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H 3 D 1

"7UJ nTinun np -i '?:Ma~in rr?uinn 
TIUU) \ ^3 rrrto "PUN n^mn

17-'3inn

rn ••in rrtwnn rvunn
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(nmpi) m if?] "73

-nx -nn^tu "ï-uan1? in-i onau) n^D'ni .2

mipi 
, Q---1 ] •'n mip] "73 
,0^3 nn ,0(1)3113 

nmp]

"1 , inm nTi u) -> '7iu manx1? ,rrurnnn nn^nn HIMDT .3 
irooim in«in i^^nuj 13^3 1 ,n-i nDoinn DTiTVun in^iup^n1? 

naïunn nviun ~I T> "71; nun NI (D^UT-nn T-iiNn •••j'-mn pu
nmuipn

n H"7 , in*1 ] , I"?ID IN ip^n ,i3i;nuj nmpn o^^^nn nmp] .4 
jn p"?n3 jn"11?!; moa"? o^iuvon T-iiNn •• l?''ain ^u) 

nuui3 Q-'TIO-' ix 'j-'nn'1 nn^oiniu in^m , i^-m IN
.•'-i-'iixn 17-'3inn n
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5749 licvtk-z -2H Dl 1 N1HH 1989 ,09^3 ± D1 i 3 D'OVll'O HBHJ
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, nui in tr-iujpnnn crn^n \n inx 73^ 13111 " 
-m 3m .-ptnm nmin nu](73nn , D^um^m mn i n nn 

in TON m^n N"? .OT1 (60) D^tiriu "7UJ 1011 jni [713 "[in min"1 
min N"? IN , uniauj in in i?-ia -pn -rm D'-iu^nnn a^i^n 

D'Hiupnnn D-'iisi in iii "7D •'non ,umau) jni (713 -[in •'U]-1>7un 
IN -mu rmn1? n^nnrn naiun1? "-n in1? l'on p^inn nijuin 

"7UJ nniN Nn"1 •'ur^uin nman D^npnn VDD turn mpnntu ••EID . 
mu mpnn rw U3|7-i pin n'-n IUNI ntuvD lunu) 1 xm ,n -i u)'i>7UJ ni'-in

nx na^nn «nn

3 i?"o 'a 1? nin^iiu nu^nn "73 inx 
••nun ,n-'inN N"7nn

IN nu^nnn

pin m "•T1 "7U in i ••nui nu'pnn "73 .3 
N rT?iT ,D -i nu)i7nnn

.mm 13*7 pi n

.4

.5

p3 miuj3 iiT^mr1 pin n^

IHN N^ 
"731 ,ni T

"?^ N"?UJ nujpnnn 1^7 ni D3on 
.nu"7nnn n« N^^

is n ^ a o

rii3~r? ,D3unn

19 n •» a g

Dl '0

-innn nwpnnn 13-7 HMIIH niDD7 na -733 o^iwpnnn in inn -73

I i i 7 D3ann uni 1 ni3 mpnn .m 
nwpnnn isn ->-<-• ~ty nsiinn mnp n 
.n'iin nn3on3 ,rrnn3 nnp^j IOA •' 
IN~P ,"inNn nwpnnn isn nwn mapn 
•"i 1 "7M nîninn n~?3p nn«7 on (14)

nns
nnN"? D'wnn (12) IVAJ D^W nni 
iN^m mninn 13 DN N^N ,nnnn 

TIWN nian3 HNT rraipn oin 
numN mnpnj 17^3 nannn

20 a o

ni maun OJ3 1 ni D3t;n 
,nn

137 ,nun innn ~\3 7a
.HI D30H 7M , in7IUDDD
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ninDDinn vnvun pu n visor Tin ovf? Tnir nuipnn ia 13 .3
DTiiT'iin Q-'Ujnniunn DMUvnn TiiNn ^^in p3i D r>7UTi 

nunn inj^n jD"1 ]"1 ^"1 n^nx -i '7''3in '•JTJIN mu^nND ,'•ujunui Dii7m 
••ID ,D -i umnu)n ^UTQ D -iii i] i'iu 17 mu^n "73 1 3J'7 nruinnum1? m-no 

.D^I ] ••il) iiuu ii-'ii) •'jg'? on ••nwmn nx u'-nn"? on1?

15i "" u o

TIT'1 HI)"1 Tin

DU3n IT ni; IT ibîL)''Ti 1 
ni DDon ni«~iin ïw iuiy-3 nnoun DU)"? ,pnn

.nuin HN n^inn rmNn

naiunn HT-IUJ-I .1
!) ïw 

ou) 1?!

DT1 (60) D''UJ'1 U) ^uj IDT [7~i3 lin ^•• 
.rnrw a^nujpnnn oMi^n in-'Don DN H 1?!! ,

nT1 iyu'1 Tin .2 
nu)[?3 "711)

16 n •• v D

nr-i
DDDnn niNiinn n«~iin ninu1? "-isi- 
mnra nTMiarTin ,-inxn -iiupnnn iai DU n 
1 im ,rmrDnn:i i« a -i ]Ti i3 i'?n]n'i uj 

a n ''i]'1 u) 'JD .nujf?3n T-innn DT1 (60) D^ 
-gT7-nn

inn ~mo .1 
biLrTin tupn 1? Kin 
"1 naiunn nviun 

J 'zuj IDT [?ia -[in 
loin"1 - -[D Dn-'îiJ

pa TUT nuu iiii ui 'ÎID'' ni 
,D -i iiui7nnn n'-

naoj3 D -I-I I]'I U> .2 
rmnomn ngiunn

•• ]uj nx n-'imun n n:nN ^rru) -JD .3

17 v a

IN luiiT'a pjun D'iujpnnn Dalian pa TIDDD munn .1 
'"? n]iujN"i3i UJN13 n^-iiijpnnn Dunlin T7inu)'1 ,ni

.naiiinn nT'iiin pn T'W

on ,ni inni mm 3iu) -1 '1 'î'73'7 D^iujpnnn crnan iiJ^n H"? .2 
^LJ nnn"1 THIN ,a~i n~n3 nun^iu ^uj pi n^"? -[iD3Dn HN "non"? n^Dn1?

in DV (60) D'i uj''iu ^ui jni p~ia iin 1113 njn"1 D^nupnnn D"1 '
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D'-TiT-on , T-^N -auinn IN , ••T-TINTI "p^ainn nu mp 
~7vm rrmp]3 HPIND D-vnnm D^mnn -wm \von .D-' 

FIN roopu) IT ^uj p^-Niu rm^n "7111 jrr-maiN Tiuua p^umsnn 
Nnn n^n'-pniu o^'î'jDn mmpui ^

-7 1 3inn FIN LOpuj ~iujj7nnn nyn "TUJ I^HN nuuj "7H minunn "-
;i]nrn ••T-

^T-n^n •?'i mnn -mi; iDmii) mi^xn "701 muimn ••DHS'? .3 
•'T1 "7U inpinaj c^inx n^in ••mT'U) p3(un3 1x3 inu) 

n IT-UI n'îijsn ^ny? pi ,TiT'i N3 miDiuin nn^nn "JIB T-IIS
.T-U)"1 ••T'IIX

13 T ••DP 

n--npn mnT7

n "jtu onTugn"? p--npn mnT?i nviT-nnn .1 
xn a^^inn "m p3 n^nn nnDon3 

, clj7in'7 DHP^ID "-is 1? DT- 30 rnng 1? mii)^ om 1? naïunn m-iiuT7

n'-niin "701 ngiunn nT-iun "?N NUIT in non" ,D'i iUTi nn

DnT-n3 muT-nn n^Tnxn n^^inn --nu p3 "nnpn DDDH (uiT-"1 .2 
nT-iun 1? (BIT* HT "-inon DDDH jD'-nDDinn DTnT-iun nx o

ou) 1? Défiai "-lu) "7UJ n

nuipnnn i^n "JIB ngiunn m'iun"? ipgD"1 -itupnn iy "7UJ naïunn nT-iun .3
p-> uup mnn \r\ 
MD T-3P nmxa ujiT'n'7 

nujpnnn i^n 'rtu iiiT-nn ^TTixn 'p-'ninn •-T- "71;
"73 UIITin UT-n "73 ^T^D-1 HT n" 11 . HT T-1JP3 n]lU)«13 ~!3Tinn

