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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
1/2008. (I. 12.) MNB

rendelete

a „Teller Ede születésének 100. évfordulója”
emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Teller Ede születésének
100. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletû
ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2008. január 16.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl ké-
szült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle re-
cézett.

(2) Az emlékérme elõlapján köriratban, fent a
„MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, lent a „BP.” verdejel és a
„2008” verési évszám olvasható. A középmezõben
– Teller Ede munkásságára utalva – az atomenergia felsza-
badításának leghatékonyabb folyamatát szimbolizáló
motívum, a deuteron-triton fúziós reakció ábrája látható.
Az ábra alatti két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme elõlap-
jának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Teller
Ede portréja látható. Az emlékérme szélén köriratban,
a portrétól balra a „Teller Ede”, jobbra pedig az
„1908–2003” felirat olvasható. A jobb oldali felirat és a
portré között Fritz Mihály tervezõmûvész mesterjegye
található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet
2. melléklete tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, amelybõl
6000 darab különleges – ún. proof – technológiával ver-
hetõ.

4. §

Ez a rendelet 2008. január 16-án lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet
az 1/2008. (I. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet
az 1/2008. (I. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

4/2008. (I. 12.) FVM
rendelete

bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való
szennyezõdésének kockázata miatti különleges

feltételekrõl

Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya – kivéve az 5 kg bruttó tömeget
meg nem haladó élelmiszer-szállítmányokat – az
a)–g) pontban felsorolt termékekre, illetve a b)–g) pontban
felsorolt termékekbõl készült vagy azokat jelentõs
mennyiségben tartalmazó feldolgozott és összetett élelmi-
szerekre (a továbbiakban együtt: termékek) terjed ki:

a) a Brazíliából származó vagy ott feladott alábbi ter-
mékek:

1. a 0801 21 00 KN-kód alá tartozó héjas brazil dió,
2. a 0813 50 KN-kód alá tartozó, diófélék és szárí-

tott gyümölcsök héjas brazil diót tartalmazó ke-
verékei,

3. az 1202 10 90, illetve az 1202 20 00 KN-kód alá
tartozó földimogyoró,

4. a 2008 11 94 KN-kód alá tartozó földimogyoró
(1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszere-
lés esetén), illetve a 2008 11 98 KN-kód alá tarto-
zó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem
haladó közvetlen kiszerelés esetén),

5. 2008 11 92 KN-kód alá sorolt pörkölt földimo-
gyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen
kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 96 KN-kód
alá sorolt pörkölt földimogyoró (1 kg nettó töme-
get meg nem haladó kiszerelés esetén);

b) a Kínából származó vagy ott feladott alábbi termékek:
1. az 1202 10 90 és az 1202 20 00 KN-kód alá tarto-

zó földimogyoró,
2. a 2008 11 94 KN-kód alá tartozó földimogyoró

(1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszere-
lés esetén), illetve a 2008 11 98 KN-kód alá tarto-

zó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem
haladó közvetlen kiszerelés esetén),

3. a 2008 11 92 KN-kód alá tartozó pörkölt földi-
mogyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvet-
len kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 96
KN-kód alá tartozó pörkölt földimogyoró (1 kg
nettó tömeget meg nem haladó közvetlen kiszere-
lés esetén);

c) az Egyiptomból származó vagy ott feladott alábbi
termékek:

1. az 1202 10 90, illetve az 1202 20 00 KN-kód alá
tartozó földimogyoró,

2. a 2008 11 94 KN-kód alá tartozó földimogyoró
(1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszere-
lés esetén), illetve a 2008 11 98 KN-kód alá tarto-
zó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem
haladó közvetlen kiszerelés esetén),

3. a 2008 11 92 KN-kód alá tartozó pörkölt földimo-
gyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen
kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 96 KN-kód
alá tartozó pörkölt földimogyoró (1 kg nettó tö-
meget meg nem haladó közvetlen kiszerelés ese-
tén);

d) az Iránból származó vagy ott feladott alábbi termékek:
1. a 0802 50 00 KN-kód alá tartozó pisztácia,
2. a 2008 19 13 KN-kód alá sorolt pörkölt pisztácia

(1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszere-
lés esetén), illetve a 2008 19 93 KN-kód alá sorolt
pörkölt pisztácia (1 kg nettó tömeget meg nem ha-
ladó közvetlen kiszerelés esetén);

e) a Törökországból származó vagy ott feladott alábbi
termékek:

1. a 0804 20 90 KN-kód alá tartozó szárított füge,
2. a 0802 21 00, illetve a 0802 22 00 KN-kód alá tar-

tozó héjas vagy héjatlan mogyoró (Corylus sp.),
3. a 0802 50 00 KN-kód alá tartozó pisztácia,
4. a 0813 50 KN-kód alá tartozó, diófélék és szárí-

tott gyümölcsök fügét, mogyorót vagy pisztáciát
tartalmazó keverékei,

5. a 2007 99 98 KN-kód alá tartozó füge- és mogyo-
rókrém,

6. a 2008 19 KN-kód alá tartozó, feldolgozott vagy
tartósított mogyoró, füge és pisztácia, azok keve-
rékeit is beleértve,

7. az 1106 30 90 KN-kód alá tartozó, mogyoróból,
fügébõl és pisztáciából készült liszt, dara és por,

8. darabolt, szeletelt és tört mogyoró;
f) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott

feladott, a Kaliforniai Mandula-terméktanács által 2006
májusában létrehozott önkéntes aflatoxin-vizsgáló rend-
szer (a továbbiakban: önkéntes aflatoxin-vizsgáló rend-
szer – VASP) keretében megvizsgált következõ termékek:

1. a 0802 11, illetve a 0802 12 KN-kód alá tartozó
héjas vagy héjatlan mandula,

2. a 2008 19 13 KN-kód alá tartozó (1 kg nettó tö-
meget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), il-
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letve a 2008 19 93 KN-kód alá tartozó (1 kg nettó
tömeget meg nem haladó közvetlen kiszerelés
esetén) pörkölt mandula,

3. a 0813 50 KN-kód alá tartozó és mandulát tartal-
mazó diófélék és szárított gyümölcsök keverékei;

g) az Amerikai Egyesült Államokból behozott, az ön-
kéntes aflatoxin-vizsgáló rendszer keretében nem vizsgált
következõ termékek:

1. a 0802 11, illetve a 0802 12 KN-kód alá tartozó
héjas vagy héjatlan mandula,

2. a 2008 19 13 KN-kód alá tartozó (1 kg nettó tö-
meget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), il-
letve a 2008 19 93 KN-kód alá tartozó (1 kg nettó
tömeget meg nem haladó közvetlen kiszerelés
esetén) pörkölt mandula,

3. a 0813 50 KN-kód alá tartozó és mandulát tartal-
mazó diófélék és szárított gyümölcsök keverékei.

(2) A b)–g) pontban említett termékekbõl jelentõs
mennyiséget tartalmazónak az az élelmiszer minõsül,
amelyben a felsorolt termékeknek az aránya legalább 10%.

(3) A rendeletet nem kell alkalmazni az Amerikai Egye-
sült Államokat 2007. szeptember 1-je elõtt elhagyó man-
dula, illetve mandulából készült termékek szállítmányaira.

(4) E rendelet alkalmazásában az élelmiszerjog általá-
nos elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbizton-
ságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002.
január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2. és
3. cikkének, illetve a takarmány- és élelmiszerjog, vala-
mint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonat-
kozó szabályok követelményeinek történõ megfelelés el-
lenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági el-
lenõrzésekrõl szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének meghatáro-
zásai irányadók.

Az eljáró szervek kijelölése

2. §

A termékeket a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság) a
zöldség-gyümölcs ellenõrzési feladatai keretében, külön
jogszabály szerint, az e rendeletben foglalt eltérésekkel el-
lenõrzi.

3. §

A termékek beléptetésével, behozatalával és szabad for-
galomba bocsátásával kapcsolatos, e jogszabályban elõírt
ellenõrzési feladatokat a Vám- és Pénzügyõrség (a továb-
biakban: vámhatóság) látja el.

4. §

A szükséges laboratóriumi vizsgálatokat a 2. számú
mellékletben felsorolt, a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal erre a feladatra kijelölt akkreditált laboratóriumai
végzik.

A beléptetéssel és szabad forgalomba bocsátással
kapcsolatos eljárás

5. §

(1) A termékek behozatala csak az e rendeletben leírt el-
járás szerint, a (2)–(6) bekezdésben foglaltak teljesülése
esetén engedélyezhetõ.

