek mm-ben)

2007/37. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2431

 



A külügyminiszter
1/2007. (III. 29.) KüM

rendelete

a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásának,

ellenõrzésének szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, mint a kül ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban
fog lalt fe le lõs sé gi kö ré ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben az aláb bi a kat ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság 2007.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um (a továb biak ban: miniszté -
rium) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai kö zül:

a) NATO Bé ke part ner ség 5. cím, 3. al cím,
b) Kül ügyi Se gé lye zés 5. cím, 7. al cím,
c) Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 5. cím, 12. al cím,
d) Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa 5. cím, 14. al cím,
e) Kül ügyi kom mu ni ká ció 5. cím, 15. al cím,
f) Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés (a továb -

biak ban: NEFE) 5. cím, 22. al cím,
g) Ke let- és Dél-ke let Eu ró pai kor mány za ti stra té gia

Vég re haj tá sa és a ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok 5. cím,
35. al cím,

h) De mok ra ti kus át ala ku lás elõ se gí té se 5. cím, 38. al -
cím
elõ irány za tok ra (a továb biak ban: elõ irány zat).

2.  §

(1) Az elõ irány za tok for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) jó vá ha -
gyott elõ irány zat.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.),
va la mint az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg
alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen, az elõ irány za tok -

ból tá mo ga tás nyúj tá sa – amennyi ben e ren de let más ként
nem ren del ke zik – pá lyá za ti rend szer ke re té ben tör té nik.

(3) Az egyes elõ irány za tok ból fe dez he tõk – az elõ irány -
zat éves össze gé nek leg fel jebb 9%-áig – az elõ irány zat
mû köd te té sé vel, ke ze lé sé vel, fel hasz ná lá sá val, szer zõ dé -
sek elõ ké szí té sé vel, nyil ván tar tá sá nak tár gyi fel té te le i vel
és el len õr zé sé vel kap cso la tos költ sé gek is. Az elõ irány zat
mû köd te té sé vel kap cso la tos költ ség ként az elõ irány zat
ter hé re el szá mol ha tó a Ma gyar Ál lam kincs tár egyes szol -
gál ta tá sa i ért a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal fi ze ten dõ ke ze lé -
si költ ség.

(4) Je len ren de let al kal ma zá sá ban a sa ját for rás a tá mo -
ga tan dó te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó ál tal
biz to sí tott for rás. Nem te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás, ki vé ve az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó pá lyá zó költ ség ve té si
szerv nek, il let ve ezen költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer -
vé nek költ ség ve té sé ben az adott cél ra elõ irány zott össze -
get. A sa ját for rás leg ki sebb mér té ke 10%.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban ci vil szer ve zet nek mi nõ -
sül nek azon tár sa dal mi szer ve ze tek (ki vé ve a pár to kat, a
mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szer ve ket,
a biz to sí tó egye sü le te ket, va la mint az egy há za kat), va la -
mint azon ala pít vá nyok, ame lye ket a bí ró ság a pá lyá zat ki -
írá sa elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, és az
alap sza bá lyuk nak, ala pí tó ok ira tuk nak meg fe le lõ te vé -
keny sé get tény le ge sen foly tat ták.

(6) E ren de let al kal ma zá sá ban kö ze li hoz zá tar to zó a há -
zas társ, az élet társ, az egye nes ág be li ro kon, az örök be fo -
ga dott, a mos to ha- és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a
mos to ha- és a ne ve lõ szü lõ, va la mint a test vér.

(7) Nem nyújt hat be pá lyá za tot olyan jogi sze mély,
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság, amely -
nek ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer vé ben a mi nisz té ri um va la -
mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, va la mint ezek kö -
ze li hoz zá tar to zó ja köz re mû kö dik, il let ve amely nek tag ja
a mi nisz té ri um va la mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, 
va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja.

3.  §

(1) A pá lyá za ti rend szer ese té ben a pá lyá za ti fel hí vást a
mi nisz té ri um a Ma gyar Köz löny ben, va la mint a mi nisz té -
ri um in ter ne tes hon lap ján (www.ku lugy mi nisz te ri um.hu)
te szi köz zé. A pá lyá za ti fel hí vás ról a mi nisz té ri um olyan
köz le ményt tesz köz zé leg alább egy or szá gos na pi lap ban,
amely tar tal maz za, hogy a pá lyá zat tel jes szö ve ge a
 Magyar Köz löny ben és a mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap -
ján meg te kint he tõ.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó cég ne vét (ne vét), szék he lyét (cí mét), te le -

fon- és te le fax szá mát, va la mint elekt ro ni kus elérhetõ -
ségét,
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b) a pá lyá zó adó szá mát (adó azo no sí tó je lét),
c) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí mek alap ján

igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok rész le tes is mer te té sét,

d) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a
rész le te zett költ ség ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni 
kell az áfa össze gét és a sa ját for rás mér té két),

e) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét,
f) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb ada to -

kat.

(3) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) ere de ti ben a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki -

vo na tát vagy iga zo lást a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl,
b) a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dányt,
c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -

zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té -
sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint a vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to -
zás) nem áll fenn,

f) a pá lyá zó cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát
 1. a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hi -
te les sé gé rõl,

 2. Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men
tar to zá sa a pá lyá zó nak nincs, vagy arra az ille té -
kes adó ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés,
fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett,

 3. ar ról, hogy az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná -
sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult-e,

 4. hoz zá já ru lá sá ról, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem -
mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát (adó azo no sí tó 
je lét), tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Kincs tár,
il let ve a mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar -
to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet -
ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez,

 5. ar ról, hogy nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el -
le ne csõd-, fel szá mo lá si el já rás nincs fo lya mat -
ban,

 6. an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás
tár gya, a tá mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz -
ha tó,

 7. ar ról, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl fo -
lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem
egyen lí tett tar to zá sa nincs,

 8. ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség, 
fel adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt
vett-e, il let ve mi lyen más ál la mi és egyéb tá mo -
ga tást vesz igény be,

 9. ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a
tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak a

mi nisz té ri um, va la mint jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá -
já rul,

10. ar ról, hogy fel ha tal maz za a mi nisz té ri u mot a 4.  §
(10) be kez dé sé ben fog lalt ada tok nyilvántartá -
sára,

11. ar ról, hogy a pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka -
ügyi kap cso la tok Áht. 15.  §-ában meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nye i nek,

12. ar ról, hogy vele szem ben a 2.  § (7) be kez dé sé ben
fog lalt ki zá ró fel té te lek nem áll nak fenn,

g) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl és ar -
ról, hogy a sa ját for rás mi lyen for má ban áll ren del ke zés re.
A sa ját for rás össze gét bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés -
sel vagy hi tel ígér vén nyel, he lyi ön kor mány zat pá lyá zó nál
a tes tü le ti ha tá ro zat tal is iga zol ni kell,

h) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(4) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott idõn be lül kell be nyúj ta ni, amely 30 nap nál rö vi debb
nem le het, ki vé ve, ha e ren de let el té rõ en ren del ke zik. Az
ered mény rõl a dön tés tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül
írás ban kell ér te sí te ni a pá lyá zót. A nyer tes pá lyá zók szá -
má ra egy ide jû leg a szer zõ dés meg kö té sé re meg fe le lõ ha -
tár idõt kell meg ál la pí ta ni, mely ha tár idõ ig a tá mo ga tá si
dön tés re az aján la ti kö tött ség sza bá lya it kell al kal maz ni.

(5) A pá lyá za to kat az egyes elõ irány za tok hoz kap cso ló -
dó an a mi nisz ter ál tal lét re ho zott mun ka bi zott ság bí rál ja
el, s a mun ka bi zott ság ja vas la ta alap ján a kö te le zett ség vál -
la lás ra fel ha tal ma zott hoz za meg a dön tést. Tá mo ga tás a
pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ki sebb összeg ben is nyújt -
ha tó.

(6) A mi nisz té ri um a pá lyá zat nyer te sé nek meg ne ve zé -
sét, a pá lyá zat tal el nyert tá mo ga tás össze gét, a tá mo ga tás
tár gyát a mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján te szi köz zé.

(7) 300 000 Ft-ot meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg
ese tén a (3) be kez dés e) pont já ban fog lalt iga zo lás a pá lyá -
zó cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tá val is he lyet te sít he tõ.

4.  §

(1) A mi nisz té ri um ki zá ró lag a nyer tes pá lyá zó val
(a továb biak ban: ked vez mé nye zett) – a tá mo ga tás igény -
be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó sí tá sá nak
üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak el len õr -
zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va la mint a szer zõ dés sze gés jog -
kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról – szer zõ dés ben ál la -
po dik meg.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zet tel – a ked vez mé -
nye zett mu lasz tá sá ból – az ér te sí tés ben meg je lölt ha tár -
idõ ig nem jön lét re a tá mo ga tá si szer zõ dés, a tá mo ga tá si
dön tés ha tá lyát vesz ti.

(3) A szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni azo kat a fel té te -
le ket, me lyek nem tel je sí té se a tá mo ga tás csök ken té sét,
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fel füg gesz té sét vagy vissza vo ná sát ered mé nye zi. A szer -
zõ dés ben az el ál lás jo gát ki kell köt ni, ha a ked vez mé nye -
zett

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett idõ be li üte me -
zés elsõ ha tár ide jé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül a
szer zõ dés tel je sí té se a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok -
ból nem kez dõ dik meg, il let ve a ked vez mé nye zett a tá mo -
ga tás igény be vé te lét nem kez de mé nye zi, és ké se del mét
ezen idõ alatt írás ban sem men ti ki;

b) ha hi telt ér dem lõ en be bi zo nyo so dik, hogy a ked vez -
mé nye zett az igény lés, il let ve a pá lyá zat szak mai, pénz -
ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót lan, ha mis ada -
tot szol gál ta tott az igény lés, il let ve a pá lyá zat be nyúj tá sa -
kor;

c) amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg hi ú su lá sát
vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sát elõ idé zõ kö rül mény a ked -
vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból kö vet ke zett be;

d) ha az aláb bi ak ban elõ írt be je len té si kö te le zett sé gek
bár me lyi ke egy hó na pon túli ké se del met szen ved:

da) amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg va ló sí tá sa
meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a szer zõ dés ben
fog lalt üte me zés hez ké pest ké se del met szen ved,

db) amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg va ló sí tá sa a
ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból meg hi ú sul
vagy tar tós aka dály ba üt kö zik,

dc) a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa vé gett,
amennyi ben a ked vez mé nye zett adó le vo ná si jo go sult sá -
gá ban vál to zás kö vet ke zik be. A tá mo ga tás ban – a vál to -
zás be je len té sé ig – igény be vett áfa össze get a tá mo ga tá si
szer zõ dés mó do sí tá sa kor rög zí tett mó don a ked vez mé nye -
zett kö te les vissza fi zet ni;

e) ha a 3.  § (3) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott
nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ja.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt a ked vez mé nye -
zett nek fel nem ró ha tó ok ból meg hi ú sul vagy tar tós aka -
dály ba üt kö zik a (3) be kez dés db) pont ja sze rin ti je len té si
kö te le zett ség tel je sí té se mel lett az igény be nem vett tá mo -
ga tás ról le kell mon da ni.

(5) A tá mo ga tá si összeg vagy an nak rész le tei fo lyó sí tá -
sá ra, ér vé nyes és ha tá lyos szer zõ dés alap ján, utó la gos el -
szá mo lás sal, a tá mo ga tott te vé keny ség tel jes vagy rész le -
ges meg va ló su lá sát köve tõen ke rül sor, a tar tal mi je len tés
és a pénz ügyi do ku men tá ció el fo ga dá sa után, írás be li le hí -
vás alap ján.

(6) A ked vez mé nye zett ké rel mé re rend kí vül in do kolt
eset ben:

a) pá lyá za ti fel hí vás ilyen irá nyú ren del ke zé se ese tén,
az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig – a 13.  § (3) és a
18.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt el té rés sel – utó la gos el szá -
mo lás sal elõ leg fo lyó sít ha tó,

b) nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén a 300 000 Ft-ot
meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg – a 16.  § (5) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott el té rés sel – a tel je sí tést meg elõ -
zõ en, utó la gos el szá mo lás sal egy összeg ben fo lyó sít ha tó.

(7) Elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra -
dó ré sze csak ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye zett a
sa ját for rás üte me zé se sze rin ti össze gét iga zol tan fel hasz -
nál ta, és el szá molt az elõ leg gel.

(8) A ked vez mé nye zett kö te les a szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott pénz ügyi do ku men tá ci ót ké szí te ni a tá mo ga tás
össze gé nek fel hasz ná lá sá ról, amely nek tar tal maz nia kell
töb bek kö zött:

a) össze sí tõ ki mu ta tást a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
költ ség ve tés ben sze rep lõ költ sé gek re ve tít ve,

b) költ ség té te lek sze rin ti bon tás ban a szám la ki bo csá -
tó já nak ne vét, a szám la sor szá mát, a szám la tar tal mát (ki fi -
ze tés jog cí mét), a szám la kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját, az 
áfa a la pot, az áfa tar tal mat és a brut tó össze get, va la mint át -
uta lás ese té ben át uta lás sal tel je sí tett szám la má so lat mel -
lett a bank szám la ter he lé sé rõl  szóló ban ki iga zo lást vagy
ki vo na tot (meg je löl ve a vo nat ko zó té telt), kész pén zes ki fi -
ze tés ese té ben a kész pénz fel vé tel té nyét tar tal ma zó kü lön
ki mu ta tást,

c) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló szám la(ák) má so -
la tát (az áfa tar tal mú szám lák ese té ben fel kell tün tet ni a
szám la net tó ér té két),

d) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás do ku men tu -
ma i nak má so la tát (meg ál la po dás, ha tá ro zat),

e) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá -
sá ról  szóló ki mu ta tást,

f) bér költ ség el szá mo lá sa ese tén a pon tos tá mo ga tá si
összeg meg ha tá ro zá sát.

(9) A ked vez mé nye zett kö te les tar tal mi je len tést ké szí -
te ni a 3.  § (2) be kez dés c) pont já ban meg je lölt te vé keny sé -
gek, fel ada tok tel je sí té sé rõl, ered mé nyé rõl.

(10) A mi nisz té ri um nyil ván tart ja a ked vez mé nye zet tel
kö tött szer zõ dés lé nye ges tar tal mi ele me it, va la mint a
szer zõ dés tel je sí té sé vel és a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val
kap cso la tos ada to kat.

5.  §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé nyelt tá -
mo ga tás össze ge – a 16.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té rés sel – a 300 000 fo rin tot nem ha lad ja meg.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
az igé nyé ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to kat szol gál -
ta tott, a ko ráb ban kö tött bár mely szer zõ dés ben fog lalt fel -
té te le ket meg szeg te, csõd-, fel szá mo lá si, il let ve vég el szá -
mo lá si el já rás alatt áll, vagy az ál lam ház tar tás bár mely al -
rend sze ré vel szem ben tar to zá sa van.

(3) Nem fo lyó sít ha tó a tá mo ga tás an nak a ked vez mé -
nye zett nek, aki vel szem ben a szer zõ dés meg kö té sét köve -
tõen fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás vagy csõd el já rás 
in dul, vagy a tá mo ga tást a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
cél tól el té rõ en hasz nál ta vagy hasz nál ja fel.
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(4) A ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul, írás ban kö te les
be je len te ni a tá mo ga tó nak, ha vele szem ben fel szá mo lá si,
vég el szá mo lá si el já rás vagy csõd el já rás in dult.

(5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht.
15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek.

6.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét ki zá ró lag
ak kor hasz nál hat ja fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki -
fi ze té sé re, amennyi ben a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny -
sé gé vel kap cso lat ban áfa le vo ná sá ra vagy an nak vissza -
igény lé sé re nem jo go sult.

(2) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét köz tar to -
zás tör lesz té sé re, vagy más jel le gû adó ki fi ze té sé re nem
hasz nál hat ja fel.

(3) A tá mo ga tá si össze get a ked vez mé nye zett nem hasz -
nál hat ja fel a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok kal kap -
cso lat ban fel me rü lõ más adók vagy já ru lé kok ki fi ze té sé re.

(4) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan -
szí ro zott be szer zé se it a Kbt.-ben fog lal tak sze rint kö te les
meg va ló sí ta ni.

7.  §

(1) A szer zõ dés sze rû tel je sí tés mel lett fel nem hasz nált
tá mo ga tás ma rad vá nyát a tá mo ga tás ban ré sze sült ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tott te vé -
keny ség meg va ló sí tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon
be lül kö te les vissza utal ni. Szer zõ dés sze gés ese tén a mi -
nisz té ri um a tá mo ga tás fel té te le i rõl kö tött szer zõ dés ben a
tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sén túl me nõ en ka mat, il let -
ve köt bér meg fi ze té sét is elõ ír hat ja.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett – neki fel nem ró ha tó
ok ból – a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it csak rész ben,
de szám sze rû en meg ál la pí tott kö te le zett sé gek ese tén leg -
alább 75%-ot meg ha la dó arány ban tel je sí ti, az igény be nem
vett tá mo ga tás an nak zá ro lá sá val, tör lé sé vel vissza vo nás ra
ke rül. Ha a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok ból nem tel je -
sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, az igény be vett tá -
mo ga tás egé szét vagy ará nyos ré szét a (3) be kez dés sze rin ti
ka mat tal nö velt összeg gel kell vissza fi zet nie.

(3) A ka mat a tá mo ga tás nak a (2) be kez dés alap ján tör -
té nõ vissza vo ná sa, il let ve a szer zõ dés tõl való el ál lás idõ -
pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re se.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szank ci ók mel lett
a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek dön té sé vel a 
ked vez mé nye zett meg ha tá ro zott idõ re – de leg fel jebb öt
évre – ki zár ha tó az érin tett elõ irány za tok tá mo ga tá si rend -
sze ré bõl, ha az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül 
leg alább egy be kö vet ke zik:

a) a szer zõ dés ben rög zí tett kö te le zett ség, il let ve rész -
kö te le zett ség tel je sí té se a szer zõ dés ben fog lalt ha tár idõ re
egy ál ta lán nem, vagy csak rész ben – szám sze rû en meg -
állapított kö te le zett sé gek ese tén 75%-ot el nem érõ arány -
ban – va ló sul meg,

b) a ked vez mé nye zett az el fo ga dott cél tól el té rõ fel ada -
tot va ló sít meg,

c) a ked vez mé nye zett e ren de let 4.  § (3) be kez dés
da)–dc) pont ja i ban meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett -
sé gé nek az ott elõ írt ha tár idõ ig nem tett ele get.

(5) A (2) be kez dés alap ján vissza vont tá mo ga tás és a
szer zõ dés tõl való el ál lás ese tén al kal ma zott ka mat meg fi -
ze té sé re irá nyu ló kö ve te lés ér vé nye sí té se azon na li be sze -
dé si meg bí zás al kal ma zá sá val tör té nik, és an nak a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat nak a ja vá ra
kell tel je sí te ni, ame lyet az elõ irány zat ról  szóló sza bá lyo -
zás sze rint a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ter helt.

(6) Az elõ irány zat ke ze lõ je jo go sult pá lyá za ti rend sze -
ré ben to váb bi szank ci ó kat meg ha tá roz ni, és a szer zõ dé ses
kö te le zett sé gek nem tel je sí té se ese tén azt ér vé nye sí te ni.

8.  §

(1) A mi nisz té ri um az eu ró pai uni ós pá lyá za to kon való
ered mé nyes rész vé tel elõ se gí té se ér de ké ben ci vil szer ve -
ze tet vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sít het, ha a
ci vil szer ve zet olyan té má ban nyújt be eu ró pai uni ós pá -
lyá za tot, mely az e ren de let 1.  § a)–h) pont ja i ban fel tün te -
tett elõ irány za tok cél ja i val össz hang ban van és a ci vil
szer ve zet nem ren del ke zik az eu ró pai uni ós pá lyá zat el -
nye ré sé hez szük sé ges sa ját for rás sal.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, sa ját for rás ki egé szí té sé re,
il let ve biz to sí tá sá ra irá nyu ló tá mo ga tás nyúj tá sa kü lön pá -
lyá za ti ki írás nél kül a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i ben, a 3.  §
(2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3)–(9) be kez dé se i ben,
és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen tör té nik.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ren del ke zés re
bo csá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a ci vil szer ve zet az
eu ró pai uni ós tá mo ga tást el nyer je.

NATO Békepartnerség

9.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a NATO te vé keny sé gé nek erõ -
sí té sét, az eu ro at lan ti ré gió sta bi li tá sá nak és biz ton sá gá nak
elõ se gí té sét, a NATO kü lön bö zõ part ner sé gi kez de mé nye -
zé se i ben (Eu ro at lan ti Part ner sé gi Ta nács/Bé ke part ner ség,
Me di ter rán Di a ló gus, Isz tam bu li Együtt mû kö dés Kez de -
mé nye zés, Kon takt or szá gok stb.) részt ve võ, to váb bá a
NA TO-ve ze té sû mû ve le tek hez hoz zá já ru ló or szá gok kal
tör té nõ kap cso lat tar tást szol gá ló, az aláb bi ak ban fel so rolt
fel ada tok tá mo ga tá sa és fi nan szí ro zá sa:
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a) az Észak-at lan ti Ta nács, a NATO kül ügy mi nisz te ri
és part ner ta lál ko zók, va la mint a NA TO-csúcs ta lál ko zók
dön té se i hez kap cso ló dó ren dez vé nyek, il let ve te vé keny -
sé gek, NATO össze kö tõ nagy kö vet sé gi fel ada tok,

b) ma gyar or szá gi bé ke part ner sé gi ren dez vé nyek meg -
szer ve zé se, bé ke part ner sé gi fel ada tok el lá tá sá val össze -
füg gõ sze mé lyi jut ta tá sok,

c) kül föl di bé ke part ner sé gi ren dez vé nye ken, biz ton -
ság po li ti kai sze mi ná ri u mo kon való rész vé tel, a te vé keny -
ség lo gisz ti kai és te le kom mu ni ká ci ós biz to sí tá sa,

d) az Eu ro at lan ti Part ner sé gi Ta nács (EAPC), a NATO
Me di ter rán Di a ló gus, (MeD), az Isz tam bu li Együtt mû kö -
dé si Kez de mé nye zés (ICI), va la mint a NATO Kon takt or -
szá gok (CC) ren dez vé nye in tör té nõ rész vé tel,

e) a d) pont ban fel so rolt, a NATO kü lön bö zõ part ner sé -
gi kez de mé nye zé se i ben részt ve võ, vagy a NA TO-ve ze té -
sû mû ve le tek hez hoz zá já ru ló or szá gok kal tar tott két ol da lú 
ren dez vé nyek, kon zul tá ci ók,

f) az eu ro at lan ti ré gió sta bi li tá sát, biz ton sá gát szol gá ló
ren dez vé nyek, kon zul tá ci ók,

g) a ter ro riz mus el le ni fel lé pést se gí tõ ren dez vé nyek,
kon zul tá ci ók,

h) kül sõ szak ér tõi ta nul má nyok el ké szí té se, szak ér tõi
egyez te tés dí ja zá sa; biz ton ság po li ti kai vo nat ko zá sú (fel szó -
la lá sok, ta nul má nyok, tá jé koz ta tó anya gok) ma gyar ról ide -
gen nyelv re, vagy ide gen nyelv rõl ma gyar ra for dít ta tá sa,

i) a NATO te vé keny sé gi kö ré be tar to zó, a ma gyar biz -
ton ság po li ti kai ér de kek meg va ló su lá sát elõ se gí tõ fej lesz -
té si pro jek tek tá mo ga tá sa és fi nan szí ro zá sa,

j) biz ton ság po li ti kai té má jú ha zai ren dez vé nye ken való 
rész vé tel költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sa,

k) nyom ta tott és elekt ro ni kus ter jesz té sû ki ad vá nyok,
va la mint a ha té ko nyabb kom mu ni ká ci ót elõ se gí tõ esz kö -
zök be szer zé se a mi nisz té ri um Biz ton ság po li ti kai és
Nonp ro li fe rá ci ós Fõ osz tá lya ré szé re.