--T- "71; n'73inu) rnnunn 
rrmun "7m mu M n~npn

14 i •• u a 

rn^pn

\n inn "701 iiiiN nuuj3 o^uinn n^ovim mj^Nn .1 
nuuj3 n--inN naïun --jpnn "7U IN --T-n^n ^-mnn ^u) T-nTriua "71; 
•7U) liiiN nuu)3 D^uinn n'jxn p--m33 vrr N"? , piuNin liin "7UJ

T-IIN •'Vsin "7UJ on "-n 1? IDS "71; i iujN~in

"7U D^-inH D-'TT T1 TIN ^^in '73'7 mS^llJ IH"1 «^ llBpnn lii D1U) .2
ipn "711) irrtnm IONH iu)j7nnn ian "701 iiiT-nn "-T-n^n ^^inn 

"7U) o)in -> uj3 ix ,mnn rmfzrn uon .nT'an ,ODn p]!)1? 
D'-HIT-UJI TTIN nni3i;n "-niT-tui T-IIN "-3TT
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o^u ""^D ^ui ivpin TV?:) no'-sn "7ui mprn DVX IN rvipn ~HU«D .5 
,rV7N o-'u '^D pnun 133 D'-inN o^pin TITI vwvn ïw IN .o^miN 
jD^iip pu ,D-U -]pnn IN T-IIN ^n] ,nnny ••UJJNI DiTUOii 
o-'n^nn D^uyrwi nmuipnn n"7pnD ni 1? nr D-'iuipnnn D"1 - 
T-nn DT'o'7 mnxD n-'ipnn ovx i« i

11 *\ -1 u u

"•ma in PITT D'-niui7nnn DMiyn inx ^w lUT'nn •'T'ii^n l?~'3inn .1 
-iurm in ,-inNn -iiupnnn iiin ïw IHIH nuuin n-'i-'iiN n"7Din Tintu 

mnn nn unun "233 IN ^mpnn unonn ,1^10 muynxn IN 
.DTi-'Nnnn o^nn D^ynNn rmpn 1?! o^pin 1? DNPHD , •'tua in

"7m n^iuvon D^T'TIND o^^ainn .2 
nuu)3 jTTiun nx on^ nx n 131""7 rrrDnn \>~\N notun T-

ID] n~i3un nrnxn nT?^] .mxainn "JiJ n^npnn "î 
n"73in TiTrui "PUJ , pio muanND IN piiD^na TUJIJIUJ 
nn iDTU) n'î^JT n^nnon n^"1 "! pi jCTT^um ~\iv ••mT'un n^T'iix

mpann inT-nn moian inix "PLI

-1 n--nu]pnnn DMI^H "7UJ o-'iiJT'nn n^T-nxn o^^inn .3 
m-aurï? "7m in .niupnn jn .nnvn ^D 1? .DT1 20 lin mn^D rn-nurï?

,-innn -iu)f7nnn mn "juj nuT-nn ••T'IINH '?-'3in'7 i?"1 ]!;"1 niupnn ny "73 .4 
"7U rrnnn ••m'jujm n^o^nn ^3r\ ~nugn HN .m^nn ^ui o^oa "71;

) "7U) an'pijann D'-u^un moiDnn w a^nmn

12 i •• u o 

i pju1:

miun n)^in mirrnn Knn D^niupnnn D^ii^n ^]ui "7iu i^iiNn ••'7'i 3in'7 .1 
••noui pu D^umann n^^nin D'-nDoinn D'i niTi un HN '7 -i i;gn'7

-iuj[7nn iii "7D "7U) •'T'iiNn Vmnn N'n'1 D n nDDinn D'-nTT'tun n'juann .2 
ID ,"inNn ~iuji7nnn n^n ^ui -T-HNH "j^mnn 'JID TI I -I I'> IJ HN
IN D'PTD D-D-'P] DrMN3 pHHHn [730011) D'HIT-Uia Tilt'7 N^U)

ipso"1 !!) D'-nDDinn n^niT-mn .3 
pnn Dn n 3 D n nxnin T-n"1 D^niupnn t

oniiJ DH1J3 inpDDN NHH n^iiuHin oniuni ,n -i u~n3nn O^T 
m-iinm mauitun niwmn n« nNiu 1? •••n n^in nn-'U) "713^ "7U1 

ntupnnn i^n "7uj ^y-|^^ nuu)3 ompnui nxm juun ,0^013 n^mnn T'ao
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rmiun Vin ng[?im ~rDrï7 mo1? nmn FIN in^u1? "imiu iiupnn in "73 
ou) 1? "in^n -iu)[7nnn isn n i n "71; xin Tmix"? i|?juinuj miT'unm niDTion

nuiu1? "7un riD^u

10 1 ^ v a

, .j^j^n ugunn ••g'? on-ni"1 13 •• ••rain'?! DPI -ni"1 13 T 1? axnn3 .1 
nglunn pnu3 "711 pn"? ni"? m Dnia^nnn ^3 unnn D'nujpnnn a^nsin 
in ing] ••n^ p^n minn n^pin ^n^n nu n 3g 1w a^uam ^gn n^niTNn 
••g 1? anni3"'i nnm nrri nT'i3T "7111 inT* 1?^ nx V^un1? n '?3n ,D3onn 

im'i n3 D'-iajpnnn D-nyn i^ug*1 ,-niN'7]'< 3n ugujnn 
o^n^ion n-'UJLini nn^u 1313 ninxn 1m 

ninnn ,1963 ,-anugo3 14 DI^ T-pion nnnruuj D--U - 1; 
16 DT-3 3NH3 nnnnjuj ^'•u •''73 "7UJ n-yin ••n^ no-'gn "^^1 
nin-'D3 13 j D-'-pin ^"73 n^uiun ^13-1 ! 1313 njnnn ,1970 i3nain 

,l973i3nugo3 23 DT-a >7ix-'i-i u]in3 nnnniui ,rrniTNn nsiunn

DV3 "? IN•'i ••u] inn onniuj .n^niH"?] ••3n rrnniNn ngiunn nn o^mntunn
.1988 -1x11393 24

nyinin niTun "73 nx nuj[73 •'g'? ^T 1? HT nviDT1 n-'iiDpnnn a-'iiyn .2
Dunlin D"V •''73 "711) H^pin ^^3 HD^gn "7U) D-'UJUn Ulin1? '•13
DiT'lJDI] ,n"7N D^U '''73 1W Dnin''U3 13] t

ngiunn pnu3 "71; inx DVX "731 jD'-u ••ipnni !•••

.3
ngiun 1? ^nix^i^nn p3ixn ITI "71; ii)3p]U) ngiunn 

"733 ,n'i niN'7]•'3n n'-mixn ngiunn ninx1? a^ngon 
••'73 •'•j'-ugn ^3 nun-1 an itrnyn "71; ni'pn nin-u3 

ui3pn an•'1130 oipn i« 'uixin npou nipniu o-'u nl?3 ^

.nmnxn ngiunn nin~'U3

o^u •"'JD "7UJ n^^iian nnixn turn1? in 1 ] ^ n^Don impnn ia "73 .4 
n nun in ,'7''u'7 3 |7"D3 n 113 T inn ngiunn nin -'03 niNiin nx n^p1? 

lai "7UJ un* nuiu1? no-]3 oui1? inxn iiupnnn ian "'i'1 ^u 
••3 n^ra"1 lujpnn iy "73 . n nnTi n3 IK i]nn nx^ 
73 "7U nn"? •'13 ibiix nuuj im3 D^n^Nnn D^uanx "7^

03 irr nuij7nn iii "73 pVnnai ni'-uun IN n^un "ig 1? ,D -I U ^3 
Iinu3 •'UiinN DU)"? nnxn nujpnnn i^n jn nujp3 '73'? mmN 3 1? nniiun

? D'-T-^D D'-ini-n
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•* V D

num-1 o-'-iujpnnn DMIHH inn "7UJ IUTTFI •'T'iiNn Vmnn 
, •'"inon DM3 ID -am T-J^] nu nn«n -iu)i?nnn inn "7111 imN noua 
nan .DTTDoinn o 1 ni -run "7U) Dn"7uarT? iiupa umn , --mai 
••g 1? tDmuj IN D^-Rin triN "7U) DrvrnTN :npn inn'1 '1 m o^

.1

"7111 i^ip--!!) ••a'? 
DrrnTrun unn^iu iinn ix xin 

"7UJ liinx noun n^uian o-' 
imx "7UJ liiix nuuia IIDND

"7UJ
"1 ~iu]|7nn iii "?D ,n

,irmun ^ -\J\T\ 
o^iaïun -aiT?i D"1 ]

~ian -on •'n;'? I'JN miu-'m .2 
1 ^u ix'?in''U)

IH rmn 
D^uninm innn

DMDIUH -am n n ;ry]n .3

o-nn D^Dnon
.HT T'IJD'? 1 j7"

8 i "• u o

nutu1? ona'-jD'? D^muipn ~iujpnn iy ^D ^u) i^mn vmipn 
a o^pouinn o-u ^D "7U) iinn inN -i y'7 I 
(D-'u ^n aniN "7UJ DDD'-O'?! Dn^ugn"? IN , n'T 

DDO^D DU nn^n "iiupnnn nan ^uj lUT-nn ••-niNn 17~'3inn ••T1 
.ninn onN^"1 rrm'n ,iui ,

.rrrjn1? n^miupn -\w\mn iy "7D "7iu o^nim mipnn 
,-nom DDnn n-an man ^D^ID ,nnnx nniui^n uon nmun 
••^la D^ainn iNnm luunn .n'-uoiin ,nnan •'IDIN ITI "71; 
DU ,Dnuun IN ,nn«n -iu)[7nnn i^n ^u) luvnn ••n-'iiKn ^-ainn "7U)

"lia I^IN nuiu1?

