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II. Törvények

2018. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak 
módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről*
(A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kazak Köztársaság Kormánya között a  diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás 1996. november 6-án nemzetközi jogilag hatályba lépett, 
a Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv 2018. március 28-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §  Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. §  A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
–  attól a  szándéktól vezérelve, hogy elősegítik a  baráti kapcsolatok fejlődését, a  gazdasági, kereskedelmi, 

műszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedő együttműködés megszilárdítását,
–  azzal a  szándékkal, hogy elősegítsék a  két ország diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező 

állampolgárainak kölcsönös utazásait,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk
 (1) Az  egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, vízum 

nélkül léphetnek be és ki a  nemzetközi személyforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken, tranzitutasként 
áthaladhatnak, illetve ideiglenesen a  másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak a  jelen Megállapodásban 
előirányzott feltételek mellett. A  vízum nélküli tartózkodás határideje a  Szerződő Felek területén nem haladhatja 
meg a belépéstől számított 30 napot.

 (2) Amennyiben az  egyik Szerződő Fél állampolgárai harminc napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a  másik 
Szerződő Fél területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére 
a  másik Szerződő Fél külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az  állampolgárok tartózkodási idejét a  belépéstől 
számított legfeljebb 90 nap időtartamig.

2. Cikk
 (1) Az  egyik Szerződő Fél érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a  másik 

Szerződő Fél országa területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, a szolgálatuk 
teljes időtartama alatt vízum nélkül léphetnek a  fogadó Szerződő Fél államának területére, és ott vízum nélkül 
tartózkodhatnak és vízum nélkül utazhatnak ki onnan.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok vonatkoznak mindkét ország azon állampolgáraira is, akik az egyik Szerződő 
Fél államának képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a  másik Szerződő Fél államának 
területén van, vagy ilyen nemzetközi szervezetben teljesítenek szolgálatot, ha e személyek érvényes diplomata vagy 
szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartamára a  velük közös háztartásban élő 
házastársukat és gyermeküket is megilletik az (1) bekezdés szerinti jogosultságok, ha ők maguk is érvényes magyar 
vagy kazak diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illetőleg, ha a  gyermek a  szülő diplomata vagy 
szolgálati útlevelébe van bejegyezve.

3. Cikk
 (1) Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodásuk idején kötelesek ezen Fél 

jogszabályait betartani.
 (2) Az  egyik Szerződő Félnek joga van a  másik Szerződő Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy 

tartózkodási időtartamának csökkentésére. A Szerződő Fél e döntését indokolni nem köteles.
 (3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármely Szerződő Fél 

egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak visszavonásáról a másik Szerződő 
Felet diplomáciai úton haladéktalanul, de 24 óránál nem később tájékoztatni kell.

4. Cikk
A Szerződő Felek külügyminisztériumai a  Megállapodás aláírását követően diplomáciai úton haladéktalanul, de 
legkésőbb a hatálybalépést megelőzően tizenöt nappal megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó 
útlevelek mintapéldányait, illetőleg új útlevelek bevezetése előtt legalább harminc nappal átadják egymásnak azok 
mintapéldányait.

5. Cikk
 (1) Az  egyik Szerződő Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgára úti okmányának a  másik 

Szerződő Fél területén történő elvesztését vagy megrongálódását a  másik Szerződő Fél külügyminisztériumánál 
köteles bejelenteni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett elveszített vagy megrongálódott úti okmány helyett az  állampolgárság szerinti 
állam diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt állít ki. Az  így kiadott úti okmánnyal a  fogadó állam 
külügyminisztériuma által adott kiutazási engedély birtokában lehet kiutazni.

6. Cikk
A jelen Megállapodás során felmerülő vitákat és nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások és konzultációk útján 
rendezik.

7. Cikk
 (1) A Megállapodás az aláírását követő harmincadik napon lép hatályba.
 (2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerződő Fél 

írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél 
által történt kézhezvételétől számított hatvanadik napon veszti hatályát.

