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

MEGÂLLAPODÂS IZRAEL ÂLLAM KORMÂNYA ES A MAGYAR 
KÔZTÂRSASÂG KORMÂNYA KOZÔTT A BERTJHÂZÂSOK 
ELÔSEGITÉSÉRÔL ES KÔLCSÔNÔS VEDELMERÔL

Izrael Âllam Kormânya es a Magyar Kbztârsasag Kormânya

ATTÔL AZ ÔHAJTÔL VEZETVE, hogy elmélyltsék a két orszâg 
szâmâra kblcsonbsen elônyos gazdasâgi egyiittmukbdést,

ATTÔL A SZÀNDÉKTÔL VEZETVE, hogy kedvezô feltételeket te- 
remtsenek mlndegyik Fél beruhàzôLnak a mésLk Fél teruletén 
megvalosulô beruhâzàsaihoz,

es

FELISMERVE, hogy a beruhézâsok elôsegitése es kolcsonos vé- 
delme a jelen Megâllapodés alapjan bsztonzL az egyéni lizle- 
ti kezdeményezéseket es nbvelt mindkét orszâg prosperitâsât,

AZ ALÂBBIAKBAN ÂLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Meghatârozésok 

A jelen Megâllapodâs szempontjâbôl:

1. A "beruhâzésok" kifejezés magâban foglal mindenïajta 
vagyonL értéket, amely az egyik Szerzôdô Fél beruhâzôinak 
olyan gazdasâgi térsaségokban vagy vegyesvâllalatokban valô 
részvételével kapcsolatos, amelyeket a mâsik Szerzôdô Fél 
tôrvényet szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, kulonbsen, 
de nem kizârc5lag:

a/ ingô" es ingatlan tulajdont, valamint mLnden egyéb va- 
gyoni értékre vonatkozo dologi jogot;

Vol. 1712, 1-29609
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b/ részvényeken, mindenfajta kotvényeken es mas, târsasâgok- 
ban valô erdekeltségen alapulô jogokat;

c/ pénzre szôlô kbvetelést, good-will-t es egyéb vagyoni 
értéket, valamint bàrmilyen gazdaségi értékkel birô 
szolgâltatâst;

d/ szellemi tulajdonjogot, technikai eljârâsokat es know- 
how-t;

e/ tôrvény vagy szerzôdés âltal nyujtott lizleti koncessziô- 
kat, beleértve a természeti kincsek felkutatâsât, mlivelé- 
sét, kitermelését vagy ki.aknâzasât.

2. A jelen Hegâllapodas értelmében a vagyoni érték be- 
ruhâzésL formâjàban bekovetkezô véltozés nera érïntL a beru- 
hâzâs jellegét. A jelen Megâllapodàs rendelkezései alkal- 
mazandôk mindkét Szerzôdô Fél jogaira es kotelességeire 
olyan beruhâzâsok vonatkozâsâban, melyeket 1973. januàr 1-én 
vagy ez utân létesitettek.

3. A "beruhézô" kifejezés raagâban fog laija:

a/ azokat a természetes személyeket, akik a Szerzôdô Fél 
jogszabàlyainak raegfeleloen annak âllampolgârai, vagy 
âllandô lakosai, es akik a mâsik Szerzôdô Félnek egyide- 
jUleg netn âllampolgârai; vagy

b/ târsasâgokat, beleértve véllalatokat, cégeket, vagy
bejegyzett, illetve az érintett Szerzôdô Fél jogszabà 
lyainak megfelelôen létrehozott térsulâsokat, melyeket 
a mâsik Szerzôdô Fél beruhdzôi sera kozvetlentil, sem 
kbzvetve nem tartanak ellenôrzésuk alatt.

^. A "jovedelem" kifejezés beruhâzâsbôl szârmazô osszeget 
jelent, kulonosen, de nem kizârôlag, magâban foglalja az

Vol. 1712, 1-29609
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osztalékot, a nyereséget, a kamatot, a tôkehozadékot, a jog- 
dijat vagy egyéb dijakat.

5. A "terulet" kifejezés raindkét Szerzôdô Fél vonatkozâ- 
saban a Szerzôdô Fél terliletét jelenti.

6. A "Szerzôdô Fél" kifejezés a szoveg értelmétôl fiiggôen 
Izrael Allam Kormânyât, illetve a Magyar Kbztârsasâg Kormâ- 
nyât jelentt.