.1

.2

u D

mi T-iim nmun

IN iNiiinuj rnivuni ni^^no nmun ^o^u IUJID "7U) nmun
i n n iu o^inium D"1 -iujpnnn DMiijn inn M"1 "7U 

n^uan ou) 1? inxn nujpnnn i^n ••T1 "7U "-pin ipin 
nmun oapin n?< i^a^p IN iNnin iiT'a'?!!) niui^ninui in^

Dump'7 D^IUJUOJ Din -i ]''nn ^pn1? -[nu nnu) in mnN3 rmT'un 
.-D "7U m"7iu ix ,n -i mN'7-3 n^nnix naïun
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ITV D'Hiuprinn D^TTSI inn ^ui inouï ITI inunn D^UOU .4 
1TT1 -\"w iiunn juum minu .in^n nxn nuunan

n-'nn abonni tnn

i; D

inx "71U TiJT'nn •'Tiixn Va inn 1 T1 "7U IDJ I-I U) o^a^iunn .1 
iinn IN inxn ~iu)f7nnn inn ^œ IHIN num ^x n^ain tm o 1 ' 
D^ninn "733 H^INI rmuinnn ~[in ,n -i Ti aD D^nwuia 
•7111 D'-a-'iuni T-no ni in .n^uinn nixyin rmi1? ,nm3 D"1 !

,iu)a«iu mpn fVrfïu DDOT- ,nr T'UD'? 1 p"D3 n-'nDnnn D^a^iunn .2

n-in« n-n« •'Vain DU 
,-iujgNiu nn^x 'ÎD ,w\- 

"7UJ imiDT! ou)1? n'-

n iu) 'zuj naiunn nviun nuj-1 ^ mm"1 ID on^u DDoinm D^a^iunn .3
.nrumn1? UiJinn T'nxnn ••la'? DT1 45 mna"? o^n^nnn
riT-iunn nnDon1? ^1333 ,ni im f?na nyf? 1? in-] o-invn o-'

nn^on ••« naïun niiui mui nij-'nn N 1? ,unian3 in] "tu "71D-1 ni mui-'X .4
INT- ,ni T'IJD'? 3 ^'o1? nxnn^ ,nui3nn "[•'ixnn DT1 30 lin 

3 p"on Laj?]D ,n^if7 nuun"? jnin pnaui nnpn:) D^niuiNnD i"7N 
"71; UMnn1? u)-1 iDiiinatu inin pna ^ D'-DDH'? naïunn nviiun

nina xn"1 nnDon

mon ix ,nr T'uo1? 2 j7"D rnxmn1? nxnra T'nun "71; Q'-DDH'? 1^3•• x1? .5 
,nî T'iJD'? 4 p"D"7 nxnnn ^nn in in pia imnn ,nnx naii;n nnui

inu) "73 T'iun'? nnnDon •'x "71) nimn rnnxn naïunn niun1?
n 3uj "7U) naïunn nviun mnii)-- ,2 p"o

.n•'^^^ nnDonn T'iunn nx

on"? ujjiniu inui^D T'iun ^u n^Don"? naïunn nviun i^D"1 x"? .6 
5 j7"D3 ujmanD IHUJ^D T'iun ^uj inu^f? ^u ix ,nr T-uo1? 3 f?'^ 1? 

.ni DDorY? 17 T'IJD mxiiiT? oxnna TIDDDH auii'11' ,nT T"i

?•"•• ~iujx ID igf?inn ixiD"1 "1 nr T-LJO nixiin1? oxnnn unpiui Tiun .7 
D^iun inT1 "? nr [?"o nnn T'iun inxT1 x"? p ••a ^u ^x .iuin Tnun 

[aiX3 uipg"? T1 "?!) n^n i3iu -f-ixnn inx1? D'-iunn (12) nuiu
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,-inxn "Hi)[7nnn t^n DU rnvarTin nnx1? j?-i ^uain rmnxn nom .2 
1 î?"D3 i] -i 'i i;flu tPNinn n'JDn ix rr^nn , l7iu'i 33 rmn w DN 

-nnxri ma^Tin .rmpn IN o^pin "?(!) naoïi man imn1? MD ni 
DT1 /30/D~'iin'7UJ ^u) jni [713 -pn ^nn naïunn nviun

5 i •• u D

DDn ""ni^uinn mua

••g 1? n'-iiUDNn m-'nn NT?n3 ^vnn "juj D'-on "îi; ,'nua'1 -iujf?nn 7ii 'ÎD .1 
iiupnnn -^n ^ii) lUT-nn ••T-nxn ^•'Dinn nu ,

INUJI njv-'in m-ijx , 1^3 --on ,DDn -nT?ujn ,«13-- 
n^iDo npsoN ,n:vo •'intu ^^i (D^u ••'JD "71; jQ^ii-ix o^u^m nmn 
nT-y ,T>I~\ D--U •'•JD n^ ,o--ui]n rraï? ^Tî^n -p'în .nD^ia m 
m •'DIT? o-iUT'nn vinx o-'iiiim piu ^-HD i 

nx D^uigi/no^Dn iiura nT?33in n 
D-U ^D 'TOI Dm-rurti on'îiug 1? lujpn p~n 

"lujpnn 7bi imx "7iu lUT-nn 
^Donn D^D'-UID •'xïn "?u pi ,DT

nmoig imm on^u o^ognn rrann •'in^o n« n^xunin oigT ••-ai
imx "'T1 "îu oi^n ginn "P^I

'uo'? 1 |7"D3 D-'HDiinn n^u^ngn "?i; Tin 1 ni T-LID^ [îiuinn ~nuan .2

"71; D'-nujjTnnn n^n^n inx "ÎID lynx nuuj 1? 
IN ~inxn lujpnnn tan "TUJ TUT-IFI
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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
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[HUNGARIAN TEXT — TEXTE HONGROIS]

LÉGIKÔZLEKEDÉSI EGYEZMÉNY IZRAEL ÂLLAM KORMÂNYA 
ES A MAGYAR NÉPKÔZTÂRSASÂG KORMÂNYA KÔZÔTT

Izrael Allam Kormânya es a Magyar Népkôztârsasâg Kormânya 

/a tovâbbiakban Szerzodo Felek/

A Chicagoban 1944. december hetedik napjân alâirâsra meg- 

nyitott Nemzetkôzi Polgâri Repiilési Egyezmény részeseiként; 

es

Kivânatosnak tartva, hogy elomozditsâk az Izrael es Magyar- 

orszâg kozôtti légikôzlekedés fejlodését es a legteljesebb 

mértékben folytassâk e terùleten a nemzetkôzi egyiittmùkô- 

dést;

Az alâbbiakban âllapodtak meg:

I. CIKK 

FOGALOM MEGHATAROZÂSOK

Az Egyezmény értelmezése es alkalmazâsa céljâbôl hacsak erre 
vonatkozôan mâsként nem rendelkeznek:

a/ "Chicago! Egyezmény" a Chicagoban 1944. december hetedik 

napjân alâirâsra megnyitott Nemzetkôzi Polgâri Repûlési 

Egyezmény, beleértve az Egyezmény 90. Cikke értelmében 

elfogadott bârmely Fuggeléket, a 90. es 94. Cikkek alapjân 

a Ftjggelékek vagy az Egyezmény bârmely môdositâsât, amennyi- 

re azok a Fiiggelékek es môdositâsok mindkét Szerzodo Fél 

tekintetében hatâlyba léptek vagy azokat ratifikâltâk;

b/ "légugyi hatôsâgok" Izrael Âllam esetében a kôzlekedési mi- 

niszter, illetve a Magyar Népkôztârsasâg esetében a Kôzle-
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kedési, Hirkôzlési es Épitésûgyi Minisztérium, vagy mindkét 

esetben bârmely személy vagy szerv, amelyet az emlitett ha- 

tôsâgok bârmely funkciôjânak ellâtâsâval megfelelôen meg- 

biztak;

c/ "kijelôlt légikôzlekedési vâllalat" az a légikôzlekedési 

vâllalat, amelyet a Szerzodo Fél ezen egyezmény fuggeléké- 

ben meghatârozott megâllapodâs szerinti jâratok uzemelteté- 

sére ezen Egyezmény III. Cikkével ôsszhangban kijelôlt;

d/ "terùlet", "nemzetkôzi légijâratok" es "nem-kereskedelmi 

célu leszâllâs" a Chicago! Egyezmény 2. es 96. Cikkeiben 

meghatârozott jelentésùek;

e/ "Egyezmény" ezen Egyezmény, Fuggelékei es ezek bârmely mô- 

dositâsa;

f/ "meghatârozott utvonalak" az Egyezmény Fiiggelékében megâl- 

lapitott vagy megâllapitandô utvonalak;

g/ "megâllapodâs szerinti jâratok" nemzetkôzi légijâratok, 

melyek a meghatârozott utvonalakon iizemeltethetok az• 

Egyezmény cikkelyei szerint;

h/ "tarifa" az utasok, poggyâsz es âru szâllitâsâért fize- 

tendo dijak es e dijak alkalmazâsânak feltételei, bele- 

értve az ugynokség es egyéb kisegito szolgâltatâsok di- 

jait es feltételeit, de kivéve a postai szâllitâsok di- 

jazâsât illetve feltételeit.

II. CIKK 

FORGALMI JOGOK :

l/ Mindegyik Szerzôdô Fél megadja a mâsik Szerzodo Félnek 

az Egyezményben meghatârozott jogokat a Fùggelékben 

meghatârozott utvonalakon menetrendszerii nemzetkôzi lé 
gijâratok létesitése céljâbôl.
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i/ Mindegyik Szerzôdo Fél kijelôlt légikôzlekedési vallala- 

ta egy meghatârozott utvonalon megâllapodâs szerinti 

jârat uzemeltetése sorân a kôvetkezo jogokat élvezi:

a/ a mâsik Szerzôdo Fél terûletének leszâllâs nélkûli 

âtrepûlése;

b/ az emlitett teriileten nem-kereskedelmi célu leszâl 

lâs; es

c/ az emlitett teriileten a megâllapodâs szerinti jâratok 

uzemeltetése sorân, ahogy az a Fiiggelékben meghatâ 

rozott, nemzetkôzi forgalomban utasok, âru es posta 

kulôn-kiilôn vagy egyiittes felvétele, vagy kirakâsa 

céljâbôl tôrténo leszâllâs.

3/ Ezen Egyezményben semmi sem tekintheto ugy, mintha az 

egyik Szerzôdo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâllalatâra 

âtruhâznâk azt a jogot, hogy a mâsik Szerzôdo Fél terii 

leten utasokat, ârut es postât vehessen a fedélzetre dij 

vagy ellenszolgâltatâs fejében a mâsik Szerzôdo Fél te- 

riiletének egy mâsik pontjâra tôrténo elszâllitâsa céljâbôl.

III. CIKK

LËGIKOZLEKEDÉSI VÂLLALATOK KIJELOLËSE ES AZ 

UZEMELTETÉSI ENGEDÉLY

II Mindegyik Szerzôdo Félnek joga van egy légikôzlekedési 

vâllalatot irâsban kijelôlni a mâsik Szerzôdo Félhez a 

megâllapodâs szerinti jâratoknak a meghatârozott utvo- 

nalakon tôrténo uzemeltetése céljâbôl.

2/ Az ilyen kijelôlés kézhezvételekor a mâsik Szerzôdo Fél 

késedelem nélkûl kiadja - az e Cikk 3. es 4. bekezdêse 

rendelkezéseitol fiïggoen - a kijelôlt légikôzlekedési 

vâllalatnak a megfelelo engedélyt.
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3/ Az egyik Szerzodo Fél légiigyi hatôsâgai megkôvetelhetik 

a mâsik Szerzodo Fél âltal kijelôlt légikôzlekedési vâl- 

lalattôl annak bizonyitâsât, hogy képes eleget tenni a 

jogszabâlyokban es rendelkezésekben elSirt feltételeknek, 

araelyeket az ilyen hatôsâgok a nemzetkôzi légijâratok 

iizemeltetésével kapcsolatban szokâsosan es értelemszeriien 

alkalmaznak a Chicago! Egyezmény cikkelyeivel ôsszhangban.

4/ Mindegyik Szerzodo Félnek joga van az e Cikk 2. bekezdé- 

sében hivatkozott uzemeltetési engedély megadâsât megta- 

gadni vagy olyan feltételeket szabni, amilyeneket sziik- 

ségesnek tarthatnak, ezen Egyezmény II. Cikkêben megha- 

târozott jogoknak a kijelôlt légikozlekedési vâllalat 

âltali gyakorlâsâval kapcsolatban bârmely esetben, ami- 

kor az emlitett Szerzodo Fél nem gyozodôtt meg arrôl, 

hogy a légikozlekedési vâllalat tulajdonânak tulnyomô 

része es tényleges ellenorzése a légikozlekedési vâlla- 

latot kijelôlo Szerzodo Fél vagy âllampolgârai kezében

5/ Amikor egy .légikôzlekedési vâllalatot ily môdon kije- 

lôltek es engedélyeztek, az bârraely idopontban megkezd- 

heti a megâllapodâs szerinti jâratok tizemeltetését fel- 

téve, hogy az ezen Egyezmény VI. Cikke rendelkezéseinek 

megfeleloen megâllapitott dijtétel a jâratok tekinteté- 

ben érvényben van.

IV. CIKK

JOGOK VISSZAVONASA, FELFUGGESZTËSE ES 

FELTËTELEK ELSlRASA

l/ Mindegyik Szerzodo Félnek joga van az uzemeltetési en- 

gedélyt visszavonni, vagy az ezen Egyezmény II. Cikkêben 

meghatârozott, a mâsik Szerzodo Fél âltal kijelôlt légi-
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kozlekedési vâllalatnak nyujtott jogok gyakorlâsât fel- 

fiiggeszteni, vagy az ezen jogok gyakorlâsâval kapcso- 

latban olyan feltételeket szabni, amilyeneket szilkséges- 

nek tartanak:

a/ abban az esetben, amikor nines meggyozodve afelol,

hogy a légikozlekedési vâllalat tulajdonânak tulnyomô 

része es tényleges ellenorzése a légikozlekedési vâl- 

lalatot kijelôlo Szerzodô Fél vagy e Szerzodô Fél 

âllampolgârai kezében van; 

vagy

b/ abban az esetben, amikor a légikozlekedési vâllalat 

nem tartja meg a jogokat nyujtô Szerzodô Fél jogsza- 

bâlyait es rendelkezéseit; 

vagy

c/ minden olyan esetben, amelyben a légikôzlekedësi vâl 

lalat bârmi mas môdon nem az ezen Egyezmény szerint 

eloirt feltételekkel ôsszhangban ûzemelteti a megâl- 

lapodâs szerinti jâratokat.

2/ Hacsak a jogszabâlyok es rendelkezések tovâbbi megsérté- 

sének megakadâlyozâsa érdekében nem sziikséges az azon- 

nali visszavonâs, felfiiggesztés .vagy az e Cikk. 1. be- 

kezdésében emlitett feltételek kiszabâsa, az ilyen jogok 

csak a mâsik Szerzodô Féllel tôrtént konzultâciô utân 

gyakorolhatôk. A légugyi hatôsâgok kôzôtti ilyen konzul- 

tâciôt a kérés idôpontjâtôl szâmitott harminc /30/ napon 

beliïl kell megkezdeni.