 (3) A  jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a  Szerződő Felek között a  Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének Kormánya és a  Magyar Népköztársaság Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, 
az  állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről megkötött Egyezmény, valamint annak 
kiegészítő rendelkezései hatályukat vesztik.

Kelt Budapesten, 1996. év október hó 7. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, kazak és orosz nyelven, 
mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos nézeteltérések 
esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

 A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Kazak Köztársaság Kormánya nevében”
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„Соглашение
между Правительством Венгерской Республики и Правительством Республики Казахстан 
о порядке взаимных безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными 
паспортами

Правительство Венгерской Республики и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем именуемые 
Договаривающимися Сторонами,
руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных отношений, укреплению сотрудничества 
в экономической, торговой, научно – технической, культурной и других областях,
желая способствовать взаимным поездкам граждан – владельцев дипломатических и служебных паспортов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
 1.  Граждане одной из Договаривающихся Сторон – владельцы действительных дипломатических или 

служебных паспортов могут въезжать, выезжать через предназначенные для международного 
пассажирского движения пограничные пункты пропуска, следовать транзитом и временно пребывать 
на территории другой Договаривающейся Стороны без виз на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением. Срок пребывания на территории Договаривающихся Сторон без виз не должен превышать 
тридцати дней с момента въезда.

 2.  В случае, если граждане одной из Договаривающихся Сторон намереваются пробыть на территории 
другой Договаривающейся Стороны более тридцати дней, то по письменной просьбе дипломатического 
или консульского представительства государства, гражданами которого являются эти лица, Министерство 
иностранных дел другой Договаривающейся Стороны может продлить срок пребывания граждан до 90 дней 
с момента въезда в страну.

Статья 2
 1.  Граждане одной из Договаривающихся Сторон – владельцы действительных дипломатических и служебных 

паспортов, являющиеся сотрудниками дипломатических и консульских представительств, функционирующих 
на территории другой Договаривающейся Стороны, имеют право безвизового въезда, выезда, пребывания на 
территории принимающей Договаривающейся Стороны на весь период своей служебной деятельности.

 2.  Указанными в п. 1 правами пользуются и те граждане обоих государств, которые являются представителями 
одной из Договаривающейся Стороны в международных организациях, представительства которых 
находятся на территории другой Договаривающейся Стороны или несут службу в подобных международных 
организациях и являются владельцами дипломатических и служебных паспортов.

 3.  За весь период служебной деятельности супруги и дети лиц, упомянутых в пункте 1 и 2, пользуются правами, 
содержащимися в пункте 1, если они являются владельцами венгерских или казахстанских дипломатических 
и служебных паспортов, и если их дети вписаны в дипломатические и служебные паспорта родителей.

Статья 3
 1.  Граждане одной из Договаривающихся Сторон во время пребывания на территории другой 

Договаривающейся Стороны обязаны соблюдать действующие законы и правила этой Стороны.
 2.  Каждая из Договаривающихся Сторон имеет право отказать гражданину другой Договаривающейся Стороны 

в разрешении на въезд или сократить срок его пребывания на своей территории, не мотивируя свое 
решение.

 3.  Каждая из Договаривающихся Сторон может в интересах общественной безопасности, общественного 
порядка и общественного здравоохранения полностью или частично приостановить действие настоящего 
Соглашения.
Договаривающаяся Сторона, принимающая такие меры, информирует, по возможности в кратчайшие сроки, 
но не позднее чем за 24 часа по дипломатическим каналам другую Договаривающуюся Сторону о принятии 
этих мер и соответственно их отмене.
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Статья 4
Министерства иностранных дел Договаривающихся Сторон после подписания Соглашения безотлагательно, 
но не позднее чем за пятнадцать дней до вступления в силу Соглашения, по дипломатическим каналам 
обменяются образцами действительных паспортов, на которые распространяется действие Соглашения, 
а также не менее чем за тридцать дней до введения новых паспортов передают друг другу их образцы.