(2) Az elõ irány zat ból az (1) be kez dés a), b), e), f), g), h), 
i), j), és k) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra – kü lön
pá lyá za ti fel hí vás nél kül – a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i ben, a
3.  § (2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3)–(9) be kez dé se i -
ben és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen nyújt ha -
tó tá mo ga tás.

(3) A pá lyá za tot a mi nisz té ri um Biz ton ság po li ti kai és
Nonp ro li fe rá ci ós Fõ osz tá lyá ra kell be nyúj ta ni.

(4) Az elõ irány zat ból kell fe dez ni a 2.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal ta kon kí vül az elõ irány zat egyes sze mé lyi fel té -
te le i vel kap cso la tos költ sé ge ket is.

(5) Az elõ irány zat ter hé re – a 9.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a tá mo ga tás nyúj tá sa pá lyá za ti
rend szer ben tör té nik; az elõ irány zat cél já val össz hang ban
álló be szer zé sek a Kbt.-ben, il let ve az ál lam tit kot vagy
szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz -
ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke -
dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló
143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint
tör tén nek.

Külügyi Segélyezés

10.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja az ENSZ Alap ok má nyá ban rög -
zí tett alap el vek kel és az EU tag ság gal össz hang ban, sür -
gõs sé gi jel leg gel – kü lö nö sen ter mé sze ti csa pá sok, fegy -
ve res konf lik tu sok, il let ve struk tu rá lis hu ma ni tá ri us vál -
ság okoz ta ká rok, szen ve dé sek eny hí té sé re – hu ma ni tá ri us
se gít ség nyúj tá sa.

(2) Az elõ irány zat ból a 2–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg -
fele lõen, a je len §-ban fog lalt el té ré sek kel nyújt ha tó tá mo -
ga tás. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 30 nap nál rö vi -
debb is le het az zal, hogy a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha -
tár ide jét a mi nisz té ri um úgy ha tá roz za meg, hogy ele gen -
dõ idõ tar tam áll jon ren del ke zés re – a pá lyá zók egyen lõ
eséllyel tör té nõ – meg fe le lõ aján lat té te lé hez.

(3) A nyer tes pá lyá zók szá má ra az el nyert tá mo ga tást a
mi nisz té ri um a ve lük kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés mind két
fél ál tal tör tént alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül át utal ja. A
tá mo ga tott te vé keny ség meg va ló su lá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül a pá lyá zó kö te les be nyúj ta ni a pénz ügyi és tar tal mi
be szá mo lót.

(4) Az elõ irány zat ból le het fi nan szí roz ni az el nyert pá -
lyá za tok ese té ben a se gé lyek kel köz vet le nül össze füg gõ
költ sé ge ket, pél dá ul be szer zés, cso ma go lás, szál lí tás,
szak ér tõi költ sé gek (a továb biak ban együtt: já ru lé kos költ -
sé gek).

(5) A já ru lé kos költ sé gek mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a
tá mo ga tá si összeg hez mér ten min den eset ben a ka taszt ró fa 
szín he lyé nek is me re té ben ke rül meg ha tá ro zás ra a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben, an nak mér té ke azon ban nem le het több
az el nyert tá mo ga tás 10%-ánál.

(6) A se gély szál lít má nyok össze ál lí tá sa so rán a köz be -
szer zé sek re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek 
figye lembe véte lével kell el jár ni. A se gély szál lít má nyok
össze ál lí tá sát és a ren del te té si hely re tör té nõ el jut ta tást va -
la mely hu ma ni tá ri us ci vil szer ve zet, nem zet kö zi hu ma ni -
tá ri us szer ve zet és/vagy a Ma gyar Vö rös ke reszt vé gez he ti, 
il le tõ leg más gaz dál ko dó szer ve zet ki zá ró lag non pro fit te -
vé keny sé ge ré sze ként.

(7) A kül ügy mi nisz ter éven te a NEFE Tár ca kö zi Bi zott -
ság nak  szóló be szá mo ló ré sze ként tesz je len tést a Kor -
mány nak a Kül ügyi Se gé lye zés fel hasz ná lá sá ról.

Alapítványok támogatása

11.  §

Az elõ irány zat cél ja
a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyúj tá sa a De mok rá -

cia Köz pont Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i hez az ala -
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pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben,

b) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyúj tá sa a
 Magyar–ro mán Gozs du Köz ala pít vány szá má ra a köz ala -
pít vány mû kö dé si költ sé ge i hez az ala pí tó ok irat ban meg -
ha tá ro zott fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

12.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a 11.  §-ban fel so rolt ala pít -
vá nyok kal (a továb biak ban: ala pít vá nyok) kö tött tá mo ga -
tá si szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zot tak sze rint, utó la gos el -
szá mo lá si kö te le zett ség gel tör té nik.

(2) A mi nisz té ri um az egyes ala pít vá nyok kal a tá mo ga -
tás igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó -
sí tá sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak 
el len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va la mint a szer zõ dés sze -
gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról szer zõ dés ben 
ál la po dik meg.

(3) Az ala pít vá nyok az éves te vé keny sé gük rõl ké szült
be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig
kö te le sek a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

Civil szervezetek támogatása

13.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa az at lan ti gon do lat meg is mer te té sét és el ter jesz té -
sét cé lul tûzõ nem kor mány za ti szer vek, va la mint a nem -
zet kö zi szer ve ze te ket ku ta tó és nép sze rû sí tõ nem kor -
mány za ti szer vek mû kö dé si költ sé ge i hez.

(2) Az elõ irány zat ból tá mo ga tás – pá lyá za ti rend szer -
ben – ki zá ró lag nem pro fit ori en tált ci vil szer ve ze tek ré -
szé re, mû kö dé si költ ség hez való hoz zá já ru lás ként
nyújt ha tó.

(3) A tá mo ga tás leg fel jebb 50%-a a pá lyá zó ké rel mé re
elõ leg ként fo lyó sít ha tó az zal, hogy a má so dik rész let ki fi -
ze té sé re csak az elõ leg gel – szám lák alap ján – tör té nõ el -
szá mo lást köve tõen ke rül het sor.

(4) A ked vez mé nye zett éves mû kö dé si költ sé gé nek tel -
jes össze gé re tá mo ga tás nem nyújt ha tó, az éves mû kö dé si
költ ség pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott há nya dát sa -
ját for rás ból kell biz to sí ta ni.

(5) Az egy ked vez mé nye zett nek nyújt ha tó tá mo ga tás
össze gé nek a ked vez mé nye zett tel je sít mé nyé vel ará nyos -
nak kell len nie, de an nak össze ge a 13 000 000 fo rin tot
nem ha lad hat ja meg.

(6) A ked vez mé nye zet tek az éves te vé keny sé gük rõl ké -
szült be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30. nap já ig kö te le sek a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

Külügyi Kommunikáció

14.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja
a) Ma gyar or szág kül föl di meg íté lé sé nek ja ví tá sa, kü lö -

nös te kin tet tel a ma gyar kul tú ra, tu do mány és tör té ne lem
ér té ke i nek, je les sze mé lyi sé ge i nek és ese mé nye i nek be -
mu ta tá sá ra, va la mint Ma gyar or szág kül po li ti kai te vé keny -
sé gé nek, sze rep vál la lá sá nak meg is mer te té se;

b) a tár sa da lom kül po li ti ka és dip lo má cia irán ti ér dek -
lõ dé sé nek erõ sí té se, az az zal kap cso la tos is me re te i nek bõ -
ví té se, a ci vil szer ve ze tek kül po li ti kai ér de ke ink ér vé nye -
sí té sé be tör té nõ ak tí vabb be vo ná sát cél zó te vé keny sé gek
elõ se gí té se;

c) a kor mány za ti ci vil stra té gia meg va ló sí tá sá nak elõ -
se gí té se a kül kap cso la tok te rén, a kül po li ti kai kor mány zat
és a ha zai, va la mint a ha tá ron túli ci vil szfé ra kö zöt ti kap -
cso la tok erõ sí té sét és bõ ví té sét cél zó te vé keny sé gek tá mo -
ga tá sa;

d) tu do má nyos ku ta tá sok, kon fe ren ci ák tá mo ga tá sa;
e) NA TO-nak az eu ró pai és a glo bá lis biz ton ság po li ti -

ka ala kí tá sá ban ját szott sze re pé vel kap cso la tos is me re tek
szé les körû ter jesz té se, Ma gyar or szág NA TO-tag sá ga tár -
sa dal mi tá mo ga tott sá gá nak nö ve lé se.

(2) Az elõ irány zat ból cél ja i nak meg fele lõen, az aláb bi
jog cí me ken fo lyó sít ha tó tá mo ga tás, il let ve va ló sít ha tó
meg be szer zés:

a) kül föl di tá jé koz ta tást szol gá ló ide gen és ese ten ként
ma gyar nyel vû la pok, köny vek, al bu mok, fo lyó ira tok rek -
lám-, PR és is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok meg je len te té se,
be szer zé se, te ma ti kus ki ál lí tá sok szer ve zé se,

b) a NATO te vé keny sé gé rõl  szóló ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok, cik kek meg je len te té se,

c) a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai hely zet ala ku lá sá -
nak a NATO te vé keny sé gé re és ha zánk kül- és biz ton ság -
po li ti ká já ra gya ko rolt ha tá sát elem zõ ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok meg je len te té se a pá lyá za ti fel hí vás ban 
meg ha tá ro zott té mák alap ján,

d) fo tók, fil mek és vi deo anya gok, elekt ro ni kus in for -
má ció hor do zók (szoft ver, CD, DVD, CD-ROM) ké szí -
té se,

e) kép zés, ta nul má nyi ver seny szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa,
f) egyéb ren dez vény-, kon fe ren cia-, ki ál lí tás-, il let ve

ese mény szer ve zés,
g) szak for dí tá sok, ide gen nyel vû lek to rá lás, szak ér tõi

dí jak, egyéb szak szol gál ta tá sok nyúj tá sa,
h) nyom dai elõ ké szí tés, nyom ta tás,
i) a ha zai és a ha tá ron túli ci vil tár sa da lom kül po li ti ka

irán ti ér dek lõ dé sé nek fo ko zá sát elõ se gí tõ anya gok, il let ve
prog ra mok ké szí té se,

j) egyéb, a la kos ság vagy a kül föl di part ne rek tá jé koz -
ta tá sát cél zó kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek meg -
valósítása.
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15.  §

Az elõ irány zat ból tá mo ga tás nyúj tá sa – a 14.  § (1) be -
kez dés c) és d) pont já ban fog lalt cél ki vé te lé vel – pá lyá za ti 
rend szer ben tör té nik; az elõ irány zat cél já val össz hang ban
álló be szer zé sek a Kbt.-ben fog lal tak sze rint tör tén nek.

16.  §

(1) A 14.  § (1) be kez dés c) és d) pont já ban fog lalt cél ra
kü lön pá lyá za ti ki írás nél kül – a (2)–(5) be kez dé sek ben
fog lalt el té ré sek kel – a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i ben, a 3.  §
(2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3)–(9) be kez dé se i ben,
és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen nyújt ha tó tá -
mo ga tás.

(2) A 14.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt cél ra pá lyá -
za tot a Mi nisz te ri Ka bi net re, a d) pont já ban fog lalt cél ra a
mi nisz té ri um Ál lam tit ká ri Tit kár sá gá ra kell be nyúj ta ni.

(3) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
a 2.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott sa ját for rás sal nem
ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé nyelt tá mo ga tás össze ge az
500 000 fo rin tot nem ha lad ja meg.

(4) Tá mo ga tás a pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ki sebb
összeg ben is nyújt ha tó.

(5) A pá lyá zó ké rel mé re, rend kí vül in do kolt eset ben a
mi nisz té ri um dön té se alap ján

a) az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig elõ leg fo -
lyó sít ha tó,

b) nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén az 500 000 Ft-ot 
meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg a tel je sí tést meg elõ zõ -
en – utó la gos el szá mo lás sal – egy összeg ben fo lyó sít ha tó.

Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés

17.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a ke vés bé fej lett or szá gok meg -
se gí té se, és tár sa dal mi-gaz da sá gi elõ re ha la dá suk tá mo ga -
tá sa a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ra mo -
kon ke resz tül, össz hang ban az ENSZ, az OECD és az EU
fej lesz té si po li ti ká já val.

(2) Az elõ irány zat ter hé re az aláb bi jog cí me ken tel je sít -
he tõ ki fi ze tés:

a) tech ni kai együtt mû kö dés,
b) pro jekt tí pu sú együtt mû kö dés,
c) NEFE tár sa dal mi tá mo ga tott sá gát elõ se gí tõ tá jé koz -

ta tá si te vé keny ség,
d) egyéb tá mo ga tá si jel le gû te vé keny ség,
e) kül kép vi se le ti mik ro pro jekt.

(3) Az elõ irány zat ból tá mo ga tan dó part ner or szá gok kö -
rét – a (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti kül kép vi se le ti mik ro -
pro jek tet ki vé ve – és a szek to rá lis (ága za ti) pri o ri tá so kat a
Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Tár ca kö zi Bi zott -

ság (a továb biak ban: Tár ca kö zi Bi zott ság) ha tá roz za meg,
az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról pe dig a mi nisz ter dönt.

(4) A mi nisz té ri um szük ség ese tén nem zet kö zi, il let ve
mi nisz te ri szin tû ál ta lá nos ke ret meg ál la po dás meg kö té sét
kez de mé nye zi a part ner or szá gok erre ki je lölt szer ve i nél. A 
konk rét pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fo -
ga dó nyi lat ko zat be szer zé sé rõl a pá lyá zó nak kell gon dos -
kod nia.

(5) A mi nisz ter (3) be kez dés sze rin ti dön té sét köve tõen
a mi nisz té ri um pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé.

(6) A pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy a pá lyá -
zó a pá lyá za ti fel hí vás ban meg hir de tett pro jekt re elõ irány -
zott összeg leg alább 10%-ának meg fe le lõ sa ját for rást is
biz to sít son, a pá lyá za ti fel hí vás en nél ma ga sabb mér té kû
sa ját for rást is elõ ír hat. A tá mo ga tá sok el bí rá lá sá nak szem -
pont ja it, a nyer tes pá lyá zók kal kö ten dõ szer zõ dé sek fel té -
te le it a pá lyá za ti fel hí vá sok tar tal maz zák.

(7) A jog cím cso port ból – a (2) be kez dés a) és e) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott jog cí men tör té nõ ki fi ze té se ket ki vé -
ve – ci vil szer ve ze tek, köz hasz nú tár sa sá gok és gaz da sá gi
tár sa sá gok vo nat ko zá sá ban vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás pá lyá za ti rend szer ben nyújt ha tó; az elõ irány zat cél já -
val össz hang ban álló be szer zé sek a Kbt.-ben fog lal tak sze -
rint tör tén nek.

(8) A NEFE pro jek tok meg va ló su lá sát a mi nisz té ri um
fo lya ma to san el len õr zi.

(9) A jog cím cso port fel hasz ná lá sá ról a mi nisz té ri um
éven te tá jé koz ta tást ad a Tár sa dal mi Ta nács adó Tes tü let -
nek, s a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár hó utol só nap já ig je -
len tést ké szít a Tár ca kö zi Bi zott ság nak mind az elõ irány -
zat fel hasz ná lá sá ról, mind a pro jek tek meg va ló su lá sá ról.

18.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban kül kép vi se le ti mik ro pro -
jekt a Ma gyar Köz tár sa ság va la mely kül kép vi se le te köz re -
mû kö dé sé vel – a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti – a
NEFE cél elõ irány zat ból és an nak cél já val össz hang ban, a
fo ga dó ál lam te rü le tén mû kö dõ és ál ta la nyil ván tar tás ba
vett szer ve zet (a továb biak ban: a fo ga dó ál lam ban ho nos
szer ve zet) ré szé re vissza nem té rí ten dõ pénz ügyi tá mo ga -
tás nyúj tá sa az e szer ve zet ál tal meg va ló sí tan dó, a fo ga dó
ál lam fej lesz té si prog ram já hoz il lesz ke dõ pro jekt vég re -
haj tá sá ra.

(2) A kül kép vi se le ti mik ro pro jekt re az e §-ban fog lalt
el té ré sek kel nyújt ha tó tá mo ga tás.

(3) Mik ro pro jek tek tá mo ga tá sa cél já ra a NEFE elõ -
irány zat 10%-a ke rül het el kü lö ní tés re az zal, hogy kül kép -
vi se le ten ként és mik ro pro jekt ként leg fel jebb 20 000 EUR
hasz nál ha tó fel.

(4) A kül kép vi se let ve ze tõ je ál tal ja va solt mik ro pro jek -
tek tá mo ga tá sát a mi nisz té ri um ille té kes bi zott sá ga hagy ja
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jóvá. A tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz té ri um kép vi se le té -
ben a kül kép vi se let ve ze tõ je írja alá és an nak elõkészíté -
séért, meg kö té sé ért, a tel je sí tés fo lya ma tos el len õr zé sé ért,
a pro jekt meg va ló sí tá sá nak do ku men tá lá sá ért – ide ért ve a
pénz ügyi el szá mo lást is – tel jes kö rû fe le lõs ség gel tar to zik.

(5) Mik ro pro jek tek ese tén in do kolt eset ben – a kép vi se -
let ve ze tõ jé nek a fo ga dó ál lam vi szo nya it figye lembe vevõ 
ja vas la ta alap ján, a mi nisz té ri um ille té kes bi zott sá gá nak
jó vá ha gyá sá val – az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 75%-áig
fo lyó sít ha tó elõ leg.

Kelet- és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia
végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

19.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a Ke let- és Dél-ke let Eu ró pai ré -
gió sta bi li tá sát, a de mok ra ti kus át ala ku lást, il let ve a de -
mok rá cia erõ sí té sét szol gá ló kor mány za ti és ön kor mány -
za ti szin tû ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés – így kü lö nö sen 
a sze ge di és nyír egy há zi kez de mé nye zé sek/fo lya mat – tá -
mo ga tá sa.

(2) A ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok fej lesz té se ér de -
ké ben tu do má nyos ku ta tá sok ra és ta nul má nyok el ké szí té -
sé re nyújt ha tó tá mo ga tás az zal, hogy e tá mo ga tá sok ra a
ha tá ron túli tá mo ga tá sok el té rõ sza bá lyo zá sa i nak rend jé -
rõl  szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. ren de let is al kal ma zan dó.

(3) Az elõ irány zat ból kü lön pá lyá za ti ki írás nél kül, éves 
ke ret pá lyá za tok alap ján nyújt ha tó tá mo ga tás az Esély a
Sta bi li tá sért Köz ala pít vány és az Eu roC lip-Eu ro Ka pocs
Köz ala pít vány (a továb biak ban: köz ala pít vá nyok) ré szé re.

(4) A köz ala pít vá nyok az el nyert tá mo ga tást az ala pí tó
ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg va ló sí tá sá val össz -
hang ban álló mû kö dé si költ sé gek re, va la mint a ke ret pá -
lyá zat ban fel tün te tett pro jekt cé lok ki vi te le zé sé re for dí tott
költ sé gek re hasz nál hat ják fel.

(5) A mi nisz té ri um a köz ala pít vá nyok kal a tá mo ga tás
igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó sí tá -
sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak el -
len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va la mint a szer zõ dés sze -
gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról szer zõ dés ben 
ál la po dik meg.

(6) A köz ala pít vá nyok az éves te vé keny sé gük rõl ké -
szült be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30-ig kö te le sek a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

(7) Az elõ irány zat ból a cél já val össz hang ban álló jog cí -
me ken, kü lön pá lyá za ti ki írás nél kül – a (3)–(6) be kez dé -
sek ben fog lal ta kat ki vé ve – a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i ben, a
3.  § (2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3)–(9) be kez dé se i -
ben és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen nyújt ha -
tó tá mo ga tás.

(8) A pá lyá za ti ké rel met a mi nisz té ri um II. Eu ró pai Fõ -
osz tá lyá ra kell be nyúj ta ni.

(9) Az elõ irány zat cél já val össz hang ban álló be szer zé -
sek a Kbt.-ben fog lal tak sze rint tör tén nek.

Demokratikus átalakulás elõsegítése

20.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja
a) a de mok ra ti kus át ala ku lás elõ se gí té se ér de ké ben

köz vet len se gít ség nyúj tá sa ma gyar or szá gi szak mai to -
vább kép zé sek hez, tu do má nyos kon fe ren ci ák szer ve zé sé -
hez, a ma gyar or szá gi hely ze tet áb rá zo ló, a ma gyar or szá gi
de mok ra ti kus át ala ku lást be mu ta tó fil mek, se géd anya gok, 
köny vek, ki ad vá nyok meg szer kesz té sé hez, ter jesz té sé hez;

b) a de mok ra ti kus át ala ku lás fo lya ma tá ban lévõ ál la -
mok kül föl di dip lo má ci ai te vé keny sé gé nek elõ se gí té se,
in téz mé nyi hát te ré nek tá mo ga tá sa, mû kö dé si fel té te le i nek
meg te rem té sé hez való hoz zá já ru lás.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás nyúj tá -
sa kü lön pá lyá za ti ki írás nél kül a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i -
ben, a 3.  § (2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3)–(9) be kez -
dé se i ben, és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen
tör té nik.