V. CIKK

VÂMOK ES EGYÉB ILLETÉKEK ALÔLI 

MENTESSÉG

l/ Mindegyik Szerzodô Fél viszonossâgi alapon mentesiti a 

mâsik Szerzodô Fél kijelplt légikozlekedési vâllalatât
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a nemzeti tôrvénye alapjân lehetséges legteljesebb mér- 

tékben az import-korlâtozâsok, vâmok, kôzvetett fogyasz- 

tâsi adôk, szemledijak alôl, tovâbbâ egyéb adôk es ille- 

tékek alôl a légijârmûvek, ûzemanyag, kenoola j / felhasz- 
nâlhatô mûszaki ellâtmâny, tartalék alkatrészek tekinte- 

tében, beleértve a ha j tômùveket, szokâsos légi j ârmii-f el- 

szereléseket, a légijârmu készleteit /beleértve a sze- 

szesitalokat, dohânynemut, es egyéb, a reptiles sorân az 

utasok részére korlâtozott mennyiségben ârusitott termé- 

keket/, es mas, a Szerzodo Fél kijelôlt légikôzlekedési 

vâllalata âltal kizârôlag a megâllapodâs szerinti légi- 

jârmiivek ûzemeltetésével vagy kiszolgâlâsâval kapcsolat- 

ban felhasznâlni szânt cikkek, valamint a nyomtatott jegy- 

tômbôk, légi fuvarlevelek, bârmilyen a vâllalat cégjel- 

zését viselo nyomtatott anyag es a kijelôlt légikôzleke- 

dési vâllalat âltal dijtalanul szétosztott reklâm-szôrô- 

anyag tekintetében.

2/ Az e cikk âltal nyujtott mentesség az e Cikk 1. bekezdé- 

sében hivatkozott cikkekre vonatkozik, melyeket:

a/ az egyik Szerzodo Fél terûletére a mâsik Szerzodo Fél 

kijelôlt légikôzlekedési vâllalata âltal vagy nevében 

vittek be;

b/ az egyik Szerzodo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâlla 

lata légijârmûvének fedélzetén talâlhatô a mâsik 

Szerzodo Fél teruletére tôrténo érkezéskor, vagy az 

onnan valô tâvozâskor;

c/ az egyik Szerzodo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâlla 

lata légijârmûvének fedélzetére a mâsik Szerzodo Fél 

terûletén vettek fel es a megâllapodâs szerinti jâra- 

tok ûzerneltetésében szândékozzâk felhasznâlni; fûgget- 

lenûl attôl, hogy az ilyen cikkeket teljes egészébén 

vagy részben hasznâljâk-e fel illetve fogyasztjâk el 

a mentességet nyujtô Szerzodo Fél terûletén belûl,
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feltéve, hogy az ilyen cikkeket nem idegenitik el az 

emlitett Szerzodo Fél terûletén.

3/ A bârmelyik Szerzodo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâlla- 

lata légijârmiïvének fedélzetén szabâlyszeruen tartott

szokâsos légifelszerelësek, valamint anyagok es készle- 

tek a mâsik Szerzodo Fél terûletén csak az ottani vâm- 

hatôsâgi jôvâhagyâssal rakhatôk ki.

Ilyen esetben azok az emlitett hatôsâgok felugyelete alâ 

helyezhetok addig az idopontig, amig azokat visszaszâl- 

litjâk vagy a vâmrendelkezésekkel ôsszhangban mas môdon 
rendelkeznek feloluk.

4/ A bârmelyik Szerzodo Fél teriilete feletti tranzitban az 

utasok csak egy nagyon egyszerusitett ellenorzésnek lesz- 

nek alâvetve. A poggyâsz es âru kozvetlen tranzitban 

mentes a vâmok es egyéb hasonlô adôk alôl.

VI. CIKK 

DIJTÊTELEK

l/ Az egyik Szerzodo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâllalata 

âltal a mâsik Szerzodo Fél teriiletére vagy terûletérol 

torténo fuvarozâsért felszâmitott dijtételeket ésszerû 

szinteken kell megâllapitani, kello figyelmet forditva 

valamennyi lényeges tényezore, beleértve az iizemeltetés 

kôltségét, az ésszerû profitot es mas légikôzlekedési 

vâllalatok dijtételeit.

2/ Az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott dijtételekben, 

amennyiben lehetséges, a mindkét Szerzodo Fél kijelôlt 

légikôzlekedési vâllalatânak egymâs kôzôtt kell megâl- 

lapodni az utvonal egészên vagy egy részén iizemelteto 

tôbbi légikôzlekedési vâllalattal folytatott konzultâciô
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utân, es az ilyen megallapodâst - hacsak lehetséges - 

a Légifuvarozôk Nemzetkôzi Szôvetségének a dijtételek 

kidolgozâsâra alkalmazott eljârâsai felhasznâlâsâval 

kell elérni.

3/ Az ily môdon megâllapitott dijtételeket mindkét Szerzodo 

Fél légiïgyi hatôsâgaihoz jôvâhagyâsra legalâbb /45/ nap 

pai a bevezetésûk javasolt idopontja elott kell benyuj- 

tani. Kulonleges esetekben ezen hatârido lerôvidithetô, 

az emlitett hatôsâgok megâllapodâsâtôl fiïggoen.

4/ E jôvâhagyâs megadhatô nyilatkozattal. Amennyiben a benyuj- 

tâs idopontjâtôl szâmitott /30/napon beliïl egyik légiigyi 

hatôsâg sem fejezte ki elutasitâsât ezen Cikk 3. bekezdé- 

sével ôsszhangban,ezeket a dijtételeket elfogadottnak 

kell tekinteni. Abban az esetben, amikor a benyujtâs ha- 

târidejét lerôviditik - amint azt a 3. bekezdés bizto- 

sitja -, a légiigyi hatôsâgok megegyezhetnek, hogy az az 

idotartam, amelyen beliil az elutasitâsrôl értesiteni kell, 

kevesebb legyen /30/ napnâl.

5/ Amennyiben egy dijtételben az e : Cikk 2. bekezdésével 

ôsszhangban megâllapodni nem tudnak, vagy az e Cikk 4. 

bekezdésének megfeleloen rendelkezésre allô idotartam 

alatt az egyik légiigyi hatôsâg bârmely - a 2. bekezdés 

rendelkezéseivel ôsszhangban - egyeztetett tarifa elu- 

tasitâsarôl szôlô értesitést ad ât a mâsik légiigyi hatô- 

sâgnak, a két Szerzodo Fél légtigyi hatôsâgai tôrekednek 

a dijtétel kôlcsônôs megâllapodâssal tôrténo meghatâro- 

zâsâra.

6/ Amennyiben a légiigyi hatôsâgok nem tudnak megegyezni bâr 

mely, az e Cikk 3. bekezdésének megfeleloen hozzâjuk be- 

nyujtott dijtételben, vagy bârmely tarifa megâllapitâsâ- 

ban, ahogy az az e Cikk 5. bekezdésében meghatârozott, a 

vitât ezen Egyezmény XVII. Cikke rendelkezéseivel ôssz 

hangban kell rendezni.
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7/ Egy az e Cikk rendelkezéseivel ôsszhangban megâllapitott 

dijtétel az uj dijtétel megâllapitâsâig marad érvényben. 

Mindazonâltal egy dijtételt sem lehet - e bekezdés 

folytân - attôl az idoponttôl szâmitott tizenkét /12/ 

hônapnâl tovâbb meghosszabbitani, amikor az egyébként 
lejârna.

VII. CIKK 

KËPVISELET

l/ Az egyik Szerzodô Fél kijelôlt légikôzlekedési vâllala- 

tânak megengedett, hogy a mâsik Szerzodô Fél teriiletén 

képviseloit es kereskedelmi, iizemeltetési es miiszaki 

személyzetét fenntartsa, ahogyan azt a megâllapodâs 

szerinti jâratok uzemeltetésével kapcsolatban igényelné. 

E személyzetét vagy az egyik, vagy mindkét Fél âllam- 

polgârai kôzul vâlasztjâk, sziikség szerint.

2/ E személyzeti kovetelményeket a légikôzlekedési vâlla- 

lat tetszése szerint kielégitheti sajât személyi âllo- 

mânyâval vagy a mâsik Szerzodô Fél teriiletén mukôdo 

olyan mas szervezet, vâllalat vagy légikôzlekedési 
vâllalat szolgâltatâsainak felhasznâlâsâval, amelyek 

felhatalmazâssal rendelkeznek az ilyen szolgâltatâsok 

végzésére e mâsik Szerzodô Fél teriiletén.