2. cikk 

Beruhâzâsok elôsegltése es védelme

1. MLndegyik Szerzôdô Fél elôsegiti es kedvezô felté- 
teleket hoz létre a màsik Szerzôdô Fél beruhâzôLnak beru- 
hazâsalhoz, valamint torvényeivel bsszhangban engedélyezL 
ezeket.

2. Mindegyik Szerzôdô Fél a màsik Szerzôdô Fél beruhâzôi 
âltal a teruletén létrehozott beruhézésokat igazsagos es 
méltényos elbànàsban részesiti, valamint teljes védelmet 
es biztonsâgot nyujt nekik. Egyik Szerzôdô Fél sem akadâ- 
lyozza indokolatlan vagy megklilbnboztetô intézkedésekkel a 
màsik Szerzôdô Fél beruhâzôt altal a tertlletén létrehozott 
beruhâzasok irânyitâsât, fenntartàsat, hasznâlatât, élve- 
zetét, vagy a beruhâzâsok feletti rendelkezést.

3. cikk 

Legnagyobb kedvezményes elbânas

1. Egyik Szerzôdô Fél sem részesitheti - sajàt terule 
tén - a màsik Szerzôdô Fél beruhâzésait vagy beruhâzôinak
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jovedelmét olyan elbânâsban, amely kedvezôtlenebb, mint amit 
a sajât beruhâzâsainak vagy beruhazôi jijvedelmének, Llletve 
mtnt amit bârmely harmadik âllam beruhâzésainak vagy beruhâ- 
zôi jovedelraének nyujt.

2. Egyik Szerzôdô Fél sem részesiti - sajât teruletén - 
a mésik Szerzôdô Fél beruhâzôit kedvezôtlenebb elbânâsban 
beruhâzâsaik irânyitâsât, fenntartasât, hasznâlatât, élveze- 
tét vagy a beruhazâsok feletti rendelkezést illetôen, mint 
amelyet sajét beruhâzôinak vagy bénnely harmadik allam be- 
ruhâzôinak nyujt.

4. cikk 

Kârtérités

1. Az egyik Szerzôdô Fél beruhâzôit, akiknek bemhézàsai 
a mésik Szerzôdô Fél teriiletén hâboru vagy mas fegyveres 
osszetlizés, forradalom, szlikségâllapot, felkelés, lézadâs, 
vagy hasonlô esemény kovetkeztében kart szenvednek, a mâsik 
Szerzôdô Fél a visszaszolgâltatâs, kârtérilés, vagy mas ren- 
dezés tekintetében olyan elbânâsban részesiti, amely nem le- 
het kedvezôtlenebb, mint amelyet a sajét beruhâzôinak, illet- 
ve bârmely harmadik âllam beruhâzôinak nyujt. Az ilyen fize- 
tések szabadon âtutalhatôk.

2. A jelen cikk /!/ bekezdésétôl fuggetlenUl az egyik 
Szerzôdô Fél beruhazôi, akik a fenti bekezdésben leirt bâr 
mely helyzetben kart szenvednek a mâsik Szerzôdô Fél 
tertiletén azért, mert

a/ annak haderôi vagy hatôsâgai a tulajdonât igénybe 
vették, vagy

b/ annak haderôi vagy hatôsâgai a tulajdonât - nem harci 
tevékenység sorân - tônkretették, s ezt a helyzet nem 
kovetelte meg,
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visszaszolgâltatâsban, vagy mas megfelelô kârtalanitésban 
részeslilnek. Az ilyen fizetések szabadon âtutalhatôk.