(2) Az élelmiszer-szállítmány a kijelölt behozatali he-
lyeken csak akkor léptethetõ be, ha azt a 3. számú mellék-
letben szereplõ minta szerint kiállított egészségügyi bizo-
nyítvány, valamint az azt alátámasztó mintavételi és vizs-
gálati eredményeket tartalmazó okmány kíséri, amelyeket
az alábbi hatóságok valamelyike állított ki:

a) a Brazíliából származó termékek esetén a Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

b) a Kínából származó termékek esetében a Kínai
Népköztársaság a Be- és Kiléptetési Ellenõrzések és a
Karantén Állami Igazgatósága (State Administration for
Entry-Exit inspection and Quarantine);

c) az Egyiptomból származó termékek esetében az
Egyiptomi Mezõgazdasági Minisztérium (Egyptian Mi-
nistry of Agriculture);

d) az Iránból származó termékek esetében az Iráni
Egészségügyi Minisztérium (Iranian Ministry of Health);

e) a Török Köztársaságból származó termékek eseté-
ben a Mezõgazdasági és Vidékügyi Minisztérium Védeke-
zési és Ellenõrzési Fõigazgatósága (General Directorate of
Protection and Control of the Ministry of Agriculture and
Rural Affairs);

f) az Amerikai Egyesült Államokból származó termé-
kek esetében az Amerikai Egyesült Államok Mezõgazda-
sági Minisztériuma (United States Department of Agri-
culture).

(3) A szállítmányért felelõs élelmiszer-ipari vállalkozó
tanúsítja, hogy a (2) bekezdésben elõírt mintavételt és a
minták vizsgálatát az élelmiszerek mikotoxin-tartalmának
hatósági ellenõrzéséhez használandó mintavételi és elem-
zési módszerek megállapításáról szóló, 2006. február 23-i
401/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel össz-
hangban végezték el.

(4) Minden egyes élelmiszer-szállítmányon a (2) bekez-
désben említett hatóságok által ellátott kódszámnak kell
szerepelnie, amely megegyezik a hatósági mintavételi és
vizsgálati eredményeire adott, valamint a (2) bekezdésben
foglalt egészségügyi bizonyítványban feltüntetett kód-
számmal. A szállítmányban lévõ minden zsákon vagy
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egyéb csomagolási formán ennek a kódszámnak kell sze-
repelnie.

(5) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi bizonyítvány-
nak érvényességi ideje a kiállítástól számított legfeljebb
négy hónap lehet.

(6) A vámhatóság gondoskodik arról, hogy a Magyar
Köztársaság területén beléptetésre vagy szabad forgalom-
ba bocsátásra szánt termékeket okmányellenõrzés alá von-
ják annak ellenõrzése érdekében, hogy azok a (2) bekez-
désben elõírt egészségügyi bizonyítványra, valamint a
mintavételi és elemzési (vizsgálati) eredményekre vonat-
kozó elõírásnak megfelelnek-e. Ennek igazolása érdeké-
ben megkeresi a zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóságot,
amely a (2)–(5) bekezdésben foglaltak ellenõrzését el-
végzi.

6. §

(1) A termékek beléptetésének feltétele az 5. § (2) be-
kezdésében felsorolt szervezet által kibocsátott, a zöld-
ség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság által ellenõrzött 3. számú
melléklet szerinti bizonyítvány. Az okmányok megfelelõ-
sége esetén a zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság kitölti
az ellenõrzéseket igazoló 4. számú melléklet szerinti közös
okmány A részét.

(2) Amennyiben az élelmiszer-szállítmányt nem kísérik
az (1) bekezdésben elõírt mintavételi és vizsgálati eredmé-
nyeket tartalmazó okmány és az egészségügyi bizonyít-
vány, vagy az 5. §-ban foglalt feltételek nem teljesülnek, a
szállítmányt a vámhatóság nem léptetheti be az ország te-
rületére sem a kijelölt behozatali helyig történõ céltranzit,
sem az Európai Közösségbe történõ behozatal céljából.
Ebben az esetben a vámhatóság a szállítmányt a származá-
si országba visszaküldi. Amennyiben a szállítmány a 11. §
(3) bekezdésére tekintettel a származási országba nem
küldhetõ vissza, a vámhatóság átadja a szállítmányt a zöld-
ség-gyümölcs ellenõrzõ hatóságnak, amely intézkedik a
megsemmisítésérõl.