3/ A képviselok es a személyzet a mâsik Szerzodô Fél ér 

vényben lévo jogszabâlyai es rendelkezései alâ esnek, 

es az ilyen jogszabâlyokkal es rendelkezésekkel ôssz 

hangban mindegyik Szerzodô Fél viszonossâgi alapon es 

a legkisebb késedelemmel megadja a szùkséges munkaen- 

gedélyeket, alkalmazâsi vizumokat illetve egyéb hasonlô 

okmânyokat az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott képvise- 

loknek es személyzetnek.
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VIII. CIKK 

JOGSZABÂLYOK ES RENDELKEZËSEK BETARTÂSA

l/ Bârmelyik Szerzodo Félnek a nemzetkôzi légiszolgâltatâ- 

sokban alkalmazott légijârmuvek teriiletére tôrtëno belé- 

pésére illetve onnan tâvozâsâra, valamint az ilyen légi 

jârmuvek uzemeltetésére es légiirânyitâsâra /navigâciô/ 

vonatkozô jogszabâlyait, rendelkezéseit es eljârâsait 

be kell tartania a mâsik Szerzodo Fél kijelôlt légikôz- 

lekedési vâllalatânak az emlitett teriiletre valô érkezé- 

sekor, illetve az onnan valô tâvozâsâig, beleértve az 

elindulâsât.

2/ Bârmelyik Szerzodo Fél bevândorlâsra, utlevelekre illetve 

egyéb elfogadott utazâsi okmânyokra, a belépésre, vâmke- 

zelésre, es egészségiigyi zârlatra vonatkozô jogszabâlyai- 

nak, rendelkezéseinek es eljârâsainak eleget kell tennie 

a mâsik Szerzodo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâllalatâ 

nak légijârmiive âltal szâllitott személyzetnek, utasok- 

nak, ârunak es postânak az emlitett Szerzodo Fél teriile 

tére tôrténo belépésùkkor.

IX. CIKK 

BIZONYITVANYOK ES JOGOSITVÂNYOK

Az egyik Szerzodo Fél âltal kiadott vagy érvényesitett es 

még érvényben lévo légialkalmassâgi bizonyitvânyokat, szak- 

szolgâlati engedélyeket es jogositvânyokat a mâsik Szerzodo 

Fél érvényesnek ismeri el a megâllapodâs szerinti jâratok 

uzemeltetése céljâbôl feltéve, ha azok a kôvetelmények ame- 

lyek szerint az ilyen bizonyitvânyokat es jogositvânyokat 

kiadtâk vagy érvényesitették, megfelelnek vagy felette âll- 

nak a Nemzetkôzi Polgâri Repûlési Egyezmény értelmében meg- 

âllapithatô minimumszabvanyoknak.
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Mindegyik Szerzodo Fél fenntartja magânak azonban azt a jo- 

got, hogy megtagadja azon szakszolgâlati engedélyek es jo- 

gositvânyok érvényességének elismerését, melyeket sajât 

âllampolgârai részére a mâsik Szerzodo Fél adott sajât terû- 

lete feletti âtrepiilés céljâbôl.

X. CIKK 

BIZTONSÂG

l/ A nemzetkôzi jog szerinti jogaikkal es kôtelezettségeik- 

kel osszhangban a Szerzodo Felek ujôlag megerôsitik, hogy 

egymâssal szembeni azon kôtelességiik, hogy védelmezzék a 

polgâri reptiles biztonsâgât a jogellenes beavatkozâsok 

cselekedetei ellen, szerves részét képezi ezen Egyez- 

ménynek. A nemzetkôzi jog szerinti jogaik es kôtelezett- 

ségeik âltalânos jellegének korlâtozâsa nélkûl a Szerzodo 

Felek nevezetesen az 1963. szepteraber 14-én Tokiôban 

"A légijârmiivek fedélzetén elkôvetett buncselekményekrol 

es bizonyos egyéb tettekrol" alâirt Egyezmény, az 1970. 

december 16-ân Hâgâban "A légijârmiivek jogellenes hata- 

lomba keritésének lekuzdésérol" alâirt Egyezraény, az 

1971. szeptember 23-ân Montreâlban "A polgâri repiilés 

biztonsâga elleni jogellenes cselekedetek lekuzdésérol"

alâirt Egyezmény es az 1988. februâr 24-én Montreâlban 

"A nemzetkôzi polgâri repùlést kiszolgâlô repiilotereken 

elkôvetett jogellenes eroszak-cselekedetek lekuzdésérol" 

alâirt Jegyzokonyv rendelkezéseivel osszhangban jârnak el.

2/ A Szerzodo Felek kérésre megadnak minden sziikséges segit- 

séget egymâsnak, hogy megelozzék a polgâri légijârmiivek 

jogellenes hatalomba keritésének cselekedeteit es egyéb 

jogellenes cselekményeket az ilyen légijârmiivek, utasaik 

es személyzetiik, a repiiloterek es légi-irânyitô berende-
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zések biztonsâga ellen, valamint a polgâri reptiles biz- 

tonsâgânak bârmely mas fenyegetését.

3/ A Szerzôdo Felek egymâs kôzôtti kapcsolataikban a repii- 

lés-biztonsâgi rendelkezésekkel ôsszhangban jârnak el 

- melyeket a Nemzetkôzi Polgâri Repillési Szervezet âl- 

lapitott meg es a Nemzetkôzi Polgâri Repiilési Egyezmény 

Fûggelékeiként jelôlt ki - olyan mértékben, amennyire 

az ilyen biztonsâgi rendelkezések alkalmazhatôak a 

Felekre;

megkôvetelik, hogy a nâluk bejegyzett légijârmuvek ûze- 

meltetôi illetve azok a légi jarmii-iizemeltetok, akiknek 

f'ô iizleti székhelye vagy âllandô lakôhelye a teriiletii- 

kôn van, valamint a terûletiikôn lévo repiiloterek ûzemel- 

tetoi az ilyen repiilésbiztonsâgi rendelkezésekkel ôssz 

hangban jârjanak el.

4/ Mindegyik Szerzôdo Fél egyetért azzal, hogy az ilyen 

légijârmu-iizemeltetoktol megkôvetelheto a fenti 3. be- 

kezdésben hivatkozott, a mâslk Szerzôdo Fél âltal meg- 

kivânt repiilésbiztonsâgi rendelkezések betartâsa, e 
mâsik Szerzôdo Fél teriiletére valô belépésre, onnan valô 

tâvozâsra illetve ott-tartôzkodâsra èloirottan. Mindegyik 

Szerzôdo Fél biztositja, hogy a teriiletén hatékonyan al- 

kalmazzâk a megfelelo intézkedéseket a légijârmuvek 

védelmére es az utasok, legénység, a magukkal vitt cikkek, 

a poggyâsz, âru es a légijârmii-készletek be- illetve le- 

szâllâst megelozo es az alatti megvizsgâlâsâra. 

Tovâbbâ mindegyik Szerzôdo Fél kedvezoen birâlja el a 

mâsik Szerzôdo Félnek ésszerii speciâlis biztonsâgi intéz- 

kedésekre vonatkozô bârmely kérését, hogy egy adott rend- 

kiviili fenyegetésnek elébe menjenek.

5/ Amikor polgâri légijârmii jogellenes hatalomba keritésének 

esete vagy azzal valô fenyegetés esete all fenn, vagy 

egyéb jogellenes cselekedetek tôrténnek, az ilyen légi-
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jârmûvek utasaik es legénységiik, a repiiloterek es a 

légiirânyitô-berendezések biztonsâga ellen, a Szerzodo 

Felek segitik egymâst az ôsszekottetesek /tâvkôzlés/ meg- 

konnyitésével es mas megfèlelo intezkedesekkel, amelyek az 

ilyen incidens vagy azzal valô fenyegetés gyors es bizton- 

sâgos megszuntetését célozzâk.

XI. CIKK 

A BEVËTELI TOBBLET ÂTUTALASA

l/ Az egyik Szerzodo Fél kijelôlt lêgikôzlekedési vâllalata 

szabadon értékesitheti légifuvarozâsi szolgâltatâsait a 

mâsik Szerzodo Fél teriïletén vagy kôzvetleniil, vagy ugy- 

nôkon keresztiil, helyi valutâért, vagy bârmilyen szabadon 

âtvâlthatô valutâért a vonatkozô nemzeti tôrvényekkel es 

jogszabâlyokkal ôsszhangban.