(3) A pá lyá za tot a mi nisz té ri um mul ti la te rá lis dip lo má -
ci á ért fe le lõs szak ál lam tit kár tit kár sá gá ra kell be nyúj ta ni.

(4) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint, utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel tör té nik.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az
egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 3/2006. (IV. 3.) KüM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott jog cí me ken tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ ha tá ron túli sze mély, szer ve zet, gaz da -
sá gi tár sa ság – a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok -
nak nyúj tott tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló
233/2005. (X. 19.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja alap ján – adat szol gál ta tás ra kö te les a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ál tal ke zelt Nyil ván tar tá si Rend szer ré szé -
re. Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség rõl a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben ren del kez ni kell.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
20/2007. (III. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra és mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vá nyok tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás -
ról  szóló 1996. évi I. tör vény 138.  §-a (3) be kez dé sé ben
sze rep lõ „az Or szág gyû lés épü le té nek ki je lölt he lyé rõl”
szö veg rész alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság el uta sít ja azo kat az in dít vá -
nyo kat, ame lyek mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyul nak a miatt, hogy az Or -
szág gyû lés nem al kot ta meg a tel jes kö rû par la men ti te le -
ví zi ós tá jé koz ta tás ról  szóló sza bályt.

3. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja azt az in dít -
ványt, amely az Or szág gyû lés El nö ke ál tal ki bo csá tott, az
Or szág gyû lés Hi va ta la Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá nak ki adá sá ról  szóló 4/2003. szá mú el nö ki ren del ke -
zés meg sem mi sí té sé re irá nyul.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két be ad ványt nyúj tot tak be a 
par la men ti te le ví zi ós köz ve tí té sek kel kap cso lat ban.

1. Az egyik in dít vá nyo zó két ké rést ter jesz tett elõ. Az
egyik ké ré se az volt, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la pít sa
meg a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -

vény (a továb biak ban: Mé di atv.) 138.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben sze rep lõ „az Or szág gyû lés épü le té nek ki je lölt he -
lyé rõl” szö veg rész alkot mány elle nességét és sem mi sít se
meg ezt a szö veg részt. A má sik ké rés arra irá nyult, hogy az 
Al kot mány bí ró ság „ál la pít son meg mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nességet a miatt, hogy az Or szág -
gyû lés a par la men ti köz ve tí tés vo nat ko zá sá ban nem te -
rem tet te meg a tel jes körû te le ví zi ós tö meg tá jé koz ta tás le -
he tõ sé gét”.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Mé di atv. tá ma dott szö veg ré -
sze sér ti a saj tó sza bad ság és a köz ér de kû in for má ci ók
meg is me ré sé hez való jo got, az Al kot mány 61.  §-ának (1)
és (2) be kez dé sét. A kér dé ses szö veg rész meg sem mi sí té -
sén túl me nõ en a jog gya kor lás hoz vé le mé nye sze rint „a
saj tó sza bad sá got meg fele lõen ér vény re jut tat ni en ge dõ
sza bá lyo zás” is szük sé ges.

2. A má sik be ad vány több in dít vá nyo zó alá írá sá val ér -
ke zett. Az in dít vá nyo zók egyik ké ré se szin tén mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra
irá nyult. Arra hi vat koz tak, hogy a Mé di atv. 138.  §-ának
(5) be kez dé se elõ ír ta a köz ve tí té si rend sza bá lyo zá sát, en -
nek el le né re a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek
Ház sza bá lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat
(a továb biak ban: Hsz.) csak ál ta lá nos ság ban ren del ke zik a
saj tó te vé keny ség el lá tá sá ról, nem sza bá lyoz za a köz ve tí té -
si ren det.

Az in dít vá nyo zók má sik ké rel me az Or szág gyû lés
 Elnöke ál tal ki bo csá tott, az Or szág gyû lés Hi va ta la Szer -
vezeti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
4/2003. szá mú el nö ki ren del ke zés (a továb biak ban: Er.)
meg sem mi sí té sé re irá nyult. Sé rel mes nek tart ják, hogy „az
Or szág gyû lés El nö ke a vo nat ko zó jog sza bá lyo kat és
egyéb bel sõ sza bály za to kat úgy ér tel me zi, hogy az egyes
saj tó szer vek nek ki zá ró lag az ezen zárt lán cú rend sze ren
ke resz tül biz to sí tott ké pet van jo guk köz ve tí te ni az ülés te -
rem bõl, a Par la ment egyéb ré sze i bõl a stá bok nem köz ve -
tít het nek, il let ve sa ját ma guk nem ké szít het nek fel vé te le -
ket”.

Az in dít vá nyo zók meg ál la pít ják, hogy a jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) ér tel mé -
ben az Or szág gyû lés el nö ké nek ren del ke zé se nem jog sza -
bály és nem is mi nõ sül az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zé nek, „azon ban azok ren del ke zé sei ál lás pon tunk sze -
rint köz vet le nül érin tik az ál lam pol gá rok és a saj tó szer vek
al kot má nyos jo ga it, ugyan is meg ha tá roz zák azo kat a ke re -
te ket, ame lyek kö zött az Or szág gyû lés ülé se i vel kap cso -
lat ban az Al kot mány ban biz to sí tott saj tó sza bad ság meg -
va ló sul hat”, így sor ke rül het az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
1.  §-ának b) pont ja alap ján az utó la gos nor ma kont roll ra.

Az in dít vá nyo zók mind két ké rel mü ket az Al kot mány
61.  §-ára ala pít ják. Hi vat koz nak to váb bá a saj tó ról  szóló
1986. évi II. tör vény (a továb biak ban: Saj tótv.) 4.  §-ára és
5.  §-ára. Ál lás pont juk sze rint a saj tó szer vek nem tud ják
tel je sí te ni azt a fel ada tu kat, hogy gyor san és pon to san tá jé -
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koz tas sa nak az ál la mi szer vek mû kö dé sé rõl. „Arra ugyan
le he tõ sé ge van az írott saj tó kép vi se lõ i nek, hogy mi lyen
ese mé nyek tör tén tek, ugyan ak kor a hang- és kép fel vé te lek 
sa ját esz köz zel tör tént rög zí té se ti lal má nak ki mon dá sá val
a saj tó egy ré szét meg foszt ják at tól a jo gá tól, hogy sa ját
maga rög zít se és köz ve tít se a meg tör tént ese mé nye ket. A
té nyek kö zül szub jek tí van vá lo gat a zárt lán cú adás ké szí -
tõ je és ez ál tal meg ha tá roz za, hogy mely ese mé nyek ke rül -
je nek nyil vá nos ság ra, és mely ese mé nyek nem, mi lyen le -
gyen a köz lés képi tar tal ma.”

3. A két in dít vány tár gya egy más sal össze függ. Ezért
az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.;
a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján az Al kot mány bí ró ság a két ügyet egye sí tet te.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok el bí rá lá sá nál a
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te ala pul:

Az Al kot mány hi vat ko zott sza bá lya:
„61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga

van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.”

A Mé di atv. ren del ke zé sei:
„138.  § (1) Az Or szág gyû lés ülé sei egé szé nek, a ki ne ve -

zé sek kel és je lö lé sek kel kap cso la tos nyil vá nos or szág gyû -
lé si bi zott sá gi meg hall ga tá sok nak, va la mint szük ség sze -
rint az or szág gyû lé si bi zott sá gok ülé se i nek köz ve tí té sé re
e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be lül zárt -
lán cú te le ví zi ós rend szert kell lé te sí te ni.

(2) A zárt lán cú rend szer bõl ki me nõ je let va la mennyi
mû sor szol gál ta tó szá má ra hoz zá fér he tõ vé kell ten ni. A
rend szer hez való csat la ko zás költ sé gei a mû sor szol gál ta -
tót ter he lik.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak nem érin tik bár -
mely mû sor szol gál ta tó nak azt a jo gát, hogy az Or szág gyû -
lés épü le té nek ki je lölt he lyé rõl vo na lon mû sort köz ve tít -
sen vagy rög zít sen.

(4) A ki me nõ jel rõl egy-egy rög zí tett, bár ki szá má ra
hoz zá fér he tõ pél dányt az Or szág gyû lé si Könyv tár ban és
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban kell el he lyez ni. Az
Or szág gyû lé si Könyv tár biz to sít ja a rög zí tett anyag meg -
te kint he tõ sé gét, és költ ség té rí tés el le né ben ar ról bár ki ál tal 
sza ba don fel hasz nál ha tó má so la tot ké szít. Egy-egy pél -
dányt a Ma gyar Te le ví zió, il let ve a Ma gyar Rá dió (hang -
anyag) ar chí vu má ban is el kell he lyez ni.

(5) Az or szág gyû lé si te vé keny ség köz ve tí té sé nek pár -
tat lan sá gát biz to sí tó köz ve tí té si ren det az Or szág gyû lés
Ház sza bá lyá nak mel lék le te ként a tör vény ha tály ba lé pé sé -
tõl szá mí tott egy éven be lül kell meg ha tá roz ni.

(6) Az az or szá gos mû sor szol gál ta tó, amely ki zá ró lag
az Or szág gyû lés te vé keny sé gé nek fo lya ma tos és tel jes be -
mu ta tá sá val, il let ve eh hez kap cso ló dó elem zé sek kel fog -
lal ko zik, e tör vény sze rin ti köz mû sor-szol gál ta tó nak mi -
nõ sül.”

A Saj tótv. sza bá lyai:
„Tv. 4.  § (1) A hi te les, pon tos és gyors tá jé koz ta tást az

ál la mi szer vek, a tár sa dal mi szer ve ze tek és az egye sü le tek
a sa ját kez de mé nye zé se ik kel, to váb bá a szük sé ges fel vi lá -
go sí tá sok nak és ada tok nak a saj tó ren del ke zé sé re bo csá tá -
sá val kö te le sek elõ se gí te ni. Meg kell ta gad ni a fel vi lá go sí -
tást, ha az a 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ti lal mak ba üt kö -
zik, il le tõ leg ha az ál la mi, szol gá la ti, üze mi (üz le ti) vagy
ma gán tit kot sért, és a ti tok tar tá si kö te le zett ség alól az arra
jo go sult szerv vagy sze mély nem adott fel men tést.”

„Tv. 5.  § A saj tó – az ér de kel tek hoz zá já ru lá sa nél kül
is – tá jé koz ta tást ad hat az ál la mi szer vek, a gaz dál ko dó
szer ve ze tek, a tár sa dal mi szer ve ze tek és az egye sü le tek,
va la mint ezek bi zott sá gai nyil vá nos ülé sé rõl, to váb bá a bí -
ró sá gok nyil vá nos tár gya lá sa i ról.”

A Hsz. sza bá lya:
„145.  § (5) A Hi va tal az Or szág gyû lés sel kap cso la tos

saj tó te vé keny ség el lá tá sa ke re té ben
a) gon dos ko dik az Or szág gyû lés hi va ta los saj tó köz le -

mé nye i nek a tö meg tá jé koz ta tá si szer vek hez tör té nõ el jut -
ta tá sá ról;

b) szer ve zi az Or szág gyû lés tes tü le te i nek, tiszt ség vi se -
lõ i nek és ren dez vé nye i nek saj tó nyil vá nos sá gát;

c) biz to sít ja a saj tó mun ka tár sa i nak tá jé koz ta tá sát az
Or szág gyû lés mû kö dé sé rõl.”

III.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta meg,
hogy a Mé di atv. 138.  §-ának (3) be kez dé sé ben sze rep lõ tá -
ma dott szö veg rész el len tét ben áll-e az Al kot mány
61.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé vel.

Az Al kot mány 61.  §-ának (1) be kez dé se ki nyil vá nít ja a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát és ez zel össze füg gés ben 
a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé nek sza bad sá gát. A
(2) be kez dés a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá hoz kap -
cso ló dó an dek la rál ja a saj tó sza bad ság vé del mét.

A 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat ban az Alkotmány -
bíróság ki mond ta, hogy a vé le mény nyil vá ní tás és az ebbe
be le tar to zó saj tó sza bad ság a plu rá lis de mok ra ti kus tár sa -
da lom alap ve tõ ér té kei közé tar to zik (ABH 1992, 167,
170.). A 37/1992. (VI. 16.) AB ha tá ro zat pe dig az Al kot -
mány 61.  §-ának ér tel me zé sé vel meg ál la pí tot ta, hogy a
saj tó nem csak a sza bad vé le mény nyil vá ní tás esz kö ze, ha -
nem alap ve tõ sze re pe van a vé le mény al ko tás fel té te lét ké -
pe zõ tá jé ko zó dás ban is; de mok ra ti kus köz vé le mény csak
tel jes körû és tár gyi la gos tá jé koz ta tás alap ján jö het lét re
(ABH 1992, 227, 229–230.). Az Or szág gyû lés a Ma gyar
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Köz tár sa ság leg fel sõbb ál lam ha tal mi és nép kép vi se le ti
szer ve, az or szá gos köz ügyek meg vi ta tá sá nak el sõd le ges
fó ru ma. A par la men ti vita meg is me ré se hoz zá já rul ah hoz,
hogy az ál lam pol gá rok olyan in for má ci ó kat kap ja nak,
ame lyek bir to ká ban kel lõ tá jé ko zott ság gal tud nak részt
ven ni a po li ti kai vi ták ban és a dön tés ho za tal ban [50/2003.
(XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 566, 576.]. A köz ér de kû 
ada tok meg is me ré sé hez fû zõ dõ al kot má nyos alap jog ér vé -
nye sí té se az ál la mot kö te le zi a köz szol gá la ti hír szol gál ta -
tók fo lya ma tos és za var ta lan mû köd te té sé re [22/1999.
(VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 176, 194.].

A vá lasz tott nép kép vi se le ti tes tü le tek mû kö dé sé rõl való 
tá jé ko zó dás le he tõ sé ge a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
nek alap jo gá ból kö vet ke zik. Az ál lam pol gá rok nak ez a tá -
jé ko zó dá si le he tõ sé ge egy út tal a tes tü le tek de mok ra ti kus
mû kö dé sé nek is egyik biz to sí té ka [32/1992. (V. 29.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 182, 183.]. A köz ha tal mi szer vek
mû kö dé sé nek el len õriz he tõ sé ge a jog ál la mi ság egyik ga -
ran ci á ja és így a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé nek joga
ugyan úgy vé del met kell hogy él vez zen, mint a vé le mény -
nyil vá ní tás sza bad sá ga. Ez az alap jog is kor lá toz ha tó az
Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ ír tak sze rint, de
a kor lá to zás al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sé nél a jog ál la -
mi szem pon tok ra is te kin tet tel kell len ni [34/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 177, 192.].

2. A par la ment ta nács ko zá sa i nak rá di ós és te le ví zi ós
köz ve tí té sé vel kap cso lat ban a kül föl di gya kor lat nem mu -
tat egy sé ges ké pet. Az Eu ró pa Ta nács Köz gyû lé se ré szé re
ké szí tett össze ha son lí tó át te kin tés (Co un cil of Eu ro pe,
Par li a men ta ry As sembly Doc. 7106, 1403–16/6/94–1-E)
sze rint van nak olyan or szá gok, ame lyek ben csak az ál la mi
te le ví zi ó nak biz to sí ta nak le he tõ sé get a köz ve tí tés re, má -
sutt min den te le ví zi ós tár sa ság nak le he tõ sé ge van a köz ve -
tí tés re. Több or szág ban el len õr zik, hogy mi ke rül köz ve tí -
tés re. Az el len õr zés olyan mód sze re is ér vé nye sül, hogy
meg szab ják a köz ve tí tés szak mai sza bá lya it. Egyes par la -
men tek sa ját tech ni kai be ren de zé se i ket bo csát ják ren del -
ke zés re a te le ví zi ós köz ve tí té sek cél ja i ra. El ter jedt az a tá -
jé koz ta tá si mód szer, amely nél a par la ment bo csát ren del -
ke zés re a tö meg tá jé koz ta tás cél ja i ra olyan össze fog la ló -
kat, ame lyek át te kin tést ad nak a par la ment ben tör tén tek -
rõl. A köz ve tí té sek kö zös ál ta lá nos el ve ként je le nik meg
az ob jek tív, el fo gu lat lan, ki egyen sú lyo zott, ért he tõ tá jé -
koz ta tás kö ve tel mé nye.

Szé les kör ben is mert té vált és be fo lyást gya ko rol az an -
gol par la ment ál tal el fo ga dott sza bály zat, amely meg ha tá -
roz za, hogy mi rõl és mi lyen mó don le het fel vé te le ket ké -
szí te ni, elõ ír ja to váb bá a köz ve tí tés szer kesz té si el ve it. A
par la men ti köz ve tí té sek a par la men ti szer ve zet köz re mû -
kö dé sé vel tör tén nek.

Az Eu ró pa Ta nács Köz gyû lé sé nek 1997-ben ho zott ha -
tá ro za ta a par la men ti mun ká ról  szóló tá jé koz ta tás fon tos -
sá gá nak ki eme lé se mel lett fel hív ja a fi gyel met arra, hogy a 
szen zá ci ók kal fog lal ko zó, nem ki egyen sú lyo zott tá jé koz -
ta tás a de mok rá ci át ve szé lyez te ti, és ezért a par la men tek -

nek olyan in téz ke dé se ket kell ten ni ük, ame lyek biz to sít ják 
a szín vo na las, ki egyen sú lyo zott köz ve tí tést [Co un cil of
Eu ro pe, Par li a men ta ry As sembly Re so lu ti on 1142
(1997)].

3. A Mé di atv. tá ma dott ren del ke zé se kor lá toz za a saj -
tó sza bad sá got, va la mint a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
nek, il le tõ leg ter jesz té sé nek jo gát az zal, hogy elõ ír ja, a
mû sor szol gál ta tó csak az Or szág gyû lés épü le té nek ki je lölt 
he lyé rõl köz ve tít het vagy rög zít het mû sort.

A 20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat óta ki ala kult gya kor lat
sze rint alap jog kor lá to zá sa ak kor nem alkot mány elle nes,
ha az Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez dé se sze rint tör vény
ha tá roz za meg a kor lá to zást a szük sé ges ség és ará nyos ság
szem elõtt tar tá sa mel lett (ABH 1990, 69, 71–72.). A kor -
lá to zás más alap jog vagy al kot má nyos ér ték vé del me ér de -
ké ben, el ke rül he tet len eset ben, a szük sé ges mér ték ben és
ará nyos mó don tör tén het meg [11/1992. (III. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 77, 85.].

Az alap jo gok vé del mé vel kap cso lat ban az Al kot mány -
bí ró ság a 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat in do ko lá sá ban
ki fej tet te, hogy az ál lam nak az alap jo gok meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges jog sza bá lyi és szer ve ze ti fel té te lek ala kí tá -
sá nál mind a töb bi alap jog ra, mind egyéb al kot má nyos fel -
ada tá ra te kin tet tel kell len nie, biz to sí ta nia kell az alap -
jogok össz hang ját (ABH 1991, 297, 302–303.). En nek az
elv nek az alap ján a 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat az
egyé ni vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá val kap cso lat ban a 
kö vet ke zõ elvi ál lás pon tot fo gal maz ta meg:

„Az egyé ni vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság szub jek tív
joga mel lett te hát az Al kot mány 61.  §-ából kö vet ke zik a
de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala ku lá sa fel té te le i nek és
mû kö dé se fenn tar tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyu ló ál la mi kö -
te le zett ség. A sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz való jog ob -
jek tív, in téz mé nyes ol da la nem csak a saj tó sza bad ság ra,
ok ta tá si sza bad ság ra stb. vo nat ko zik, ha nem az in téz -
mény rend szer nek arra az ol da lá ra is, amely a vé le mény -
nyil vá ní tá si sza bad sá got ál ta lá nos ság ban a töb bi vé dett ér -
ték közé il lesz ti. Ezért a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság
al kot má nyos ha tá ra it úgy kell meg ha tá roz nia, hogy azok a
vé le ményt nyil vá ní tó sze mély ala nyi joga mel lett a köz vé -
le mény ki ala ku lá sá nak, il let ve sza bad ala kí tá sá nak a de -
mok rá cia szem pont já ból nél kü löz he tet len ér de két is figye -
lembe ve gyék.” (ABH 1992, 167, 172.)

A 36/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat in do ko lá sá ban az
 Alkotmánybíróság arra is rá mu ta tott, hogy a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás olyan al kot má nyos alap jog, amely csak
fe le lõs ség gel gya ko rol ha tó. Az em be ri mél tó ság, be csü let, 
jó hír név is a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság kor lát ja le -
het (ABH 1994, 219, 230, 231.). Ál ta lá nos jel leg gel ál la pí -
tot ta meg a gya kor lat alap ján az 57/2001. (XII. 5.) AB ha -
tá ro zat, hogy a vé le mény nyil vá ní tá si jog kor lá to zá sát
szük sé ges sé te he ti alap ve tõ jog vé del me, a de mok ra ti kus
köz vé le mény ki ala ku lá sa fel té te le i nek és mû kö dé se fenn -
tar tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyu ló ál la mi kö te le zett ség
(ABH 2001, 484, 494.).
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4. A Mé di atv. 4.  §-ának (1) be kez dé se a mû sor szol gál -
ta tás ál ta lá nos kö ve tel mé nye ként rög zí ti, hogy a tá jé koz ta -
tás nak – egye bek mel lett – tár gyi la gos nak és ki egyen sú -
lyo zott nak kell len nie.

A rá dió és te le ví zió sza bad sá gá val kap cso lat ban a
37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ki fej tet te, hogy a rá di ó nak 
és te le ví zi ó nak el vi leg ké pes nek kell len nie a vé le mé nyek
tel jes körû, ki egyen sú lyo zott ará nyú és va ló ság hû ki fe je -
zés re jut ta tá sá ra, el fo gu lat lan tá jé koz ta tás ra (ABH 1992,
227, 230.). Az 1/2005. (II. 4.) AB ha tá ro zat pe dig azt ál la -
pí tot ta meg, hogy a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga ak kor 
ér vé nye sül, ha a rá di ó ra és a te le ví zi ó ra olyan sza bá lyok
vo nat koz nak, ame lyek ki zár ják a mû sor tar tal má nak a tá jé -
koz ta tás el fo gu lat lan sá gát sér tõ be fo lyá so lá sát (ABH
2005, 31, 43.).