Статья 5
 1.  Гражданин – владелец дипломатического или служебного паспорта одной из Договаривающихся Сторон в 

случае утери или порчи проездного документа на территории другой Договаривающейся Стороны, должен 
поставить в известность об этом Министерство иностранных дел другой Договаривающейся Стороны.

 2.  Взамен утраченного или испорченного проездного документа, упомянутого в пункте 1, дипломатическое 
или консульское представительство государства, гражданином которого является это лицо, выдает ему 
новый проездной документ. Выезд по упомянутым проездным документам разрешается после получения 
соответствующего разрешения Министерства иностранных дел принимающей Стороны.

Статья 6
В случае возникновения споров или разногласий в ходе реализации настоящего Соглашения, 
Договаривающиеся Стороны решают их путем переговоров и консультаций.

Статья 7
 1.  Соглашение вступает в силу на тридцатый день после его подписания.
 2.  Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и будет оставаться в силе до тех пор, 

пока одна из Договаривающихся Сторон письменно не уведомит другую Договаривающую Сторону 
по дипломатическим каналам о желании прекратить его действие. В этом случае действие настоящего 
Соглашения прекращается на шестидесятый день после получения уведомления другой Договаривающейся 
Стороны.

 3.  Со дня вступления в силу настоящего Соглашения между Договаривающимися Сторонами теряет силу 
подписанное 24 ноября 1978 года в Будапеште Соглашение между Правительством Венгерской Народной 
Республики и Правительством Союза Советских Социалистических Республик об условиях взаимных 
безвизовых поездок граждан и его дополнительные акты.

Совершено в г. Будапеште 7 октября 1996 года в двух экземплярах, каждый на венгерском, казахском 
и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в 
толковании положений настоящего Соглашения применяется текст на русском языке.

 За Правительство Венгерской Республики За Правительство Республики Казахстан”

3. §  Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló 1996. október 7-én aláírt megállapodás 
módosításáról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. §  A Jegyzőkönyv hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A KAZAK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A DIPLOMATA 
ÉS SZOLGÁLATI ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZŐ ÁLLAMPOLGÁRAIK KÖLCSÖNÖS VÍZUMMENTESSÉGÉRŐL 
SZÓLÓ 1996. OKTÓBER 7-ÉN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”),
a Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kazak Köztársaság Kormánya között a  diplomata és szolgálati útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, 1996. október 7-én kötött megállapodás alapján

a következőkben állapodnak meg:
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1. Cikk
 1.  A Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A  Szerződő Felek diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be 
a  másik Szerződő Fél területére, utazhatnak rajta át, hagyhatják azt el, valamint tartózkodási engedély nélkül 
tartózkodhatnak ott, bármely száznyolcvan (180) napon belül kilencven (90) napot meg nem haladó időtartamban, 
figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodás napját.”

 2.  A Megállapodás 1. Cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az 1. Cikkben említett útleveleknek az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük:
a. érvényessége legalább 3 (három) hónappal meghaladja a  Szerződő Felek területéről történő tervezett távozás 
időpontját;
b. a megelőző 5 (öt) éven belül bocsátották ki.”

 3.  A Megállapodás 2. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A  Szerződő Felek azon állampolgárai, akik a  másik Szerződő Fél területén működő diplomáciai vagy konzuli 
képviseletek tagjai, vagy a  másik Szerződő Fél területén működő nemzetközi szervezetnél képviselők, valamint 
házastársuk és gyermekeik, amennyiben rendelkeznek az  1. Cikkben említett érvényes útlevéllel, előzetesen 
kiállított beutazó vízum birtokában léphetnek be a  másik Fél államának területére. A  Szerződő Felek diplomáciai 
úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.”

 4.  A Megállapodás 2. Cikk (2) és (3) bekezdését törölni kell.

2. Cikk
A Szerződő Felek között az  e  Jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő eltérések 
konzultációk és tárgyalások útján kerülnek rendezésre.