2/ A Szerzodo Felek kijelôlt lêgikôzlekedési vâllalatai sza 

badon âtutalhatjâk az értékesités teriiletérol hazai terii- 

letiikre az értékesités teruletén a kiadâsaikat meghaladô 

bevételeik tôbbletét. Beleértendok az ilyen netto âtuta-

lâsba az értékesitésbol szârmazô jôvedelmek, melyekre kôz- 
vetlenûl, vagy a légifuvarozâsi szolgâltatâsok iigynôkën 

keresztiil tettek szert, es a kapcsolatos kiegészito szol 

gâltatâsok es a normal kereskedelmi kamatok, amelyekre az 

ilyen jôvedelmek utân tettek szert az alatt az ido alatt 

mig ezek betétként âtutalâsra vârnak.

3/ A Szerzodo Felek kijelôlt lêgikôzlekedési vâllalatai a 

kérelemtol szâmitott legkésôbb 30 napon beltil engedélyt 

kapnak az ilyen âtutalâsokra. Az ilyen âtutalâsokkal kap 
csolatos eljârâs ôsszhangban van annak az orszâgnak a 
deviza-jogszabâlyaival, amelyben a bevétel felgyiilemlik.
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4/ Mindegyik Szerzodô Fél megadja a kôlcsônôsség alapjân a 

mâsik Szerzôdo Fél kijelôlt légikôzlekedési vâllalatânak 

azon valamennyi .adô es dij alôli mentességet, amelyek a 

légiszolgâltatâsok kifejtésébol eredo nyereséget, vagy 

jôvedelmeket terhelik.

XII. CIKK 

KAPAGITAS - RENDELKEZÉSEK

l/ Mindkét Szerzodô Fél légikôzlekedési vâllalatânak méltâ- 

nyos es egyenlo lehetosége van a megâllapodâs szerinti 

jâratok tizemeltetésére a teriileteik kôzôtti meghatârozott 

utvonalakon.

2/ A megâllapodâs szerinti jâratok uzemeltetése sorân mind- 

egyik Szerzodô Fél légikôzlekedési vâllalatânak figyelem- 

be kell vennie a mâsik Szerzodô Fél légikôzlekedési vâl 

lalatânak érdekeit azért, hogy indokolatlanul ne hozzâk 

hâtrânyos helyzetbe azokat a szolgâltatâsokat, amelyeket 

az utôbbi nyujt ugyanazon utvonal egészén vagy egy részén.

3/ A Szerzodô Felek kijelôlt légikôzlekedési vâllalatai âl- 

tal ellâtott megâllapodâs szerinti jâratoknak szoros 

kapcsoaltban kell âllniuk a meghatârozott utvonalakon a 

kôzônség âltal tâmasztott; forgalmi igényekkel, es elsod- 

legesen céljuk kell legyen, hogy annak a Szerzodô Félnek, 

amelyik a légikôzlekedéis vâllalatot kijelôlte, a teril- 
letérôl kiindulô vagy oda irânyulô, jelenlegi es éssze- 

riien elôrelâthatô utas, âru es posta fuvarozâsi kôvetel- 
ményeknek megfelelo kapacitâst egy ésszeriï terhelés mel- 

lett biztositsa. A meghatârozott utvonalakon mas, nem 

a légikôzlekedési vâllalatokat kijelôlo âllamok teriïle- 

tének pontjaiban, mind a felvett, mind a kirakott utasok, 

âru es posta fuvarozâsânak biztositâsa ôsszhangban kell

Vol. 1554, 1-27000



1990 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 41

legyen azon âltalânos elvekkel, hogy a kapacitâs megfe- 

leljen:

a/ annak a Szerzôdô Félnek a teriiletére irânyulô es onnan 

kiindulô forgalmi igényeknek, amelyik a légikôzlekedé- 

si vâllalatot kijelolte,

b/ azon teriilet forgalmi igényeinek, amelyen a repiilo- 

jârat âthalad, raiutân figyelembe vették a terûletet 

felôlelô âllamok légikôzlekedési vâllalatai âltal lé- 

tesitett egyéb kôzlekedési szolgâltatâsokat;

c/ az âtmeno légiforgalom iizemeltetése kovetelményeinek.

XIII. CIKK 

MENETRENDEK JÛVÂHAGYÂSA

l/ A megâllapodâs szerinti jâratok uzemeltetéséhez a frek- 

venciâkat es a menetrendeket a két kijelôlt légikôzle 
kedési vâllalat kôzôtti kolcsônôs megâllapodâssal kell 

megâllapitani, es érvénybe lépésiik elott legalâbb 30 

nappai jôvâhagyâs végett a légiigyi. hatôsâgoknak be kell 

terjeszteni. Abban az esetben, ha a két kijelolt légi 

kôzlekedési vâllalat kôzôtt ilyen megâllapodâst elêrni 

nem tudnak, az ugyet a Szerzôdô Felek légiigyi hatôsâgai- 

hoz kell utalni.

2/ A megâllapodâs szerinti jâratok ùzemeltetése sorân sziik- 

séges egy Kereskedelmi Megâllapodâs a két kijelolt légi 
kôzlekedési vâllalat kôzôtt. E Kereskedelmi Megâllapodâst 

jôvâhagyâs végett be kell terjeszteni a légiigyi hatôsâ 

goknak .

3/ Egy Szerzôdô Fél légiigyi hatôsâgai ellâtjâk a mâsik Szer- 

zodô Fél légiigyi hatôsâgait kérésiikre olyan idoszakos 
vagy egyéb statisztikai adatokat tartalmazô kiadvânyok-
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kal, amelyek ésszeriien igényelhetôk az e bekezdésben 

elsoként emlitett Szerzôdo Fél kijelôlt légikôzlekedési 
vâllalata âltal a megâllapodâs szerinti jâratokon nyuj- 

tott kapacitâs âttekintésének /felûlvizsgâlatânak/ cél- 

jâbôl. Ezen kôzlemények tartalmazzâk mindazon informa- 

ciôt, amely a légikôzlekedési vâllalat âltal a megâlla 

podâs szerinti jâratokon teljesitett forgalom nagysâgâ- 

nak es az ilyen forgalom eredetének es célâllomâsânak 

meghatârozâsâhoz sziikséges .

XIV. CIKK 

KONNYITÉSEK

l/ A bârmelyik Szerzôdo Fél teruletén a repiilô jâratok iïze- 

meltetésére vagy mas repûlési berendezésekre alkalmazott 

dijak es illetékek az egyik fél teruletén nem lehetnek 

magasabbak, mint azok, melyeket az ezen fél teruletén a 

tôbbi, nemzetkôzi légiszolgâltatâsokkal foglalkozô kul- 

fôldi légitârsasâgokra alkalmaznak.

2/ Egyik Szerzôdo Fél sem részesit elonyben egyetlen mas kiil- 

fôldi légitârsasâgot sem a mâsik Szerzôdo Fél kijelôlt 

légikôzlekedési vâllalatâval szemben a vâra, bevândorlâsi, 

egészségiigyi zârlatra vonatkozô es hasonlô rendelkezései 

alkalmazâsâban; vagy az ellenorzése alatt allô reptilo- 

terek, légifolyosôk, illetve légikôzlekedési szolgâltatâ- 

sok es kapcsolatos berendezések hasznâlatâban.

3/ Mindegyik Szerzôdo Fél ôsztônzi a dijakat .megallapitô il- 

letékes hatôsâgai es a szolgâltatâsokat es berendezéseket 

hasznâlô kijelôlt légikôzlekedési vâllalatok kôzôtti kon- 
zultâciôkat; es ahol keresztulviheto, a légikôzlekedési 

vâllalatok képviseleti szervezetein keresztiil. A hasznâlati 

dijak vâltoztatâsâra vonatkozô barmely javaslatokrôl ész-
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szerii idon beliil értesitést kell adni a f elhasznâlôknak, 

hogy képesek legyenek a vâltoztatâsok megtôrténte elôtt 

nézeteiket kifejteni.

XV. CIKK 

KONZULTÂCIOK

l/ A szoros egyuttmiikôdés szellemében a Szerzodo Felek légugyi 

hatôsâgai idorol-idore tanâcskoznak egymâssal azzal a cél- 

lal, hogy biztositsâk ezen Egyezmény es Fiiggeléke rendel- 
kezéseinek végrehajtâsât es kielégito betartâsât.

2/ E tanâcskôzâsokat az ilyen kérés kézhezvételének idopont- 

jâtôl szâmitott hatvan /60/ napon beliil kell megkezdeni, 

hacsak a Szerzodo Felek nem âllapodnak meg mâsképpen.