A fen ti kö ve tel mé nye ket figye lembe vevõ mû sor szol -
gál ta tás biz to sí tá sá ra szol gál a Mé di atv. 138.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján – az an gol min tá nak meg fele -
lõen – lé te sí tett zárt lán cú te le ví zi ós rend szer. Az eb bõl a
rend szer bõl ki me nõ jel va la mennyi mû sor szol gál ta tó ré -
szé re hoz zá fér he tõ [138.  § (2) be kez dé se]. A ki me nõ je lek
alap ján rög zí tett pél dány két nyil vá nos könyv tár ban el he -
lye zés re ke rül és ar ról bár ki má so la tot ké szít het [138.  §
(4) be kez dé se]. A zárt lán cú köz ve tí tés, va la mint a ki je lölt
he lye ken tör té nõ fel vé tel ké szí tés – a nem zet kö zi tenden -
ciával össz hang ban – az Or szág gyû lés mun ká já ról  szóló
ki egyen sú lyo zott, pár tat lan, el fo gu lat lan és tel jes kö rû tá -
jé koz ta tást szol gál ja. Az a kor lá to zás, amely ez zel a rend -
szer rel jár, szük sé ges nek te kin ten dõ az Or szág gyû lés mint
leg fel sõbb ál lam ha tal mi és nép kép vi se le ti szerv mun ká ja
za var ta lan sá gá nak, a de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala ku -
lá sa és ér vé nye sü lé sét biz to sí tó tár gyi la gos és tény sze rû
tá jé koz ta tás nak az ér de ké ben. Ez a sza bály, amely nem te -
szi le he tõ vé, hogy az Or szág gyû lés épü le té nek bár mely
pont já ról tör tén jék mû sor szol gál ta tás, nem je lent arány ta -
lan kor lá to zást az érin tett alap ve tõ jo gok és al kot má nyos
ér té kek vé del mé hez vi szo nyít va.

Ezért az Al kot mány bí ró ság a Mé di atv. 138.  §-ának
(3) be kez dé sé ben sze rep lõ, tá ma dott szö veg rész alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

IV.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok alap ján meg vizs -
gál ta a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet.

Az Abtv. 49.  §-ának (1) be kez dé se sze rint ak kor ál la pít
meg az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet, ha a jog al ko tó szerv jog sza bá lyi
fel ha tal ma zás ból ere dõ jog al ko tá si kö te le zett sé gét el mu -
lasz tot ta és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ.

A Mé di atv. 138.  §-ának (5) be kez dé se elõ ír ta, hogy az
Or szág gyû lés Ház sza bá lyá nak mel lék le te ként meg kell
ha tá roz ni az or szág gyû lé si te vé keny ség köz ve tí té sé nek

pár tat lan sá gát biz to sí tó köz ve tí té si ren det. A sza bály meg -
al ko tá sá ra egy éves ha tár idõt sza bott meg.

A Hsz. 145.  §-ának (5) be kez dé se na gyon ál ta lá nos
meg fo gal ma zás sal meg je lö li az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak 
a saj tó mun ka tár sai tá jé koz ta tá sá val kap cso la tos kö te le -
zett sé gét. Az Or szág gyû lés azon ban a Mé di atv.
138.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ál la pí tott jog al ko tá si
fel adat nak nem tett ele get.

A 22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat ki fej tet te, hogy a jog -
al ko tó szerv kö te les jog sza bály al ko tá sá ra vo nat ko zó kö te -
le zett sé gé nek ele get ten ni, ha a ha tás kö ré be és fel adat kö -
ré be tar to zó te rü le ten jog sza bá lyi ren de zés igé nye ál la pít -
ha tó meg. Az Abtv. 49.  §-ának (1) be kez dé se alap ján azon -
ban pusz tán va la mely jogi sza bá lyo zást igény lõ kér dés
sza bá lyo zá sá nak el ma ra dá sa nem mi nõ sül mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességnek (ABH 1990, 83,
86.).

Az 1621/E/1992. AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság ki mond ta, hogy a jog al ko tó mér le ge lé sé re tar to zik,
sza bá lyoz-e va la mi lyen élet hely ze tet, és ha va la mi lyen
kér dést ren dez, ak kor mi lyen rész le tes sé gû a sza bá lyo zás.
Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség csak
ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga alap -
ve tõ jog vagy az Al kot mány ban dek la rált al kot má nyos elv
ér vé nye sü lé sét gá tol ja (ABH 1993, 765, 766.).

A sza bad vé le mény nyil vá ní tás és a saj tó sza bad ság alap -
jo gá nak ér vé nye sü lé sét aka dá lyoz za, ha a jog ér vé nye sí té -
sé hez fel tét le nül szük sé ges sza bá lyo zás nem lé te zik
[37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.].
A köz ér de kû ada tok meg is mer he tõ sé gét biz to sí tó sza bá -
lyok nak egy meg ha tá ro zott tör vény ben meg ál la pít ha tó
 hiányát vizs gál va az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy a
jog al ko tá si hi á nyos ság nem ala poz za meg a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát, ha a
sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény alap ján a köz -
ér de kû ada tok szol gál ta tá sá nak kö te le zett sé ge meg ál la pít -
ha tó (545/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1304,
1314–1315.).

Az in dít vá nyok alap ján vizs gált eset ben a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sét a hi vat ko zott jog sza bály le he tõ vé te -
szi. Az a tény, hogy nincs olyan sza bály, amely biz to sí ta ná
az Or szág gyû lés épü le té nek bár mely he lyé rõl a te le ví zi ós
fel vé tel ké szí tést, nem ke let kez tet sem a saj tó sza bad ság
joga, sem a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé nek joga te kin -
te té ben alkot mány elle nes hely ze tet. Az Al kot mány bí ró ság 
azt is figye lembe vet te, hogy bár a Mé di atv. 138.  §-ának
(5) be kez dé se alap ján szük sé ges a köz ve tí tés pár tat lan sá -
gát biz to sí tó köz ve tí té si rend sza bá lyo zá sa, a köz ve tí tés sel 
kap cso la tos alap ve tõ kö ve tel mé nye ket a Mé di atv. kü lön -
bö zõ ren del ke zé se i ben meg ha tá roz ta [4.  § (1) be kez dé se,
138.  § (1)–(3) be kez dé se].

Az el mon dot tak alap ján az Al kot mány bí ró ság azt ál la -
pí tot ta meg, hogy a jog al ko tá si hi á nyos ság nem éri el az
alkot mány elle nesség szint jét. Ezért a mu lasz tás ban meg -
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nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

V.

Az Er. az Or szág gyû lés Hi va ta lá nak Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tát ha tá roz za meg. A Jat. 46.  §-a és
49.  §-a alap ján az Or szág gyû lés el nö ké nek ren del ke zé se
nem mi nõ sül sem jog sza bály nak, sem az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö zé nek. Az Abtv. 1.  §-a alap ján a jog sza -
bály nak és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek nem
mi nõ sü lõ Er. al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra az Al kot mány -
bí ró ság nak nincs ha tás kö re. Ezért az Al kot mány bí ró ság az 
Ügy rend 29.  §-ának b) pont ja alap ján az Er. meg sem mi sí -
té sé re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a köz ér dek lõ dés re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság he lyet tes el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 523/E/2000.

Az Alkotmánybíróság
21/2007. (III. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la ta tár gyá ban meg hoz ta az
aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a pol gá ri
per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 134.  § (3) be -

kez dés utol só mon da ta alkot mány elle nes, ezért e ren del ke -
zést ha tá ro za tá nak ki hir de té se nap já val meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben a pol gá ri per rend tar -
tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 134.  § (3) be kez dé se az
aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„A fe le ket és kép vi se lõ i ket, va la mint a ta nú kat és a
szak ér tõ ket, úgy szin tén a hall ga tó ság tag ja it, ha a tár gya -
lás rend jét meg za var ják, az el nök rend re uta sít ja. Is mé telt
vagy sú lyo sabb rend za va rás ese té ben a bí ró ság pénz bír sá -
got (120.  §) szab ki.”

2. Az Al kot mány bí ró ság a pol gá ri per rend tar tás ról
 szóló 1952. évi III. tör vény 134.  § (6) be kez dés utol só
mon da ta alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság az ál lam igaz ga tá si el já rás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vény 36.  §
(4) be kez dé sé nek „a fegy ve res erõk, a fegy ve res tes tü le tek 
és a ren dé sze ti szer vek tag já val szem ben pe dig, ha a bír ság 
ki sza bá sát elég te len nek tart ja, fe gyel mi el já rást kez de mé -
nyez.” szö veg ré sze alkot mány elle nességének vizs gá la tá ra 
irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I.

1. Az in dít vá nyo zó ké rel met nyúj tott be az ál lam -
igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Áe.) 36.  § (4) be kez dé sé -
nek „a fegy ve res erõk, a fegy ve res tes tü le tek és a ren dé -
sze ti szer vek tag já val szem ben pe dig, ha a bír ság ki sza -
bá sát elég te len nek tart ja, fe gyel mi el já rást kez de mé -
nyez.” szö veg ré sze, va la mint a pol gá ri per rend tar tás ról
 szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 134.  §
(3) be kez dés utol só mon da ta alkot mány elle nes sé gé nek
vizs gá la ta tár gyá ban. A Pp. 134.  § (3) be kez dés vizs gál -
ni kért sza bá lya ér tel mé ben: „A fegy ve res erõk és a
rend vé del mi szer vek tag ja i val szem ben pénz bír sá got ki -
szab ni nem le het, ha nem a fe gyel mi el já rás le foly ta tá sa
vé gett az ille té kes elöl já ró hoz kell for dul ni.” Az in dít -
vá nyo zó sze rint a fen ti ren del ke zé sek az Al kot mány
70/A.  §-a ál tal til tott diszk ri mi ná ci ót va ló sí ta nak meg.
Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy a fegy ve res erõk, fegy -
ve res tes tü le tek és ren dé sze ti szer vek tag jai ezen tár gya -
lá so kon ál ta lá ban ma gán sze mély ként vesz nek részt,
ezért nincs éssze rû in do ka, hogy a tár gya lás rend jé nek
fenn tar tá sa kö ré ben rá juk el té rõ sza bá lyok vo nat koz za -
nak. Ez a meg kü lön böz te tés ön ké nyes, sér ti az em be ri
mél tó sá got.

2. Má sik in dít vá nyo zó a Pp. 134.  § (3) be kez dé se utol -
só mon da tá nak vizs gá la tát az Al kot mány 57.  § (1) be kez -

2444 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/37. szám



dé sé be fog lalt bí ró ság elõt ti egyen lõ ség sé rel me alap ján
kez de mé nyez te, il let ve kér te vizs gál ni a Pp. 134.  § (6) be -
kez dé sé nek utol só mon da tát is. E sza bály ki mond ja, hogy
„[a] fegy ve res erõk és a rend vé del mi szer vek tag já nak elõ -
ze tes le tar tóz ta tá sát csak elöl já ró ja út ján le het fo ga na to sí -
ta ni.” Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy „ha egy egy sze rû
ál lam pol gár ral szem ben, aki meg je le nik a bí ró ság elõtt és
ott nem meg fe le lõ ma ga tar tást ta nú sít, ki le het szab ni
pénz bír sá got, õt elõ ze tes le tar tóz ta tás ba le het he lyez ni, ak -
kor nincs éssze rû in do ka an nak, hogy az el já ró bíró ezt ne
te hes se meg a fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek tag -
ja i val szem ben.” Az in dít vá nyo zó kér te a je lölt ren del ke -
zé sek meg sem mi sí té sét.

3. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te
és egy el já rás ban bí rál ta el. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont já nak meg is me ré se vé gett meg ke res te az ille té kes mi -
nisz tert.

II.

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint:

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. A Pp. érin tett ren del ke zé sei sze rint:

„134.  § (1) A tár gya lás rend jé nek fenn tar tá sá ról az el -
nök gon dos ko dik.

(2) Az el nök a hall ga tó ság kö ré bõl a ti zen nyolc éven
alu li sze mé lye ket el tá vo lít hat ja.

(3) A fe le ket és kép vi se lõ i ket, va la mint a ta nú kat és a
szak ér tõ ket, úgy szin tén a hall ga tó ság tag ja it, ha a tár gya -
lás rend jét meg za var ják, az el nök rend re uta sít ja. Is mé telt
vagy sú lyo sabb rend za va rás ese té ben a bí ró ság pénz bír sá -
got (120.  §) szab ki. A fegy ve res erõk és a rend vé del mi
szer vek tag ja i val szem ben pénz bír sá got ki szab ni nem le -
het, ha nem a fe gyel mi el já rás le foly ta tá sa vé gett az ille té -
kes elöl já ró hoz kell for dul ni.

(4) Is mé telt vagy sú lyo sabb rend za va rás ese té ben – akár a
pénz bír ság ki sza bá sá ra vo nat ko zó ren del ke zés sel egy ide jû -
leg, akár anél kül vagy azt köve tõen – a bí ró ság a fe le ket és
kép vi se lõ i ket, a ta nú kat és a szak ér tõ ket, va la mint a hall ga tó -
kat a te rem bõl ki uta sít hat ja, il le tõ leg ki ve zet tet he ti.

(5) A bí ró ság a fe let – ki uta sí tá sa ese té ben – fel hív ja,
hogy kép vi se le té rõl a ki tû zött ha tár idõ alatt gon dos kod -
jék; ha pe dig a fél kép vi se lõ jét uta sí tot ta ki, fel hív ja a fe let, 
hogy a tár gya lá son sze mé lye sen je len jék meg, vagy új
kép vi se lõ rõl gon dos kod jék. A fel hí vás ered mény te len sé ge 
ese té ben a fél lel szem ben a mu lasz tás kö vet kez mé nye it
kell al kal maz ni. Tanú vagy szak ér tõ ki uta sí tá sa ese té ben a
185.  § ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók.

(6) Bün te tõ vagy fe gyel mi el já rás alap já ul szol gá ló
rend za va rás ról a bí ró ság ér te sí ti az ille té kes ha tó sá got, ha
pe dig elõ ze tes le tar tóz ta tás nak is he lye van, az el kö ve tõt
õri zet be vé tet he ti, és eb ben az eset ben ha la dék ta la nul in -
téz ke dik az ügyész nek való át adá sa iránt. A fegy ve res erõk 
és a rend vé del mi szer vek tag já nak elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
csak elöl já ró ja út ján le het fo ga na to sí ta ni.”

3. Az Áe. vizs gál ni kért – már nem ha tá lyos – sza bá lya
sze rint:

„36.  § (4) Azt, aki a tár gya lás rend jét za var ja, a tár gya lás 
ve ze tõ je rend re uta sít ja, is mé telt vagy sú lyo sabb rend za va -
rás ese tén ki uta sít ja, to váb bá ezer fo rin tig ter je dõ bír ság -
gal sújt ja, a fegy ve res erõk, a fegy ve res tes tü le tek és a ren -
dé sze ti szer vek tag já val szem ben pe dig, ha a bír ság ki sza -
bá sát elég te len nek tart ja, fe gyel mi el já rást kez de mé nyez.”

III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint rész ben meg ala po -
zot tak.

1. Az egyik in dít vá nyo zó a vizs gál ni kért Pp. 134.  §
(3) be kez dés utol só mon da tá val kap cso lat ban az Al kot -
mány 70/A.  §-ába fog lal tak sé rel mé re hi vat ko zott, míg a
má sik in dít vá nyo zó a Pp. 134.  § (6) be kez dés utol só mon -
da tá val össze füg gés ben az ún. „éssze rû in dok” hi á nyát ve -
tet te fel. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Pp.-be li
ren del ke zé se ket el sõ ként a diszk ri mi ná ció ti la lom szem -
pont já ból vizs gál ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/A.  §-ában fog -
lal ta kat több ha tá ro za tá ban és több szem pont ból ér tel mez -
te. A 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat sze rint az a kér dés,
hogy a meg kü lön böz te tés az al kot má nyos ha tá rok kö zött
ma radt-e, csa kis a min den ko ri sza bá lyo zás tár gyi és ala nyi
össze füg gé sé ben vizs gál ha tó ... Az egyen lõ ség nek az
adott tény ál lás lé nye ges ele mé re néz ve kell fenn áll nia. Ha
azon ban adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül el té rõ sza bá -
lyo zás vo nat ko zik va la mely cso port ra, ez a meg kü lön böz -
te tés ti lal má ba üt kö zik, ki vé ve, ha az el té rés nek kel lõ sú -
lyú al kot má nyos in do ka van (ABH 1990, 73, 77–78.). Az
Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az azo nos
hely zet ben lé võk kö zött nem alap jo gok te kin te té ben tett
meg kü lön böz te tés csak ak kor te kint he tõ alkot mány elle -
nesnek, ha nincs éssze rû in do ka, te hát ön ké nyes [16/1991.
(V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 62.; 61/1992. (XI. 20.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280–282.]. A be mu ta tot tak
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alap ján tö ret len az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ab ban,
hogy ami kor az Al kot mány 70/A.  §-ának sé rel me a kér -
dés – és a meg kü lön böz te tés nem alap jog ra vo nat ko zik –,
egy részt azt vizs gál ja, hogy a jog al ko tó össze ha son lít ha tó
hely zet ben lévõ jog ala nyok kö zött tett-e meg kü lön böz te -
tést, más részt azt, hogy az össze ha son lít ha tó hely zet ben
lévõ jog ala nyok kö zöt ti kü lönb ség té tel nek van-e tár gyi la -
gos meg íté lés sze rint éssze rû in do ka.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Pp. ha tá lya
alá tar to zó el já rá sok ban a rend fenn tar tás kö ré ben – az Al -
kot mány 70/A.  § alap ján – nincs al kot má nyo san in do kol -
ha tó je len tõ sé ge, hogy a fe lek nek, kép vi se lõ ik nek, ta nuk -
nak, szak ér tõk nek vagy a hall ga tó ság tag ja i nak (akik kel
szem ben a rend fenn tar tás so rán in téz ke dé sek fo ga na to sít -
ha tók) mi a fog lal ko zá sa. A tár gya lás rend jé nek fenn tar tá -
sa ugyan olyan ér dek min den eset ben, így an nak fenn tar tá -
sá ra igény be ve he tõ esz kö zök se mu tat hat nak kü lönb sé get
pusz tán an nak alap ján, hogy az el já rás ban részt vevõ sze -
mé lyek ci vil ál lá sú ak-e vagy sem. A Pp. 134.  § (3) be kez -
dé se a tár gya lás rend jé nek meg za va rá sa ese tén rend re uta -
sí tást, is mé telt vagy sú lyo sabb rend za va rás ese tén pe dig
pénz bír ság ki sza bá sát te szi le he tõ vé. A vizs gál ni kért sza -
bály a pénz bír ság ki sza bá sa alól ki ve szi a fegy ve res erõk
és rend vé del mi szer vek tag ja it az zal, hogy ve lük szem ben
fe gyel mi el já rás le foly ta tá sa vé gett az ille té kes elöl já ró hoz 
kell for dul ni. Meg ál la pít ha tó, hogy a fegy ve res erõk és
rend vé del mi szer vek tag ja it, mint sze mé lyi kört a sza bá -
lyo zás el té rõ en ke ze li. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se
sze rint azon ban a Pp.-nek a tár gya lás rend jé nek fenn tar tás -
ra irány adó sza bá lyai al kal ma zá sa kor a fegy ve res erõk és
rend vé del mi szer vek tag jai nem ké pez nek kü lön cso por tot, 
a rá juk vo nat ko zó – fen tebb be mu ta tott – meg kü lön böz te -
tés nek pe dig nincs éssze rû in do ka. A kü lön bö zõ el já rá si
kó de xek sza bá lyo zás tör té ne tét te kint ve is lát ha tó, hogy a
Pp. 134.  § (3) be kez dés utol só mon da tá ban fog lalt sza bály -
hoz ha son ló ren del ke zé sek fo ko za to san ki ke rül tek a jog -
rend szer bõl. A bün te tõ el já rás ról  szóló 1973. évi I. tör vény
(a továb biak ban: régi Be.) ere de ti 108.  § (2) be kez dé se
ugyan ezt a sza bályt tar tal maz ta, ki mond ta, hogy „A fegy -
ve res erõk, fegy ve res tes tü le tek és ren dé sze ti szer vek tag -
já val szem ben rend bír ság nem al kal maz ha tó; ehe lyett fe -
gyel mi el já rás le foly ta tá sa vé gett az ille té kes elöl já ró ját
kell meg ke res ni.” E ren del ke zést – még a régi Be. ha tá lya
alatt – ha tá lyon kí vül he lyez te a bün te tõ el já rás ról  szóló
1973. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXVIII. tör vény 17.  §-a. A bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény (új Be.) ilyen sza bályt nem tar tal -
maz. A köz igaz ga tá si el já rá sok te kin te té ben – a je len ügy -
ben vizs gál ni kért – Áe. 36.  § (4) be kez dé se fog lalt ma gá ba 
ha son ló elõ írást, ame lyet köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.) he lye zett ha tá lyon kí vül
az zal, hogy az új tör vény már nem tar tal maz za e rendel -
kezést.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint nincs éssze rû
in do ka an nak, hogy pol gá ri el já rás so rán a fegy ve res erõk

és rend vé del mi szer vek tag ja i val szem ben a bí ró ság nem
szab hat ki pénz bír sá got, ha nem fe gyel mi el já rás le foly ta -
tá sa vé gett az elöl já ró juk hoz kell for dul ni.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Pp. 134.  § (3) be kez dés utol só mon da ta el len té tes
az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé vel, ezért e ren del ke -
zést meg sem mi sí tet te.

2. Az egyik in dít vá nyo zó a Pp. 134.  § (3) be kez dés
utol só mon da tá nak vizs gá la tát az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé se sé rel me szem pont já ból is kez de mé nyez te. Az Al -
kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ha az adott
ren del ke zés alkot mány elle nességét az Al kot mány va la -
mely té te le alap ján már meg ál la pí tot ta az in dít vá nyok ban
fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek kel fenn ál ló el -
len té tet már nem vizs gál ja [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 
2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
627, 636.].

3. In dít vány ér ke zett a Pp. 134.  § (6) be kez dé se utol só
mon da tá nak vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re is. A Pp.
134.  § (6) be kez dé se – szin tén a rend fenn tar tás kö ré -
ben – ar ról szól, ami kor a rend za va rás sú lya meg ala poz za
a bün te tõ vagy fe gyel mi el já rást. A Pp. eb ben az eset ben
le he tõ vé te szi, hogy a bí ró ság – az ille té kes ha tó ság érte -
sítése mel lett – az el kö ve tõt õri zet be vé tet hes se (ha az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás nak is he lye van). A Pp. 134.  § (6) be kez -
dé se a fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek tag jai te kin -
te té ben e ren del ke zés alól is ki vé telt te remt: ki mond ja,
hogy elõ ze tes le tar tóz ta tá su kat csak elöl já ró juk út ján le het 
fo ga na to sí ta ni.

