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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU] '_
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[HUNGARIAN TEXT — TEXTE HONGROIS]

EGYEZMÉNY AZ IZRAEL ÂLLAM KORMANYA ES A MAGYAR 
NÉPKÔZTÂRSASÂG KORMANYA KÔZÔTTI IDEGENFOR 
GALMI EGYÛTTMÛKÔDÉSRÔL

Az Izrael Allam Kormânya es a Magyar Népkôztârsasâg Kormànya (tovâb- 
biakban: a Szerzôdô Felek) a két orszâg kapcsolatai erôsitésének es a két nép 
kôzôtti kôlcsônôs megismerés elôsegitésének erdekeben, valamint abbôl a célbol, 
hogy az egyenlôség es a kôlcsônôs elônyôk alapjân tovâbbfejlesszék a két orszâg 
egyuttmtikôdését az idegendorgalom teriiletén, az alâbbiakban âllapodtak meg:

1 cikk
A Szerzôdô Felek kiemelt figyelmet forditanak a két orszâg kôzôtti idegenfor 

galmi kapcsolatok fejlesztésére es kiszélesitésére abbôl a célbol, hogy népeik jobban 
megismerjék egymâs életét, tôrténelmét es kulturâjât.

2 cikk
A Szerzôdô Felek azon lesznek, hogy elôsegitsék a két orszâg kôzôtti idegen- 

forgalom, kiilônôsen a szervezett turizmus fejlôdését es tevékenyen ôsztonzik mind- 
két orszâg idegenforgalmi irânyitd szervei, idegenforgalmi szôvetségei es szerve- 
zetei kôzôtt kapcsolatok létesitését es turistaforgalom megvalositasât. Tâmogatjâk 
az idegenforgalmi vâllatatok egyiittmùkôdését harmadik piacokon.

3 cikk
A Szerzôdô Felek ôsztonzik az idegenforgalom es a szâllodaipar teriiletén a 

târsasâgi formâban tôrténô beruhâzâsokat, ideértve a vegyesvâllalatokat es magân- 
cégeket is.

4 cikk
A Szerzôdô Felek az orszâgaikban érvényben lévô jogszabâlyoknak, rendel- 

kezéseknek megfelelôen egyszeriisitik az utazâsi eljârâsokat annak erdekeben, hogy 
a két orszâg kôzôtti idegenforgalom tovâbbfejlôdjék.

5 cikk
A Szerzôdô Felek tâmogatjâk idegenforgalmi informâcios képviseletek léte 

sitését egymâs orszâgâban.

6 cikk
A Szerzôdô Felek orszâguk lakossâgànak a mâsik orszâg idegenforgalmi 

lehetôségeirôl valô megfelelô tajékoztatâsa erdekeben elôsegitik az idegenforgalmi 
tàjékoztatô- es propaganda anyagok, filmek, kiâllitâsi anyagok, valamint ujsâgirôk 
kôlcsônôs cseréjét. A fentemlitett anyagok a turistaforgalom vâmkônnyitésérôl 
szôlô, New-Yorkban 1954. junius 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény 
Kiegészitô Jegyzôkônyve szerint, tovâbbâ orszâguk belsô jogrendszerével 
ôsszhangban is behozatali vâm- es illetékmentesség alâ esnek.
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7 cikk
A Szerzôdô Felek megâllapodnak, hogy tâmogatjâk a nemzetkôzi idegenfor- 

galmi szervezetekben valô egyuttmiikôdést.
8 cikk

A Szerzôdô Felek tâmogatjâk az idegenforgalmi szakemberek, valamint szak- 
mai tâjékoztatô anyagok, dokumentâciôk es statisztikât kôlqsônos cseréjét.

9 cikk
A Szerzôdô Felek az Egyezmény végrehajtâsânak elôsegitése érdekében meg- 

bizzâk idegenforgalmi kormânyszerveiket, hogy idôszakonként a két orszâgban 
felvâltva talâlkozzanak es dolgozzanak ki végrehajtasi munkatervet es ellenôrizzék 
annak teljesitését. E célbôl Vegyesbizottsâgot hoznak létre.

10 cikk
Az Egyezmény a két Szerzôdô Fél belsô jogszabâlyânak megfelelôen keriil 

megerôsitésre, illetve j 6 vâhagyâsra es akkor lép hatalyba, amikor a Szerzôdô Felek 
diplomâciai uton értesitik egymâst a megerôsités, illetve a jôvâhagyâs megtôrtén- 
térôl. Az Egyezmény ot évig marad hatâlyban, es hatâlya automatikusan meghos- 
szabbodik tovâbbi ôt-ôt éves idôszakra, kivéve, ha azt a Szerzôdô Felek bârmelyike 
hat hônappal az Egyezmény lejârata elôtt irâsban felmondja.

KÉSZÙLT Jeruzsâlemben, az 1988. évi oktôber hônap 11. napjân, amely megfelel 
a zsidô idôszâmitâs szerinti 5749. év Tishrei hônap 30. napjânak, két eredeti példâ- 
nyban, magyar, héber es angol nyelven, mindegyik nyelvii szôveg azonos érvenyû. 
Eltérô értelmezés esetén az angol nyelvii szôveg az irânyadô.

Izrael Âllam Kormânya A Magyar Népkôztârsasâg 
nevében: Kormânya nevében:

[Signed — Signé] ' [Signed — Signé]2

2 Signed by Shimon Pères — Signé par Shimon Pères. 
1 Signed by Miklos Andriko — Signè'par Miklos Andriko.
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