XVI. CIKK 

MÛDOSITÂSOK

l/ Amennyiben valamelyik Szerzodo Fél kivânatosnak tartja 

az Egyezmény bârmelyfeltételének môdositâsât, konzultâ- 

ciôt kérhet a mâsik Szerzodo Féltol. A légugyi hatôsâ- 

gok kôzôtt az ilyen tanâcskozâsok tôrténhetnek târgyalâs 

utjân vagy levelezéssel, es a kérés kézhezvételének ido- 

pontjâtôl szâmitott hatvan /60/ napon beliil kell megkez- 

dodjenek. Az ily môdon egyeztetett bârmely môdositâsok 

akkor lépnek hatâlyba, amikor diplomâciai jegyzékvâltâs- 

sal azokat megerositették.

2/ Az ezen Egyezmény Fuggelékének môdositâsai a Szerzodo 

Felek illetékes légugyi hatôsâgai kôzôtti kôzvetlen meg- 

âllapodâssal es diplomâciai jegyzékvâltâssal valô megero- 

sitéssel tôrténhetnek.
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3/ Az Egyezményt ugy fogjâk môdositani, hogy az ôsszhangban 

legyen mindazon sokoldalu megâllapodâsokkal, amelyek 

mindkét Szerzodo Félre nézve kôtelezôek.

XVII. CIKK 

VITAK RENDEZÉSE

]_/ Amennyiben a Szerzodo Felek kôzôtt ezen Egyezmény értel- 

mezésével vagy alkalmazâsâval kapcsolatban bârmilyen 

vita nerùl fel, a Szerzodo Felek tôrekednek arra, hogy 

azt kozvetlenul a légiigyi hatôsâgok kôzôtti târgyalâsok- 

kal rendezzék, illetve ha szùkséges, diplomâciai csator- 

nâkon keresztiil.

2/ Amennyiben a Szerzodo Feleknek nem sikerûl ezekkel a târ- 

gyalâsokkal rendezést elérni, a vitât egy hârom dôntobi- 

râbôl allô birôsâghoz utalhatjâk, egyet-egyet a Szerzodo 

Felek jelolnek ki, a harmadikat pedig e két dôntôbirô 

nevezi ki. Mindegyik Szerzodo Fél attôl az idôponttôl 

szâmitott hatvan /60/ napon beliïl jelôl ki egy dôntobirôt, 

amikor bârmelyik Szerzodo Fél diplomâciai csatornâkon ke 

resztiil kézhezvette a vita vâlasztott birôsâgon'tôrténô 
rendezésének kérésérol szôlô értesitést, a harmadik dônto 
birôt pedig egy tovâbbi hatvan /60/ napos idotartamon belûl 

nevezik ki. Amennyiben bârmelyik Szerzodo Félnek nem sike 

rûl a meghatârozott idotartamon belùl egy dôntobirôt ki- 

jelônie, vagy a harmadik dôntobirôt nem nevezik ki a meg 

hatârozott idotartamon belul, a Nemzetkôzi Polgâri Repti 

les! Szervezet Tanâcsânak elnôkét kérheti meg bârmelyik 

Szerzodo Fél, hogy nevezzen ki egy dôntobirôt illetve 

dôntobirôkat, ahogy az eset megkivânja. A harmadik dôntô 

birô minden esetben egy harmadik âllam âllampolgâra, a 

birôsâg elnôkeként jâr el es meghatârozza azt a helyet, 

ahol a dôntobirâskodâst tartani fogjâk. A vâlasztott bi-
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rôsâg dônti el sajât eljârâsât es ha sziiksëges, meghatâ- 

rozza az alkalmazandô jogot.

3/ A vàlasztott birôsâq bârmely dôntése kotelezo mihdkét

Szerzodo Félre, hacsak mâsként nem hatâroznak a vita dôn- 

tobirôsâghoz utalâsânak idején.

4/ A birôsâg koltségeit a Szerzodo Felek kôzôtt egyenloen 

osztjâk meg.

5/ Amennyiben es mindaddig, amig bârmelyik Szerzodo Fél nem 

tesz elegët az ezen Cikk 3. bekezdése alapjân hozott bâr-

milyen dontésnek, a mâsik Szerzodo Fél a mulasztô Szer 

zodo Félnek vagy a vétkes kijelôlt légikozlekedési 

vâllalatnak az ezen Egyezmény alapjân nyujtott bârmely 

jogot vagy kivâltsâgot korlâtozhatja, visszatarthatja, 

vagy visszavonhatja.

XVIII. CIKK 

NYILVÂNTARTÂSBAVÉTEL

Az Egyezményt, beleértve bârmely môdositâsât, a Nemzetkozi 

Polgâri Repiilési Szervezetnél be kell jegyeztetni.

XIX. CIKK 

FELMONDÂS

Bârmelyik Szerzodo Fél bârmely idôpontban értesitheti a 

mâsik Szerzodo Felet az Egyezmény felmondasânak elhataro— 

zâsârôl. Az ilyen értesitést egyidejiileq a Nemzetkozi Pol 

gâri Repiilési Szervezettel is kôzôlni kell. Ebhen az eset- 
ben az Egyezmény attôl az idoponttôl szâmitott tizenkét 

/12/ hônap elteltével veszti érvényét, amikor a felmondâs-
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rôl szôlô értesitést a mâsik Szerzodo Fél kézhez vette, 

hacsak e hatârido lejârta elott a felmondâsi értesitést 

kôzôs megegyezéssel vissza nem vonjâk.

A mâsik Szerzodo Fél âltal tôrtént kézhezvétel visszaiga- 

zolâsânak hiânyâban az értesitésnek a Nemzetkôzi Polgâri 
Repiilési Szervezet âltal tôrtént kézhezvételêtol szâmitott 

tizennégy /14/ nap elteltével az értesitést kézbesitettnek 

kell tekinteni.

XX. CIKK 

ATÂLYBALÉPÉS

Az Egyezmény azon a napon lép hatâlyba, amelyen mindkét 

Szerzodo Fél âtadja egyraâsnak irâsbeli értesitését diplo- 
maciai jegyzékvâltâssal, hogy a hatâlybalépéssel kapcso- 

latos vonatkozô belso kôvetelményeket teljesitették.

Ennek hiteléùl alulirottak, akiket erre Kormânyaik megfe- 

leloen felhatalmaztak, a jelen Egyezményt alâirtâk.

Készùl Jeruzsâlemben, a mai 1989 marcius 1 napon, ami 
megfelel az 5749 év I Adas hava 24 napjâwak, két eredeti 
angol, héber es magyar nyelvxi példànyban, mindegyik szôveg 
egyarànt hiteles. Eltérô értelmezés esetén az angol szôveg 
az irânyadô.

Izrael Allam A Magyar Népkôztârsasâg 
Kormânya Nevében: Kormânya Nevében:
[Signed — Signé] l [Signed — Signef1 
[Signed — Signé] 2

1 Signed by Moshe Arens — Signé par Moshe Arens.
2 Signed by Moshe Katsav — Signé par Moshe Katsav.
3 Signed by Andra's Derzsi — Signé par Andra's Derzsi.
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FUGGELÉK

Izrael Allam es a Magyar Népkôztârsasâg kôzôtti 
Kétoldalu Légikôzlekedési Egyezményhez a teriileteik 

kôzotti menetrendszeru legikôzlekedesrol

l/ Utvonalak, melyeken Izrael kijelôlt légikôzlekedési vâlla- 

lata iizemeltethet légijâratokat:

Izraeli pont/ok/, 

Bârmely kôzbenso pont, 
Budapest, Magyarorszâg, 

Magyarorszâgon tuli pontok.

2/ Utvonalak, melyeken Magyarorszâg kijelôlt légikôzlekedési 
vâllalata iizemeltethet légi jâratokat :

Magyarorszâgi pont/ok/, 

Bârmely kôzbenso pont, 

Tel Aviv, Izrael, 

Izraelen tuli pontok.

3/ Az 5. szabadsâgjogok 3. orszâgokba illetve orszâgokbôl

igénybe vehetok a megâllapodâs szerinti jâratokon feltéve, 

hogy azokat a két légikôzlekedési vâllalat elozetesen 

koordinâlta es egyeztette es az illetékes légiigyi hatôsâ- 

gok jôvâhagytâk.

4/ A kôzbenso vagy tuli pontok bârmelyike vagy akâr mindegyike 

kihagyhatô a légikôzlekedési vâllalat tetszêse szerint 

bârmely vagy akâr az ôsszes repulés sorân feltéve, hogy a 

jârat a légikôzlekedési vâllalatot kijelôlo fél terilleté- 

rol indul vagy ott végzôdik.
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