Az Al kot mány bí ró ság a Pp. 134.  § (6) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sát te kint ve el sõ ként azt ál la pí tot ta meg, hogy a
fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek tag jai – csak úgy
mint a pénz bír ság fen tebb el bí rált sza bá lyá nak al kal ma zá -
sa kap csán – azo nos cso port ba tar toz nak a más fog lal ko zá -
sú ak kal. Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság sze rint eb ben
az eset ben szol gá la ti ér dek fû zõ dik ah hoz, hogy a fegy ve -
res erõk és rend vé del mi szer vek tag ja i nak õri zet be vé te lé -
rõl az elöl já ró ér te sül jön, il let ve hogy ezen kény szer in téz -
ke dés meg ho za ta lá ban az elöl já ró részt ve gyen. Tár gyi la -
gos meg íté lés sze rint ezért éssze rû az in do ka an nak, hogy a 
fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek tag ja i nak elõ ze tes
le tar tóz ta tá sát a bí ró ság csak az elöl já ró út ján fo ga na to sít -
hat ja. Az el já rás ban részt vevõ más sze mé lyek kel szem ben 
al kal maz ha tó in téz ke dé sek hez ké pest a Pp. 134.  § (6) be -
kez dé sé nek utol só mon da tá ba fog lalt ki vé tel te hát al kot -
má nyo san el fo gad ha tó in do ko kon nyug szik, ezért az Al -
kot mány 70/A.  §-ának sé rel me e te kin tet ben nem ál la pít -
ha tó meg.

Az in dít vá nyo zó – a Pp. 134.  § (6) be kez dé sé nek utol só
mon da tá val össze füg gés ben – az Al kot mány 57.  § (1) be -
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kez dés be fog lalt bí ró ság elõt ti egyen lõ ség sé rel mét is fel -
ve tet te. Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se sze rin ti bí ró ság
elõt ti egyen lõ ség elve jo got biz to sít min den ki nek a „füg -
get len és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya -
lás[ához]”. A Pp. 134.  § (6) be kez dé sé nek utol só mon da -
ta – az Al kot mány bí ró ság sze rint – a pár tat lan bí ró ság hoz
való jo got nem sér ti, a bí ró ság elõt ti egyen lõ ség to váb bi
kö ve tel mé nye pe dig a diszk ri mi ná ció – az alkot mány elle -
nes meg kü lön böz te tés – ti lal má hoz kap cso ló dik, amely
kér dést az Al kot mány bí ró ság fen tebb már el bí rál ta.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Pp.
134.  § (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sí tot ta.

4. Az egyik in dít vá nyo zó az Áe. 36.  § (4) be kez dé sé nek 
meg ha tá ro zott szö veg ré sze al kot má nyos sá gi vizs gá la tát és 
meg sem mi sí té sét is kér te. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen az Áe.-t
ha tá lyon kí vül he lyez te a Ket. A Ket. az Áe. 36.  § (4) be -
kez dé se vizs gál ni kért sza bá lyá val azo nos vagy ha son ló
tar tal mú ren del ke zést nem fog lal ma gá ban. Az Al kot -
mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te -
lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak ban: Ügy rend)
31.  § a) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró ság az el já rást
meg szün te ti, ha az in dít vány be nyúj tá sa után a vizs gá lat
alá vont jog sza bály ha tá lyát vesz tet te, és ez zel az in dít -
vány tárgy ta lan ná vált (ABH 2003, 2065, 2076.). Az Al -
kot mány bí ró ság az Ügy rend 31.  § a) pont ja alap ján az Áe.
36.  § (4) be kez dé sé nek „a fegy ve res erõk, a fegy ve res tes -
tü le tek és a ren dé sze ti szer vek tag já val szem ben pe dig, ha
a bír ság ki sza bá sát elég te len nek tart ja, fe gyel mi el já rást
kez de mé nyez” szö veg ré sze alkot mány elle nességének
vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rást ezért meg szün tet te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság he lyet tes el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 194/B/2000.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
64/2007. (III. 29.) KE

határozata

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének
kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont ja, va la mint
a Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2001. évi LVIII. tör vény
49. § (4) be kez dés b) pont ja és 51. § (1) be kez dé se alap ján,
a mi nisz ter el nök nek a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke ja -
vas la ta, il let ve je lö lé se alap ján tett elõ ter jesz té sé re Kar va -
lits Fe ren cet a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ké vé, egy ben
a mo ne tá ris tanács tagjává 2007. március 27-ei hatállyal
kinevezem.

Bu da pest, 2007. már ci us 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-3/1327/2007.

A Köztársasági Elnök
65/2007. (III. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõterjesztésére,

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Gö rög Köz tár sa ság kö zöt ti
kap cso la tok szé le sí té se és el mé lyí té se ér de ké ben vég zett
fá rad ha tat lan te vé keny sé ge elismeréseként 

Ka ro los Pa po u li as-nak, a Gö rög Köz tár sa ság el nö ké -
nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL

 polgári tagozata;
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May Pa po u lia asszony nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

polgári tagozata;

a ma gyar–gö rög kap cso la tok ápo lá sa és fej lesz té se ér -
de ké ben vég zett ki ma gas ló te vé keny sé ge el is me ré se ként

Evan ge los Me i ma ra kis-nak, a Gö rög Köz tár sa ság vé -
del mi mi nisz te ré nek,

Ev ri pi dis Styli a ni dis-nak, a Gö rög Köz tár sa ság kül ügy -
mi nisz ter-he lyet te sé nek,

Cons tan ti ne Ge or gi ou nagy kö vet nek, a Gö rög Köz tár -
sa ság El nö ki Hi va tal fõ tit ká rá nak,

Di mit ri os Kyp re os-nak, a Gö rög Köz tár sa ság bu da pes ti
nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

a ma gyar–gö rög két ol da lú kap cso la tok fej lesz té se te rén
vég zett te vé keny sé gé ért

Tas sos Kri e ko u kis nagy kö vet nek, a Gö rög Köz tár sa ság
Kül ügy mi nisz té ri u ma pro to koll fõ nö ké nek,

Io an nis Kam bo lis nagy kö vet nek, a Gö rög Köz tár sa ság
Kül ügy mi nisz té ri u ma Eu ró pai Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

Di mit ri os Man dy lis ve zér õr nagy nak, a Gö rög Köz tár sa -
ság El nö ki Hi va tal Ka to nai Hi va ta la igaz ga tó já nak a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

katonai tagozata;

Di mit ri os Pla tis-nak, a Gö rög Köz tár sa ság kül ügy mi -
nisz ter-he lyet te se Dip lo má ci ai Ka bi net iro dá ja vezetõ -
jének,

The o do re Pas sas-nak, a Gö rög Köz tár sa ság El nö ki
 Hivatal Dip lo má ci ai Ka bi ne te igaz ga tó já nak,

Kons tan ti nos Bi kas-nak, a Gö rög Köz tár sa sá gi El nök
Ma gán hi va ta la ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

Va si le i os Gka lo gi an nis r. dan dár tá bor nok nak, a Köz tár sa -
sá gi El nö ki Hi va tal Biz ton sá gi Szol gá la ta igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. már ci us 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1376/2007.

A külügyminiszter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
11/2007. (III. 29.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

együttmûködés kialakításáról szóló,
Havannában, 2006. május 12-én aláírt

Megállapodás kihirdetésérõl és kötelezõ
hatályának elismerésérõl szóló

128/2006. (VI. 1.) Korm. rendelet 2–3. §-a
hatálybalépésérõl

A 128/2006. (VI. 1.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz löny
2006. jú ni us 1-jei,  66. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és a Ku bai Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt -
ti gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról szó ló, Ha van ná -
ban, 2006. má jus 12-én alá írt Meg ál la po dás 6. Cik ke sze rint
a Meg ál la po dás a két or szág jogi el já rá sá nak be fe je zé sét jel -
zõ jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Fél 2006. jú ni us 28-i kel te zé sû jegy zé ké ben
ér te sí tet te a Ku bai Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges kö -
ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl, a Ku bai Fél ha son ló tar tal mú
jegy zé két a Ma gyar Fél 2007. már ci us 5-én vet te kéz hez.
A Meg ál la po dás 6. Cik ke ér tel mé ben a Meg ál la po dás
2007. már ci us 5-én lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 128/2006.
(VI. 1.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés
ki ala kí tá sá ról szó ló, Ha van ná ban, 2006. má jus 12-én alá írt 
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Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl és kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé rõl szó ló 128/2006. (VI. 1.) Korm. ren de let 2–3. §-a 
2007. már ci us 5-én, azaz ket tõ ezer-hét már ci us ötö di kén
lé pett ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2007. KPJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak hét -
ta gú jog egy sé gi ta ná csa 2007. feb ru ár 19. nap ján meg -
tar tott nem nyil vá nos ülé sén a Pol gá ri Kol lé gi um ve ze -
tõ je ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A Leg fel sõbb Bí ró ság 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro -
za ta e jog egy sé gi ha tá ro zat köz zé té te lé tõl nem al kal maz -
ha tó.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény (Bszi.) 31.  § (1) be kez dés a) pont já ban írt
jog kö ré ben a Bszi. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján
jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és an nak ke re té ben a Leg -
fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Jog egy sé gi Ta ná csa ál tal
meg ho zott 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat nak a Bszi.
30.  § (2) be kez dés sze rint a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke ál -
tal ve ze tett hét ta gú jog egy sé gi ta nács ál ta li fe lül vizs gá la -
tát in dít vá nyoz ta.

Az in dít vá nyo zó a 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat fe -
lül vizs gá la tá nak szük sé ges sé gét az zal in do kol ta, hogy az
ab ban fog lalt és az al sóbb fo kú bí ró sá gok ál tal ag gá lyos -
nak tar tott jog ér tel me zés – mely sze rint a tár sa dal mi szer -
ve zet ter mé sze tes sze mély tag ja az egye sü lé si jog ról  szóló
l989. évi II. tör vény ben meg ha tá ro zott jo ga it csak sze mé -
lye sen gya ko rol hat ja, meg ha tal ma zás alap ján más nem
kép vi sel he ti –, a ha tá ro zat in do ko lá sá ban fog lal tak ra is te -
kin tet tel a pol gá ri jog sza bá lya i nak al kal maz ha tó sá gát
érin ti, ezért in do kolt lett vol na a jog egy sé gi el já rást a Bszi.
30.  § (2) be kez dés sze rin ti össze té te lû, hét ta gú jog egy sé gi
ta nács köz re mû kö dé sé vel le foly tat ni.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je a 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat
fenn tar tá sát in dít vá nyoz ta.

III.

Az öt tag ból álló Köz igaz ga tá si Jog egy sé gi Ta nács a
leg fõbb ügyész in dít vá nya alap ján le foly ta tott jog egy sé gi
el já rás ban azt vizs gál ta, hogy a tár sa dal mi szer ve zet tag ja
tag sá gi jo ga it gya ko rol hat ja-e kép vi se lõ út ján. Az el já rás
ered mé nye ként meg ho zott 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá -
ro zat sze rint a tár sa dal mi szer ve zet ter mé sze tes sze mély
tag ja az 1989. évi II. tör vény ben meg ha tá ro zott jo ga it csak 
sze mé lye sen gya ko rol hat ja, meg ha tal ma zás alap ján más
nem kép vi sel he ti.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát az aláb bi ak ra ala pí tot ta:

1. Az ál la mi, ön kor mány za ti tes tü le ti szer vek és a tár -
sa dal mi szer ve ze tek mû kö dé se a kép vi se le ti de mok rá ci án,
il let ve a ta gok sze mé lyes jog gya kor lá sán ala pul. A par la -
men ti, ön kor mány za ti kép vi se lõk sa ját sze mé lyük ben kép -
vi se lik az õket meg vá lasz tó kat. A tár sa dal mi szer ve zet
tag jai nem vá lasz tott kép vi se lõk ugyan, de õk is sze mé lye -
sen mû köd nek köz re az egye sü let fel ada ta i nak el lá tá sá -
ban. Ki vé telt csak a vá lasz tott kül döt tek rész vé te lé vel mû -
kö dõ kül dött köz gyû lé sek je len te nek.

2. Az 1989. évi II. tör vény nem tar tal maz olyan ren del -
ke zést, amely le he tõ vé ten né a tag sá gi jo gok meg ha tal ma -
zott út ján való gya kor lá sát.

3. A Ptk. kö tel mi jog ról  szóló ré szé ben ta lál ha tó 219.  §
(1) be kez dé sé nek a kép vi se lõ ál ta li jog nyi lat ko zat té te li
sza bá lya csak szer zõ dé ses jog vi szo nyok ban al kal maz ha tó
és nem irány adó a tár sa dal mi szer ve ze tek köz jo gi jog vi -
szo nya i ban.

IV.

Az Al kot mány 63.  § (1) be kez dés ér tel mé ben a Ma gyar
Köz tár sa ság ban az egye sü lé si jog alap ján min den ki nek
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joga van a tör vény ál tal nem til tott cél ra szer ve ze te ket lét -
re hoz ni, il let ve azok hoz csat la koz ni.

1. Az Al kot mány ban biz to sí tott egye sü lé si jog alap ján,
sza ba don meg vá lasz tott cél ér de ké ben, ön kén te sen lét re -
ho zott, ön kor mány zat tal és nyil ván tar tott tag ság gal ren -
del ke zõ szer ve ze tet a Ptk. egye sü let nek, az egye sü lé si jog -
ról  szóló l989. évi II. tör vény (Etv.) tár sa dal mi szer ve zet -
nek je lö li. A Ptk. 64.  § sze rint az egye sü lé si jog alap ján lét -
re ho zott tár sa dal mi szer ve ze tek re e tör vény al kal ma zá sa -
kor az egye sü let re vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók. Az
Etv. 4/A.  § sze rint az egye sü le tek re (Ptk. 61–64.  §) e tör -
vény al kal ma zá sa kor a tár sa dal mi szer ve ze tek re vo nat ko -
zó sza bá lyok az irány adók.

A Ptk. 62.  § (1) be kez dés sze rint az egye sü let alap sza bá -
lyá ban kell ren del kez ni az egye sü let ne vé rõl, cél já ról,
szék he lyé rõl, va la mint szer ve ze té rõl. Az Etv. 6.  § (1) be -
kez dés ér tel mé ben a tár sa dal mi szer ve zet alap sza bá lya az
ab ban meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek nek meg fele lõen biz to -
sít ja a szer ve zet de mok ra ti kus, ön kor mány za ti el ven ala -
pu ló mû kö dé sét, elõ se gí ti a ta gok jo ga i nak és kötelessé -
geinek ér vé nye sü lé sét. A ta gok jo ga it és kö te les sé ge it az
Etv. 9.  § ak ként sza bá lyoz za, hogy a tár sa dal mi szer ve zet
tag ja részt ve het a tár sa dal mi szer ve zet te vé keny sé gé ben
és ren dez vé nye in, vá laszt hat és vá laszt ha tó a tár sa dal mi
szer ve zet szer ve i be, kö te les ele get ten ni az alap sza bály ban 
meg ha tá ro zott kö te les sé ge i nek.

Az egye sü lé si jog alap ján lét re jött szer ve zet tag ja it a
Ptk. és az Etv. alap ján meg il le tõ és a szer ve zet alap sza bá -
lyá ban is rög zít he tõ jo gok ma guk ban fog lal ják a ta gok ál -
tal a szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso lat ban meg te he tõ jog -
nyi lat ko za to kat is.

2. A Ptk. 219.  § (1) és (2) be kez dés sze rint más sze mély 
(kép vi se lõ) út ján is le het szer zõ dést köt ni vagy más jog -
nyi lat ko za tot ten ni, ki vé ve, ha jog sza bály sze rint a jog nyi -
lat ko zat csak sze mé lye sen te he tõ meg. A kép vi se lõ cse lek -
mé nye ál tal a kép vi selt vá lik jo go sí tot tá, il le tõ leg kö te le -
zet té.

Az idé zett jog sza bály sze rint a kép vi se lõ út ján tett jog -
nyi lat ko zat nem min den eset ben ke let kez tet szer zõ dést,
kép vi se lõ út ján ugyan is egyéb ok ból is te he tõ jog nyi lat ko -
zat. En nek kor lá tot csak az szab, ha jog sza bály a jog nyi lat -
ko zat sze mé lyes meg té te lét írja elõ.

Az egye sü lé si jog alap ján lét re jött szer ve zet tag jai ál tal
a szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso lat ban meg te he tõ jog nyi -
lat ko zat gya kor lá sá nak mód ja, a kép vi se lõ ál ta li jog nyi lat -
ko zat té tel le he tõ sé gé nek kér dé se ezért nem füg get le nít he -
tõ a pol gá ri jog sza bá lya i tól.

A Köz igaz ga tá si Jog egy sé gi Ta nács ál tal a leg fõbb
ügyész in dít vá nya alap ján ho zott dön tés in do ko lá sa – a
Ptk. 219.  § (1) be kez dés hez fû zött jog ér tel me zés foly -
tán – a pol gá ri szak ág ügy kö rét köz vet le nül is érin tet te,
ezért a jog egy sé gi el já rást a Bszi. 30.  § (2) be kez dés sze -
rint a pol gá ri szak ág bí rá i nak ará nyos rész vé te le mel lett, a
Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke ál tal ve ze tett hét ta gú jog egy sé -
gi ta nács ban kel lett vol na le foly tat ni.

V.

Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dés sze rint a Leg fel sõbb
Bí ró ság biz to sít ja a bí ró sá gok jog al kal ma zá sá nak egy sé -
gét, jog egy sé gi ha tá ro za tai a bí ró sá gok ra kö te le zõ ek. Az
Al kot mány e ren del ke zé sé bõl kö vet ke zõ en a Leg fel sõbb
Bí ró ság fel ada ta, hogy az el té rõ tör vényi ér tel me zé se ket
egy sé ge sít se, a bí rói jog al kal ma zás ban kö te le zõ ér tel me -
zé si tar tal mat meg ha tá roz za. Ez ál tal a jog sza bály tar tal ma
és ér tel me az, amit az ál lan dó és egy sé ges bí rói gya kor lat
an nak tu laj do nít [70/2006. (XII. 13.) AB ha tá ro zat IV. 1.1. 
pont, 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat III. 2.1. pont]. A
Leg fel sõbb Bí ró ság az ön ál ló jog sza bály-ér tel me zés foly -
tán az ala pul fek võ jog sza bály tar tal mát bõ vít he ti, szû kít -
he ti vagy ép pen az ér tel me zés sel jog hé za got tölt het ki. A
jog ér tel me zés azon ban csak a jog sza bály tar tal má nak fel -
tá rá sát cé loz hat ja és nem ve zet het a jog sza bály tar tal má -
nak mó do sí tá sá val új jog sza bály meg al ko tá sá ra [42/2005.
(XI. 14.) AB ha tá ro zat III. 2.3. pont, IV. 3. pont].

A je len jog egy sé gi el já rás ban fe lül vizs gált 2/2005. KJE
jog egy sé gi ha tá ro zat nem egy konk rét jog sza bály tar tal mát
tár ta fel az zal, hogy a tár sa dal mi szer ve zet tag ja it meg il le tõ
jo gok (jog nyi lat ko za tok) kép vi se lõ út ján való gya kor lá sát ál -
ta lá nos ér vénnyel (az alap sza bály ban való el té rés le he tõ sé gé -
re is ki ter je dõ en) ki zár ta. A fe lül vizs gált jog egy sé gi ha tá ro zat 
sze rint sincs ugyan is olyan ren del ke zés az Etv.-ben (de a
Ptk.-ban sem), amely a tag sá gi jo gok, ezen be lül a jog nyi lat -
ko za tok gya kor lá sá nak mód ját sza bá lyoz ná. A tör vény „hall -
ga tá sa” azon ban ön ma gá ban nem je lent fel ha tal ma zást jo go -
kat ál ta lá nos ér vénnyel és kö te le zõ erõ vel kor lá to zó új ren -
del ke zé sek meg ho za ta lá ra. A leg fõbb ügyész in dít vá nyá ban
fel ve tett jog kér dés ilyen mó don való meg vá la szo lá sa ezért
meg ha lad ta a Leg fel sõbb Bí ró ság fel adat kö rét. Nem hagy ha -
tó fi gyel men kí vül az sem, hogy az új ma gyar Pol gá ri Tör -
vény könyv ter ve ze te Má so dik Köny vé nek 131.  §-a ki fe je zett 
ren del ke zést tar tal maz az egye sü le ti tag sá gi jo gok gya kor lá -
sá nak mód já ról, a kép vi se lõ út ján való jog gya kor lás
lehetõsé gérõl.

Mind ezek re te kin tet tel a jog egy sé gi ta nács úgy fog lalt
ál lást, hogy a je len jog egy sé gi ha tá ro zat Ma gyar Köz löny -
ben való köz zé té te lé tõl a 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro -
zat nem al kal maz ha tó [Bszi. 32.  § (4) be kez dés, 105.  §].

Bu da pest, 2007. feb ru ár 19.

Dr. Lom ni ci Zol tán s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Völgy esi Lász ló né s. k., Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Well mann György s. k., Ba u er Já nos né dr. s. k.,
bíró bíró

Dr. Bu zin kay Zol tán s. k., Dr. Koz ma György s. k.,
bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
99/2007. (III. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Pat ru bány Mik lós ál tal a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge
(1052 Bu da pest, Sem mel we is u. 1–3.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pat ru bány Mik lós 2007. már ci us 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. A be nyúj tó or szá gos nép sza va zást kez de mé -
nye zett az aláb bi kér dés ben:

„Egyet ért-e az zal, hogy mûvi med dõ vé té telt ki zá ró lag
és csa kis pon to san meg ha tá ro zott egész ség ügyi ok ból le -
hes sen vé gez ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy
az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi gya kor la tá ban már fog lal -
ko zott a nem egész ség ügyi ok ból vég re haj tott, ha nem csa -
lád ter ve zé si célú mûvi med dõ vé té tel al kot má nyos sá gá -
nak kér dé sé vel. A 43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro za tá ban a
tes tü let a csa lád ter ve zé si célú mûvi med dõ vé té telt össz -
hang ban ál ló nak ta lál ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al -
kot mány) 54.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt em be ri mél tó ság -
hoz való jog gal. En nek alap ján a csa lád ter ve zé si célú mûvi 
med dõ vé té tel kor lá toz ha tó, de csak az el ér ni kí vánt cél lal

ará nyo san, és ál ta lá nos jel leg gel al kal ma zá sát ki zár ni nem
le het.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
az ered mé nyes nép sza va zás a csa lád ter ve zé si célú mûvi
med dõ vé té tel tel jes és ha tár idõ nél kü li meg til tá sá val
olyan jog al ko tá si kö te le zett sé get te rem te ne az Or szág -
gyû lés szá má ra, amely nem egyez tet he tõ össze a ha tá -
lyos Al kot mánnyal, így bur kol tan an nak mó do sí tá sá ra
kö te lez ne.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
– te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban
[25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.)
AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a
kér dést a bur kol tan al kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge
 miatt el uta sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
pe dig a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
100/2007. (III. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Pat ru bány Mik lós ál tal a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge
(1052 Bu da pest, Sem mel we is u. 1–3.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.
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Indokolás

I.