3. Cikk
A Jegyzőkönyv és a Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb nemzetközi megállapodásaiból 
fakadó jogait és kötelezettségeit.

A Jegyzőkönyv a  Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, és a  Megállapodás 7. Cikkében foglalt eljárásrend 
szerint lép hatályba.

A Jegyzőkönyv a Megállapodással egyidejűleg veszíti hatályát.

Kelt Budapesten, 2018. február 28-án két eredeti példányban, magyar, kazah és orosz nyelven, mindhárom szöveg 
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az orosz nyelvű szöveg irányadó.

 MAGYARORSZÁG A KAZAH KÖZTÁRSASÁG
 KORMÁNYA NEVÉBEN KORMÁNYA NEVÉBEN”

„ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Венгерской 
Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке взаимных безвизовых поездок 
граждан с дипломатическими и служебными паспортами от 7 октября 1996 года

Правительство Венгрии и Правительство Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем 
«Договаривающиеся Стороны»,
Руководствуясь Соглашением между Правительством Венгерской Республики и Правительством Республики 
Казахстан о порядке взаимных безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами 
от 7 октября 1996 года (далее – Соглашение),

согласились о нижеследующем:
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Статья 1
 1. Пункт 1 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Граждане любой из Договаривающихся Сторон, обладающие дипломатическими и служебными паспортами, 
могут въезжать, выезжать, а также пересекать транзитом территорию другой Договаривающейся Стороны по 
безвизовому режиму и оставаться там без вида на жительство на срок, не превышающий девяносто (90) дней 
в любой период, составляющий сто восемьдесят (180) дней, что подразумевает рассмотрение периода в сто 
восемьдесят (180) дней, предшествующего каждому дню пребывания.»

 2. Пункт 2 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2. Паспорта, упомянутые в статье 1, должны удовлетворять следующим критериям:
a. он должен быть действителен не менее трех (3) месяцев после предполагаемой даты выезда с территории 
Договаривающихся Сторон;
b. он должен быть выпущен в течение предыдущих пяти (5) лет.»

 3. Пункт 1 Статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1. Граждане обеих Договаривающихся Сторон, которые являются сотрудниками дипломатических 
представительств или консульских учреждений, а также представители международных организаций, 
расположенных на территории другой Договаривающейся Стороны, и их супруг(-а) и дети, имеющие 
действительные паспорта, упомянутые в статье 1, должны получить соответствующую въездную визу до даты 
въезда. Договаривающиеся Стороны уведомляют друг друга о прибытии своих вышеупомянутых граждан по 
дипломатическим каналам.»

 4. Пункты 2 и 3 статьи 2 Соглашения исключить.

Статья 2
Разногласия между Договаривающимися Сторонами, возникающие в связи с толкованием и применением 
положений настоящего Протокола, разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров.

Статья 3
Положения настоящего Протокола и Соглашения не затрагивают прав и обязательств Договаривающихся 
Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются их государства.

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в статье 7 Соглашения.

Настоящий Протокол прекращает действовать одновременно с Соглашением.

Совершено в Будапеште, 28 в феврале 2018 года в двух экземплярах, каждый на венгерском, казахском 
и русском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. В случае расхождения между текстами, 
Договаривающиеся Стороны обращаются к тексту на русском языке.

 ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
 ВЕНГРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

7. §  A  Megállapodás a  Jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének 
a hatálybalépést követő haladéktalan közzétételéről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

8. §  Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
236/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi XXV. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési 
keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele 
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés az  egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi 
és együttműködési keretmegállapodáshoz, a  Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. §  A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
MAGYARORSZÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: 
a tagállamok és

AZ EURÓPAI UNIÓ,

egyrészről, és

MONGÓLIA KORMÁNYA (a továbbiakban: Mongólia),

másrészről,

e jegyzőkönyv alkalmazásában a továbbiakban együttesen: a szerződő felek,

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz való 2013. július 1-jei csatlakozására.