(3) Az 5–7. §-októl eltérõen az 1. § (1) bekezdése
a) pontjának 3., 4. és 5. alpontjában és g) pontjában szerep-
lõ élelmiszer-szállítmányok a mintavételi és elemzési
eredményeket tartalmazó okmány és egészségügyi bizo-
nyítvány nélkül is beléptethetõk a Magyar Köztársaság te-
rületére.

7. §

(1) A termékek szabad forgalomba bocsátásának elõfel-
tétele az 5. § (2) bekezdésében felsorolt szervezet által ki-
bocsátott, a zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság által el-
lenõrzött 3. számú melléklet szerinti bizonyítvány, és a
zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság által a kijelölt beho-
zatali helyen elvégzett ellenõrzés, melyet a hatóság a

4. számú melléklet szerinti közös okmány A részének ki-
töltésével igazol.

(2) Az ellenõrzéseket igazoló 4. számú melléklet sze-
rinti közös okmány C részét a vámhatóság csak akkor tölti
ki, ha

a) a közösségi beléptetési hely szerinti illetékes zöld-
ség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság a 4. számú melléklet sze-
rinti közös okmány A részét kitöltötte, és

b) a kijelölt behozatali hely szerinti illetékes zöld-
ség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság a rendelet hatálya alá tar-
tozó termékeken elvégzett ellenõrzésekre vonatkozó, a
4. számú melléklet szerinti közös okmány B részében iga-
zolta a termékeken elvégzett ellenõrzéseket, ideértve a 9. §
szerinti hatósági ellenõrzéseket is.

A Magyar Köztársaság területén az Európai
Közösségbe történõ behozatalra kijelölt helyek

8. §

(1) A termékek a Magyar Köztársaság területére kizáró-
lag a kijelölt behozatali helyeken léptethetõk be, illetve
bocsáthatók szabad forgalomba. A kijelölt behozatali he-
lyek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A más
tagállamok területén kijelölt behozatali helyek listáját az
egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmisze-
rekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertõzõdésének
kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekrõl szóló,
2006. július 12-i 2006/504/EK bizottsági határozat tartal-
mazza. A szabad forgalomba bocsátáskor alkalmazandó
rendelkezések egyaránt vonatkoznak a Magyar Köztársa-
ság, illetve a más tagállam államhatárán keresztül belépte-
tett termékekre.

(2) Az 1. számú mellékletben felsorolt kijelölt behoza-
tali helyeknek meg kell felelniük az alábbi követelmé-
nyeknek:

a) megvan a lehetõség arra, hogy a kirakodást és a min-
tavételt fedett helyen lehessen elvégezni a kijelölt behoza-
tali helyen; amennyiben a szállítmányt el kell szállítani a
mintavétel elvégzéséhez a kijelölt behozatali helyrõl, biz-
tosítani kell, hogy a szállítás a zöldség-gyümölcs ellenõrzõ
hatóság felügyelete alatt történjen;

b) a feltartóztatás ideje alatt a vizsgálati eredmények
beérkezéséig a feltartóztatott élelmiszer-szállítmány meg-
felelõ állapotban való tárolására tároló helyiségek, illetve
raktárak állnak rendelkezésre;

c) rendelkezésre állnak a rakodóeszközök és a megfele-
lõ mintavételi eszközök.

Amennyiben az eljárás által érintett kijelölt behozatali
hely ezen követelményeknek nem felel meg, a szabad for-
galomba bocsátást megelõzõ fizikai vizsgálatot, illetve a
szükség szerinti mintavételt vámfelügyelet mellett az arra
alkalmas helyen kell elvégezni.
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(3) A zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság gondoskodik
róla, hogy a 1. számú mellékletben felsorolt kijelölt beho-
zatali helyek az alább felsorolt további követelményeknek
megfeleljenek:

a) az élelmiszer-szállítmányok hatósági ellenõrzésére
felkészített személyi állomány álljon rendelkezésre;

b) részletes utasítások álljanak rendelkezésre a minta-
vételrõl és a minták laboratóriumba küldésérõl a
401/2006/EK rendelet I. mellékletével összhangban.