Pat ru bány Mik lós 2007. már ci us 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. A be nyúj tó or szá gos nép sza va zást kez de mé -
nye zett az aláb bi kér dés ben:

„Egyet ért-e az zal, hogy tör vény tilt sa és bün tes se a kis -
ko rú ak kal kap cso la tos min den ne mû por nog rá fi át?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem egy ér tel mû.

A ha tá lyos jog rend szer ben a gyer me kek nek a por nog rá -
fi á val szem be ni vé del mét a kö vet ke zõ ki hir de tett nem zet -
kö zi egyez mé nyek és egyéb tör vények sza bá lyoz zák:

– a gyer me kek jo ga i ról  szóló, New York ban, 1989. no -
vem ber 20-án kelt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1991.
évi LXIV. tör vény;

– a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény;

– a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény;

– a gaz da sá gi rek lám ról  szóló 1997. évi LVIII. tör vény;
– a gyer mek mun ka leg rosszabb for má i nak be til tá sá ról

és fel szá mo lá sá ra irá nyu ló azon na li lé pé sek rõl  szóló, a
Nem zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 1999. évi 87. ülés -
sza kán el fo ga dott 182. sz. egyez mény ki hir de té sé rõl;

– az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény;

– a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény;
– az Eu ró pa Ta nács Bu da pes ten, 2001. no vem ber

23-án kelt Szá mí tás tech ni kai Bû nö zés rõl  szóló Egyez mé -
nyé nek ki hir de té sé rõl  szóló 2004. évi LXXIX. tör vény;

– a fen ti e ken túl a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény kü lön tény ál lást szen tel a til tott por -
nog ráf fel vé tel lel tör té nõ vissza élés nek (195/A.  §), és va -
la mennyi nemi er kölcs el le ni bûn cse lek mény ese té ben mi -
nõ sí tett eset ként je lö li meg, ha kis ko rú ter hé re kö ve tik el.

A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés ben nincs olyan
konk rét tárgy meg je löl ve, amely egy ér tel mû vé ten né,
hogy a fel so rol ta kon túl me nõ en mi lyen jog al ko tá si kö te le -
zett ség ter hel né az Or szág gyû lést, il le tõ leg mi lyen mó do -
sí tás len ne szük sé ges a fen ti jog sza bá lyok ban az ered mé -
nyes nép sza va zást köve tõen. A „min den ne mû por nog rá -
fia” szó hasz ná lat sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör -
vényhozás szá má ra nem ha tá roz za meg vi lá go san, mi lyen
ma ga tar tá sok ti lal mát és meg bün te té sét in dít vá nyoz za a
kez de mé nye zõ.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a
9.  §-ának (2) be kez dé sén és a 10.  §-ának c) pont ján, a jog -

or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
101/2007. (III. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Pat ru bány Mik lós ál tal a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge
(1052 Bu da pest, Sem mel we is u. 1–3.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ívet
hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pat ru bány Mik lós 2007. már ci us 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. A be nyúj tó or szá gos nép sza va zást kez de mé -
nye zett az aláb bi kér dés ben:

„Akar ja-e, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ked vez mé nyes ho no sí tás sal – ké rel mé -
re – ma gyar ál lam pol gár sá got kap jon az a ma gát ma gyar 
nem ze ti sé gû nek val ló, nem Ma gyar or szá gon lakó, nem
ma gyar ál lam pol gár, aki ma gyar nem ze ti sé gét a 2001.
évi LXII. tör vény 19.  § sze rin ti „Ma gyar iga zol vánnyal” 
vagy a meg al ko tan dó tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb
mó don iga zol ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
102/2007. (III. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Pat ru bány Mik lós ál tal a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge
(1052 Bu da pest, Sem mel we is u. 1–3.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pat ru bány Mik lós 2007. már ci us 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. A be nyúj tó or szá gos nép sza va zást kez de mé -
nye zett az aláb bi kér dés ben:

„Egyet ért-e az zal, hogy tör vény aka dá lyoz za és tilt sa az
ide ge nek tö me ges vagy szer ve zett be te le pí té sét Ma gyar or -
szág ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem ha tá roz za meg
mit ért az ide ge nek tö me ges, il let ve szer ve zett be te le pí té se 
alatt. Az ide gen fo ga lom sok ér tel mû, kü lö nö sen úgy, hogy 
a kér dés nem tar tal maz za, mely em ber cso por tok hoz vi szo -
nyít ja az ide gen fo ga lom alatt meg je lölt sze mé lyi kört. A
„tö me ges” és a „szer ve zett” fo gal mak szin tén olyan vi -

szony la gos ka te gó ri ák, ame lyek pon tos tar tal ma csak a
meg fe le lõ vi szo nyí tá si alap is me re té ben ha tá roz ha tó meg.

Mind ezek alap ján a kér dés nem vá la szol ha tó meg egy -
ér tel mû en a vá lasz tó pol gá rok szá má ra, és az sem egy ér tel -
mû, hogy az ered mé nyes nép sza va zás foly tán mi lyen jog -
al ko tá si kö te le zett ség ter he li az Or szág gyû lést.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a
9.  §-ának (2) be kez dé sén és a 10.  §-ának c) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
103/2007. (III. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Vona Gá bor ál tal a Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga -
lom (1113 Bu da pest, Vil lá nyi út 20/A.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság -
hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz [1051
Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729] le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Vona Gá bor 2007. már ci us 7-én alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. A be nyúj tó or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett az 
aláb bi kér dés ben:
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„Egyet ért-e az zal, hogy az a ma gyar ál lam pol gár, aki az
MSZMP vagy a KISZ meg ha tá ro zott or szá gos ve ze tõ tes tü -
le te i nek tag ja volt (az MSZMP KB tag ja, az MSZMP PB tag -
ja, az MSZMP KB tit ká ra, az MSZMP KB osz tály ve ze tõ je,
az MSZMP KB osz tály ve ze tõ-he lyet te se, a KISZ KB tag ja, a 
KISZ KB tit ká ra), ne tölt hes sen be szak ál lam tit ká ri, ál lam tit -
ká ri, mi nisz te ri vagy mi nisz ter el nö ki tiszt sé get az er rõl  szóló
tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 25 éven ke resz tül?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés a ma gyar ál lam pol gá rok egy ré szé vel szem ben a
köz hi va tal-vi se lést kor lá to zó ren del ke zé se ket ja va sol tör -
vényi szin ten be ve zet ni. Ered mé nyes nép sza va zás ese tén
ilyen tar tal mú tör vény meg al ko tá sá ra a Ma gyar Köz tár sa -
ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb -
biak ban: Al kot mány) 70.  §-a (6) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott, a köz hi va tal vi se lé sé nek sza bad sá gá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei mó do sí tá sát köve tõen ke rül het ne sor. Ez az
új ren del ke zés pe dig nyil ván va ló an el len té tes len ne a
70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés ál ta lá nos ti lal má val.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság mind ezek alap ján
– te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban
[2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra is – a kér dést a bur kolt al kot mány mó do -
sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt el uta sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 9.  §-ának
(2) be kez dé sén és 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

„Vízügyi és öntözési projekt megvalósítása
Etiópiában” tárgyában

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-ETIÓPIA
pályázat

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (KüM)
pá lyá za tot ír ki „Víz ügyi és ön tö zé si pro jekt meg va ló sí tá sa 
Eti ó pi á ban” tárgy ban.

Re lá ció: Eti ó pia – Kobo Gi ra na völgy

1. Pá lyá za tot nyújt hat be: min den, Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett olyan

a) ala pít vány, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa elõtt
leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

b) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény alap -
ján be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet vagy tár sa dal mi szer -
ve ze tek szö vet sé ge, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

c) a Ma gyar or szá gon a pá lyá zat ki írá sa elõtt leg alább
két év vel jog erõ sen be jegy zett, mû kö dõ pro fit ori en tált
gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek mér leg sze rin ti ered mé nye
a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 év alatt leg alább ket tõ -
ben po zi tív volt,

d) a Pol gá ri Tör vény könyv 57.  §-ában meg ha tá ro zott
köz hasz nú tár sa ság.

2. Pá lyá za tot nem nyújt hat be: a 3/2006. (IV. 3.) KüM
ren de let 2.  § (5) be kez dé se sze rint:

a) párt,
b) egy ház,
c) or szá gos sport ági szak szö vet ség,
d) ka ma ra,
e) köz tes tü let,
f) egye sü lés,
g) köz ala pít vány,
h) biz to sí tó egye sü let,
i) mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv,
j) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szerv.

3. A tá mo ga tás ra el kü lö ní tett összeg az Eti óp Nem ze ti
Bank ban ve ze tett spe ci á lis bank szám lán ren del ke zés re áll.
A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

Egy pá lyá zó leg fel jebb 1 pá lyá za tot nyújt hat be, az
5. pont ban rész le te zett té mák egé szé re vo nat ko zó an.

4. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa: Már meg va ló sult vagy
el kez dett pro jekt re nem nyújt ha tó tá mo ga tás. A nyer tes
pá lyá zók tá mo ga tást leg ko ráb ban ezen pá lyá zat ered -
mény hir de té sét köve tõen el kez dett és 2008. jú ni us 30-ig
meg va ló su ló pro jek tek hez kap hat nak.

5. A pá lyá zat Eti ó pi á ban le bo nyo lí tan dó „Víz ügyi és
ön tö zé si pro jekt meg va ló sí tá sa Eti ó pi á ban” meg va ló sí tá -
sá hoz igé nyelt tá mo ga tás el nye ré se cél já ból nyújt ha tó be
az aláb bi té mák ban:

Pá lyáz ha tó te rü le tek mû sza ki le írá sa

A négy elem bõl álló pro jekt hely szí ne az Ad disz Abe bá -
tól mint egy 580 km-re észak ra fek võ Kobo Gi ra na völgy,
Am ha ra tar to mány ban. A víz ku tak le mé lyí té se, az ön tö zõ -
rend szer és az ivó víz el lá tó rend szer a jó mi nõ sé gû asz fal -
to zott út tól 3–5 km tá vol ság ra, Kobo vá ros tól 3–8 km-re,

2454 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/37. szám



jól meg kö ze lí thetõ he lye ken ta lál ha tó. A te rü let sík,
220 vol tos, 50 Hz-s elekt ro mos ve ze ték biz to sít ja az elekt -
ro mos ener gi át.

A) Víz ügyi szak em be rek kép zé se

Tíz fõ víz ügyi szak em ber két he tes ma gyar or szá gi to -
vább kép zé se, amely so rán váz la tos hid ro ló gi ai és ál ta lá -
nos ön tö zé si is me re tek, a leg el ter jed tebb ön tö zé si mód sze -
rek, ezen be lül az esõ sze rû és cse peg te tõ ön tö zés tech no ló -
gi á i nak meg is mer te té se a cél. El mé le ti és gya kor la ti is me -
re tek át adá sa mel lett üze mi gya kor la tok szer ve zé se is
szük sé ges. A kép zé si tan anyag nak össz hang ban kell áll nia 
a pá lyá zat egyéb ele me i vel (víz kút-fú rás, cse peg te tõ ön tö -
zõ rend szer épí té se, ivó víz el lá tás, hid ro ló gi ai ta nul má nyok 
ér té ke lé se).

A to vább kép zés részt ve või ag rár mér nö kök és víz ügyi
szak em be rek, akik ren del kez nek a szük sé ges alap is me re -
tek kel. Kö zü lük töb ben a ma gyar nem zet kö zi fej lesz té si
együtt mû kö dé si prog ram ke re tén be lül meg va ló su ló víz -
ügyi és ön tö zé si pro jek te ken fog nak dol goz ni.

A pá lyá zó fel ada ta:
– A két he tes szak mai prog ram rész le tes ki dol go zá sa,

az ál ta lá nos el mé le ti, spe ci fi kus gya kor la ti prog ram, va la -
mint az üzem lá to ga tá sok napi bon tás ban tör té nõ be mu ta -
tá sa.

– Olyan költ ség kal ku lá ció ké szí té se, ami „kulcs ra -
kész” ala pon ma gá ba fog lal ja a kép zés tel jes költ sé gét, be -
le ért ve a re pü lõ jegy, a Ma gyar or szá gon be lü li uta zás, szál -
lás, ét ke zés és egy meg ha tá ro zott össze gû na pi díj össze -
gét, a tol mács, a lá to ga tá si iga zo lás ki ál lí tá sá nak, va la mint
az an gol nyel vû írá sos és di gi tá lis to vább kép zé si anyag el -
ké szí té sé nek költ sé ge it is.

– Kép zés ter ve zett idõ pont ja: 2007. jú li us 31-ig be zá -
ró lag.

– A kép zés nyel ve: an gol.
– A ren del ke zés re álló összeg: ma xi mum 100 000 USD.

B) Víz ku tak le mé lyí té se, meg lé võ hid ro ló gi ai ta nul má -
nyok ér té ke lé se, ja vas lat té tel

A part ner ál tal ki je lölt fú rás pon to kon há rom víz kút le -
mé lyí té se.

A pá lyá zó fel ada ta:
– A ki je lölt fú rás pon to kon a há rom víz kút le mé lyí té se,

le csö ve zé se, tesz te lé se, le zá rá sa, au di tál ta tá sa, va la mint a
rész le tes fú rá si je len tés el ké szí té se a spe ci fi ká ció sze rint.

– Kb. 150 kW-os Stand-by ge ne rá tor biz to sí tá sa.
– A ren del ke zés re bo csá tott hid ro ló gi ai je len té sek ér té -

ke lé se, ja vas lat té tel (mel lék let sze rint).

Fú rá si spe ci fi ká ci ós ada tok:

Fú rás pon tok:
1,- Név, ko or di ná ták (mel lék let)
2,- Név, ko or di ná ták (mel lék let)
3,- Név, ko or di ná ták (mel lék let)
Fú rás mély sé ge: 120 mé ter
Fú ró csõ mé re te: 18 inch

Bé lés csõ mé re te: 10 inch
Vár ha tó víz ho zam: 50 l/má sod perc
Ré teg szel vény: mel lé kel ve

Ren del ke zés re álló ta nul má nyok:
Hyd ro lo gi cal Re port, Kobo Gi ra na
Fe a si bi lity Stu dy, Kobo Gi ra na

Ren del ke zés re álló pénz összeg: ma xi mum 150 000 USD.

C) Cse peg te tõ ön tö zõ rend szer ter ve zé se, épí té se és
üzem be he lye zé se

A part ner ál tal ki je lölt 30 hek tá ros te rü le ten cse peg te tõ
ön tö zõ rend szer ki épí té se. Az ön tö zõ víz for rá sa a ko ráb ban 
le mé lyí tett és 50 l/má sod perc víz ho zam mal ren del ke zõ
víz kút.

A pá lyá zó fel ada ta:
– A cse peg te tõ ön tö zõ rend szer meg ter ve zé se a fel szín

alat ti víz for rás biz to sí tá sá tól a cse peg te tõ rend szer üzem be 
he lye zé sé ig.

– Ki vi te le zés.
– Öt évre ele gen dõ al kat rész biz to sí tá sa.

A ren del ke zés re álló pénz összeg: ma xi mum 300 000
USD.

A ki vi te le zés idõ tar ta ma: a szer zõ dés alá írá sá tól szá mí -
tott nyolc hó na pon be lül a pro jek tet át kell adni.

Spe ci fi ká ci ós ada tok:
Ter mesz tett nö vé nyek:
szá raz év szak: hagy ma, pap ri ka, pa ra di csom, ku ko ri ca
esõs év szak: ci rok, ka ró bab, csi cse ri bor só, föl di mo gyo ró

Ta laj: agya gos, hor da lé kos ön tés ta laj. A fel sõ 10 cm hu -
mu szos, kb. két mé ter mély sé gig jól tá rol ja és hasz no sít ja
az ön tö zõ vi zet. Át eresz tõ ké pes ség: 4–5 mm/óra. Át la gos
pá rol gá si ér ték: 4,8 mm/nap (rész le tek a mel lék let ben).

D) Ivó víz el lá tó rend szer épí té se

A cse peg te tõ ön tö zé si rend szer víz for rá sá tól két ki lo -
mé ter re lévõ te le pü lés la kó i nak ivó víz zel való el lá tá sa. A
víz for rást a cse peg te tõ ön tö zõ rend szert el lá tó fúrt kút biz -
to sít ja.

A pá lyá zó fel ada ta:
– A víz for rás tól a fa lu ig csõ ve ze ték, a falu erre ki je lölt

he lyén tá ro ló tar tály(ok) épí té se.
– Könnyen ke zel he tõ ve zér lõ rend szer épí té se.
– A tar tá lyok ban alap fer tõt le ní tés biz to sí tá sa.
– Öt évre  szóló al kat rész biz to sí tá sa.

Spe ci fi ká ci ós ada tok:
– A falu lé lek szá ma: 3212 fõ, eb bõl 1530 fõ fér fi,

1682 nõ.
– Napi víz fo gyasz tás: 50 l/fõ.
– Csõ ve ze ték hossza: két km.
– A csõ ve ze té ket 40 cm mély re a föld be kell ásni.
– A csõ át mé rõ je: a napi víz igény is me re té ben a pá lyá -

zó szá mít ja ki.
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– A csõ anya ga: fém vagy mû anyag az élet tar tam
(30 év) ga ran ci á já val.

– A tar tály(ok) anya ga: PVC, 30 év élet tar tam garan -
ciával.

Ki vi te le zés idõ tar ta ma: a szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 
négy hó na pon be lül a pro jek tet át kell adni.

A ren del ke zés re álló pénz összeg: ma xi mum 100 000
USD.

Egyéb in for má ci ók a mel lé kelt két ta nul mány terv bõl, a
pá lyá zat meg je le né se utá ni kon zul tá ció so rán, il let ve a he -
lyi víz ügyi ha tó ság tól be sze rez he tõk.

6. A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2007. má jus 4.,
10 óra.

7. Kon zul tá ció idõ pont ja és he lye: 2007. áp ri lis 10.,
Kül ügy misz té ri um, Bu da pest, Nagy Imre tér 4.

8. Kon zul tá ci ón való rész vé tel fel té te le: a rész vé te li
szán dé kot 2007. áp ri lis 5-én 15 órá ig írás ban a tit kar -
sag.nfe@kum.hu vagy 1027 Bu da pest, Bem rkp. 47.
(NEFE-GTF) cím re vagy fa xon a 458-1127 szá mon kell
je lez ni.

9. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: A pá lyá za tot és va -
la mennyi, a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt do ku men tu mot
ma gyar nyel ven, két pél dány ban (egy ere de ti és egy má so -
la ti), min den ol da lon szig nál tan vagy alá ír tan, és egy pél -
dány ban elekt ro ni kus (CD vagy flop py) for má ban, zárt bo -
rí ték ban, kód szám mal el lát va a Kül ügy mi nisz té ri um Nem -
zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz tá lya ré szé re
(1027 Bu da pest, Nagy Imre tér 4.) pos tán vagy sze mé lye -
sen kell be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat oly mó don kell össze -
fûz ni, hogy az egyes la po kat ron cso lás nél kül szét vá lasz ta -
ni ne le hes sen.

A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA MIATT
IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

10. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
a) Re le van cia:
A pro jekt il lesz ke dik a pá lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal -

ma zott konk rét kö ve tel mé nyek nek.
b) Ha té kony ság:
A cél el éré sé hez szük sé ges meg fe le lõ te vé keny sé gek

ki vá lasz tá sa. A pro jekt át fo gó cél jai és konk rét cél ki tû zé -
sei vi lá go san rög zí tet tek és re á li sak, a ter ve zett te vé keny -
sé gek nagy va ló szí nû ség gel elõ se gí tik azok el éré sét.

c) Költ ség ha té kony ság:
A cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek meg fe le lõ el -

vég zé se. A pro jekt a ren del ke zés re álló erõ for rá sok fel -
hasz ná lá sá val, a ter ve zett te vé keny sé gek vég re haj tá sa ré -
vén el éri a kí vánt ered mé nye ket.

d) Fenn tart ha tó ság: a rend szer to vább fej leszt he tõ sé ge.
e) Szer ve zet és irá nyí tás: A pá lyá zó és a pro jekt ben

részt ve võ part ner szer ve ze tei szak mai fel ké szült sé ge meg -

fe le lõ, a mun ka tár sak kö zöt ti mun ka meg osz tás fel ada ta ik
vég re haj tá sa so rán egy ér tel mû.

A pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta -
tást a Kül ügy mi nisz té ri um ad, ki zá ró lag írás ban. E-ma il -
ben: tit kar sag.nfe@kum.hu vagy fa xon: 06 (1) 458-1127.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti út mu ta tó és an nak mel -
lék le tei le tölt he tõk a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já ról
(www.ku lugy mi nisz te ri um.hu).

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a 
pá lyá za ti út mu ta tó és an nak mel lék le tei (a továb biak ban
együt te sen: pá lyá za ti fel hí vás). Ezek együt te sen tar tal -
maz zák a pá lyá zat hoz szük sé ges va la mennyi fel té telt.

Útmutató a pályázat elkészítéséhez
 és benyújtásához

A pá lyá zat kód szá ma: KÜM-NEFE-GTF
2007-ETIÓPIA pá lyá zat

1. A pá lyá zat könnyebb ke zel he tõ sé ge és át te kint he tõ -
sé ge ér de ké ben az I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis tán
fel so rolt do ku men tu mo kat az ott meg ha tá ro zott sor rend -
ben kell be nyúj ta ni. Az aján lat elsõ lap ja a fe dõ lap, ame -
lyen a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell fel tün tet ni:

1. pá lyá zó neve és címe,
2. kap cso lat tar tó sze mély neve, te le fon- és te le fax-

szá ma,
3. pá lyá zat kód szá ma (KÜM-NEFE-GTF

2007-ETIÓPIA pá lyá zat),
4. pá lyá za ti téma vagy té mák meg ne ve zé se,
5. ,,ere de ti” vagy „má so lat” fel irat.

Az aján lat má so dik lap ja a tar ta lom jegy zék, amely ol -
dal szá mok kal tün te ti fel a be csa tolt do ku men tu mok he lyét
az anyag ban. Ezt kö ve ti az összes töb bi do ku men tum.