5. cikk 

Kisa.iâtitâs

1. Egyik Szerzôdô Fél beruhâzôlnak a beruhâzésait 
nem lehet a mâsik Szerzôdô Fél teriiletén allâmesitani, ki- 
sajàtitani vagy ellenlik olyan intézkedést hoznL, amely az 
âllamositâssal es kisajâtitâssal /"kisajâtitâs"/ egyenér- 
tékli, kivéve, ha ezt a màsik Szerzôdô Fél belsô helyzeté- 
vel kapcsolatos kb'zérdekbôl teszik, nem megklilonbôztetô 
alapon, azonnali, megfelelô es hatékony kârtérités ellené- 
ben. Az ilyen kàrtérités osszege megfelel a kisajâtltott 
beruhâzéisnak a kisajétitast kozvetlenlll megelôzô, vagy a 
kozelgô klsajâtités kozLsmertté vélasat megelôzô idôszak 
placi értékének - a korébbi alkalmazandô - magâban foglal- 
ja a fizetés napjéig bezârôlag a tbrvény âltal meghatàro- 
zott kamatot, késedelem nélkiil teljesitendô, ténylegesen 
megvalôsitandô es szabadon étutalhatô. Az érintett beruhà- 
zôknak a kisajâtltast végzô Szerzôdô Fél torvényel értel- 
mében joguk van ahhoz, hogy annak a Szerzôdô Félnek egy 
igazsâgszolgâltatâsi, vagy mas fiiggetlen hatôsaga azonnali 
hatéllyal a jelen bekezdésben foglalt elvek szerint felUl- 
vizsgélda ugyét es értékelje beruhâzâsét.

2. Araennyiben az egyik Szerzôdô Fél egy olyan, az 1. clkk 
/3/ bekezdés értelmezése szerinti vàllalat vagyonât kisajé- 
titja, amely a terUletén érvényes jogszabâlyok szerint jott 
létre vagy lett bejegyezve, es amelyben a mâsik Szerzôdô Fél 
beruhâzôi részvényekkel, vagy egyéb tulajdonosi joggal ren- 
delkeznek, biztositja, hogy a jelen cikk /!/ bekezdését oly 
mértékben alkalmazza, amennyiben ez azukséges az azonnali, 
megfelelô es hatékony kârtérités biztositéséhoz, a mésik 
Szerzôdô Fél azon beruhâzôinak beruhâzésait illetôen, akik
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ilyen részvényekkel, vagy egyéb tulajdonosi joggal rendel- 
keznek.

6. cikk 

A beruhâzés es .jovedelem repatriâlâsa

1. Mindegyik Szerzôdô Fél a beruhézàsokkal kapcsolatban 
garantâlja a mâsik Szerzôdô Fél beruhâzoinak beruhâzâsaik 
es jbvedelmlik korlâtozâs nélklilt âtutalâsât. Az âtutalâst 
késedelera nélkul abban a szabadon âtvâlthatô valutâban kell 
teljesiteni, amelyben az eredetl beruhâzâs megtbrtént, vagy 
abban, amelyben a beruhézô es az érlntett Szerzôdô Fél raeg- 
âllapodik. Amennytben a beruhâzô nem âllapodott meg mâsban, 
az âtutalâst a hatalyos àrfolyamszabâlyok szertnt az âtuta- 
lâs napjân érvényben lévô ârfolyaraon kell teljesLtent.

2. Az /!/ bekezdés ellenére Izrael Allam nem alkalmazza 
a jelen ci.klœt a kbvetkezô beruhézasi kategôriâk esetében:

a/ Izraeli bankokban uj izraelt sekelben tartott mlnden 
fajta betét, beleértve a bârmIlyen lejàratu takarékbe- 
téteket es nyugdijalapokat.

b/ Izrael Kormânya, vagy izraeli bankok âltal kiadott es 
garante It, uj izraeli sekelben véltott kQtvények es 
opciék, valamint olyan befektetési alapokban tbrténô 
befektetések, araelyek ilyen tipusu kbtvényeket vâsâ- 
rolnak. Azok a banki részvények, raelyek az izraeli kor- 
raâny tbrlesztéseire jogosultak az 1903-as banki rész- 
vényekrôl szôlô rendazés keretében, szintén beletartoz- 
nak ebbe a kategôriâba.

c/ Izraeli illetôségu kbzkereseti tarsaségokba vagy nem 
bejegyzett cégekbe tbrtént beruhézâsok.
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7. cikk 