MIVEL az  egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési 
keretmegállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2013. április 30-án Ulánbátorban aláírták.
MIVEL 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták a  Horvát Köztársaságnak az  Európai Unióhoz történő 
csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés).
MIVEL a Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése szerint Horvátország megállapodáshoz 
történő csatlakozása az utóbbihoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján történik,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Horvát Köztársaság részes félként csatlakozik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia 
közötti, 2013. április 30-án Ulánbátorban aláírt partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, továbbá 
az Európai Unió többi tagállamával megegyező módon elfogadja és tudomásul veszi a megállapodás szövegét.

2. cikk
E jegyzőkönyv parafálását követő kellő időben az  Európai Unió továbbítja tagállamainak, valamint Mongóliának 
a  megállapodás horvát nyelvű változatát. Feltételezve e  jegyzőkönyv hatálybalépését, nyelvi változat 
a  megállapodás angol, bolgár, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, 
német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű változatára vonatkozóakkal megegyező 
feltételek mellett válik hitelessé.

3. cikk
E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk
 1. Ezt a jegyzőkönyvet a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, az Európai Unió, valamint Mongólia hagyja jóvá, 

saját eljárásaiknak megfelelően. A  Szerződő Felek értesítik egymást az  e  célból szükséges eljárások befejezéséről. 
A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán helyezik letétbe.

 2. Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő hónap első napján lép hatályba, de 
nem a megállapodás hatálybalépésének napja előtt.

5. cikk
E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, 
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén valamint mongol 
nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták e jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincegyedik napján.”
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3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 2. § a Jegyzőkönyv 4. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Jegyzőkönyv, valamint az 1. és a 2. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

4. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2018. évi XXVI. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének 
szabályozásával kapcsolatos módosításáról*

1. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 2.  §-a 
a következő 40. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. Toronyház: olyan épület, amelynek a  terepcsatlakozásához, lejtős terepen a  lejtőoldali legalacsonyabb 
terepcsatlakozásához mért legmagasabb pontja – beleértve minden építményrészt, a  kupolát, saroktornyot, 
tetőfelépítményt, az  épület tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki 
berendezést – a 90 métert meghaladja.”

2. §  Az Étv. 4. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  (3a)  bekezdésben meghatározott beruházásokkal összefüggő különös hatósági eljárási szabályokat 
a Kormány rendeletben állapíthatja meg.”

3. §  Az Étv. 19. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Magyarország épített környezetének rendezett kialakítása és településképi védelme érdekében beépítésre szánt 
és beépítésre nem szánt területen – kivéve azon 4. § (3a) bekezdés szerinti telket, amelyre vonatkozóan a Kormány 
rendeletben megállapíthatja a  beépítés szabályait – toronyház nem helyezhető el, toronyháznak nem minősülő 
építmény toronyházzá nem alakítható át, nem bővíthető.
(4) Olyan épület esetében, amelynek a  terepcsatlakozásához, lejtős terepen a  lejtőoldali legalacsonyabb 
terepcsatlakozásához mért legmagasabb pontja – beleértve minden építményrészt, a  kupolát, saroktornyot, 
tetőfelépítményt, az  épület tetőzetén elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki 
berendezést – a  65 métert meghaladja, a  jogszabályban meghatározott építési, összevont és fennmaradási 
engedélyezési eljárást, valamint az  összevont telepítési eljárást a  településrendezési és az  építészeti-műszaki 
tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározott tervtanácsi véleményezés előzi meg.
(5) Az  építésügyi hatóság a  (4)  bekezdés szerinti eljárásokban az  engedély iránti kérelmet elutasítja, ha 
a  (4)  bekezdésben meghatározott tervtanács szakmai véleményében az  építészeti-műszaki tervdokumentációt 
engedélyezésre nem ajánlotta.”