Pá lyá zó nak a pá lyá za tot és an nak min den mel lék le tét
2 be kö tött pél dány ban (egy ere de ti és egy má so lat) kell el -
ké szí te nie. Amennyi ben a pél dá nyok kö zött el té rés van, az 
ere de ti pél dány az irány adó.

A pá lyá za tot elekt ro ni kus for má ban (flop py vagy CD)
is be kell nyúj ta ni.

A pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nya it gé pel ve,
nyom tat va vagy el tá vo lít ha tat lan tin tá val írva kell be ad ni
az aján lat te võ vagy más alá írás ra jo go sult kép vi se lõ alá írá -
sá val. Utób bi eset ben a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát
az aján lat hoz csa tol ni kell.

A pá lyá zat és ki töl tött mel lék le te i nek min den lap ját
– ki vé ve a nem mó do sít ha tó nyom dai szak iro dal mat – a
pá lyá za tot alá író sze mély nek vagy sze mé lyek nek a kéz je -
gyük kel kell el lát ni uk. Amennyi ben az aján lat ron cso lás -
men te sen nem bont ha tó mó don ke rült kö tés re és az összes
lap szá mo zott, ak kor elég sé ges csak az elsõ és utol só lap
szig ná lá sa.

A pá lyá zat ban nem le het nek köz be ik ta tá sok, tör lé sek
vagy át írá sok, ki vé ve a pá lyá zó ál tal tett hi ba ki iga zí tá so -
kat, mely eset ben az ilyen ki iga zí tá so kat a pá lyá za tot alá -
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író sze mély nek/sze mé lyek nek vagy meg ha tal ma zott juk -
nak a kéz je gyük kel kell el lát ni uk.

2. A pá lyá zat le zá rá sa, je lö lé se és be nyúj tá sa

A pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nyát
egy kö zös bo rí ték ban kell le zár ni uk.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni:
a) a kö vet ke zõ cí met: Kül ügy mi nisz té ri um – 1027 Bu -

da pest, Nagy Imre tér 4.; NEFE-GTF E/408-as szo ba;
b) a pá lyá zat kód szá mát, a pá lyá zó cég be jegy zé si ok -

má nyok ban sze rep lõ ne vét és szék he lyét;
c) a bo rí té kon fel kell tün tet ni to váb bá, hogy „Bon tá si

ha tár idõ (2007. má jus 4.; 12 óra) elõtt nem bont ha tó fel”.
Amennyi ben a bo rí ték nincs le zár va és meg fe le lõ je lö -

lés sel el lát va, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a pá -
lyá zat el irá nyí tá sá ért vagy idõ elõt ti fel bon tá sá ért.

3. Ér vény te len az a pá lyá zat:

a) ame lyet a fel hí vás ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár -
idõ le jár ta után nyúj tot tak be,

b) ame lyet nem az arra jo go sult nyúj tott be,
c) ame lyet nem a meg adott cím re nyúj tot tak be,
d) amely hez nem csa tol ták az elõ írt do ku men tu mo kat

(hi á nyos pá lyá zat),
e) amely nem fe lel meg a for mai kö ve tel mé nyek nek.

4. Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó:

a) amely a pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va lót lan
ada tot szol gál ta tott,

b) amely ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va -
lót lan ada tot szol gál ta tott,

c) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tól ka pott tá -
mo ga tást a vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt
cél tól rész ben vagy egé szé ben el té rõ en hasz nál ta fel,

d) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, vagy a Kül -
ügy mi nisz té ri um mal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gét nem tel je sí tet te,

e) amely nek le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa áll fenn,
f) amely nem fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha -

tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

HIÁNYPÓTLÁSNAK HELYE NINCS!

5. Sa ját for rás

A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell pénz -
ben vagy ter mé szet ben a pro jekt tel jes be ke rü lé si költ sé ge
15%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal. Sa ját for rás
ki zá ró lag a pá lyá zó ál tal biz to sí tott for rás, amely be nem
szá mít ha tó be az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott
tá mo ga tás. Min den, a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz ezen fe lül
ren del ke zés re álló for rás társ fi nan szí ro zás nak mi nõ sül. A
sa ját for rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, va -
la mint an nak pon tos össze gét bank szám la ki vo nat tal, hi tel -
ígér vén nyel, szer zõ dés sel vagy más meg fe le lõ mó don iga -

zol nia kell. Az eset le ges társ fi nan szí ro zás do ku men tu ma it
a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

6. Elõ leg

A pá lyá zó ké rel mé re – a 3/2006. (IV. 3.) KüM ren de let tel
össz hang ban – a Kül ügy mi nisz té ri um elõ le get ki zá ró lag
rend kí vül in do kolt eset ben és a fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
pon tos in dok lás alap ján (II. szá mú mel lék let erre vo nat ko zó
pont ja), a tá mo ga tá si összeg 25%-áig fo lyó sít. Elõ leg igény -
lé se ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra dó ré sze csak ak kor fo lyó -
sít ha tó, ha a pá lyá zó a sa ját for rás adott üte me zés sze rin ti
össze gét iga zol tan fel hasz nál ta, és el szá molt az elõ leg gel.
Elõ leg igény lé se ese tén an nak pon tos össze gét a té te les költ -
ség ve tés ben kell fel tün tet ni, rész le tes in do ko lá sát pe dig a
költ ség ve tés hez csa tolt kü lön la pon kell mel lé kel ni.

7. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa

A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa (a szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá si idõ szak alatt fel me rült szám lák kal
iga zol tan, szak mai és pénz ügyi be szá mo ló alap ján, azok
el fo ga dá sát köve tõen), a pro jekt meg va ló sí tá si és fi nan szí -
ro zá si ütem ter vé nek meg fele lõen, az ütem terv sze rin ti
min den ko ri sza kasz le zá rá sát kö ve tõ 30 mun ka na pon be -
lül, utó la gos el szá mo lás sal tör té nik.

8. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te lei

A tá mo ga tás:
a) nem hasz nál ha tó fel – az ÁFA ki vé te lé vel – sem Ma -

gyar or szá gon, sem kül föl dön, más jel le gû adók, vá mok, il le -
té kek, il let ve a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok kal
kap cso lat ban fel me rü lõ adók és já ru lé kok meg fi ze té sé re,

b) csak a meg pá lyá zott te vé keny ség gel kap cso la tos
költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ha tó fel,

c) nem hasz nál ha tó fel sa ját dol go zók bér költ sé gé nek
fe de zé sé re, szám lák kal iga zol tan sem,

d) leg fel jebb 10%-a for dít ha tó mû kö dé si költ sé gek,
azaz ki zá ró lag te le fon, in ter net, vil lany, bér le ti dí jak fe de -
zé sé re. (Amennyi ben a pá lyá zó több ütem ben kí ván ja
meg va ló sí ta ni a pro jek tet, üte men ként az adott ütem re esõ
tá mo ga tá si há nyad 10%-a szá mol ha tó el.)

A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a pro jekt
meg va ló sí tá sá ban részt ve võ társ fi nan szí ro zók kal kö tött
meg ál la po dá sok ere de ti pél dá nya it vagy an nak hi te le sí tett
má so la tát.

9. A tá mo ga tás a pá lyá zott összeg nél ala cso nyabb mér -
ték ben is meg ál la pít ha tó. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si dön -
tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül a pá lyá -
zó nak írás ban nyi lat koz nia kell, hogy az ere de ti leg be nyúj tott 
pá lyá za tot csök ken tett tá mo ga tá si összeg ese tén is ké pes és
kész-e meg va ló sí ta ni, nyi lat ko za tá hoz csa tol ni kell a meg -
fele lõen mó do sí tott megvalósítási ütem ter vet és a csök ken tett 
tá mo ga tá si össze get tar tal ma zó mó do sí tott költ ség ve tést. Az
ere de ti leg igé nyelt tá mo ga tá si összeg és az el nyert tá mo ga tá -
si összeg kö zöt ti kü lönb sé get a pá lyá zó nak kell fe dez nie, a

2007/37. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2457



kü lön bö zet ren del ke zés re ál lá sá ról  szóló iga zo lást nyi lat ko -
za tá hoz ere de ti ben csa tol nia kell.

Ha a csök ken tett tá mo ga tá si összeg is me re té ben a pá -
lyá zó nem kí ván ja a pro jek tet meg va ló sí ta ni, erre vo nat ko -
zó an írás ban kell nyi lat koz nia a tá mo ga tá si dön tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül.

10. A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell csa -
tol ni:

a) Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (I. mel lék let)
b) Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let)
c) A pá lyá za tí rá si se géd let (III. mel lék let) alap ján el ké -

szí tett pá lyá zat
d) Rész le tes té te les költ ség ve tés (IV. mel lék let)
e) Pá lyá za ti ûr lap (V. mel lék let)
f) Pá lyá zói nyi lat ko zat (VI. mel lék let)
g) to váb bá az aláb bi do ku men tu mok:

Ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat -
ban:

a) non pro fit szer ve ze tek ese té ben 30 nap nál nem
ré geb bi iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel -
rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ
szer ve zet, pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok
ese té ben 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

b) a pá lyá zó szám la ve ze tõ pénz in té ze te 30 nap nál
nem ré geb bi iga zo lá sa – pon tos szám la szám
meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve -
ze té sé rõl, fizetõképességérõl,

c) 30 nap nál nem ré geb bi APEH és he lyi ön kor -
mány zat iga zo lás ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren -
del ke zik 60 na pot meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû 
adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás -
sal, il let ve az eset le ges köz tar to zás meg fi ze té sé re 
vo nat ko zó fi ze té si ha lasz tás vagy rész let fi ze tés
en ge dé lye zé sé rõl. A 3/2006. (IV. 3.) KüM ren de -
let tel össz hang ban a ha lasz tás, rész let fi ze tés en -
ge dé lye zé se csak az EU tradicionális saját for -
rásai cím alatt fogadható el,

d) iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról,
e) a pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap és a mel lék -

let ként csa tolt nyi lat ko zat,
f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat -

ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja
a pá lyá zó felhasználni,

g) re fe ren ci ák,
h) a pá lyá zó Eti ó pi á ban mû kö dõ part ner szer ve ze té -

nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta, vagy Eti ó pia
ille té kes szer vé nek nyi lat ko za ta – ha a prog ram
meg va ló sí tás hoz szük sé ges – (a III. melléklet
7.2. pontja szerint),

i) a társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai.
Köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve:
A pá lyá zó kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si

cím pél dá nya1.

1 Ban ki alá írá si cím pél dány nem fo gad ha tó el.

Egy sze rû má so lat ban:
a) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta (alap sza bály,

ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szerzõdés),
b) a pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek szak mai önélet -

rajza,
c) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év

(2004., 2005., 2006.) au di tált éves be szá mo ló ja
ki egé szí tõ mellékletekkel,

d) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év
(2004., 2005., 2006.) mér le ge.

11. Dön tés-elõ ké szí tés, dön té si me cha niz mus

A be nyúj tott pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um a be -
nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül bí rál ja el.
A pá lyá zat ér vény te len ség  miatti el uta sí tá sá ról, il let ve ér -
vé nyes pá lyá zat tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a Kül -
ügy mi nisz té ri um NEFE-GTF ér te sí ti a pá lyá zó kat. A pá -
lyá zat el uta sí tá sa, il let ve a pá lyá zat ered mé nye  miatt jog -
or vos lat nak he lye nincs.

A nyer tes pá lyá zók kal a Kül ügy mi nisz té ri um szer zõ -
dést köt a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, va la mint az el szá mo lás 
rész le tes tar tal mi és pénz ügyi fel té te le i rõl. A tá mo ga tá si
összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben fog lal tak tel je sü lé sét a Kül ügy mi nisz té ri um
NEFE-GTF el len õr zi.

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik
a pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tei (a továb biak ban együt te -
sen: pá lyá za ti fel hí vás). A pá lyá zó nak min den eset ben ren -
del kez nie kell a prog ram tel jes be ke rü lé si költ sé ge
15%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal.

A nyer tes pá lyá zó a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott 
be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény sze rint kö te les meg va ló -
sí ta ni.

A nyer tes pá lyá zó kö te les a je len pá lyá zat alap ján tá mo -
ga tott pro jek tet nép sze rû sí te ni, a Kül ügy mi nisz té ri u mot
mint tá mo ga tót mind írás ban, mind szó ban meg ne vez ni.

A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val el is me ri, hogy
amennyi ben je len pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben tá mo ga tás ban
ré sze sül, el te kint egyéb szer zõ dé ses fel té te lek ki kö té sé tõl.

Ab ban az eset ben, ha a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok -
ból a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz -
té ri um ál tal meg ha tá ro zott meg fe le lõ ha tár idõt kö ve tõ
10 na pon be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát
vesz ti.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó ne vét, a nyer -
tes prog ram meg ne ve zé sét és az el nyert tá mo ga tás össze -
gét köz zé te szi.

12. Mel lék le tek

I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta
II. mel lék let: Pá lyá za ti adat lap
III. mel lék let: Pá lyá za tí rá si se géd let
IV. mel lék let: Rész le tes té te les költ ség ve tés
V. mel lék let: Pá lyá za ti ûr lap
VI. mel lék let: Pá lyá zói nyi lat ko zat
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I. mel lék let

PÁLYÁZATI ELLENÕRZÕLISTA

El len õriz ze, hogy csa tol ta-e:

 Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let)

 Pá lyá zat ma gyar nyel ven (III. mel lék let sze rint)

 Rész le tes költ ség ve tés (IV. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap (V. mel lék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó nyi lat ko za tok (VI. mel lék let)

 Elõ leg igény lé se ese tén an nak in do ko lá sa

 Iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet (non pro fit szer ve-
ze tek ese tén)

 Cég ki vo nat (pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese tén)

 Ban ki iga zo lás

 Adó ha tó sá gi iga zo lá sok:

–  APEH-iga zo lás

–  a he lyi ön kor mány zat iga zo lá sa

 Iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról

 Nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja a pá lyá zó fel hasz nál ni

 Re fe ren ci ák

  Part ner szer ve zet/ille té kes szerv nyi lat ko za ta

  Eti ó pi á ban tör tént be jegy zés rõl  szóló iga zo lás vagy a be jegy zés ér de ké ben tett ér de mi in téz ke dést bi zo nyí tó iga zo lás.

 Lé te sí tõ ok irat (alap sza bály, ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés)

 Alá írá si cím pél dány

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év (2006, 2005, 2004) au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év mér le ge

 A társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai

 A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

 Elekt ro ni kus mel lék le tek (CD/flop py)

 Lo gi kai ke ret mát rix

 Mû sza ki spe ci fi ká ci ók

 Ok ta tá si prog ra mok

 Alá írá sok/szig nók
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II. mel lék let

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Partnerország (pro jekt hely szí ne):
   Etiópia

2. Pá lyá zat ik ta tó szá ma szá ma: (KüM töl ti ki)

3. A pro jekt címe:

4. A pro jekt té má ja:

5. Be csült kez dé si dá tum:
  hó/év

6. Be csült be fe je zé si dá tum:
  hó/év

7. Az igé nyelt tá mo ga tás (USD): 8. Sa ját for rás (USD):

Társ fi nan szí ro zás (USD):

9. Pá lyá zó szer ve zet/pro jekt ve ze tõ (név, cím, elérhetõség):
  A pályázó szervezet neve, a projektvezetõ neve és beosztása, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe

10. Part ner szer ve zet a célországban (név, cím, elérhetõség):
   A partnervezervezet neve, a felelõs vezetõ neve és beosztása, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe

11. A pro jekt rö vid is mer te té se (leg fel jebb 150 szó):

12. Hely, idõ, név és aláírások:

Pro jekt ve ze tõ: A pá lyá zó kép vi se lõ je: A KüM ál tal át vé ve: A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ered mé nye:

Hely és dá tum: Hely és dá tum: Hely és dá tum: Hely és dá tum:
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III. Mel lék let

PÁLYÁZATÍRÁSI SEGÉDLET

(A pályázatot az alábbi struktúrának meg fele lõen kell összeállítani)

1. Ve ze tõi össze fog la ló

2. Hát tér és kör nye zet

2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv
2.2. A prob lé mák azo no sí tá sa és elem zé se
2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és érin tet tek/part ne rek be mu ta tá sa
2.4. Ál ta lá nos cél ki tû zé sek, konk rét cé lok és stra té gi ák elem zé se
2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér
2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek
3.1. A pro jekt ál ta lá nos cél ki tû zé sei (fej lesz té si cél) – hosszú távú ha tás
3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú ha tá sok
3.3. Ered mé nyek
3.4. Te vé keny sé gek
3.5. Rá for dí tá sok

4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok
4.1. Fel té te le zé sek
4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek
4.3. Al ter na tív meg ol dá sok

5. A meg va ló sí tás össze te või
5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai
5.2. Mun ka terv és ütem terv
5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok
5.4. El len õr zés és be szá mo lás (bel sõ és kül sõ el len õr zés)
5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó té nye zõk
6.1. Ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le
6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás
6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia
6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok
6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség
6.6. Kör nye zet vé de lem
6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás
6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság

7. Csa to lan dó do ku men tu mok:
7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa
7.2. A pá lyá zó Eti ó pi á ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta vagy Eti ó pia ille té kes szer-

      vé nek – amennyi ben szük sé ges – nyi lat ko za ta.
7.3. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta
    – A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za
    – Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (ha van)
    – Ok ta tá si prog ra mok (ha van)
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1. Ve ze tõi össze fog la ló

A pro jekt szi nop szi sa – az össze fog la lót a pro jekt lo gi kai fel épí té sé nek meg fele lõen úgy cél sze rû ki ala kí ta ni, hogy az
rö vid át te kin tést nyújt son a pro jekt fõ ele me i rõl: a pro jekt cél já ról, ha tá sa i ról, ered mé nye i rõl, a te vé keny sé gek rõl, az esz -
kö zök rõl, a költ sé gek rõl, a feltevésekrõl és kockázatokról.

2. Hát tér és kör nye zet

A cím szó alatt kell be mu tat ni azt az ál ta lá nos struk tú rát, amely nek ke re té ben a pro jekt meg va ló sul, ele mez ve a pro jekt 
ál tal meg ol dan dó prob lé má kat, is mer tet ve a választott stratégiát.

2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv
A part ner or szág fej lesz té si hely ze té nek rö vid is mer te té se, kü lö nös te kin tet tel a pro jekt kap cso ló dá sá ra a tar to má nyi

fej lesz té si terv hez, be le ért ve azt az ága za tot, amely ben a pro jekt meg va ló sul. Az is mer te tés csak a pro jekt ál tal meg ol -
dan dó prob lé mák megértéséhez szükséges információkra szorítkozzon.

2.2. A prob lé mák azo no sí tás és elem zé se
Az ok-oko za ti elem zés alap ján ér de mes hi e rar chi kus sor rend be ál lí ta ni a prob lé má kat, ez zel meg könnyít ve a meg ol -

dan dó prob lé ma azo no sí tá sát. Ki kell tér ni arra is, hogy a prob lé ma ho gyan érin ti a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség és a kör -
nye zet vé de lem kér dé sét, va la mint a prob lé ma mér he tõ mu ta tó i ra, ame lyek se gít sé gé vel meghatározható a megoldás
irányába tett elõrelépés.

2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és part ne rek be mu ta tá sa
A pro jekt ked vez mé nye zett je i nek és részt ve võ i nek be mu ta tá sa alap ve tõ fon tos sá gú a meg ol dan dó prob lé mák, a cél ki -

tû zé sek és a ha té kony és fenn tart ha tó meg ol dás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges te vé keny sé gek kel lõ meg ér té sé hez. Le he tõ -
ség sze rint a ked vez mé nye zet tek is vegyenek részt az elemzés elkészítésében.

2.4. Át fo gó cél ki tû zé sek és konk rét cé lok elem zé se
A pro jekt ter ve zett ki me ne te le – a prob lé ma meg ol dá si mód já nak és a meg ol dás esz kö ze i nek is mer te té se. A leg meg fe -

le lõbb és leg in kább meg va ló sít ha tó stra té gia ki vá lasz tá sa szá mos szem pont alap ján tör té nik, pél dá ul: a part ne rek pri o ri -
tá sai, a si ker esé lye, költ ség ve tés, idõ igény, az egyenlõtlenségek csökkentésének elõsegítése stb.

2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér
A pro jekt cél ja i nak el éré sé re for dí tan dó ha zai hu mán, in téz mé nyi és pénz ügyi erõ for rá sok azo no sí tá sa, a pro jekt meg -

va ló sí tá sá hoz, il let ve a kí vánt ha tás el éré sé hez szük sé ges jogi hát tér, va la mint a fõbb sze rep lõk (kor mány za ti szer ve ze -
tek, non pro fit szervezetek) bemutatása.

2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok
Kor mány za ti vagy más do no rok ha son ló ko ráb bi és je len le gi pro jekt je i nek, azok ta pasz ta la ta i nak és ta nul sá ga i nak is -

mer te té se az át fe dé sek el ke rü lé se és a komp le men ter jelleg erõsítése érdekében.

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek

3.1. A pro jekt át fo gó cél ki tû zé se (fej lesz té si cél) – hosszú távú hatás
Ez a pont a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ram mal össz hang ban lévõ, ága za ti és alá ga za ti fej lesz té si stra -

té gi á ra épü lõ át fo gó cél ki tû zést ha tá roz za meg, ki tér ve a ked vez mé nye zet tek szá má ra várható hosszú távú hatásokra is.

3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú hatások
A pro jekt konk rét cél ja a fõ prob lé ma meg ol dá sá nak meg ha tá ro zá sa. Elõ kell se gí te nie az át fo gó cél ki tû zés meg va ló -

su lá sát és a pro jekt ered mé nye i bõl kell le ve zet he tõ nek len nie. Fon tos, hogy áll ja nak ren del ke zés re szám sze rû sít he tõ
vagy egy ér tel mû fo gal mak kal meg ha tá roz ha tó, ob jek tív mó don igazolható mutatók, és azok ellenõrzésére szolgáló
eszközök.

3.3. Ered mé nyek
A pro jekt köz vet len cél ja i nak meg va ló sí tá sát cél zó te vé keny sé gek el vég zé sét köve tõen vár ha tó ered mé nyek fel so ro -

lá sa. Az ered mé nyek nek vi lá go san azo no sít ha tók nak és mér he tõk nek kell len ni ük. A lo gi kai ke ret mát rix nak egy ér tel mû
mennyi sé gi és mi nõ sé gi mu ta tó kat, va la mint azok ellenõrzésére szolgáló eszközöket kell tartalmaznia.