(4) Az aflatoxin vizsgálatot olyan akkreditált hatósági
laboratóriumnak kell végeznie, ahová a mintákat rövid
idõn belül el lehet szállítani. A laboratóriumnak rendel-
keznie kell a 10–30 kg-os minták homogenizálásához
szükséges megfelelõ õrlõeszközzel. A laboratóriumnak al-
kalmasnak kell lennie a minta ésszerû idõn belül történõ
vizsgálatára, annak érdekében, hogy eleget tehessen a 9. §
(3) bekezdésében szereplõ határidõre vonatkozó követel-
ménynek.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozó rendelkezésre bocsát-
ja az élelmiszer-szállítmányok kirakodásához szükséges
emberi erõforrást és logisztikai hátteret, lehetõvé téve ez-
által a reprezentatív mintavételt. Amennyiben a reprezen-
tatív mintavétel nem végezhetõ el a szokásos mintavételi
eszközökkel, a felelõs élelmiszer-ipari vállalkozó a zöld-
ség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság ellenõrének rendelkezé-
sére bocsátja a megfelelõ mintavételi eszközöket.

Hatósági ellenõrzés

9. §

(1) A 401/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt
rendelkezésekkel összhangban a zöldség-gyümölcs ellen-
õrzõ hatóság az aflatoxin B1 és az összes aflatoxin-
szennyezettség vizsgálatának céljára vizsgálati mintát
vesz az élelmiszer-szállítmányokból, mielõtt azokat a ki-
jelölt behozatali helyen szabad forgalomba bocsátanák.

(2) A gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl szóló külön
jogszabály szerinti bejelentési kötelezettség alapján szá-
molt vizsgálati alapnak az (1) bekezdés szerinti vizsgálatá-
hoz szükséges mintavételt a következõ termékeken kell el-
végezni:

a) a Brazíliából származó valamennyi élelmiszer-szál-
lítmány, kivéve az 1. § (1) bekezdés a) pontjának 3., 4. és
5. alpontjában említett földimogyorót, amely esetében a
szállítmányok 50%-ánál kell mintavételt végezni;

b) a Kínából származó élelmiszer-szállítmányok meg-
közelítõleg 10%-a;

c) az Egyiptomból származó élelmiszer-szállítmányok
megközelítõleg 20%-a;

d) az Iránból származó valamennyi élelmiszer-szállít-
mány;

e) az 1. § (1) bekezdése e) pontjának 2., 4., 5., 6., 7. és
8. alpontjában említett mogyoró és abból készült termé-

kek, továbbá a Törökországból származó ilyen mogyoró-
ból készült termékek valamennyi kategóriájának szállít-
mányaiból megközelítõleg 5% és a Törökországból szár-
mazó más termékkategóriák szállítmányaiból megközelí-
tõleg 10%;

f) az Amerikai Egyesült Államokból származó, az 1. §
(1) bekezdésének f) pontjában említett élelmiszer-szállít-
mányok megközelítõleg 5%-a;

g) az Amerikai Egyesült Államokból származó, az 1. §
(1) bekezdésének g) pontjában említett valamennyi élelmi-
szer-szállítmány.

(3) A mintavétel és vizsgálat köteles élelmiszer-szállít-
mányokat a kijelölt behozatali helyen történõ szabad for-
galomba bocsátás elõtt a szállítmány behozatalra történõ
bejelentésétõl és a mintavételhez való fizikai rendelkezés-
re állásától számított legfeljebb 15 munkanapig lehet fel-
tartóztatni. A kijelölt behozatali hely szerinti illetékes
vámhatóság ellenõrzi, hogy az e rendelet hatálya alá tarto-
zó, mintavétel köteles termékeken elvégzett ellenõrzése-
ket igazoló, a 4. számú mellékletben elõírtak szerint kitöl-
tött közös okmányhoz mellékelve vannak-e a hatósági el-
lenõrzés keretében végzett mintavételi és elemzési (vizs-
gálati) eredmények.

(4) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (a továb-
biakban: MÉBIH) háromhavonta jelentést nyújt be az Eu-
rópai Bizottsághoz az élelmiszer-szállítmányokon elvég-
zett hatósági ellenõrzések valamennyi vizsgálati eredmé-
nyérõl. Ezt a jelentést az egyes negyedéveket követõ hó-
napban (áprilisban, júliusban, októberben és januárban)
nyújta be. Az élelmiszer-ipari vállalkozók és társhatósá-
gok az ehhez szükséges adatokat kötelesek megadni.