4. §  Az Étv. a következő 60/F. §-sal egészül ki:
„60/F.  § (1) E  törvénynek az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvénynek 
a  magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló 2018.  évi XXVI.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Mód. tv.) megállapított 19.  § (3)–(5)  bekezdését – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel  – 
a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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(2) E törvénynek a Mód. tv.-nyel megállapított 19. § (3)–(5) bekezdését alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően 
indult folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárásokban.
(3) E  törvénynek a  Mód. tv.-nyel megállapított 19.  § (3)–(5)  bekezdését nem kell alkalmazni, ha a  Mód.  tv. 
hatálybalépését megelőzően került sor a  végleges építési vagy fennmaradási engedély kiadására, vagy az  elvi 
építési keretengedély megadására.”

5. §  Az Étv. 62. § (1) bekezdés 27. pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„27. a  magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a  nemzeti vagyonról szóló törvény szerint 
az  állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint a  nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 
szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás során építési tevékenységgel érintett telekre, 
valamint az  országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az  azok közvetlen 
környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az  ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint 
a  nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozóan a  beépítés szabályait, és a  beruházásokkal összefüggő 
különös hatósági eljárási szabályokat,”
(rendelettel állapítsa meg.)

6. §  Az Étv.
a) 4.  § (3a)  bekezdésében a  „műemlékegyüttesek,” szövegrész helyébe a  „műemlékegyüttesek, valamint 

a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás során építési tevékenységgel érintett telekre,” szöveg,

b) 4.  § (3a)  bekezdésében az „a beépítés szabályait.” szövegrész helyébe az „a beépítés szabályait, az  egyedi 
építési követelményeket és a területrendezési szabályokat.” szöveg,

c) 30.  § (5)  bekezdésében a  „változtatási tilalom,” szövegrész helyébe a  „változtatási tilalom, a  19.  § 
(3) bekezdésében elrendelt tilalom,” szöveg,

d) 60. § (8) bekezdésében a „2018. december 31-e” szövegrész helyébe a „2019. december 31-e” szöveg,
e) 60. § (9) bekezdésében a „2018. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ét” szöveg
lép.

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 16/2018. (VII. 12.) AM rendelete
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. bázisidőszak: madárinfluenzától mentes, 2015. december 1-től 2016. április 30-ig tartó időszak;
2. bruttó működési eredmény: üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az értékcsökkenési leírással növelve;
3. érintett terület: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Győr-Moson-Sopron megye, 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Somogy megye, Veszprém megye;
4. feldolgozó vállalkozás: vágás céljából élő víziszárnyast felvásárló, amely az  e  rendelet szerinti támogatási 

kérelem benyújtásakor vágóhídként szerepel a  Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal által közzétett 
engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. integrált állattartó: az  az állattartó, aki rendelkezik az  állategészségügyi hatóság igazolásával arról, hogy 
eleget tesz az e rendeletben előírt többlet járványvédelmi vállalásoknak;

6. járványvédelmi felelős: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az  integrált állattartó telepen 
alkalmazott, e rendeletben előírt többlet járványvédelmi vállalások betartásáért felel, és a többletvállalások 
betartásáról az állategészségügyi hatóság igazolása alapján nyilatkozik;

7. madárinfluenza-járvány miatt leölt állatállomány: az  a  kacsa- vagy lúdállatállomány, amelynek 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a  leölését rendelte el 
a 2016. november 3. és 2017. április 21. közötti időszakban;

8. tárgyidőszak: a madárinfluenza-járvánnyal érintett, 2016. december 1-től 2017. április 30-ig tartó időszak;
9. víziszárnyastermék feldolgozása: kacsa- vagy libaterméken elvégzett bármely olyan művelet, amely esetében 

a  keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a  mezőgazdasági üzemben végzett, 
az állati termékek első értékesítésre való előkészítéséhez szükséges tevékenységeket.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E  rendelet alapján az  érintett területen víziszárnyasvágási tevékenységet végző részleggel rendelkező feldolgozó 
vállalkozás a  tárgyidőszakban rendelkezésre nem álló víziszárnyas-alapanyag hiányából fakadó többletköltségei 
kompenzálására vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: támogatás) vehet igénybe, amennyiben
a) a  2016.  évi eredménykimutatás szerinti értékesítés nettó árbevételt alátámasztó főkönyvi kivonat 