Kivételek

A jelen Megâllapodâs azon rendelkezéset, melyek szerint e- 
gyik Szerzôdô Fél sem részesiti a mésik Szerzôdô Fél beru- 
hâzôit olyan elbânâsban, amely kedvezôtlenebb, mLnt amit 
bârmely harmadik âllam beruhâzôinak nyujt, nem kotelezhetik 
az egyik Szerzôdô Felet arra, hogy a raéstk beruhâzôit olyan 
elbânâsban, kedvezményben vagy elônyben részesitse, amely 
nemzetkozi megéllapodâsbôl, vagy az alébbi feltételekbôl 
kovetkezik:

a/ bârmilyen jelenlegi vagy jovôben létrehozandô vârauniô, 
regionâlLs gazdasâgt szervezet, szabadkereskedelmi te- 
ruleti megâllapodâs, vagy raâs hasonlo nemzetkozi megâl- 
lapodâs, amelynek valamelyik Szerzôdô Fél tagja, vagy 
tagja lehet, vagy

b/ bârmilyen nemzetkozi megâllapodâs vagy megegyezés, amely 
teljes egészében vagy fôképpen az adôzâsra vonatkozik, 
vagy bârmilyen hazai jogszabaly, amely teljes mértékben 
vagy fôképpen az adôzâsra vonatkozik.

8. cikk

Hivatkozâs a Beruhâzâsi Vitâk Rendezésének Hemzet- 
kb'zi Kozpontjjâra

1. A Szerzôdô Felek ezennel hozzéjârulnak ahhoz, hogy 
a Washingtonban 1965. marcius 18-ân alâirâsra megnyilt, az 
"Allamok es mes âllamok természetes es jogi személyei ko- 
zotti beruhâzési vitâk rendezésérôl szôlô egyezmény" értel- 
mében az egyik Szerzôdô Fél es a mésik Szerzôdô Fél termé 
szetes es jogi személyei kozbtti, az elôbbinek az utôbbi 
terliletén létrehozott beruhâzâsaival kapcsolatos jogi vi-
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tait a Beruhâzâsi Vitâk Rendezésének Nemzetkozi Kozpontja 
/"Kbzpont"/ elé terjesztik békéltetési vagy vâlasztottbirô- 
sagi uton valô rendezés céljâbôl.

2. Egy olyan gazdasâgL târsasâg, amely az egyik Szerzôdô 
Fél teruletén érvényes tb'rvények szerint jott létre vagy 
lett bejegyezve es amelynek részvényei a vita létrejb'tte 
elôtt a mésik Szerzôdô Fél természetes vagy jogi személyei 
tulajdonâban voltak, az Egyezmény értelmében a mâsik Szer 
zôdô Fél gazdasâgi târsasâgaként kezelendô.

3« a/ Ha az 5. es 6. cikkel kapcsolatos vita alakul ki, 
a beruhâzô sajât belâtàsa szerint békéltetési vagy 
vâlasztottbirôsâgi eljârâst kezdeményezhet ugy, hogy 
a Kozpont fôtitkârâhoz ilyen értelmLi kérést juttat 
el az Egyezmény 28., illetve 36. cikke rendeIkezései- 
nek megfelelôen. Az a Szerzôdô Fél, amely a vita 
egyik résztvevôje az eljârâs vagy a dontés végrehaj- 
tàsa sorén kifogâsként nem hivatkozhat arra a tényre, 
hogy a beruhâzô, aki a vita mâsik résztvevôje, biz- 
tositâsi szerzôdés alapjén jôvétételt kapott kara rész- 
beni, vagy teljes megtéritésére.

b/ Amennyiben bârmilyen egyéb hasonlô vita alakul ki es 
ezt nem sikerul békés vagy mas uton a vita kialaku- 
lâsârôl szôlô irâsbeli jegyzéktôl szâmitott 18 hôna- 
pon beliil rendezni, ugy az érintett beruhâzô békélte 
tési vagy vâlasztottbirôsâgi eljârâst kezdeményezhet 
ugy, hogy a Kozpont fôtitkârâhoz ilyen értelmu kérést 
juttat el az Egyezmény 28., illetve 36. cikke rendel- 
kezéseinek megfelelôen. Az a Szerzôdô Fél, amely a 
vita egyik résztvevôje az eljârâs vagy a dontés vég- 
rehajtâsa sorân kifogâsként nem hivatkozhat arra a 
tényre, hogy a beruhâzô, aki a vita mésik résztvevô 
je, biztositâsi szerzôdés alapjân jôvâtételt kapott 
kâra részbeni, vagy teljes megtéritésére.
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4. A Szerzôdô Felek a Kbzponthoz benyujtott vitâkkal 
kapcsolatosan nem hasznâlnak diploméciai csatornékat, kivé- 
ve, ha:

/!/ a Kozpont fôtitkâra, vagy az éltala felâllitott békél- 
tetô bizottsâg, vagy vâlasztottbirôsâg ugy dont, hogy 
a vita nem tartoztk a Kozpont joghatôsâga alâ; vagy

/2/ a mâsik Szerzôdô Fél a vâlasztottbirôsâg âltal hozott 
hatârozathoz nem tartja magât vagy az azokban foglal- 
taknak nem tesz eleget.