(5) A Sürgõsségi riasztórendszerbe (RASFF) a jelentést
MÉBIH a Koordinációs Központ jelentése alapján a
178/2002/EK rendelet 50. cikkének megfelelõen juttat-
ja el.

Szállítmány felosztása

10. §

(1) Amennyiben a szállítmányt felosztják, az 5. § (2) be-
kezdése szerinti egészségügyi bizonyítvány és hivatalos
okmányok másolatai a nagykereskedelmi szakasz befeje-
zõdéséig kísérik a felosztott szállítmány valamennyi ré-
szét. E másolatokat a zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság
hitelesíti, ha a szállítmány felosztására a Magyar Köztársa-
ság területén került sor.

(2) A zöldség-gyümölcs ellenõrzõ hatóság a szabad for-
galomba bocsátás utáni belföldi forgalmazás során is jogo-
sult az e rendelet hatálya alá tartozó termékek hatósági el-
lenõrzés keretében történõ mintavételezésére, vizsgálatá-
ra, és a szükséges intézkedések megtételére.
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A Brazíliából behozott termékekre vonatkozó
kiegészítõ feltételek

11. §

(1) A Brazíliából behozott termékek vonatkozásában a
szállítmányért felelõs élelmiszer-ipari vállalkozó a 3. szá-
mú mellékletben szereplõ minta szerint kiállított egészség-
ügyi bizonyítvány és a mintavételi és vizsgálati eredmé-
nyeket tartalmazó okmány bemutatásával tanúsítja, hogy
az 5. § (2) és (3) bekezdésében elõírt vizsgálatokat a Labo-
ratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar-
nak (LACQSA), a brazíliai termékek aflatoxin tartalmá-
nak vizsgálatára kijelölt, hatósági ellenõrzõ laboratórium
végezte a brazíliai Belo Horizontéban.

(2) Azokat a héjasbrazildió-szállítmányokat, amelyek
nem felelnek meg az élelmiszerekben elõforduló egyes
szennyezõ anyagok legmagasabb értékének meghatározá-
sáról szóló, 2001. március 8-i 466/2001/EK bizottsági ren-
delettel megállapított aflatoxin B1- és összes aflatoxin
határértékeknek, akkor lehet visszaküldeni a származási
országba, ha a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) írásban rendelkezik az érintett, nem
megfelelõ szállítmányok mindegyike esetében az aláb-
biakról:

a) az érintett szállítmány visszafordításához adott egy-
értelmû beleegyezés és a szállítmány kódjának feltünte-
tése;

b) kötelezettségvállalás a visszafordított szállítmány-
nak a megérkezés napjával kezdõdõ hivatalos ellenõrzés
alá vételére vonatkozóan;

c) az alábbiak konkrét megjelölése:
1. a visszafordított szállítmány rendeltetési helye,
2. a visszafordított szállítmány tervezett kezelése,

valamint
3. a visszafordított szállítmányon elvégzendõ terve-

zett mintavétel és vizsgálat.

(3) Ha a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) a (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban elõírt
feltételeket nem teljesíti, a zöldség-gyümölcs ellenõrzõ
hatóság intézkedik minden olyan érintett szállítmány meg-
semmisítésérõl, amely meghaladja a 466/2001/EK rende-
letben az aflatoxin B1-re és az összes aflotoxinra megálla-
pított határértéket.

(4) Az (1)–(3) bekezdések nem vonatkoznak az 1. §
(1) bekezdése a) pontjának 3., 4. és 5. alpontjaiban említett
földimogyoró behozatalára.

Az Amerikai Egyesült Államokból behozott termékekre
vonatkozó kiegészítõ feltételek

12. §

(1) Az Amerikai Egyesült Államokból származó beho-
zatal során a szállítmányért felelõs élelmiszer-ipari vállal-

kozó a 3. számú mellékletben szereplõ minta szerint kiállí-
tott egészségügyi bizonyítvány és a mintavételi és vizsgá-
lati eredményeket tartalmazó okmány bemutatásával tanú-
sítja, hogy az 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti vizsgálatot
az USDA által aflatoxin vizsgálat tekintetében akkreditált
laboratórium vagy olyan, az EN ISO/IEC 17025 szabvány
szerint akkreditált laboratórium végezte, amelynél az afla-
toxin vizsgálat akkreditáció eljárása folyamatban van.
Amennyiben a laboratórium eme vonatkozó akkreditálása
még nem történt meg, akkor a vállalkozó igazolja, hogy a
laboratórium:

a) már elindította a szükséges akkreditálási eljárást és
az folyamatban van; és

b) megfelelõ biztosítékot nyújtott arra nézve, hogy az
általa végzett aflatoxin vizsgálatokhoz minõség-ellenõrzõ
rendszert használ.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti élelmi-
szer-szállítmányt kísérõ, az 5. § (2) bekezdésében elõírt
egészségügyi bizonyítványban hivatkozni kell az önkéntes
aflatoxin-vizsgáló rendszerre.

A Brazíliából, Iránból és az Amerikai Egyesült
Államokból származó termékek behozatalával

kapcsolatos költségek

13. §

(1) Az 5. §-ra figyelemmel az 1. § (1) bekezdésének a),
d), g) és e) pontjában szereplõ, Brazíliából, Iránból, illetve
az Amerikai Egyesült Államokból származó termékek
mintavételének, elemzésének, tárolásának, a hivatalos kí-
sérõ okmányok, valamint az egészségügyi bizonyítvány és
a kísérõ okmányok másolatai kibocsátásának valamennyi
költségét a szállítmányért felelõs élelmiszer-ipari vállal-
kozó viseli.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének a)–g) pontjában felsorolt
termékek szállítmányainak vonatkozásában a megfelelés
hiánya miatt foganatosított hatósági intézkedések vala-
mennyi költségét a szállítmányért felelõs élelmiszer-ipari
vállalkozó viseli.

(3) Az (1)–(2) bekezdéstõl eltérõ esetben csak a külön
jogszabályban meghatározott mintavételi és laboratóriumi
vizsgálati díjat kell az élelmiszer-ipari vállalkozónak meg-
fizetnie.

14. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
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15. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) A Bizottság 2006/504/EK határozata (2006. jú-
lius 12.) egyes harmadik országokból behozott bizonyos
élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertõzõ-
désének kockázata miatt vonatkozó különleges feltéte-
lekrõl,

b) A Bizottság 2007/459/EK határozata (2007. jú-
nius 25.) az egyes harmadik országokból behozott bizo-
nyos élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való
fertõzõdésének kockázata miatt vonatkozó különleges fel-
tételekrõl szóló 2006/504/EK határozat módosításáról,

c) A Bizottság 2007/563/EK határozata (2007. augusz-
tus 1.) az egyes harmadik országokból behozott bizonyos
élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertõzõ-
désének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek-
rõl szóló 2006/504/EK határozatnak az Amerikai Egyesült
Államokból származó vagy ott feladott mandula és man-
dulából készült termékek tekintetében történõ módosítá-
sáról,

d) A Bizottság 2007/759/EK határozata (2007. novem-
ber 19.) a Brazíliából származó vagy ott feladott földimo-
gyoró és az abból készült termékek aflatoxinnal való
szennyezettségének kockázata miatt a 2006/504/EK hatá-
rozatnak az ezen termékek ellenõrzésének gyakorisága
tekintetében történõ módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 4/2008. (I. 12.) FVM rendelethez

Azon kijelölt behozatali helyek jegyzéke,
ahol az 1. § hatálya alá esõ termékek

szabad forgalomba bocsáthatók

Ferihegy – Budapest – repülõtér
Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – közút
Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – vasút
Röszke – Csongrád – közút
Kelebia – Bács-Kiskun – vasút
Letenye – Zala – közút
Gyékényes – Somogy – vasút
Mohács – Baranya – kikötõ
Valamennyi magyar fõvámhivatal

2. számú melléklet
a 4/2008. (I. 12.) FVM rendelethez

A vizsgálatra kijelölt akkreditált laboratórium

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja,
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Labora-
tóriuma

1095 Budapest, Mester u. 81.
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3. számú melléklet a 4/2008. (I. 12.) FVM rendelethez
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4. számú melléklet a 4/2008. (I. 12.) FVM rendelethez
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
2/2008. (I. 12.) IRM

rendelete

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
27. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendõr a vezetõi engedélyt a helyszínen elveszi, ha]
„a) a jármûvezetõ azzal gyanúsítható, hogy közúti

veszélyeztetés [Btk. 186. §], a közúti baleset során mara-
dandó fogyatékosságot, halált, kettõnél több ember halálát
vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó [Btk. 187. §
(2) bekezdés], illetve a jármûvezetés ittas vagy bódult álla-
potban [Btk. 188. §] bûncselekményt követett el,

b) a jármû vezetõje az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.)
42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ittas veze-
tés szabálysértésének elkövetésével gyanúsítható,”