(a  továbbiakban: főkönyvi kivonat) 91-94 számlaosztályának adatai alapján igazolja, hogy 
a víziszárnyastermék forgalmának értékesítési árbevétele legalább 60%-os arányt képvisel,

b) integrátorral – és annak állattartókkal kötött szerződései –, illetve az állattartóval kötött élőállat-felvásárlási 
szerződés – a  kapcsolódó vágási összesítővel – és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal kényszerintézkedést elrendelő határozata alapján igazolja, hogy a  2016. 
naptári év adatai alapján víziszárnyastermék feldolgozásából eredő vágási forgalmának – élősúly tonnában 
kifejezve – legalább 60%-a az érintett területről származik, és

c) a  bruttó működési eredménye – az  1.  mellékletben meghatározott képlet alapján – a  tárgyidőszakban 
a bázisidőszakhoz képest legalább 30%-kal csökkent.
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 (2) Az integrált állattartó köteles
a) a  víziszárnyast zárt tartásban, olyan felülről zárt, egynemű anyaggal fedett építményben tartani, amelyben 

az állományok telepítési sűrűsége nem haladja meg az Országos Főállatorvos 3/2017. számú határozatában 
előírt állománysűrűséget, és

b) okleveles állatorvos doktori, okleveles agrármérnöki, okleveles állattenyésztő mérnöki képesítések egyikével 
rendelkező járványvédelmi felelőst alkalmazni a  tartásihely-azonosítóval rendelkező integrált állattartó 
telepen.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: igénylő) jogosult, amely 
vagy aki
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Törvény) 28.  § 
(3)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási 
kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a  Törvény alapján vezetett Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
bb) a tárgyidőszakban rendelkezésre nem álló alapanyagból fakadó többletköltségen kívüli okból nem 

minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott 
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bc) megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 
meghatározott követelményeknek;

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, 
amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

d) az  e  rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásának évében a  tevékenységének megfelelő, az  érintett 
termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, 
tenyésztő szervezet vagy terméktanács tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

e) a  tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja 
az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;

f ) vállalja, hogy az  élőbaromfi-alapanyagot a  támogatási kérelem benyújtását követően csak integrált 
állattartótól szerzi be; és

g) a b), c), d), e) és f ) pontokban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik.
 (4) Nem nyújtható támogatás az igénylő részére, ha megállapítást nyer, hogy az állatbetegségeket az integrált állattartó 

szándékosan vagy gondatlanságból idézte elő.

3. § (1) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható, elszámolható költségek esetén a  támogatás 
abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással, ha az nem 
vezet az Európai Bizottság SA. 49032 számú támogatási programról szóló határozatában (a továbbiakban: bizottsági 
határozat) meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (2) Különböző azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy európai 
uniós forrásból származó támogatással.

 (3) A  támogatás – mint az  Európai Bizottság által jóváhagyott támogatás – nem halmozható csekély összegű 
támogatással ugyanazon elszámolható költségek tekintetében, ha az  ilyen halmozódás eredményeként 
a támogatási intenzitás meghaladná a bizottsági határozatban megállapított mértékeket.

 (4) A  támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozható az  Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az  1698/2005/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
81.  cikk (2)  bekezdésében és 82.  cikkében meghatározott kifizetésekkel, ha az  ilyen halmozódás eredményeként 
a támogatási intenzitás meghaladná a bizottsági határozatban megállapított mértékeket.
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3. Támogatási keret, a támogatás forrása, mértéke

4. § (1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1,5 milliárd forint összegig nyújtható.
 (2) A  támogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018.  évi C.  törvény 1.  melléklet 

XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 
8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

 (3) A támogatás mértéke az 1. melléklet szerinti bruttó működési eredmény tárgyidőszakban megvalósuló csökkenés 
mértékének legfeljebb 50%-a.