9. cikk 

A Szerzôdô Felek kozotti vitas kérdések

1. A Szerzôdô Felek kôzbtt a jelen Megâllapodâs értelme- 
zésével vagy alkalmazâsaval kapcsolatosan kialakult vitât 
lehetôség szerint diplomâciai uton kell rendezni, amely 
mage ban foglalhatja azt is - amennyiben mindkét Szerzôdô 
Fél igy kivânja - hogy a mindkét Fél képviselôibôl allô 
Kétoldalu Bizottsâg hatâskorébe utaljâk az ugyet.

2. Amennyiben a vitét a Szerzôdô Felek ily môdon nem 
tudjâk a vitérôl szôlô értesitéstôl szémitott 6 hônapon 
belul rendezni, ugy bârmelyik Szerzôdô Fél kérésére az 
ugyet vâlasztottbirôsâg elé terjesztik.

Jit Az ilyen vâlasztottbirôsâgot minden egyes esetben 
klilon kell létrehozni a kovetkezô môdon: A vâlasztottbi- 
rôsâgi eljârâs irénti kérelem kézhezvételétôl szâmitott hâ- 
rom hônapon beltil mindegyik Szerzôdô Fél kijelol egy vdlasz- 
tottbirôt. Ez a két vâlasztottbirô megâllapodik egy harma- 
dik allam âllampolgâra személyében - feltéve, hogy ez a har- 
madik âllam mindegyik Szerzôdô Féllel diplomâciai kapcsola- 
tokat tart fenn, valamint hogy a két Szerzôdô Fél ezt Jô-
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vâhagyja - akit megvâlasztanak a vâlasztottbirôség elnokévé. 
Az elnokot a mâsik két vâlasztottbirô kijelolésétôl szâmi- 
tott két hônapon beliil kell megvâlasztani.

4. Amennyiben a jelen ctkk /3/ bekezdésében meghatâro- 
zott idôn belul nem sikerlil a szukséges kijelolés, mas 
megâllapodâs hiânyâban bârmelyik Szerzôdô Fél felkérhett 
a Svéjci Allaraszovetség elnokét a szukséges kLjelolésre. 
Amennyiben az elnbk a fenti funkciôt nem tudja ellâtni, 
az elnokhelyettest kell felkérni a szUkséges kijelolésre. 
Amennyiben az elnokhelyettes nem tudja a fenti funkciôt 
ellatni, a Svéjci Allamszovetség rangidôs tagjât kell fel 
kérni a szukséges kijelblésre.

5. A vâlasztottbirosâg szavazattobbséggel hozza meg 
dontését, amely mindkét fél szâmâra kbtelezô érvényli. 
Mindegyik Szerzôdô Fél viseli kijelblt vâlasztottbirôjâ- 
nak es a vâlasztottbirôsâgi eljârâs soràji torténô képvise- 
letének koltségeit; az elndk koltségeit, valamint az egyéb 
koltségeket a Szerzôdô Felek egyenlô részben viselik. Mind- 
azonéltal a vélasztottbirôsâg hozhat olyan dontést, hogy 
az egyik Szerzôdô Fél nagyobb arânyban viselje a koltsé 
geket, s ez a dontés mindegyik Szerzôdô Félre kotelezô ér- 
vényli. A vâlasztottbirosâg maga hatârozza meg eljârâsi 
szabâlyait.