2. §

(1) Az R. 31. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egé-
szül ki:

[Szünetel a vezetésre való jogosultság:]
„f) a vezetõi engedély helyszíni elvételének, a szabály-

sértési eljárás megindításának napjától az eljárás jogerõs
befejezéséig, de legfeljebb három hónapra, ha az Szr. 42. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott ittas vezetés sza-
bálysértése elkövetésének gyanúja miatt a jármûvezetõ
ellen eljárás indult.”

(2) Az R. 31. § (4) bekezdése a következõ új d) ponttal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi d) pont jelölése e) pont-
ra változik:

[A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére
okot adó körülményrõl az eljáró hatóság értesíti az enge-
dély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint
illetékes közlekedési igazgatási hatóságot:]

„d) a (3) bekezdés f) pontja esetén a szabálysértési eljá-
rás megindításáról szóló értesítés;”
[megküldésével.]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

4/2008. (I. 12.) ÖTM
rendelete

a Csongrád megyei cigány területi kisebbségi
önkormányzati képviselõk 2008. február 17. napjára

kitûzött idõközi választása eljárási határidõinek
és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdésének b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meg-
állapított feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A területi listát legkésõbb 2008. január 22-én
16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 115/R. §]

(2) Ha a választópolgárt több helyen is jelöltnek ajánlot-
ták, legkésõbb 2008. január 29-én 16.00 óráig kell nyilat-
koznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. [Ve. 57. §]

2. §

A területi választási bizottság 2008. február 18-án
számlálja meg a szavazatokat és a szavazatszámlálás ered-
ményérõl jegyzõkönyvet állít ki. [Ve. 115/T. § (2) be-
kezdés]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
és 2008. február 29-én hatályát veszti.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a területi és országos kisebbségi önkormányzati
képviselõk 2007. március 4. napjára kitûzött választása
eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról,
továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képvise-

lõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 29/2006.
(V. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 11/2006.
(XII. 7.) ÖTM rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
közleménye

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez
tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és teme-
tési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:

1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. február 7-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

16/2007. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Hajdú-Bihar megye teme-
tõibõl az alábbi sírhelyeket:

Parcella/Tábla Sor Sír Név Foglalkozás

Báránd

Köztemetõ

III 1 11 Balassa Iván néprajzkutató, történész,
muzeológus

Hajdúböszörmény

Köztemetõ

Díszsírhely A 5 Sillye Gábor, hajdúhadházi jogász, politikus, hajdúkerületi
fõkapitány, fõispán

Hajdúszoboszló

Köztemetõ

XIII 2–3 1–5 Fekete László polgármester

XIV 2 3 Körner Béla malomtulajdonos

Díszsírhely Pávai Vajna Ferenc geológus, hidrológus

Létavértes

Köztemetõ

Irinyi család sírkertje Irinyi János kémikus, feltaláló, gyáralapító

Nádudvar

Római katolikus temetõ

Lukács Dénes, erzsébetvárosi 1848–49-es ezredes, a honvéd
tüzérség fõparancsnoka

Hajdúhadház

Református templomkert Földi János orvos, természettudományi és
nyelvészeti író, mûfordító, költõ



2. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. október 10-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

74/2007. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi sírhelyet:
Fiumei úti temetõ (1108 Budapest, Fiumei út 16.)

Parcella Sor Sír

46 1 88

3. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. november 14-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

81/2007. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi sírhelyet:
Farkasréti temetõ (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.)

Parcella Sor Sír

2/8 1 124

Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) be-
kezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi
közzé:
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220891H
724993C
702258F
621096G
843540C
087734G
159483C
897902D
724158B

672441B
890756E
917627B
458283D
616803G
425181A
073687B
927243D
568330D

087148G
981919B
685447A
968957A
689271D
741893G
647767B
667904E
232496F

136778A
552842B
090659F
791745A
664277A
633404H
403225D
587154C

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. 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: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0043 – 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 2008. 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 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 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 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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