 (4) Ha az  összes jogos igény meghaladja az  (1)  bekezdés szerinti támogatási keret összegét, akkor a  tárgyévben 
az igénylő részére legfeljebb kifizethető támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

 (5) A  benyújtott támogatási kérelemről, a  jóváhagyott igényről, továbbá a  kifizetett támogatás összegéről a  Magyar 
Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) a  támogatási kérelem elbírálásától számított harminc napon belül 
tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

5. § (1) Az  igénylő a  támogatási kérelmet 2018. augusztus 1-től szeptember 17-ig nyújthatja be a  Kincstár által 
rendszeresített és a  honlapján közleményben közzétett, 2.  melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy 
igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 (2) A támogatási kérelemhez – másolati példányban – mellékelni kell
a) a 2016. naptári évre vonatkozó főkönyvi kivonatot,
b) a teljes naptári évre vonatkozóan az állattartóval, illetve integrátorral és ahhoz kapcsolódóan az állattartóval 

kötött élőállat-felvásárlási szerződést és a  kapcsolódó vágási összesítők, valamint a  dokumentumok főbb 
adatait tartalmazó – a Kincstár honlapján közleményben közzétett formátumú – kimutatást,

c) az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal madárinfluenza miatti 
kényszerintézkedést elrendelő, tárgyidőszakra vonatkozó határozatát,

d) az  állategészségügyi hatóság által kiállított igazolást az  integrált állattartó által alkalmazott járványvédelmi 
felelős személyéről,

e) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járványvédelmi felelősi nyilatkozatot a kötelezettségvállalással érintett 
tartási helyek vonatkozásában,

f ) a  Baromfi Termék Tanácshoz 2018. július 31-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, 3.  melléklet szerinti 
adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát,

g) a tárgy- és bázisidőszakra vonatkozó egyszerű éves beszámoló eredménykimutatást.
 (3) A  Kincstár a  forrás rendelkezésre állása esetén a  döntéshozatalt követő öt napon belül intézkedik a  támogatási 

összeg igénylő részére történő kifizetéséről.

5. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 
2014–2020 (2014/C  204/01) bizottsági tájékoztatás 30.  pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 16/2018. (VII. 12.) AM rendelethez

A bruttó működési eredmény csökkenés mértékének kiszámítása

Bruttó működési eredmény csökkenés mértékének kiszámítási módja:
Bázisidőszak: 2015. 12. hó – 2016. 04. hó
Tárgyidőszak: 2016. 12. hó – 2017. 04. hó

Bázisidőszak EBITDA – Tárgyidőszak EBITDA = Bruttó működési eredmény csökkenése

EBITDA = Egyszerű éves beszámoló eredmény kimutatása ’A’ sor: Üzemi tevékenység eredménye: (I+II+III–IV–V–VI–
VII sor)+VI sor: értékcsökkenési leírás

2. melléklet a 16/2018. (VII. 12.) AM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosító adatai
2. A vállalkozásnak a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása)
3. A kötelezettségvállalással érintett integrált állattartó telepek és azok tartásihely-azonosítója
4. A támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdő időpontja
5. A bruttó működési eredmény csökkenés mértéke az 1. melléklet szerint
6. Nyilatkozatok
7. Mellékletek

3. melléklet a 16/2018. (VII. 12.) AM rendelethez

A Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

1. Igénylő azonosító adatai
2. A fertőzött állatállomány azonosításához kapcsolódó információk:

2.1. a baromfifeldolgozási hely azonosítója
2.2. hasznosítási cél

3. A támogatási igényre vonatkozó adatok
4. Az igénylő aláírása
5. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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