10. cikk 

Jogutodlâs

1. Amennyiben az egyik Szerzôdô Fél vagy annak kijelolt 
ugynoksége /az "Elsô Szerzôdô Fél"/ a mâsik Szerzôdô Fél 
/a "Mâsodik Szerzôdô Fél"/ teruletén létrehozott beruhâ- 
zâssal kapcsolatban kârtalanitâst fizet, a Mâsodik Szerzô 
dô Fél elismeri:
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a/ a kârtalanitott fél minden jogânak es igényének tbr- 
vény, vagy jogligylet âltal az Elsô Szerzôdô Félre 
torténô âtruhâzâsét; valamint

b/ azt, hogy a jogâtruhâzâs értelmében az Elsô Szerzôdô 
Fél ugyanolyan mértékben jogosult az ilyen jogok gya- 
korlâsâra es az ilyen igények érvényesitésére, mint a 
kârtalanitott fél.

2. Az Elsô Szerzôdô Fél bârmilyen korulmények kozott jo- 
gosult:

a/ az étruhâzâs soràn éltala megszerzett jogok es Lgények 
vonatkozâsaban ugyanarra az elbânâsra; es

b/ ezen jogok es igények érvényesitése sorân kapott kifi- 
zetésekre,

mint amit a kârtalanitott fél a jelen Megâllapodâs értel 
mében az érintett beruhâzâsokkal, valamint azokbôl szârma- 
zô jovedelmekkel kapcsolatosan jogosan kapott.

3. A megszerzetrt jogokkal es igényekkel kapcsolatos, az 
Elsô Szerzôdô Félnek bârmilyen, nem konvertibilis valutâban 
tortént kifLzetés az Elsô Szerzôdô Fél szâmâra szabadon 
rendelkezésre âll, hogy a Mâsodik Szerzôdô Fél terliletén 
felmerlilt koltségeit fedezze.

11. ctkk 

szabélyok alkalmazâsa

Amennyiben bârmely Szerzôdô Fél jogszabélyai vagy a Szerzô 
dô Felek kozott jelenleg fennâllô vagy a jovôben létrehozan- 
dô nemzetkozi jogi kotelezettségek a jelen Megâllapodâson
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oulmenô, a mésik Szerzôdô Fél beruhàzàsalnak beruhâzâsait 
a jelen Megéllapodàsnél kedvezôbb elbénésban részesitô 
âltalanos, vagy klilonos szabélyokat tartalmaznak, ugy ezek 
a szabâlyok olyan mértékben irànyadok a jelen megéllapodâs- 
sal szemben, amllyen mértékben kedvezôbbek annal.

12. cikk 

Hatalybalépés

Mtndkét Szerzôdô Fél értesiti a mâsik Szerzôdô Felet arrôl, 
hogy a Megellapod.es hatalybalépéséhez szlikséges eljârésok 
befejezôdtek. A jelen Megâllapodâs ez utôbbi értesités kel- 
tének napjân lép hatalyba.

13. cikk 

Idôbell hatély es felmondâs

A jelen Megâllapodâs 10 éves Idôszakra hatâlyos. Ezt kb- 
vetôen attôl a naptôl kezdve, amikor valamelyik Szerzôdô 
Fél irâsban kozli a masikkal, hogy felmondja a Megéllapo- 
dâst, tovâbbi 12 honapig marad hatâlyban. A jelen Megâlla 
podâs hatâlyban léte alatt létrehozott beruhézâsok vonat- 
kozâsâban a megâllapodâs rendelkezéset az ilyen beruhâzâ- 
sokra a megszunés utân tovébbi 20 évig érvényesek az âl- 
talânos nemzetkbzi jog szabélyainak alkalmazâsét érintet- 
lenlll hagyva.
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ENNEK HITELÉUL a kellôen felhatalmazott alulirottak a 
Megdllapodâst alâirtâk.

Készlilt két eredetL példânyban ^^i^aJL^^J^^ , 1991. 
-H-^M/i \^. napjân, amely 5754. &w^ \- 
napja, héber, magyar es angol nyelven; mindhârom szoveg 
egyarânt hiteles.

Értelmezésbeli kulonbségek esetében az angol nyelvu szo 
veg az Irànyadô.

Izrael Allam Kormânya 
nevében:

[Signed — Signé] 1

A Magyar Kôztârsasâg Kormânya 
nevében:

[Signed — Signé]2

1 Signed by Yitzhak Shamir — Signé par Yitzhak Shamir.
2 Signed by Jozsef Antall — Signé par Jozsef Antall.
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