3.4. Te vé keny sé gek
Ez a pont ha tá roz za meg a pro jekt so rán, a kí vánt ered mé nyek el éré se ér de ké ben el vég zen dõ te vé keny sé ge ket. Az

ered mény el éré sé hez több, kü lön bö zõ te vé keny ség el vég zé sé re van szük ség. Meg kell ha tá roz ni, hogy a te vé keny ség mi -
kor kez dõ dik és mi kor fe je zõ dik be, ki fe le lõs an nak el vég zé sé ért és mi lyen ered mény el éré sét se gí ti elõ.
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3.5. Rá for dí tá sok
Ez a pont a pro jekt le írá sá nak lé nye ge. Cél sze rû min den egyes te vé keny ség hez hoz zá ren del ni a vég re haj tá sá hoz szük -

sé ges hu mán erõ for rá so kat, esz kö zö ket, be ren de zé se ket, ütem ter vet, költ ség ve tést és az egyéb igénybevett forrásokat.

4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok

4.1. Fel té te le zé sek
A fel té te le zé sek a te vé keny sé gek meg kez dé sé hez szük sé ges elõ fel té te lek mel lett, a meg va ló sí tást vagy a vég ered -

ményt be fo lyá so ló kül sõ té nye zõk, ese mé nyek vagy fel té te lek. Fel té te le zé sek vo nat koz hat nak a te vé keny sé gek re, az
ered mé nyek re és a konk rét cé lok ra. Rend kí vül fon to sak azok a fel té te le zé sek, ahol más szer ve ze tek vagy a kor mány köz -
re mû kö dé sé re van szük ség. Eze ket rész le te sen kell is mer tet ni, hogy a meg va ló sí tás so rán a meg ha tá ro zott mu ta tók se gít -
sé gé vel lehetõség legyen annak megállapítására, hogy a feltételezések valóban realizálódtak-e.

4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek
Min den pro jekt jár bi zo nyos ter mé sze ti, po li ti kai, tár sa dal mi, pénz ügyi és gaz da sá gi koc ká zat tal, ame lyet le he tõ ség

sze rint ki kell kü szö böl ni. A koc ká za tok olyan ne ga tív kül sõ té nye zõk, ame lyek nagy va ló szí nû ség gel nem kö vet kez nek
be, de a pro jekt cél já nak el éré sé re ha tás sal le het nek. Erre pél da ként em lít he tõ a kor mány za ti po li ti ka megváltozása vagy
új jogszabályok bevezetésének elmaradása.

4.3. Al ter na tív meg ol dá sok
Az elõ re nem lát ha tó hely ze tek és a nem be fo lyá sol ha tó té nye zõk ke ze lé se ér de ké ben szük sé ges bi zo nyos fokú ru gal -

mas ság és a szük sé ges vál toz ta tá sok meg té te lé re szol gá ló me cha niz mus, amely nek fi nan szí ro zá sá ról szük ség sze rint
gon dos kod ni kell. A pro jek tek be be kell épí te ni a kül sõ tényezõk ellenõrzésére szolgáló mechanizmusokat is.

5. A meg va ló sí tás össze te või

5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai
Is mer tet ni kell a pro jekt részt ve võ it, a mun ka ter vek el ké szí té sé hez és ak tu a li zá lá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket, a

vég re haj tá si el já rá so kat, va la mint az összes érin tett fel ada tát. El en ged he tet len a meg fe le lõ ter ve zés és a végrehajtás
rendszeres ellenõrzése.

5.2. Mun ka terv és ütem terv
Kör vo na laz ni kell egy re á lis és iga zol ha tó mun ka ter vet, figye lembe véve azt az idõt is, ami re az elõ ze tes lo gisz ti kai

fel ada tok el lá tá sá hoz szük ség van. Hi vat koz ni kell azok ra a fon to sabb dá tu mok ra és ese mé nyek re, ame lyek hez a pro -
jekt nek az érin tett or szág ban iga zod nia kell, mint pél dá ul az éves kormányzati költségvetési ciklus.

5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok
Rész le te sen meg kell ha tá roz ni az esz kö zö ket és rá for dí tá so kat, ezen be lül a tech ni kai se gít ség nyúj tást. Ezek a kö vet -

ke zõ cso por tok ba oszt ha tók: inf ra struk tú ra, be ren de zé sek és esz kö zök, mû kö dé si rá for dí tá sok, hu mán erõ for rás, szak ta -
nács adás, szol gál ta tá sok, spe ci á lis ala pok és tar ta lék ala pok, va la mint idõ igény. A költ sé ge ket rá for dí tás-tí pu son ként
kell rész le tez ni. A je len pá lyá za ti fel hí vás cél já ra ame ri kai dol lár ban (USD) – kell a költ sé ge ket meg ad ni, meg je löl ve a
fi nan szí ro zás for rá sát. A ma gya rá zó szö veg ben csak a fõ költségvetési sorok ismertetendõk, a részletes tételes
költségvetést a Mellékletnek kell tartalmaznia.

5.4. Mo ni tor ing és el len õr zés
Is mer tet ni kell az el len õr zé si te vé keny sé gek ütem ter vét (be szá mo lók ké szí té se, meg be szé lé sek össze hí vá sa vagy más

bel sõ és kül sõ el len õr zé sei fel ada tok vég zé se), va la mint a te vé keny sé get vég zõ sze mé lye ket. Meg kell ha tá roz ni a fõbb
mu ta tó szá mo kat, hogy a tény le ges tel je sít ményt össze le hes sen vet ni a cél ki tû zé sek kel, és ezeket a projekt logikai
keretmátrixában meg kell adni.

5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek
A kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek olyan kez de mé nye zé sek vagy dön té sek le het nek, ame lye ket még a pro jekt in -

dí tá sa elõtt vég re kell haj ta ni, il let ve meg kell hoz ni. Mind eze ket követhetõ módon ütemezni kell.

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó tényezõk

6.1. A ked vez mé nye zet tek (Eti óp Víz ügyi Mi nisz té ri um) ak tív részvétele
Az, hogy a pro jekt cél cso port jai és ked vez mé nye zett jei mi lyen mér ték ben vesz nek részt a pro jekt ki ala kí tá sá ban és

meg va ló sí tá sá ban, rend kí vül fon tos a he lyi tá mo ga tás el nye ré se és a kül sõ tá mo ga tás meg szû né se utá ni fenn tart ha tó ság
biz to sí tá sa ér de ké ben.
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6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás

Be kell mu tat ni az adott ága za ti po li ti kát és azt, hogy a part ner és/vagy part ner kor mány mi lyen mér ték ben mu tat ko zott 
kész nek arra, hogy tá mo ga tást nyújt son a cé lok el éré sé hez a pro jekt meg va ló sí tá sa fo lya mán, il let ve a donortámogatás
lejárta után.

6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia

Ez a cím a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és az ered mé nyek meg ter ve zé sé hez szük sé ges szak mai/tech no ló gi ai mó do za -
to kat és esz kö zö ket ta kar ja, mi vel a tech no ló gi ai vál toz ta tás nem csak le he tõ sé ge ket, de egy ben koc ká za to kat is rejt.
Töb bek kö zött a he lyi kö rül mé nye ket és a kü lön bö zõ igé nye ket fon tos figye lembe ven ni (pl. tar ta lék al kat ré szek ren del -
ke zés re ál lá sa, a biz ton sá gi elõ írások meg fe le lõ sé ge, he lyi la ko sok – férfiak és nõk – üzemeltetésbe és karbantartásba
való bevonásának lehetõsége).

6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok

A pro jekt nek figye lembe kell ven nie a he lyi tár sa dal mi és kul tu rá lis té nye zõ ket, nor má kat és szo ká so kat, mi vel azok
ha tás sal le het nek az érin tet tek mo ti vá ci ó já ra és ez ál tal ak tív rész vé te lé re, el kö te le zett sé gé re és fe le lõs ség vál la lá sá ra.
Kü lön le ges in téz ke dé se ket kell ten ni an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy az összes ked vez mé nye zett-cso port meg fe le lõ
szin tû hoz zá fé rés sel rendelkezzen a projekt eredményeihez a megvalósítás folyamán és azt köve tõen is.

6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség

A pro jekt nek figye lembe kell ven nie a nõk és fér fi ak sa já tos igé nye it és ér de ke it, ami a szol gál ta tá sok és inf ra struk tú ra 
hosszú távú és igaz sá gos igény be vé te lét biz to sít ja, emel lett hosszú tá von hoz zá já rul a ne mek kö zöt ti egyenlõtlenségek
csökkentéséhez is.

6.6. Kör nye zet vé de lem

A pá lyá zó fejt se ki, hogy a pro jekt mi lyen mér ték ben óvja vagy ká ro sít ja a kör nye ze tet, és ez ál tal mi lyen mér ték ben
tá mo gat ja vagy ássa alá a hosszú távú elõ nyök biz to sí tá sát. A hang súlyt a kör nye zet vé del mi szem pont ból fenn tart ha tó
fejlõdésre kell fektetni.

6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás

A he lyi in téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás lét fon tos sá gú sze re pet ját szik a pro jekt ha té kony sá gá nak és fenn tart ha tó sá gá -
nak biz to sí tá sa szem pont já ból. Eb ben a pont ban ki kell fej te ni, hogy a vég re haj tó szer ve ze tek, il let ve a he lyi in téz mé -
nyek mennyi re ké pe sek és haj lan dó ak a pro jekt vég re haj tá sá ra, il let ve annak fenntartására a donortámogatás megszûnte
után is.

6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság

El en ged he tet len a pro jekt meg va ló sí tá sa után a gaz da sá gi és pénz ügyi fenn tart ha tó ság, va la mint a hoz zá adott ér ték
ked vez mé nye zet tek kö zöt ti meg osz lá sá nak re á lis elõ re jel zé se. Fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy a part ner szer ve zet, il -
let ve in téz mény haj lan dó-e beruházni a projekt célkitûzéseinek megvalósításába.

7. Csa to lan dó do ku men tu mok

7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa

Egy ol da las táb lá zat az át fo gó cél ki tû zé sek, konk rét cé lok, ered mé nyek, te vé keny sé gek és rá for dí tá sok kö zöt ti fõbb
lo gi kai kap cso la tok ról és ok-oko za ti össze füg gé sek rõl, meg ad va az el len õr zés re szol gá ló mu ta tó kat, a mu ta tók for rá sa it, 
a leg fon to sabb kockázati tényezõket és feltételezéseket.

Be avat ko zá si lo gi ka
Ob jek tív mó don mér he tõ

mu ta tók
A mu ta tók for rá sai

Fel té te le zé sek
és koc ká za ti té nye zõk

Át fo gó cél ki tû zé sek

A pro jekt köz vet len cél ja

Ered mé nyek

Te vé keny sé gek

A lo gi kai ke ret mód szer (LO Gi cal FRA ME work) se gít tisz táz ni a pro jekt cél ját és lét jo go sult sá gát; vi lá go san meg ha -
tá roz ni a pro jekt ele me it; az elõ ké szí tés ko rai sza ka szá ban ele mez ni a pro jekt kör nye ze tét; meg ha tá roz ni, ho gyan mér he -
tõ a pro jekt elõ re ha la dá sa, a cé lok el éré se. A lo gi kai ke ret mát rix össze von tan tar tal maz za a pro jekt cél ja it, a hoz zá ren delt 
mu ta tó kat, a meg va ló sí tás koc ká za ta it, a szük sé ges erõ for rá so kat és a le het sé ges ered mé nye ket, azaz a tel jes pro jek tet
egy oldalban.
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A Be avat ko zá si lo gi ka az aláb bi struk tú rát követi:

a) Át fo gó cél ki tû zé sek – a ked vez mé nye zet tek szá má ra ér vé nye sü lõ hosszú távú ha tá sok, ame lyek hez ma gá nak a pro -
jekt nek (a töb bi pro jekt mel lett) hoz zá kell já rul nia a ki tû zött ø

b) Konk rét cé lok kal – ame lyek a pro jekt konk rét (azon na li és kö zép tá vú) cél jai, tel je sü lé sük ese tén a cél cso por tok
szá má ra fenn tart ha tó elõ nyök kel/ész lel he tõ ha tá sok kal jár nak, és ame lye ket az ø

c) Ered mé nyek – ré vén kell el ér ni, ame lyek a vég re haj tott ø

d) Te vé keny sé gek – el vég zé se ál tal jön nek létre.

A má so dik és a har ma dik osz lop ban a pro jekt kü lön bö zõ szint je i re vo nat ko zó an meg kell adni az ob jek tív mó don iga -
zol ha tó mu ta tó kat és az el len õr zés for rá sa it és esz kö ze it. Az át fo gó cél ki tû zé se ket, a konk rét cé lo kat és az ered mé nye ket
a gya kor lat ban mér he tõ mó don kell ki fe jez ni (pl. mennyi ség és mi nõ ség, cél cso port, idõ és hely), és a meg va ló sí tá si sza -
kasz ban a pro jekt igé nye i hez kell iga zí ta ni, hogy le he tõ vé vál jon a ha té kony el len õr zés. Az el len õr zés for rá sai és esz kö -
zei olyan do ku men tu mok, be szá mo lók és más in for má ci ós for rá sok, amelyek lehetõvé teszik a tényleges elõrehaladás
összemérését a tervezett eredményekkel és célokkal.

A fel té te le zé sek (és koc ká za ti té nye zõk) osz lop ban meg kell adni azo kat a kül sõ té nye zõ ket, ame lyek a pro jek ten kí -
vül es nek, de lét fon tos sá gú ak a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és a konk rét cé lok, ered mé nyek és várt ha tá sok el éré sé hez.
A fel té te le zé se ket úgy kell meg fo gal maz ni, mint az ide á lis kül sõ kör nye zet és hely zet le írá sát, le he tõ vé téve meg lé tük
ob jek tív el len õr zé sét is. A koc ká za tok azok a ne ga tív kül sõ tényezõk, amelyek veszélyeztethetik a projekt elõrehaladását 
és sikerét.

7.2. A pá lyá zó Eti ó pi á ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta vagy Eti ó pia ille té kes szer vé -
nek – amennyi ben szük sé ges – nyilatkozata.

A do ku men tum nak meg kell erõ sí te nie, hogy:

a) a part ner szer ve zet vagy ille té kes szerv egyet ért a pro jekt tel, il let ve tá mo gat ja a pro jek tet;

b) a pro jekt hez vá sá rolt esz kö zö ket, be ren de zé se ket – ha szük ség van ilye nek re – a meg va ló sí tás után a part ner szer -
ve zet vagy ille té kes szerv át ve szi és ren del te tés sze rû en mûködteti;

c) az el len õr zést és ér té ke lést vég zõ szer vek szá má ra le he tõ vé te szik és elõ se gí tik a pro jekt elõ re ha la dá sá nak és
meg va ló sí tá sá nak el len õr zé sét, il let ve

d) non pro fit szer ve ze tek ese té ben a do ku men tum nak iga zol nia kell, hogy a pá lyá zó Eti ó pi á ban hi va ta lo san nyil -
ván tar tás ba vett se gély szer ve zet, vagy a be jegy zés ér de ké ben a pá lyá zó ér de mi in téz ke dést tett.

A jól mû kö dõ part ner sé gek rend kí vül fon to sak a pro jekt si ke ré hez. Part ner ség alatt a pá lyá zó szer ve zet, va la mint an -
nak ha zai és kül föl di part ne rei kö zött fenn ál ló olyan kap cso lat ér ten dõ, amely az összes érin tett fél elõ nyé re szol gál.  A
pro jek tek egyik alap ve tõ cél ja a ka pa ci tás épí tés. A ka pa ci tás épí tés az egyén, a szer ve zet, az ága zat vagy egy na gyobb
rend szer tel je sít mé nyé nek ja ví tá sá ra szolgáló stratégiákat és módszereket foglalja magába.

7.3. A pro jekt rész le tes, té te les költ ség ve té se

A rész le tes költ ség ve tés nek leg alább az aláb bi fõ költ ség ve té si so ro kat kell tar tal maz nia:

a) pro jekt sze mély zet (ve ze tés, ta nács adók, ha zai és he lyi szak ér tõk),

b) ki kül de té si költ sé gek (re pü lõ jegy, he lyi köz le ke dés, szál lás, napidíj),

c) a pro jekt hez köz vet le nül kap cso ló dó do lo gi költ sé gek

– ok ta tás do lo gi költ sé gei,

– bel föl di köz le ke dé si költ sé gek,

– anya gok, kész le tek, pos ta, fény má so lás, sok szo ro sí tás stb.,

– be ren de zé sek (szá mí tó gép, szoft ver, ok ta tá si se géd esz kö zök),

d) mû kö dé si és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek.

A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a min den kor ha tá lyos köz be szer zé si tör -
vénynek meg fele lõen kell meg va ló sí ta ni. A légi és vas úti köz le ke dés költ sé gei ki zá ró lag tu ris ta (il let ve 2. osztály)
díjszabáson támogathatóak.

Kül sõ szak ér tõ dí ja zá sa – a pro jekt jel le gé tõl, il let ve a szak ér tõi te vé keny ség tõl füg gõ en – leg fel jebb net tó 50 000 HUF/
szak ér tõ/nap ér ték ben tá mo gat ha tó, il let ve sa ját for rás ként tör té nõ el szá mo lás ese tén ilyen összeg ben el szá mol ha tó.

A fel me rü lõ költ sé ge ket szám lá val kell iga zol ni. Az egyes költ ség ve té si té te lek ben fel kell tün tet ni a net tó ki adást, a
fi ze ten dõ, a vissza igé nyel he tõ és a vissza nem igé nyel he tõ ÁFÁ-t, va la mint a bruttó kiadást.

A költ ség ve tést a IV. szá mú mel lék let ben ta lál ha tó táb lá zat nak meg fele lõen kell ki töl te ni.
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Elõ leg igény lé se ese tén an nak pon tos össze gét a té te les költ ség ve tés ben, rész le tes in do ko lá sát pe dig a költ ség ve tés -
hez kü lön la pon csa tol ni kell.

7.4. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta
Rész le tes in for má ci ó kat a pá lyá zók ról az V. és a VI. mel lék let ben kell meg ad ni. A re fe ren cia lis tá ban a pá lyá zó nak in -

for má ci ót kell szol gál tat nia az elõ zõ két év ben (2006., 2005.) meg va ló sí tott pro jek tek rõl (a pro jekt címe, rö vid is mer te -
té se, meg va ló sí tás he lye, pro jekt idõtartama, a támogató és a kapcsolattartó neve).

7.5. A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za.

7.6. Mû sza ki spe ci fi ká ci ók
A pá lyá zat ban meg kell adni a mû sza ki be ren de zé sek rész le tes mû sza ki spe ci fi ká ci ó ját, a li cenc fel té te le ket, a

tulajdonjogokat stb.

7.7. Ok ta tá si prog ra mok
A ter ve zett pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz kö tõ dõ tan fo lya mok, sze mi ná ri u mok, kép zé sek tar tal mát és váz la tát kell

ismertetni.

IV. mel lék let

Sor -
szám

Az el lá tan dó fel ada tok ütem ter vi egy sé gen kén ti rész le te zé se 
Ezen be lül: A fel adat el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len költ sé gek rész le te zé se

Idõ tar tam
(-tól -ig)

Prog ram
 sza kasz

 meg je lö lé se

Konk rét
 te en dõk 
rész le tes

 fel so ro lá sa

Mun ka kör/
szol gál ta tás

meg ne ve zé se

Fel ada tok hoz
ren del he tõ idõ-

 szük ség let,
(egyéb

mér he tõ)
 mennyi sé gi
egy ség gel

Fel me rü lõ
 ki adá sok 
költ ség-

ne men kén ti
meg ne ve zé se

Fel me rü lõ 
ki adá sok 

költ ség ne men
be lü li

 rész le te zé se

Mennyi sé gi
egy ség re jutó

ter ve zett
díja/ára

Összes
 költ sé ge

 (5×8)

9. osz lop ból
 az igé nyelt

KüM tá mo ga -
tás össze ge

9. osz lop ból 
a sa ját

 hoz zá já ru lás
össze ge

9. osz lop ból
partner

hozzájárulása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

V. mel lék let

PÁLYÁZATI ÛRLAP

A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:

Rö vid név (be tû szó stb.):

Szék hely, te lep hely címe:

Nyil ván tar tás ba vé tel szá ma/Cég jegy zék szám:

Adó szám:

TB-fo lyó szám la szá ma:

Te le fon szám: Fax:

E-ma il cím:

A pá lyá zó szer ve zet ban ki ada tai

Szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé se:

A bank címe:

A pá lyá zó bank szám la szá ma:
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Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

Igen Nem 

Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re pá lyáz -
tak, mek ko ra össze get nyer tek?

KüM szer ve ze ti
egy ség (elõ irány zat

meg ne ve zé se)
Év Prog ram meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott pro jekt vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem 

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg
USD  (HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
USD  (HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

VI. mel lék let

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

(nonprofit pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hitelesek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve ze tet tá -
mo ga tás nem illeti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si helye nyilvánosságra hozható.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tartozása nincs.

5. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szervek által történõ ellenõrzéséhez.

6. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot, mint tá mo ga tót megnevezem.

7. Tu do má sul ve szem, hogy szer zõ dés kö tés csak az Eti ó pi á ban tör tént be jegy zés rõl  szóló iga zo lás be mu ta tá sá val le -
het sé ges. A do ku men tum nak iga zol nia kell, hogy a pá lyá zó Eti ó pi á ban hi va ta lo san nyil ván tar tás ba vett szer ve zet. Szer -
zõ dés kö tés kor a be jegy zést iga zo ló do ku men tum nem he lyet te sít he tõ a bejegyzés érdekében tett érdemi intézkedést
bizonyító irattal.

8. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té -
se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.
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9. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

.................................................

(dá tum)

.................................................

(cég sze rû alá írás)

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

(profitorientált pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hitelesek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve ze tet tá -
mo ga tás nem illeti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si helye nyilvánosságra hozható.

4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyenlített nincs.

5. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el le ne csõd- és fel szá mo lá si el -
já rás nincs folyamatban.

6. Tu do má sul ve szem, hogy be je len té si kö te le zett sé gem van a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés le -
jár tá ig, ha az ál ta lam kép vi selt szer ve zet el len fel szá mo lá si vagy csõd el já rás in dul, il let ve 60 napnál régebbi köztartozása 
áll fenn.

7. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szervek által történõ ellenõrzéséhez.

8. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot, mint tá mo ga tót megnevezem.

9. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té -
se, il le tõ leg az adós ság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

10. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si összeget visszaköveteli.

Dá tum: ........................................

.................................................

(cég sze rû alá írás)
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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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 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): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
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., www.mhk.hu. 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1048 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


